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Актуальність. Кожна історична епоха виробляла та 

пропонувала «відповіді» на «виклики» сучасних їй часів, 

перебувала у пошуку духовних засад культури, 

презентувала свою релігійну картину світу (у вигляді 

певної есхатологічної системи), на якій ґрунтувалися 

світоглядні основи, сенсожиттєві установки, ідеали 

людини та суспільства. Мислителі всіх часів зверталися 

до релігійних, філософських, наукових ідей з метою 

закласти духовно-світоглядний фундамент культури, 

окреслити систему координат духовного розквіту 

людства, прогрес цивілізацій. Стан світоглядного 

пошуку стає атрибутом буття сучасної людини у 

контексті демократичного розвитку людської цивілізації, 

демократичних цінностей (світоглядного плюралізму 

культур, демократичних свобод), секуляризаційних 

процесів. У зв’язку з цим актуальною стає необхідність 

наукових співтовариств, з одного боку, дедалі 

поширювати приріст академічних знань, світоглядну 

еволюцію інтелектуальної культури у контексті 

культивації нових інтерпретацій (та поглядів) релігійних 

феноменів. З іншого боку, виробляти та впроваджувати 

високоморальні, духовні світоглядні моделі у контексті 

низки проблем, пов’язаних з необхідністю виховання 

нових поколінь: формування кожної окремої 

індивідуальної свідомості у дусі морально-етичного, 

духовного розвитку людства; завадити негативним 

впливам асоціальних явищ та релігійних течій на 

несформований світогляд молодих людей різного віку; 

підготувати їх до «виходу в світ» (духовно-релігійну 

соціалізацію), культивуючи систему координат розвитку 

духовності вітчизняної культури.  

У контексті першого вектора, а саме розвитку 

академічних знань, ми звернемось до осмислення 

есхатології як базового елементу релігійної свідомості, 

епіцентру духовності релігійних культур, окреслимо 

ареол «локального» її здійснення у просторі 

християнської картини світу (на прикладі інтерпретації 

окремих релігійних тем та ідей).  

Незважаючи на існування великої кількості 

християнської літератури, текстів, які присвячені 

осмисленню есхатологічних сюжетів, проблема їх 

експлікацій, герменевтичних прочитань залишається 

дотепер відкритою, не достатньо вивченою. Осмислення 

ландшафту есхатологічних ідей ми почнемо з теми 

воскресіння та перевтілення. Звернення до останніх 

обумовлено широтою есхатологічної проблематики та 

тем (включаючи означені), що входять до її складу. 

Останні мають ключове значення для прояснення історії 

виникнення, еволюції розуміння конотацій не тільки 

концептів («воскресіння» та «перевтілення») у просторі 

християнської свідомості (на прикладі богословської 

картини світу), а насамперед, центральної есхатологічної 

ідеї – Доля (людини та світу). Глибинне розуміння суті 

ключових есхатологічних тем та ідей долає світоглядні 

непорозуміння релігійного рівня, демаркаційні лінії 

духовних культур, сприятиме розвитку релігійної та 

світської свідомості.  

Мета статті – окреслити та розкрити смислові 

ланцюги концептів (воскресіння та перевтілення), які 

прокладають систему координат розвитку есхатологічних 

ідей (презентують християнську модель есхатології), 

смислові вектори останніх; в контексті переосмислення 

християнської концепції воскресіння мертвих, догматів 

віросповідання, в богословському дискурсі. 

Ступінь розробленості проблеми. Есхатологічна 

тематика пронизувала всі релігійні системи людства, 

роботи яскравих авторів західноєвропейської гілки 

культури, філософів: Емпедокла, Піндара, Аристофана, 

Цицерона, Піфагора, Платона, Аристотеля, Плотіна, 

Порфирія, Прокла, Ямвлиха, Дж. Бруно, Г. Лейбніца, 

В статті проводиться реконструкція есхатологічних тем та ідей в ареалі богословської свідомості. 

Переосмислюється історія становлення смислових векторів (ключових ідей) розвитку есхатологічної 

картини світу християн у контексті богословського дискурсу: християнської концепції воскресіння 

мертвих в кінці часів як «результату» феноменів воскресіння мертвих Христом, апостолами; роздумів 

отців церкви про тіла, в яких відбудеться воскресіння (духовних, тілесних, перетворених), не мислиме поза 

процесу повернення душі в тіло; догматів віросповідання (Втілення Христа, Другого Пришестя 

Спасителя, Втілення Святого Духа), Святого Письма.  

Ключові слова: есхатологія, отці церкви, доля людини, доля світу, християнство, воскресіння мертвих, 

втілення. 

 



  
11  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 

Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, Д. Юма, П. Тілліха, 

Г. Йонаса, О. Меня та ін.  

У нашому дослідженні ми спираємось на роботи 

дослідників, релігієзнавців Л. Филипович, А. Колодного, 

С. Аверінцева, П. Павленка, А. Арістової, Л. Дмитрієвої, 

В. Климова, С. Кримського, В. Матвєєва, Ю. Шабанової, 

М. Поповича, О. Предко, Є.Харьковщенка, В. Шевченка, 

Л. Компанієць та ін.  

Ключем до розкриття теми стають смислові виміри 

розповсюдження есхатологічної теми воскресіння та 

перевтілення, які визначили окремі грані осмислення 

християнської картини світу. Перевтілення ми 

експлікуємо як здатність якоїсь духовної субстанції 

відділятися після смерті колишнього тіла і вселятися в 

нове; як здатність богів, духів, святих до одягання в 

плоть; як процес переходу (просування, переселення, 

руху наскрізь) духовної субстанції (душі) в тілесну 

оболонку, осмислюємо як поточний (включаючи 

еволюційний аспект), завершений, а також вказує на 

зворотний процес «назад в тіло» [9]. Під оптикою зору 

вищевикладених конотацій приступимо до осмислення 

нашої теми, досягнення цілей дослідження. 

Есхатологічна модель християн під кутом зору 

дедукування концепту «доля» потойбічного світу. 
Попереду означимо, що складовими частинами 

християнської есхатології є уявлення про Царство Боже 

на землі, про воскресіння мертвих, страшний суд, рай, 

пекло і т. ін. Саме тому ми звертаємось до їх осмислення. 

В першому столітті тема воскресіння мертвих 

ритмічно пульсувала в релігійній свідомості ранніх отців 

церкви. З цього часу починається її широке обговорення 

у вигляді мотивів божественного втілення (Христа, 

ангелів), воскресіння мертвих, втілення духів. Інакше 

кажучи, смислове ядро есхатологічної ідеї перевтілення 

коловерталось у межах богословського дискурсу, 

отримувало різні кути світоглядного заломлення в 

поглядах стародавніх апологетів. Як писав Е. Ренан, 

тема божественного втілення була достатньо 

розповсюджена, в смаку своєї епохи [14, c.44]. 

Поширеною була думка, що, з волі Бога, Слово 

проявиться в світі, прийме людський образ [14, с.43]. 

Подібні ідеї знайшли своє відображення в християнсько-

богословському дискурсі. Так, Св. Іустин представив 

теорію «Слова» і Духа, яке прийняло видимий образ, 

зробилося людиною і нарекли Ісусом Христом [7]. 

Євсевій писав, що Боже Слово уготувало собі організм, 

як всесвятий храм, мешкало в ньому, піддалося 

пристрастям, зберігаючи при цьому свою 

божественність. Мотиви божественного втілення 

кружляли у філософії Філона Олександрійського. Так, 

його «Параклет» був заступником Логосу, місце якого у 

християн зайняв Ісус. Логос (євр. «dadar» означає 

«слово» або халдейське memera «розум») являв собою 

божественне в світі – це Бог втілений. У Арістіда 

(співвітчизника автора IV Євангелія) у проповіді лунав 

той же мотив стосовно Афіни. Вона мислилася як така, 

що живе в своєму Отці, яка дихає в Ньому. При 

необхідності виходить з Нього, виступаючи верховною 

виконавицею Його повелінь. Отже, тему божественних 

втілень (у нашому контексті розкриття вимірів втілення 

концепту «доля представників потойбічного світу») ми 

зустрічаємо протягом розвитку всіх наступних поглядів 

отців церкви, представників ранньої та пізньої 

патристики [15]. Так, Августин Блаженний зазначав, що 

людська природа Христа була праведною, а не грішною. 

Він прийняв на себе душу і тіло людини, щоб люди 

могли через нього прийти до Того, Хто далекий від них 

[1, с.487,496,497]. Григорій Богослов писав, що Бог, 

втілюючись, приходить на землю. При цьому він 

розрізняв, що Отець є Батько великий, який нічого не 

зазнав з земного народження. Перш всіх сущих Він був, 

укладав у собі все. Потім породив Батько Слово Боже, 

Сина Єдинородного, рівного силою і божественністю 

Отцю, який втілився заради спасіння [3, c.8]. Іоанн 

Дамаскін розмірковував про Бога як причину, від якої 

стався Син. Бо не Отець від Сина, але Син від Отця. 

Заради людини Він втілився, щоб звершити спасіння [6, 

с.36,64]. М. Кузанський відзначав, що в матері через 

Святого Духа здійснилося зачаття Сина, який зійшов з 

небосхилу в незаймане лоно [10, с.157,159]. Фома 

Аквінський писав про божественну Мудрість, що 

облеклася плоттю, щоб явити істину [20,21]. Інакше 

кажучи, поступове занурення в богословську думку 

розгортає смислові рівні концепту «доля», історичні 

контексти формування та здійснення есхатологічних 

мотивів (теми втілення представників божественного 

світу), а саме еволюцію світоглядних засад есхатології 

християн. 

Тема «долі» поширює виміри свого розповсюдження 

під кутом зору поширених уявлень про втілення богів, 

духів в тіла, продовжує прокладати міст між двома 

полюсами свідомості древніх апологетів та ідеєю 

божественних сходжень. Її мотиви лунають в роздумах 

філософів про втілення ангелів, в уявленнях про 

феномен одержимості духами (втілення духів в тіла 

людей). Навколо перших кружляють роздуми 

Тертулліана, який писав, що ангели Творця приймали 

вигляд людський, справжнє тіло. Їх руками був 

захоплений з Содому Лот [18, с.163]. Аналогічні 

кристали смислів ми зустрічаємо у Августина, на думку 

якого, жінки збудили любов у синах Божих своєю 

тілесною красою. Від чого злочинні ангели змішалися з 

дочками людськими і породили гігантів на світ [1, с.109, 

754]. В іншому фрагменті Августин, посилаючись на 

апостола, зазначав, що внаслідок гріха ангели були 

скинуті в пекло світу цього до настання їх засудження в 

судний день [1, с.561]. Появу зла на землі Григорій 

Богослов пояснював з причини зверження з небесного 

кола ангелів, восставленних у злі. Від них на землі 

запанували вбивства [3, с.36]. Мотиви втілення духів 

вплетені в роздуми Августина про диявола, який впав з 

неба [1, с.534]. У надрах думки Тертулліана йдеться про 

Святого Духа, що сходив в тілі голуба, про ангелів, 

явлених в людських тілах. Після чого як перший, так і 

останні були захоплені у відповідності з властивостями 

обох станів «початок – невидимий, як і кінець» [18, 

с.164]. За уявленнями Філона Олександрійського, 

великого містика, сучасника Ісуса, існує три класи душ, 

ангелів. Перший клас – це ті безсмертні душі, які ніколи 

не сходили в тіла. Це душі ангелів, помічників Отця. 

Інший тип складають душі втілені, охоплені потоком 

тілесних пристрастей. Вони прив'язані до речей 

плотських, охоплені пристрасним бажанням в їх 

володінні. Саме з цієї причини вони повертаються в 
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смертні тіла [19,20,21]. Однак вони здатні піднятися «у 

гору», повернутися туди, звідки зійшли. Третій вид 

складається з душ, які впали в тіла, присвятили себе 

філософії, подолали тиранію тілесності. Такі душі 

стають учнями Бога, висвітлені божественним світлом 

знання, переселяються в рід нетлінний, вічний. У 

свідомості філософа мудреці, подібні Мойсеєві, 

приходять як прибульці в тіло, на землю в ім'я інших, 

хто прихильний знанню і спогляданню. Коли ж вони 

відчують все чуттєве і смертне, тоді вони повертаються 

у сферу небесну, де вони громадяни [20,21]. Іншими 

словами, ідея втілення богів, духів, перевтілення святих 

на зорі християнства вітала в лабіринтах філософської 

свідомості, розбудовувала систему координат розвиненої 

есхатології християн і насамперед концепту «доля».  

Кіпріан Карфагенський підхопив лінію ідеї 

перевтілення, а саме, вектор втілення духів в різні тіла. 

Він писав про те, що надприродні сутності входять в 

останні, шкодять їм, спотворюють уми і тільки вірою 

поступаються, залишають тіла [8]. Григорій Богослов 

розмірковував про безтілесних духів, що рухаються 

крізь повітря, вогонь. Вони моторні й швидкі, прозорі і 

розумні, такі, що не від плоті мали народження [3, с.34]. 

Існування духів визнавав і Микола Кузанський. Він 

зараховував їх до роду живих істот з причини їх 

здатності до певного роду відчуттів [10, с.145]. У даному 

контексті про чудеса вигнання Ісусом духів, 

зафіксованих у фрагментах Святого Письма, писала вся 

подальша історико-богословська думка. Григорій 

Богослов, Григорій Ниський поряд з іншими 

представниками патристичної думки визнавали 

можливість входження духів в тіла людей, згадували 

біблійну історію про вигнання перших і впровадження їх 

в тіла свиней. Інакше кажучи, чим глибше ми 

занурюємося в богословську свідомість, тим ширше 

вона презентує різні варіації на есхатологічну тему «долі 

Всесвіту» і, зокрема, один з її векторів – втілення –долю 

богів, духів, святих. Його яскравою ілюстрацією слугує 

віра в друге пришестя Спасителя, якою просякнута вся 

християнська думка, тобто в Його втілення. Наприкінці 

часів при всезагальному воскресінні, писав Августин, 

Христос отримає те ж тіло, в якому Його знали. Він 

прийде судити живих і мертвих [1, с.857,1250]. По 

воскресінню Спасителя проповідь євангельська 

пошириться і повстануть ті, хто у гробах [13, с.629]. У 

Святому Письмі Христос сказав: «Я власне життя 

віддаю, щоб знову прийняти його ... Маю владу віддати 

його, і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь 

взяв від Свого Отця» [Ін. 10: 17-18]. У даному контексті 

звертають на себе увагу слова Христа, який говорить 

про нове життя, але не про своє колишнє тіло. У 

позначеному ключі міркував і Іоанн Златоуст [13]. Отже, 

тема долі поширює горизонти свого осмислення, 

притаманна не тільки земному існуванню людства, але  

й небесному буттю (його представникам).  

Висновки. Виокремлені деякі виміри розгортання 

авторської концепції «есхатології людства» під кутом 

зору християнської есхатології у контексті роздумів про 

долі земні та долі небесні. Останні осмислені в 

наступних контекстах: християнської концепції 

воскресіння мертвих в кінці часів; догматів 

віросповідання (втілення Христа, Другого Пришестя 

Спасителя, Втілення Святого Духа).  

Встановлено, що смислове ядро теми долі (небесного 

та земного світу) є полюсом розгортання християнської 

картини світу, перспективним для подальших роздумів, 

авторських розміркувань. 
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EXPERIENCE OF RECONSTRUCTION ESCHATOLOGICAL IDEAS IN THEOLOGICAL DISCOURSE 
This article properties the reconstruction of eschatological themes and ideas in the area of theological consciousness. 

Reinterprets the history of formation of semantic vectors (key messages) of the eschatological picture of the Christian world in the 
context of theological discourse: the Christian concept of the resurrection of the dead at the end of time as a «result» phenomena 

resurrection of the dead Christ, the apostles; Fathers thought about the bodies, which will be held on Sunday (spiritual, physical, 

Transformed) is not conceivable without the process of return of the soul to the body; religious dogmas (the Incarnation of Christ, the 
Second Coming of the Savior, the Incarnation of the Holy Spirit), the Scriptures. 

Key words: eschatology, the church fathers, the destiny of man, the fate of the world, Christianity, the resurrection of the dead, 
the embodiment. 
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 Постановка проблеми. У сучасному науковому 

дискурсі герменевтика як система дослідження й 

тлумачення дійсності не втрачає своєї актуальності, 

особливу роль вона відіграє в персоналістичній 

філософії й теології. Католицький богослов і філософ-

персоналіст Ч.С. Бартнік визнає ключову роль цієї 

дисципліни в системі наукового знання та присвячує їй 

філософсько-теологічний трактат «Персоналістична 

герменевтика» (1994), де в персоналістичній площині 

герменевтика постає як універсальне знаряддя пізнання 

світу і людини, завдяки якому відкривається особовий 

світ й особове начало дійсності. Аксіальним для 

Ч.С. Бартнік як філософа і богослова у цій праці стала 

категорія «слова», яка тотально визначає відношення 

(relatio) особового світу. 

В Україні концепція персоналістичної герменевтики 

нашого сучасника, польського теолога і філософа, 

послідовника Кароля Войтили і засновника Люблінської 

школи персоналізму, професора Чеслава Станіслава 

Бартніка не досліджувалась як і загалом його 

філософсько-богословський доробок. 

Мета роботи – висвітлити аспекти персоналістичної 

герменевтики Ч.С. Бартніка, обумовлені категорією 

«мова» та розкрити зв’язок цього поняття з категорією 

«слово». 

Виклад основного матеріалу. Мова є інструментом 

спілкування розумних, особових істот, які здатні 

усвідомлювати значення слів й інших інструментів 

комунікації таких, як жести і міміка, та надати їм 

адекватного змісту. За цих умов дійсність стає мовою, 

спрямованою до людської особи, а людина «промовляє» 

до дійсності своїм особовим єством, розумінням, 

пізнанням, творчістю, любов’ю. У статті «Віра і теологія 

в персоналістичному розумінні» (1982) Ч.С. Бартнік 

пише «Людська особа теж промовляє дійсністю, своєю 

дійсністю, буттям, а за їх допомогою промовляє до 

Бога» [8, с.42]. Таким чином увесь Всесвіт стає мовою 

спілкування Особових світів, особи з особою. Філософ 

зазначає, що предмети, речі самі по собі не вміють 

спілкуватися, але особовий світ має специфічний вимір 

мови, в якому він здатен сприймати, розпізнавати і 

розуміти знаки, тому вміє спілкуватися навіть зі світом 

речей. Комунікація відбувається у площині відношень 

(relatio) особи з особою та особи з живим і неживим 

буттям. У контексті особового світу людини мова постає 

як упорядкована система знаків, за допомогою якої 

можна порозумітись. 

Польський дослідник К. Ґузовський вважає, що 

значної шкоди правдивому розумінню людини завдає 

структуралізм, представники якого виокремлюють 

поняття мови як системи знаків і поняття мови як 

категорії спілкування, визнаючи превагу за першим, 

надають йому рис механічності та бездумності, другому 

ж відводить роль хоча й свідомої, мислячої, проте 

другорядної категорії [9, с.7]. На переконання 

Ч.С. Бартніка, послідовне перетворення структуралістами 

мови на категорію безособового буття, яке тільки 

«щось» виражає, призводить до нівелювання значення і 

ролі людини як особового буття. Таким чином людина 

позбавляється суб’єктного буття. У концепції 

структуралізму втрачається правдивий образ людини, 

людина зводиться до категорії об’єкта, який «говорить», 

послуговується системою знаків, вкладаючи у них 

якийсь зміст. Натомість дійсна система мови 

представляє собою твір, основою якого виступає 

особове єство. Мову творить особа і нею ж 

послуговується, виражаючи своє мислення та логіку. У 

трактаті «Персоналістична апологетика» (2004) філософ 

зауважує, що людина при цьому не може вважатись 

господарем думки, оскільки процес мислення 

відбувається завдяки структурі мови [1, с.133]. Тому 

мова має особливе значення і є вираженням особової 

структури людини. У перспективі структуралізму 

людина постає як річ, предмет, який творить категорію 

У статті представлено аспекти персоналістичної герменевтики Ч.С. Бартніка, обумовлені 

категорією «мова» і розкрито її зв’язок з поняттям «слово». Автором з’ясовано, що польський мислитель 

у контексті розбудованої ним герменевтики розглядає мову не просто як форму матеріального буття, а 

як чинник персонації. У його філософсько-теологічній концепції мова тісно пов’язана з людиною в її 

індивідуальній і спільнотній іпостасях, а також з усіма площинами, які зумовлюють процес реалізації 

особи. Важливим аспектом мови, на переконання Бартніка, є її практичне застосування особою у площині 

пізнання, формування знань, спілкування, творчості, здійснення себе у відносинах-зв’язках (relatio) з 

іншими особами – Божими і людськими, тому мова в його інтерпретації виступає як категорія, що 

формує міжособову структуру буття. 

Ключові слова: персоналізм, герменевтика, мова, слово, відношення (relatio), особа, особовий світ. 
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«мови». У такий спосіб людина «зникає», а на перше 

місце виходить мислення само по собі, без огляду на те, 

хто, як і для чого мислить. 

Ч.С. Бартнік вважає, що мову неможна зводити 

тільки до системи знаків та їх семантики, оскільки вона 

відзначається суттєво більшими і глибшими аспектами. 

Мову слід спостерігати в значно ширшому контексті та в 

різних значеннях. Зокрема її доцільно розглядати як 

вміння розуміти іншого, як можливість спілкування, як 

здатність створювати міжособові відношення (relatio), 

що єднають людей і ведуть до порозуміння й 

одностайності. Тому мова виступає як категорія, що 

витворює міжособову структуру буття. 

У праці «Теологічна методологія» (1998) 

католицький філософ стверджує, що мова на найбільш 

базовому, фундаментальному рівні виражає єство 

людини, передає стан її свідомості та підсвідомості, 

віддзеркалює її екзистенцію й особову структуру, 

відображає зовнішню і внутрішню сутність людини, 

однак не може стати цінністю самою в собі, оскільки 

отримує буття і набуває сенсу з огляду на людину. 

Першорядною цінністю виступає людина, яка творить 

систему знаків і семантику мови в усіх її проявах. 

Ч.С. Бартнік наполягає, що слід чітко встановити 

співвіднесення мови і людини як засобу зрозуміння і 

порозуміння. На його думку, мова стає виразником 

способу особового буття в індивідуальному і 

спільнотному вимірах [3, с.395]. Проте мова не може 

замінити особового буття, повноти пізнання, правди в їх 

цілісності, оскільки на це здатна тільки особа. Тому 

кожна мова повинна функціонувати на засадах 

персоногенези, тобто як віддзеркалення буття, правди, 

добра, краси, свободи, дієвості та творчості особи. 

У своєму прямому значенні мова постає передусім як 

фонетична структура, і вже в подальшій перспективі – 

як диференційована система міжособових відношень 

(relatio) з властивим їй кодом особового єства. 

Насамперед вона є інструментом спілкування осіб, тому 

й має природний прозопоїчний характер і виступає 

засобом безпосередньої і опосередкованої, активної і 

пасивної персональності, тобто є способом утілення 

особового світу та формування особи, її 

функціонування, розвитку, наповнення змістом. Мова 

охоплює різні площини особового буття: сприйняття 

особою власного існування; репрезентацію свого «я», 

вираження свого «світу» в аспекті пізнання, прагнення 

та практики; наповнення змістом власного єства; 

систему міжособового спілкування; втілення процесу 

творення себе як особи в індивідуальному і суспільному 

вимірах. Ч.С. Бартнік розглядає мову як сферу пізнання 

й контакту у сприйнятті дійсності особою і як спосіб 

вираження всіх її співвідношень (relatio) з дійсністю, з 

власним «я» й іншими особами, групами та спільнотами. 

Невід’ємну похідну мови філософ вбачає в її 

практичному застосуванні особою у площині пізнання, 

формування знань, спілкування, творчості, здійснення 

себе у відносинах-зв’язках (relatio) з іншими. На його 

думку, без усіх зазначених аспектів, не було б особового 

життя ні в індивідуальній, ні в спільнотній площинах. 
У «Персоналістичній герменевтиці» (1994) Ч.С.Бартнік 

зазначає: «Мовою можна вважати будь-який знак чи 

систему знаків, організованих з метою контакту осіб, 

людини з предметом, виразу себе, своїх думок, 

суспільної об’єктивізації, творчості, реалізації себе за 

взірцем людської особи» [2, с.116]. Тому в остаточній 

перспективі мова представляє собою матеріально-

духовний засіб реалізації особового світу в його 

найглибших покладах і в його зворотних відношеннях 

(relatio) до всієї дійсності, у будь-якому випадку вона є 

посередником спілкування та реляцій, виражаючи 

особове буття в його повноті. 

Фундаментальною категорією мови виступає 

«слово». В інтерпретації персоналізму і теології воно 

отримало три основні прояви: Бога, світу та людини. 

Зазначені три аспекти категорії «слова» Ч.С. Бартнік 

послідовно розробляє у своїй персоналістичній 

концепції герменевтики. 

У теології ця категорія безпосередньо відноситься до 

Христа, адже головним його метафоричним означенням 

є найменування Логос, що з давньогрецької 

перекладається як «слово». Але в герменевтичній 

інтерпретації польського персоналіста Слово 

відноситься до Бога як Триособового єства. У 

тлумаченні Ч.С. Бартніка, «Слово – це інший спосіб 

вираження Особи в Трійці» [2, с.118]. За його 

твердженням, комунія Осіб постає в Бозі як спосіб 

спілкування, розмова Трьох Осіб. У загальному ж 

трактуванні Отець став Словом-Початком, з якого бере 

існування вся дійсність, коли за допомогою слова він 

створив світ; він також той, хто виражає суть слова, 

конституює висловлювання, спілкування в Пресвятій 

Трійці. Отець також є тим, хто «вимовив» (породив) 

Слово-Христа. Син Божий являється тим предвічним 

Словом Отця, яким, в якому і для якого все було 

створене. Христос є тим Словом, яке промовляється в 

Трійці, і водночас Словом, промовленим до творіння, 

яке увійшло у світ. Натомість Святий Дух є сенсом 

Слова, значенням, існуванням Слова, тобто тим, хто 

надає йому спрямованість, зміст і наповненість – духом 

Слова, в ньому і завдяки його дії все оживає, стає 

зрозумілим, отримує зміст, значення та сенс. У такий 

спосіб Трійця постає як абсолютний вияв слова, мова і 

середовище спілкування. У цьому контексті можна 

говорити про Тринітарне Слово, де однією із сутностей 

Бога виступає слово як початок, дія і спосіб тлумачення; 

в ньому, за його допомогою можна все зрозуміти, в 

усьому з’ясувати значення і знайти сенс; це – слово, яке 

виринає, постає, і слово, яке пояснює, за допомогою 

якого можна добути зрозуміння. 

Слово Боже отримало своє уособлення в Сині 

Божому. Він – те втілене, реальне Слово, яке дає 

існування, розвиток, спасіння, здійснення людській 

особі, творить і формує спільноту, стає знаком і кодом у 

структурі світу і його історії, найвищим горизонтом 

сенсу. У випадку Христа слово тісно пов’язане з 

містерією буття, абсолютною істотою й абсолютним 

існуванням. Слово-Христос виступає принципом, 

основою та джерелом існування, створює реальність 

буття, постає, як промовлене слово, що формує світ і 

надає йому сенс. Цим Слово-Христос відрізняється від 

слова як загального поняття, що генерує тільки уяву, 

ідею, міфічний і метафоричний світ, а не реально 
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існуючий. Христос стає подією, яка породжує реальні 

відношення (relatio) між людиною і Богом, яка 

встановлює зв’язок між буттям і небуттям. 

В універсальній герменевтичній конструкції 

Христос-Слово виявляє себе як найдосконаліший знак 

Бога. Будучи знаком – тим, хто означає, наділяє 

значенням і буттям знаку все інше, Христос отримав 

буття особової субзистенції. При цьому в його бутті 

виражена істота й особовий світ Трійці як єдності, 

одності Бога, і заразом з тим у ньому проявлене особове 

буття людини. Це означає, що Христос-Слово є 

найвищою персональною категорією буття. З погляду 

Ч.С. Бартніка, в особі Христа Слово Боже має 

квазіперсональну постать, яка творить світ Слова і 

виражає його. Окрім цього, Христос як Бог знаходиться 

над світом Слова і над світом людини та містить у собі 

світ Божого слова та світ слова людського. Таке Слово 

не зникає, не відходить у небуття, а триває, існує та 

примножує існування, дає життя. У цьому полягає 

особливе значення та характер слова. Христос 

виявляється реляцією-особою Бога і людини і в 

результаті такого свого буття й такої властивості він 

відкриває перспективу та можливість особливої комунії 

між людською і Божими особами. 

Описана Ч.С.  Бартніком первинна концепція слова 

проливає світло на інші значення слова та його прояви 

такі, як пізнання, знання, наука, віра, спосіб життя. Вона 

дає пояснення самому слову, відкриваючи його 

фундаментальну, первісну основу. Під таким кутом зору 

Слово Боже стає найбільшим і найглибшим джерелом 

правдивої мови, спілкування універсального характеру, 

у ньому знаходить своє обґрунтування й сенс будь-яке 

розуміння, пізнання чи наука. Польський мислитель 

вважає, що ця концепція Слова передбачає 

персональність Бога, оскільки тільки особа може 

творити, формувати, здійснювати та бути словом [2, 

с.119]. 

У міфологічних уявленнях про виникнення світу 

слово відігравало функцію знаряддя та способу творення 

космосу чи започаткування буття. Подібно й у 

християнській інтерпретації, Бог створює світ за 

посередництвом слова. У вимовленому Богом слові 

створений світ отримує своє спрямування до того, хто 

промовляє. За допомогою слова Бог започатковує 

структуру знаків світу та, даючи їм існування й подобу, 

наповнює змістом і значенням. Подоба (істота) постає як 

сукупність зовнішніх ознак, що характеризують слово як 

знак, доданий до реального існування. Сам Бог-Слово не 

входить у площину створеного слова, властивого 

фізичному, дочасному світу, а на рівні структури стає 

фундаментом цього світу, горизонтом розуміння і 

значення, тим, завдяки кому можна зрозуміти все інше. 

Бог дає початок існуванню всякому іншому слову. 

Постаті інших «слів», створених, дочасних, земних, 

отримують своє здійснення та повноту тільки наприкінці 

свого буття, коли зустрінуться у Слові-Початку, Слові-

Основі, Слові-Фундаменті (Богові), тому їх слід 

розуміти як такі, що перебувають у процесі свого 

здійснення; вони ще не «є», тобто вони існують, але не в 

повноті свого буття. Слово створене – це тільки 

початкова стадія на шляху прямування до повноти 

слова. Альфа (початок, перша літера) закладена у Слові 

творіння, Кентрон (центр, середина алфавіту) – в Ісусі 

Христі, а пункт кінцевий знаходиться в Омезі (кінець, 

остання літера), тобто в здійсненні слова, здобутті ним 

повноти. У такий спосіб, в інтерпретації Ч.С. Бартніка, 

мова отримує характер містерії, набуває глибинного 

змісту та значення, приймає динамічний і 

цілеспрямований характер. 

Польський філософ стверджує, що в 

персоналістичній системі вся дійсність, цілий світ 

розглядається як «мова» спілкування між створеними і 

нествореними особами. Буття, речі, предмети 

представляють собою комплекси емпіричних і 

позаемпіричних знаків, що постають перед обличчям 

людського «я» та спільнотного «ми» як одна суцільна 

онтологічна мова – «вселенська мегамова, зрозуміла для 

всіх людей» [7, с.245]. У ній присутні «слова» і «дії» 

мови спілкування, яке відбувається між предметами 

(мова спілкування речей), між особами (мова 

спілкування осіб) та між особами й речами і за 

посередництвом речей (мішана мова спілкування). 

Здійснюється також спілкування між Богом і людською 

особою в її індивідуальному та спільнотному вимірах. 

Мова і описаний спосіб спілкування народжені Особою 

Творця-Бога, а користується ними весь світ як особовий, 

так і позаособовий. За словами Ч.С. Бартніка, людина 

здійснює спілкування, «приводить у дію цю мегамову у 

властивий собі спосіб, насамперед вільний і творчий» [7, 

с.246]. Мова ця має власну структуру, систему знаків, 

граматику, семантику. Встановлюючи власні правила і 

закони, вона відкриває перед людиною простір 

спілкування. 

Усю дійсність персоналізм розглядає як обов’язкові 

відносини-зв’язки (relatio), спрямовані на особу, які 

формують універсальну персоналістичну категорію 

світу як знак, що вказує на особу як центр Всесвіту, і 

знак, який вміщає в собі особу як частину дійсності. У 

цій площині світ також постає як категорія «мови» та 

«слова» про особу, хоча, на думку філософа, існує 

суттєва відмінність між словом і мовою, оскільки слово 

становить персоніфікацію мови [2, с.119]. Слово стає 

чинником і способом існування мови та взагалі буття, за 

його допомогою виражається дійсність, відтворюється її 

сутність. 

У концепції Ч.С. Бартніка вся дійсність наділена 

ознаками мови, зокрема мови про особу й особовий світ. 

Саме особи творять істоту світу, його основу, центр, 

основне та найбільш важливе буття. При цьому особи 

постають тут як «слова», тобто елементи «мови», які і 

формують мову, стають її основними складовими та 

суттю. У такий спосіб увесь світ проявляє себе як 

система персоніфікованих знаків, символів правдивої, 

істотної дійсності. 

Польський персоналіст розбудовує особливу 

герменевтичну структуру світу як систему знаків, 

символів, ніби прихованої, правдивої дійсності. Уся 

дійсність прихована в особовому світі, який у свою 

чергу знаходиться в звичайній дійсності, будучи її ядром 

і середовищем для осіб. Для відкриття й 

«розшифрування» цієї прихованої, істинної дійсності 

філософ пропонує застосовувати герменевтику, як метод 
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для пізнання персоніфікованого буття, особового світу. 

Таким чином вибудовується персоналістична 

герменевтика як виявлення особової дійсності та спосіб 

зрозуміння «системи знаків» особового світу, який 

розсіяний і міститься в оточуючій дійсності довкола 

людини. 

Ч.С. Бартнік наполягає, що основним суб’єктом так 

широко інтерпретованого поняття мови, який творять 

«мову-реляцію» спілкування із дійсністю, сприймає і 

розуміє її, слід вважати особове буття. У такий спосіб 

увесь світ стає «словом» про особу, особовим світом. 

Кожне буття стає «знаком-словом», яке в комплексі 

творить особову «мову». Самі особи теж стають знаками 

дійсності (сенсом, значенням), тобто теж творять об’єкт 

дійсності. Цю особову «мову» дійсності становлять всі 

особи, весь особовий світ: природний (люди) і 

надприродний (Божі Особи, ангели). 

Розробляючи персоналістичну онтологію, філософ 

зазначає, що в згаданих первинних відношеннях (relatio) 

одного буття до іншого вся дійсність стає знаком, 

зокрема «системою знаків між особами» [5, с.75]. Ці 

знаки особи використовують для спілкування, творення 

міжособових відношень (relatio). По-перше, такий знак 

має характер «слова» (мови) тоді, коли відзначається 

формальною площиною значення. По-друге, він є 

неформальним «словом» (мовою), оскільки 

відзначається онтологічною площиною, де знак-

значення стає реляцією в скороченій формі, тобто 

символом, за допомогою якого можна зрозуміти певну 

річ, отримати певну інформацію, яку він в собі містить, 

означає. У такий спосіб особа стає знаком, символом, 

який містить у собі неосяжний внутрішній світ, 

дійсність, завдяки чому особу називають 

мікрокосмосом. У свою чергу дійсність стає знаком, 

символом, за допомогою якого можна віднайти, 

зрозуміти найголовніше – особове буття у світі, на яке 

вказує все інше (неособове) буття. Тому людина, 

дивлячись на дійсність, зауважує в ній менш вагоме 

буття і більш вагоме, яким вона сама є. Таким чином 

світ вказує на особу як найголовніше, найвагоміше 

буття. Через це в онтологічній площині світ стає знаком, 

символом, який приховує в собі важливу інформацію, 

має своє приховане значення, яке слід прочитати, 

зрозуміти. Але зрозумілим він стає тільки в контексті 

особи. Натомість особа також стає «знаком», зрозумілим 

тільки в контексті світу, дійсності. 

Ч.С. Бартнік стверджує, що світ постає як «слово» в 

більш відносному та релятивному значенні, ніж Бог-

Слово, однак також має своє значення, притаманне лише 

йому, самодостатнє і самозрозуміле. Світ-Слово виражає 

природне свідчення та підтвердження буття особи, з 

огляду на свої відношення (relatio) з нею на базі 

реального існування. Світ – це мова в особливому 

значенні. Він не існує просто сам по собі, абстрактно, 

відірвано, тому не можна його спостерігати як німе, 

анонімне буття. Світ знаходиться в тісних відношеннях 

(relatio) з людською особою, яка творить пов’язані з ним 

поняття, трактує його, тобто виражає своє уявлення про 

нього за допомогою слів, мови. Тому світ утверджується 

й існує в мові, а з огляду на людину він відзначається 

значною персоналістичною структурою. 

Світ був створений як середовище для осіб, тому має 

стосовно них характер відносний і допоміжний. Він 

представляє собою особливе медіальне та 

міжперсональне буття, єдину екзистенціальну нішу для 

людини. Творець, за посередництвом створеного ним 

світу, використовуючи його знаки, в онтологічний і 

фактичний спосіб промовляє та спілкується із створеними 

особами. Натомість цей світ дає змогу людині сприймати 

і зрозуміти, мову Творця та відповідати йому чи просто 

слухати. Такий Світ-Слово є своєрідною мовою, 

створеною Богом, який надав світу реальність буття, сенс, 

зміст, форму та закони. Усе Боже творіння говорить, 

промовляє, стає мовою, словом. Істота Творця визначає 

буття світу з його знаками і значеннями, обумовлює їх 

інтерпретації та сенс. У статті «Можливість застосування 

структуралістського аналізу в теології» (1973) 

Ч.С. Бартнік зазначає, що у своїй специфіці такими 

знаками стають істоти, структури, форми, постаті, уклади, 

відношення (relatio), норми, правила, зміст, історія, 

розвиток, здійснення, реалізація [4, с.728]. 

Людська особа є тим, хто сприймає, розуміє «слово» 

світу, промовлене до неї Особою Божою, але вона також 

може виробляти «слово-відповідь» у відношеннях 

(relatio) з іншими особами, людськими і Божими. І Бог, і 

людина промовляють своєю «особою», тобто істотою, 

творячи мову в собі і спрямовуючи її на іншого. І Бог, і 

людина говорять «особою» як «словом». У цьому 

контексті Бог постає як активне, дієве «Слово», яке 

створює та підтримує дійсність, а людина – як «слово», 

що наслідуючи, продовжує «Слово» Боже. 

Людина як віддзеркаленням Бога (Слова) також має 

характер слова в матеріальному, фізичному значенні. 

Поряд з цим, будучи особовим буттям, вона є 

індивідуальним і спільнотним словом, своє здійснення й 

утілення це слово знаходить у відношеннях (relatio) з 

іншим буттям та іншими «словами» такими як Бог і світ. 

Людина-слово реалізує себе тоді, коли співвідноситься з 

іншими особами. Свою ж істинну реалізацію вона 

здійснює у відношеннях (relatio) з Особами Пресвятої 

Трійці. На цій засаді людина-слово, сама по собі будучи 

самотнім словом, отримує середовище та площину 

інших слів, завдяки чому формується «мова», відтак 

твориться спільнота слів, середовище слів. 

Спільнота осіб має більш відповідний характер і 

значення слова, ніж індивідуальна особа. Польський 

персоналіст проводить тут лінгвістичну паралель: 

індивідуальна особа є словом, а спільнота – мовою. Він 

пише: «Кожна особа зокрема творить дійсність і вираз 

слова, а всі разом (багато слів) творять уже мову» [2, 

с.123]. Сама сутність людини та людського середовища 

вказує на категорію «слова» і «мови», оскільки немає 

спільноти людей без мови, як немає живої мови без 

конкретної людської спільноти. Вочевидь мова і слово 

взаємопов’язані з особою. Зрозуміло, що власне 

«людина-слово» становить особливу категорію, оскільки 

природною властивістю та характерною рисою людської 

спільноти є спілкування за допомогою і посередництвом 

мови, саме це вирізняє людину з-поміж іншого буття, 

навіть особового. 

Людина сприймає слова, розуміє, послуговується 

ними, вимовляє, сама їх творить і перетворює. Слово 
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належить до визначальної структури розумного й 

особового буття: Божого, людського й ангельського. 

Надприродні особи, щоправда, формально не 

потребують фізичних знаків, але вони самі становлять 

знаки та «слова», які про щось говорять, щось 

означають, дають можливість спілкуватися, вести діалог, 

оскільки сфера їх буття набагато ширша за сферу 

пізнання. Слова як знаки, як спосіб спілкування, були б 

цілком непотрібні у випадку існування тільки якогось 

одного особового буття: однієї людини, а не спільноти, 

чи Бога, а не Трійці. 

Мова стає посередником між людською особою і 

світом в онтологічний, методологічний та 

епістемологічний спосіб. За допомогою слова 

відбувається зустріч і співвіднесення буття світу і 

людини. Людина входить у відношення (relatio) зі 

світом, окреслюючи, визначаючи його словом. Слово 

характеризується властивою йому таємничістю буття, 

динамікою, багатими можливостями та площиною, яка 

не підлягає проникненню, зрозумінню, тлумаченню. 

Слово, як і мова, підлягає процесам змін, перетворень, 

удосконалення, здобування довершених, вищих форм 

значення. Мова постійно розвивається, спрощує свої 

функції та форми, старіє, відмирає й оновлюється, тому 

слово, як і мова, має динамічну, непостійну форму і 

структуру. Однак будь-яке функціонування мови та її 

еволюція можливі тільки за умови співвіднесення з 

особою, а також коли мова стає процесом персонації, 

тобто допомагає у здійсненні, реалізації особи [6, с.383]. 

Функціонування мови зумовлене особовим світом в 

аспекті пізнання і сприйняття дійсності. У цьому процесі 

задіяна вся структура людської особи, оскільки істотну 

роль відіграють розум і цілеспрямованість. Мова і сам 

акт мовлення зумовлені розумною й духовною волею 

людини, яка вирішує, як і коли говорити, які слова 

використовувати. При цьому людська особа 

відзначається значним ступенем свободи як у 

внутрішньому вимірі, так і в проявах назовні. Поряд з 

цим мова має свій вимір добра, моралі, любові, 

прагнень, користі. Використання мови у спілкуванні 

відзначається особовою творчістю: той, хто говорить, 

може підбирати різні слова, символи, метафори, знаки, 

обирати форму комунікація. Людина творить систему 

знаків, нові слова, специфічну стилістику, конструює 

думку. У такий спосіб за допомогою мови та слова 

людина може творити безліч нового, тому мова дає 

людині безмежні можливості виразу свого особового 

буття. На переконання Ч.С. Бартніка, джерелом 

креативності мови завжди є особа, яка діє за допомогою 

слова, розуму, волі та соматичних задатків. Мова теж в 

особливий спосіб допомагає і служить особі, зокрема у 

творенні міжособових відношень (relatio), здійсненні та 

реалізації себе [2, с.139]. 

Особовий характер мови не означає втечу в уявний, 

нереальний світ творення власної суб’єктивної 

дійсності. Визначальною функцією мови слід вважати, 

на думку філософа, представлення об’єктивного стану 

речей і творення об’єктивного спілкування і 

міжособових відношень (relatio). Система знаків 

відтворює зміст реальної речі в реальний спосіб, тому 

мова за допомогою розуму, внутрішнього аналізу й 

особового єства віддзеркалює в собі реальні, об’єктивні 

структури й аспекти дійсності [2, с.163]. 

Може так статись, що мову або слово 

використовують з негативною метою щодо особового 

світу. Це відбувається, коли слово спрямоване на 

нищення або зведення до небуття особи, її цінності, 

структури, екзистенції у фізичному та духовному 

вимірах. У такому випадку, переконаний Ч.С. Бартнік, 

можна говорити про антимову. Тому у світі відбувається 

боротьба слів з антисловами і мови з антимовою. Якщо 

ж якась система знаків взагалі не стосується сфери 

особи, є абсолютно амбівалентною, оскільки не несе ні 

користі, ні шкоди, то її неможна вважати мовою, це не 

мова. Мова має на меті сприяти спілкуванню та нести 

порозуміння і розвиток у контексті розвитку та 

вдосконалення особи, тому все, що цьому суперечить 

слід відносити до площини некорисної, а тому 

непотрібної [2, с.116-117]. 

Висновки. У персоналістичній герменевтиці 

Ч.С. Бартніка фундаментальною категорією виступає 

«мова», що розглядається філософом як чинник 

персонації, а не просто форма матеріального буття. У 

його концепції мова тісно пов’язана з людиною в її 

індивідуальній і спільнотній іпостасях, а також з усіма 

площинами, які зумовлюють процес реалізації особи. 

Невід’ємну похідну мови філософ вбачає в її 

практичному застосуванні особою у площині пізнання, 

формування знань, спілкування, творчості, здійснення 

себе у відносинах-зв’язках (relatio) з іншими особами – 

Божими і людськими, тому мова в його інтерпретації 

виступає як категорія, що витворює міжособову 

структуру буття. Важливим у цьому контексті стає 

дослідження і встановлення контактно-персонального 

модусу існування людини як індивіда і спільноти. 
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LANGUAGE AS THE FUNDAMENTAL CATEGORY OF PERSONALISTIC HERMENEUTICS  

OF CZESLAW STANISLAW BARTNIK 

In this article, the author represents the aspects of personalistic hermeneutics of Czeslaw Stanislaw Bartnik, stipulated by 

the language category, and reveals its connection with the concept of the word. He finds out that the Polish thinker considers 

language, within the context of hermeneutics developed by him, not as just the form of material existence, but the factor of 

personalization. Language, according to his philosophical –theological conception, is closely connected with the man in its 

individual and community hypostases, as well as with every plane that determines the process of a person’s realization. 

Bartnik believes, that a significant aspect of the language is its practical use by a personality in the planes of cognition, 

knowledge generation, communication, creative work and when realizing its potential through relations-bonds (relatio) with 

other personalities, both deific and human. Thus, language, following his interpretation, is the category that forms an 

interpersonal structure of existence.  
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Постановка проблемы. Проблема образования, его 

прошлого, настоящего и будущего всегда являлись 

весьма актуальными для философского анализа их 

содержания. Ведь они в своей совокупности отражали 

интеллектуальный горизонт соответствующей эпохи и 

входили с той или иной степенью выражения в 

структуре теоретического мышления любого времени. 

Цель работы. Цель заключается в необходимости 

концептуального анализа образования как категории 

социальной философии, экстраполяции философских 

принципов, а также определить цель образования и его 

стратегические задачи. 

Изложение основного материала. Образование – 

один из оптимальных и интенсивных способов 

вхождения человека в мир культуры, последняя 

выражает меру его развития, меру цивилизованности. 

Именно в процессе образования человек осваивает 

культурные ценности, обретает социокультурные 

нормы. Следовательно, образование – это практика 

социализации человека и преемственности поколений. 

В структуре классического образования обучение 

понимается как род научного познания, а воспитание как 

род обучения. Основу воспитанности составляет знание 

нравственных требований, норм общения, правил 

приличия, т. е. всего того, что необходимо для 

цивилизованного совместного проживания людей. 

Однако воспитанность реализуется не в знании, а в 

поведении. Отсюда задача – научить студента 

"технологии" социального поведения, умению применить 

общую норму к конкретной практической ситуации, 

вычислить наиболее рациональную модель поступка. 

Перефразируя Гегеля, можно сказать, что воспитанность 

в форме, соответствующей своему понятию, есть навык. 

Вузовское воспитание является школой тренировки, 

упражнения для отработки культурных автоматизмов 

поведения и общения, которые и составляют «вторую 

природу» человека. 

Наконец, свое логическое завершение дух научности 

получил в понимании цели образования, определяемой 

исходя из философско-рационалистической концепции 

личности, в которой интеллект, воля и чувство 

представляют собой различные инстанции все того же 

разума («чистый разум», «практический разум» и 

«способность суждения» по терминологии Канта). 

Безусловно, как собственно человеческое качество, воля 

осуществляет себя в разумном и ответственном 

действии, а чувство – в осмысленной эстетической 

оценке. Однако здесь важно, что именно рациональность 

в форме научного разума выступает верховным 

законодателем в сфере духовной жизни человека. 

Благодаря этому индивид способен дисциплинировать 

собственную телесную природу, стать господином своих 

чувственных желаний и потребностей. быть вменяемым 

и целеполагающим существом. 

Рационалистическим пониманием личности 

непосредственно обусловливалась гуманистическая 

миссия образования, состоящая в том, чтобы провести 

индивида через возраст не только физической, но также 

социальной и духовной несамостоятельности. 

Просвещение, по мысли И. Канта, как раз и есть «выход 

человека из «состояния несовершеннолетия, ... 

неспособности пользоваться своим рассудком без 

руководства со стороны кого-то другого» [3, с.62]. 

Образованность, как свидетельство гражданско-

правовой и моральной зрелости, предполагает 

внутреннюю суверенность личности в сочетании с 

индивидуальной ответственностью. Однако, поскольку 

разумность и свобода даны нам только в качестве 

предпосылок человеческой природы, задача воспитания 

состоит в том, что развить их в способности культурного 

существа, научить индивида пользоваться ими 

соответственно своему назначению. Поэтому 

гуманистическое призвание образования состоит в 

последовательно проведенном с демократических 

позиций принципе формирования каждой личности как 

индивидуальной формы всеобщности. 

Конечно же, гуманизация образования представляет 

собой такой мировоззренческий и деятельностный 

поход, который не только признает его право на 

получение качественного образования, но и на свободу 

выбора, всестороннее развитие и проявление всех своих 

способностей. 

Гуманизация образования представляет собой 

сложную системную проблему теории и практики. 

Поскольку здесь главный акцент связан с идейной 

направленностью естественно-научного и технического 

знания, то требуется не только осознать проблему на 

теоретическом уровне, но и на уровне конструктивных 

практических разработок, предусматривающих систему 

нормативных знаний, ориентированных на различных 

субъектов деятельности. А и именно: субъекта – 

преподавателя, – предоставляющего собой обобщенную 

Рассматривается актуальность проблемы образования в разных областях человеческого знания. 

Аргументируются цели модернизации высшего образования. Анализируется роль кризисных явлений в 

актуализации обозначенной проблемы. Описывается динамика формирования и функционирования 

комплекса духовных детерминант образовательной деятельности человека. Рассматривается динамика 

развития и изменения образовательных парадигм. 

Ключевые слова: философский анализ, философия образования, интеграция, образование, парадигма. 
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образовательную систему; субъекта  –  студента, 

осуществляющего познавательную деятельность; 

субъекта потенциальной будущей специализированной 

деятельности, а также субъекта управления 

образовательной системой; образовательного 

взаимодействия на уровне кафедр, деканатов и других 

управляющих структур. Таким образом, системность 

данной проблемы задается ее инструментально-

конструктивным характером как переходом от сущего к 

должному, ориентированном на различных субъектов 

деятельности. 

Каковы же направления гуманизации высшего 

образования? Прежде всего – это его гуманитаризация. 

Гуманитаризация заключается, на наш взгляд, в 

повороте общественных, естественных и технических 

дисциплин к человеку, придание образованию 

«человеческого измерения» путем качественного 

изменения содержания и структуры учебных курсов. 

Гуманитаризацию образования необходимо понимать в 

двух аспектах: экстенсивном и интенсивном. 

«Гуманитаризация в экстенсивном плане – это 

переориентация образования на устранение разрыва 

между естественно-технической и гуманитарной 

культурой, посредством изменения их удельного веса, – 

отмечает Старжинский В.П., – Интенсивный аспект 

гуманитаризации инженерного образования связан с 

проникновением методов гуманитарного знания в 

естествознание и техникознание посредством введения 

человеческой составляющей через мировоззренческую 

ориентацию, перехода от логики «филиации идей» к 

истории их становления и «разрешения» [9, c.305-306]. 

Несомненно, гуманитарные заботы философии 

образования заклечаються в том, чтобы современная 

наука наповнила свое содержание общечеловеческими, 

социокультурными требованиями, заставляют сегодня 

более решительно пересматривать многие устоявшиеся 

традиции, сложившиеся в подготовке специалистов 

высшей квалификации. В официальных заявлениях 

Министерства образования и науки Украины, все чаще 

звучат рассуждения о том, что воспитание духовно 

богатой личности, способной к реализации 

национальных приоритетных идей, обладающей 

чувством социальной, политической и нравственной 

ответственности, способной выйти за рамки 

технократического и узко профессионального 

мышления, возможно только в том случае, если вся 

наша культура (конечно же и образовательная) 

повернется лицом к целостному человеку. Только 

разносторонняя общекультурная подготовка в сочетании 

с високим профессионализмом способна направить 

мысль по нетрадиционному пути, а широкий 

интеллектуальный кругозор и методологическа культура 

мышления позволяет специалисту проявить 

восприимчивость к новым идеям, выходящим за рамки 

стереотипного мышления. 

В гуманизации образования, кроме гуманитаризации, 

можно выделить следующие направления: 

демократизацию образования, выступающую как 

общенаучная проблема. «В объяснении сущности 

демократизации образования на современном этапе, – 

отмечает Пунченко О.П., – существует два основных 

подхода. Один из них основан на идее эгалитаризма и 

единообразия общего образования. Другой исходит из 

необходимости диверсификации образования, сообразно 

индивидуальным способностям, склонностям и 

интересам. Он включает в себя широкий спектр учебно-

организационных мероприятий, направленных на 

организацию массового качественного обучения, на 

удовлетворение разнообразных интересов и способностей 

обучения разнообразных потребностей общества. 

Демократизация системы образования предполагает, 

прежде всего, доступность образования, автономию 

учебных заведений, преемственность ступеней школы, 

организацию учебного процесса, в котором формируется 

творческий, свободомыслящий и действующий субъект. 

Одна из заметных проблем демократизации образования – 

гарантия права на него». [6, с.163]. 

Переход Украины на подготовку специалистов 

высшей квалификации по требованиям Болонской 

системы образования расширяет процесс демократизации 

образования, посредством увеличения образовательных 

услуг, информатизации учебного процесса, его 

диверсификации, интеграции, востребованностью 

специалиста в рамках Евросоюза, стран, подписавших 

Болонскую конвенцию образования. 

Гуманитаризация образования предполагает в 

качестве смыслообразующего стержня мировоззрен-

ческую ориентированность обучения как сознательно 

эксплицируемую мировоззренческую составляющую 

человеческой деятельности и прежде всего 

гуманистических смыслов. Важную роль при этом 

играют: а) креативная ориентация – это создание 

образовательной системы научно-технического 

творчества на основе методов синектики, направляющих 

вопросов, мозгового штурма, АРИЗов (алгоритмов 

решения изобретательских задач); б) методологизация 

образования как переход от простого усвоения знаний к 

операциональным инвариантам человеческой 

деятельности; в) фундаментализация образования, 

предусматривающая системность знания на основе 

логически упорядоченной ее концептуализации. 

Необходимы также информация обучения, посредством 

расширения предметов, составляющих сущность 

информационно-коммуникационных технологий, 

диалогичность, автодидактизм как реальный переход от 

объекта к субъекту образования. 

Основные направления гуманизации деятельности 

студента, как субъекта образовательной системы, 

связаны с расширением его модусов социального бытия 

и рассмотрением его не только как реципиента учебной 

информиации, но и как субъекта личностного развития, 

субъекта культуры общения, материальных и духовных 

потребностей, трудовой и досуговой деятельности, 

культуры управления и т.д. 

Таким образом, гуманизация образования имеет 

широкий социокультурный и экономический контекст и 

связана с реорганизацией познавательных культур. 

Выводы. Вышеотмеченный анализ проблем 

философии образования позволяет говорить о 

перспективности ее развития, расширения внутреннего 

содержания и инфраструктуры, объяснения ее 

специфики в общей структуре курса философии, в 

частности, в социальной философии, где она выступает 

в качестве особого феномена духовного производства. 
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Постановка проблеми. Введення мультимедійних та 

інтерактивних засобів в якості допоміжного ресурсу або 

самостійного елементу експозиції є актуальною 

тенденцією початку ХХІ ст. Воно передбачає взаємодію 

традиційного та новаторського та, водночас, породжує 

дискусійні питання на стадії проектування та практичної 

реалізації. При тому, попри всі очевидні перспективи, 

саме вітчизняні музеї відчувають значно більшу потребу 

в ресурсно-консультаційному супроводі на кожній стадії 

анімації та театралізації експозиції. Тоді як сучасні 

технології стрімко розвиваються, і можуть 

конструктивно вплинути на маркетинговий аспект 

актуалізації музеїв України. Між тим, сам пошук 

вдалого рішення в галузі органічного входження 

інтерактивних та мультимедійних засобів у експозицію 

передбачає напружений пошук відповідного концепту. 

Який для низки вітчизняних музеїв може здаватися 

ресурсно неможливим до реалізації або навіть «не 

пріоритетним». Причому, не лише із фінансових чи суто 

ресурсних причин, але й через певне психологічне 

підґрунтя. Тому аналіз проблем і перспектив методики 

використання мультимедійних та інтерактивних засобів 

у музейній експозиції є необхідним для вирішення 

перших на стадії їх виникнення та вкладення 

вивільненого ресурсу в другі.   

Мета роботи – проаналізувати проблеми і 

перспективи перспектив методики використання 

мультимедійних та інтерактивних засобів у музейній 

експозиції. Розглянути вдалі та невдалі приклади їх 

застосування та сформувати основи ефективного 

введення в музейний простір. В цьому аспекті поставити 

питання пов’язані з актуалізацією та популяризацією 

музейного простору та ступені психологічної готовності 

музейних працівників до участі у означених проектах.  

Виклад основного матеріалу. Використання музеєм 

мультимедійних та інтерактивних засобів утримує 

потенціал поглиблення та покращення якості роботи. В 

ідеальному випадкові вони також мають задіяти 

більшість каналів людського сприйняття через відео, 

аудіо, ефектну графіку та якісне текстове подання 

інформації. Його ціль – залишення в пам’яті відвідувача 

яскравого образу. Тим більше, що шанси «забутися» в 

інформації, яка є «зчепленою» із яскравими образами 

суттєво зменшуються. Сполучення матеріального і 

віртуального простору музею розширює аудиторію та 

створює його Інтернет-представництво, через яке 

збільшується відвідуваність закладу. Попри існуючі для 

ортодоксального музейного працівника побоювання, що 

віртуальний музей залишить реальний без потенційних 

відвідувачів, на практиці віртуальний гість саме стає 

реальним гостем.  

Мультмедійні та інтерактивні засоби можуть бути 

самостійними предметами експозиції при створенні 

цифрових інсталяцій, об’єктів відеоарту, предметів 

цифрового мистецтва тощо в музеях сучасного 

мистецтва та відповідних арт-центрах. У більшості ж 

музеїв вони є допоміжним ресурсом, який слід вміти 

використовувати. Є.Н. Мастеніца та Л.М. Шляхтіна 

таким чином характеризують роботу музею із подачею 

інформації за допомогою мультимедійних засобів: «Слід 

зазначити, що інформування передбачає первинне 

отримання відомостей про музей, склад і зміст його 

колекцій або про окремі музейні предмети, а також з 

питань, пов'язаних з профілем музею або різних 

напрямків його діяльності. На рівні першого контакту 

відвідувача з музеєм інформація повинна бути ретельно 

відібраною, не перевантаженою фактами і деталями, а 

також максимально експресивною. Від якості музейної 

інформації, її доступності та виразності, залежить 

подальший розвиток контактів з музейної аудиторією. 

Інформування здійснюється через різні канали: 

етикетки, путівники, рекламу, за допомогою таких 

традиційних форм, як лекція, консультація. Однак 

сучасний рівень розвитку інформаційних технологій 

забезпечує впровадження нових способів інформування 

в музеї, наприклад, за допомогою спеціального 

інформаційного центру. Створення подібних центрів 

входить в практику музеїв багатьох країн. Інформаційне 

обслуговування за допомогою комп'ютерів включає в 

себе найрізноманітніші способи подання інформації 

В статті розглядається питання методики введення інтерактивних та мультимедійних засобів у 

музейний простір та наступного ефективного використання їх потенціалу в аспекті підвищення 

сервісної, інформативної та навчальної діяльності музеїв. Також аналізуються відповідні проблеми із їх 

практичним впровадженням та практичним використанням. Існує певна низка протиріч, пов’язана як із 

необхідністю додаткових ресурсів, так й острахом перед можливим спотворенням характерної 

своєрідності музейного залу або самої концепції музею. Що спричиняє необхідність аналізу в означеній 

статті основних питань вдалого та невдалого застосування мультимедійних засобів із метою 

підвищення сервісних та атрактивних якостей музею. 

Ключові слова: мультимедіа, інтерактивність, інформативність, експозиція, музейний простір, 

ефективність, анімація. 
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відвідувачам, починаючи від прекрасної якості 

покажчиків, планів і путівників як для дорослих, так і 

для дітей, до використання інформаційних станцій 

(кіосків), встановлених в холі або в залах музею з 

підключенням в INTERNET. Наприклад, такі 

інформаційні кіоски є в великих музеях світу: Лувр, 

Державний Ермітаж, Государcтвенний Російський кий 

музей, Музей Метрополітен і ін. Інформаційні системи 

містять якісні зображення експонатів із зазначенням їх 

місцеположення, супровідну та роз'яснювальну 

інформацію та багато іншого» [8, С.5-16]. Для великих 

музеїв із розширеними експозиціями введення 

інформаційних цифрових терміналів є додатковим 

проявом дружньої до відвідувача політики. Оскільки 

запобігають почуттю розгубленості серед тисячі 

шедеврів, сприяють можливості орієнтуватися в 

розгалуженому «лабіринті» залів та надати 

інформаційну довідку про експонати. Проте, швидше та 

частіше мультимедійне устаткування в пострадянських 

музеях здатні уявити тоді, коли їх профіль відповідає 

технічному або природничому напряму. Працівники 

художніх музеїв (якщо тільки установи не орієнтовані на 

репрезентацію сучасного мистецтва) можуть, навпаки, 

мати острах: або що зовнішня форма обладнання «зіпсує 

експозицію», або що сама наявність ефектних 

мультимедійних рішень «перетворить музей на 

розважальний центр». Подібним чином «репутація» 

інтерактивного та мультимедійного переобладнання 

експозицій може «зіпсуватися» через існування 

невдалих проектів, складної у використанні апаратури 

без адаптації до потреб користувача  тощо. Ще більшому 

бажанню запобігати його можуть стати випадки 

директивного переобладнання музею за калькою 

«експонати в фондах, їх фотокопії разом із 3D-

зображеннями стає інтерактивною проекцією на стіні, 

екскурсоводів та музейних працівників у залі замінюють 

аніматори». Подібні несприятливі сценарії (попри 

переважну більшість вдалої реалізації проектів за 

наявністю творчих, розумових та фінансових ресурсів 

музею) реалізуються у випадках зверхнього ставлення 

до специфіки музейної роботи при зверхньому ж 

уявленні про те, що може сприяти популярності закладу. 

Або за умов недостатності консультативного, 

проектного ресурсу при бажанні ввести інтерактивний 

компонент у експозицію. Більш того, факт наявності 

фінансової спроможності для інтерактивної модернізації 

музею не дає гарантії вдалої реалізації. Оскільки 

визначним та пріоритетним в даному випадкові є висока 

якість самого проекту. 

Слід враховувати, що авторами вдалих проектів в 

означеній галузі можуть бути не лише фахівці з музейної 

драматургії. Відома компанія-виробник мультимедійних 

технологій «Ascreen» веде ознайомлювальну кампанію із 

методики роботи музею в галузі мультимедійних 

ресурсів. Фактично, у пострадянському просторі вони 

поєднали комерційне зацікавлення із розвіюванням 

типових» міфів про техніку» в музейному середовищі. 

Причому, створенню мультимедійних етикеток та вітрин 

із вбудованими мультимедійними засобами та 

відеоінсталяцій присвячено окремий ресурс. І вони 

окремо зачіпають тему взаємодії традиційного і 

новаторського в музейному просторі: «Чи потрібно 

привносити техніку в простір музею, таке традиційне і 

душевне? Відповідь не є однозначною. «Ні» – якщо 

мультимедіа живе своїм життям всередині музею (або 

просто «стоїть», а не живе зовсім), а при цьому ще й 

виглядає як «купа телевізорів / металу». І безумовне 

«Так»! – Якщо мультимедіа – добре продуманий 

інструмент, який несе інформаційно-пізнавальний і 

вражаючий ефект. Важливо не захоплюватися 

технологіями заради технологій, привертати увагу, але 

не відволікати відвідувача від музейного предмету» [5]. 

Навіть у просторі ортодоксального музею можливо 

розмістити аудіоетикетки, інформаційні термінали та 

відео вітрини в класичному дизайні, який «маскує» 

сучасні елементи під музейні меблі. Наприклад, форма 

звичайної музейної вітрини може повністю зовнішньо 

наслідуватися її мультимедійним аналогом та бути 

розміщеною поруч із живописним полотном в музеї 

ортодоксального типу. Подібне, зовнішньо подібне до 

класичних музейних меблів, мультимедійне обладнання 

може утримувати будь-яке наповнення (інформаційний 

термінал, аудіоетикетка, довідкова інформація на різні 

вікові категорії тощо). Тому здатне анімувати музейний 

простір без композиційного су перечення й тому не 

викликати протесту. Варто лише підтримувати його 

робочому стані та час від часу оновлювати наповнення.  

Додатково слід враховувати особливості сприйняття 

інформації різними віковими категоріями. Та саму зміну 

механізмів пізнання молодим поколінням. Так, якщо 

юний відвідувач годинами простоює перед 

інтерактивною вітриною, він зовсім не ігнорує самі 

раритети. Оскільки найкраще змістовне наповнення 

інтерактивних компонентів музею доповнює експонати 

та постійно апелює до оригіналів. Більш того, в 

сучасному музеї відвідувач отримує знання та 

задоволення від експозиції так, як йому найзручніше та 

найприємніше. Музейний працівник в тому випадкові 

може продемонструвати найцікавіші можливості 

інтерактивного сервісу або допомогти відвідувачу, 

непомітно сприяючи правильному та дбайливому 

використанню допоміжної техніки. Тут часто може 

виникати острах, що подібне обладнання можуть 

«зумисно ламати». Проте, для сучасного покоління 

високотехнологічне устаткування здатне викликати, 

скоріше, захоплення та повагу до розробників й 

впроваджувачів. Особливо при вражаючому змістовному 

наповненні. Для запобіганню ж можливому 

пошкодженню варто використовувати прості та надійні 

програмні алгоритми й механіку та якнайповніше 

інструктувати працівників на випадок нештатних 

ситуацій.  

Слід пам’ятати, що одна й та ж сама технологія 

(наприклад, проекційна) може виглядати в музеї різним 

чином. Причому, навіть відносно проста конструкція 

аудіогіду може бути вирішена оригінально, дотепно та із 

врахуванням тематики музею. Так, в лондонському 

(Великобританція) музеї однієї з перших жінок-лікарів 

Флоренс Найтлингейл в аудіогіди виконані у вигляді 

фонендоскопів. А для того, щоб отримати інформацію 

слід в буквальному сенсі «послухати стіну» у спеціально 

відмічених місцях. Вдало застосовані проекційні 
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технології та прихований аудіо запис здатні змусити 

«заговорити статую» мало не в буквальному сенсі. Варто 

лише спрямувати проекцію мімічного руху людського 

обличчя на обличчя статуї та одночасно запустити 

аудіозапис. Сучасні технології здатні допомогти 

символічно «поспілкуватися» з історичними 

персонажами. Ізраїльський національний парк 

«Кейсарія» є прадавнім містом, яке пережило часи 

античності та хрестоносців, але було зруйновано 

мамелюками на чолі із султаном Бейбарсом. В 

Національному парку-заповіднику Кесарія до 

теперішнього часу проводяться широкі і активні 

археологічні розкопки. В силу зміни рівня моря частина 

з них виробляється під водою. Збереглися найдавніший з 

виявлених на території Ізраїлю театр, руїни чудового 

палацу Ірода Великого («Палац на рифі»), іподром 

(стадіон) царя Ірода, перебудований в амфітеатр, 

ділянки міських вулиць римського і візантійського 

періодів, комплекс візантійських лазень із чудовою 

оздобою, великий штучний порт часів Другого 

Іудейського Храму і твердині-порту арабського періоду, 

руїни храмового комплексу, в якому змішалися споруди 

римського, візантійського, арабського періодів і епохи 

хрестоносців, фрагменти міської стіни. Цікаві також 

«Вулиця статуй» візантійського періоду, прикрашена 

римськими статуями, руїни синагоги візантійського 

часу, залишки римської кріпосної стіни, іподром (II 

століття н. е.) та фрагменти акведуків. Серед 

археологічних знахідок – плита з посвячувальним 

написом Пилата імператору Тиберію (оригінал 

зберігається в Музеї Ізраїлю). Окрім вражаючого шоу 

«Мандрівка крізь час» із показом історії Кейсарії на 

протязі століть, до послуг відвідувача зал із чотирма 

екранами, де відвідувачі можуть «особисто зустрітися» з 

історичними особистостями, які зіграли ключову роль на 

протязі всіх історичних періодів життя міста (царем 

Іродом, Пілатом, філософом Орігеном, 

рівноапостольною царицею Єленою, рабі Аківою, 

Людовиком ІХ, Річардом Левине Серце, султаном 

Бейбарсом, бароном Ротшильдом тощо). Варто лише 

обрати персону, як на голографічному екрані над 

пультом з’явиться відповідний «співбесідник». Питання, 

які можна задавати побудовані у вигляді інтерв’ю й теж 

обираються на пульті. Але враження живої бесіди із 

персонажем настільки ефектне, що під впливом емоцій 

враження інформаційно насиченого уроку історії 

практично «стирається». Історичних персонажів, які 

«давали інтерв’ю» численим відвідувачам Кейсарії 

зіграли відомі ізраїльські актори.  

Часто введення мультимедійного обладнання у музей 

потребує індивідуального рішення відповідно до 

загального дизайну, ідеології та стилю. Це може бути 

нестандартне інсталяційне рішення, коли художник чи 

інший автор оригінальної концепції використовує для 

вирішення оригінальної творчої ідеї інженерів та 

спеціалістів фірми, яка здійснює введення 

мультимедійних елементів у музейний простір. Сучасні 

вітрини можуть передбачати вбудовані мультимедійні 

засоби (аудіоетикетки та електронні інтерактивні 

етикетки із текстовими, фото- та відеоматеріалами) , за 

рахунок яких базові функції вітрин (збереження та 

експонування) розширюються. Драматургічне рішення 

може бути підкреслене за рахунок світлотехнічного 

рішення вітрини. До того ж, задля взаємодії з 

користувачем та додаткової ергономічності, в якості 

кінетичного рішення можуть бути введені кнопки та 

висувні системи. Притому, більш фінансово «дешевий» 

проект може стати більш вдалим за рахунок 

оригінального творчого використання відносно 

недорогих технологій. Більш того, ХХІ століття 

продукує нові технології настільки швидко, що музеї 

можуть скористатися на свою користь тим, що вони 

відносно швидко дешевшають. Варто лише запобігати 

невдалих проектів та рішень. 

Так, спеціалісти «Ascreen» описують наступні 

можливі помилки при введенні мультимедійних та 

інтерактивних технологій у музейний простір: «Музей, 

який став на шлях використання мультимедіа-

технологій, не завжди виявляється задоволеним 

результатами цього вибору. В основному невдоволення 

виникає через помилки, які виникають з не зовсім 

вірного сценарію застосування мультимедіа, через 

сприйняття технологічних засобів як самоцілі, а не як 

інструменту. Серед основних помилок, що 

здійснюються при технологічній модернізації музею 

можна виділити наступні: Придбання музеєм 

розрізненого устаткування без зручної системи 

управління; Приділення недостатньої уваги контенту, 

тобто наповненню; Візуальна дисгармонія з експозицією; 

Незв'язаність інтерактивних мультимедійних інсталяцій із 

загальним художнім задумом експозиції. Тільки при 

подоланні цих помилок технології можуть дійсно 

реалізувати поставлені музеєм завдання. Безумовно, 

важливо і дотримання дуже багатьох умов конкретної 

експозиції: вік основної аудиторії, середня кількість 

відвідувачів, просторові можливості залів» [5]. В якості 

мір їх запобігання можливо запропонувати наступні 

кроки: Замовлення або придбання технічних засобів 

мультимедійного й інтерактивного типу виключно  після 

захисту й затвердження візуально та естетично 

гармонійного проекту відповідного переобладнання 

експозиції; Залучення ресурсу фахівців з музейної 

драматургії або ознайомлення з інформаційними 

джерелами; Попереднє здійснення низки консультацій із 

технічними фахівцями та музейними працівниками, які 

вдало здійснили подібну модернізацію експозиції; 

Попереднє тестування апаратури та відповідна 

апробація; Добирання багатого та змістовно цікавого 

інформаційного наповнення на етапі проектування 

оновленої експозиції та регулярне його оновлення.  

Також буде доцільним навести пропозиції «Ascreen» 

відповідно до типів експозиції та категорій відвідувачів: 

У музеях з багатою, історично цінної експонатурою 

(особливо це стосується художніх музеїв) увага 

відвідувача повністю зосереджена на предметі. Головне, 

що може знадобитися відвідувачеві (за відсутності 

екскурсовода) – це додаткова інформація про експонат. 

Варіант з мобільними додатками може відволікати увагу 

від предмета, можливо, більш доречна буде або 

електронна етикетка до предмету, або, для більш 

глибокого вивчення – «зони занурення», що знаходяться 

в музеї окремо від експозиції. Це комфортні 
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автоматизовані робочі місця, красиво оформлені і 

містять у наочній формі всі передбачені методистами 

музею пласти інформації про експозицію – для 

зацікавленого відвідувача, а також більш ігровий 

пізнавальний контент – для дитячої аудиторії [5].  

У науково-технічних, пізнавальних музеях, в 

музейно-інформаційних центрах, навпаки, використання 

інтерактивних інсталяцій безпосередньо в експозиції, 

може бути доречно і вкрай захоплююче для відвідувачів! 

Що стосується типу відвідування, то тут сценарії 

інтерактивних інсталяцій можуть відрізнятися для 

групового, сімейного та індивідуального відвідування. 

Екскурсійні групи є у багатьох музеях… основним 

джерелом відвідувачів. В цьому випадку відповідними 

мультимедіа-рішеннями можуть стати окремо виділені 

кінозони, інтерактивні мультитач-столи з завданнями 

для всієї групи, пересувні термінали, лабіринти і т.д. 

Кажучи про сімейне відвідування з дітьми, важливо 

пам'ятати про можливості створення в музеї 

експозиційних зон (в тому числі і з застосуванням 

мультимедіа) «з висоти дитини», з можливістю 

інтерактивної взаємодії (помацати, висунути, відкрити і 

т.д.) [5].  

Індивідуальному ж відвідувачу часто доводиться 

стикатися з проблемою «інформаційної самотності» в 

музеї. Якщо відвідувачеві нема до кого звернутися за 

отриманням інформації, що цікавить, він або шукає цю 

інформацію потім в Інтернеті, або забуває про своє 

питанні. Але ж в музей приходять не тільки за 

інформацією, а й за автентичністю, за атмосферою. Тому 

у відвідувача повинна бути можливість зануритися у 

вивчення предмета на території музею. Крім зон 

занурення не варто забувати про такий важливий засіб 

піднесення інформації, як аудіоінсталляціі. Це не тільки 

звичні аудіогіди, а й стаціонарні навушники-

аудіоетікеткі поруч з вітриною або з об'єктом, що 

занурюють відвідувача в певну епоху / тему [5].  

Далі фахівці «Ascreen» наголошують, що за умов 

виконання всіх умов концептуального заснування 

мультимедійних засобів, їх доречному сполученні один 

із одним та із експозицією, технологі здатні дійсно 

допомогти музеєві. А саме: 

 Додати в сприйняття враження. При загальній 
інформаційній завантаженості суспільства, яскрава 

подача інформації про експонат або музейної темі у 

вигляді авторських інсталяцій із застосуванням 

мультимедіа-технологій дозволяє залишити в пам'яті 

більше вражень про предмет і в цілому створити більш 

зацікавлена відчуття від відвідування музею [5]. В якості 

прикладу вони наводять інтерактивну мультимедійну 

книгу з «оживаючими» сторінками з музею історії м. 

Екатеринбургу. Можна припустити, що в ній 

використані проекційні технології разом із детектором 

руху та прихованими клавішами.  

 Наочним чином показати ті предмети, які наживо 
показати неможливо. Є маса експонатів, які складно або 

неможливо показати відвідувачеві в реальності (тому що 

зберігаються в фондах / загублені / занадто маленького 

чи великого розміру і т.д.). Тут на допомогу приходять 

відеомеппінг, голографічні вітрини, і інші інсталяції. Те 

ж стосується і розповіді про процеси, які неможливо 

змоделювати в умовах музейного простору [5]. В якості 

прикладу на сторінці «Ascreen» демонструється 

інтерактивна інсталяція «Пісочниця», за допомогою якої 

Санкт-Петербурзька мультимедійнв експозиція 

«Водяний всесвіт» («Вселенная воды») демонструє 

геологічні процеси формування земного ландшафту. 

Причому, за допомогою підсвічування кольорами 

географічної мапи поверхні піску залежно від висоти чи 

глибини пізнавальний ефект значно підвищується. В 

київському водно-інформаційному центрі (відомому як 

«Музей води») у схожій «Пісочниці» на момент 2016-

2017 рр. використовується сполучення води із піском без 

проекційних технологій. І є однією із улюблених для 

глядачів атрактивних зон музею. Проте, проекційні 

технології вважаються відносно недорогими та 

простими у використанні. Варто лише, поставивши ціль, 

розробити схожий проект відповідно до ресурсу та 

індивідуальних особливостей широко відвідуваного 

«Водно-інформаційного центру».  

 Донести в наочній формі різну інформацію для 
різної аудиторії. Професійний екскурсовод не буде 

однаково вести розповідь для старшокласників і 

малюків, для професіоналів і аматорів, для тих, хто 

прийшов до музею вперше і тих, хто хоче почути щось 

нове. Те ж стосується і мультимедійних інсталяцій 

індивідуального використання. Кожен може вибрати 

собі той контент, який найбільше відповідає його 

інтересам. Приклад – центр Parlamentarium (м.Брюссель) 

або Дитячий Екологічний Центр (м.Санкт-Петербург), 

де все інформаційне наповнення мультимедійних засобів 

(екрани, кіоски, аудіогіди) має два режими – для 

дорослих і для дітей. Для груп відвідувачів з 

обмеженими можливостями є варіанти інтерактивних 

інсталяцій з підйомним механізмом, із задіянням 

тактильних відчуттів, з використанням азбуки Брайля і 

ін. [5].  

 Здійснювати комунікацію з відвідувачем. На вході 
в музей за допомогою навігаційних систем відвідувачеві 

можна підказати, де і які експонати він може побачити, о 

котрій годині працює музей та іншу довідкову 

інформацію. А ще можна навести приклад Музею 

Першої світової війни (м. Іпр). Тут вже комунікація 

проходить крізь всю експозицію. На початку 

відвідування гостю видається браслет. З цього браслету: 

здійснюється вхід і вихід через турнікети; активізується 

інформація на кіосках біля вітрин; вся активізована 

інформація відправляється потім на електронну пошту у 

вигляді pdf-файлу; музей при цьому отримує базу даних 

своїх відвідувачів і взаємне спілкування може бути 

продовжено… [5]. 

Притому, є очевидним, що мультимедійна експозиція 

має не замінити оригінали та експозиції, але діяти як 

посилюючий та інформаційно поглиблюючий елемент. 

Оскільки ціль введення інтерактивних і мультимедійних 

технологій не перетворення музеїв на абстрактні 

розважальні центри, а виховання активного дослідника, 

який вільно обирає хід вивчення експозиції, проглядає 

матеріал в будь-якій комфортній послідовності  та 

необхідну кількість разів [2, С.107].  

Означений інструмент є яскравим та різноманітним. 

Втім, він потребує вмілого користування для збагачення 
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музейної експозиції та посилення зацікавлення 

відвідувачів. Мультимедійні та інтерактивні елементи, 

світло, звуковий супровід, дизайн інтер’єру та 

інфографіка мають бути гармонійними частинами 

цілісної та вражаючої вистави. А це передбачає 

конструктивну та ефективну співпрацю музейних 

фахівців із дизайнерами, інженерами, конструкторами та 

психологами. Але слід бути готовими до того, що проект 

має бути не один раз перероблений. До того ж, низка 

пропозицій дизайнерів та інженерів може бути не 

прийнятою музейними працівниками. А те, що є 

очевидним для музейного працівника може не бути 

таким для дизайнера. І задля створення вражаючої 

експозиції стають необхідними вміння вирішити 

поставлене питання багатьма засобами та досягнення 

компромісу. «Простір для творчості та експериментів», 

яким нині є музей [2, С.107], слід створювати в тому 

числі за допомогою творчості та експериментів. Що 

передбачає співтворчість, а не суперництво, 

перестороженість чи відстороненість. Крім того, й сама 

система керування атрактивною частиною експозиції 

має бути простою у використанні музейними 

працівниками, надійною та захищеною від випадкового 

псування. Для чого слід дотримуватися наступного 

пріоритету: просте у використанні будь-ким – створення 

ефектного враження – заохочення дослідження- 

інформативна насиченість. 

У введенні інтерактивних та мультимедійних 

технологій в музейний простір також є додатковий 

аспект. На початку ХХІ століття вистарівання 

технологій та відповідна поява нових значно 

прискорилися. Тому час від часу музейним працівникам 

слід дізнаватися про потенційно придатні нові технології 

та розглядати можливість відповідного оновлення 

експозиційного обладнання й технічних засобів 

музейної драматургії. До того ж, специфікою ХХІ 

століття є швидке здешевіння технологій та відповідне 

ставання їх доступними. Одночасно відбувається 

розширення кола носіїв відповідного знання та вміння 

застосувати ту або іншу технологію. Що значно спрощує 

музейним працівникам конструктивну мультимедійну 

трансформацію їх установ.  

Висновки. Зворотним боком історико-культурних 

факторів своєрідності виникнення, розвитку та 

поточного функціонування вітчизняних музеїв є 

специфічно ускладнене впровадження інтерактивних та 

мультимедійних засобів у музейному просторі із 

характерними пересторогами стосовно їх введення у 

«своєрідну душевність» ортодоксального музейного 

середовища. Означені складності посилюються 

випадками невдалої реалізації інтерактивного 

переобладнання музеїв в умовах ресурсної, 

консультативної або творчої недостатності. Слід 

зауважити, що ресурсні перешкоди стосовно 

впровадження креативних мультимедійних проектів 

вкупі із директивним впровадженням невдало 

трактованих цілей атрактивної трансформації музею 

здатні одночасно провокувати й відсутність мотивації в 

середовищі музейних працівників. З одного боку, в 

непростій ситуації директивного тиску на музей із 

одночасним нав’язуванням недостатньо гармонійного та 

естетичного експозиційного переобладнання їм можливо 

протиставити зустрічний креативний проект, який має 

низку очевидних переваг. Також конструктивним 

рішенням буде започаткувати конкурс музейних 

проектів із відповідними ресурсними заходвами. Проте, 

сама ситуація означеного творчого конкурсу потребує 

вживання низки заходів проти нелегітимного 

лобіювання певних проектів. Також слід враховувати 

різницю між мультимедіа та інтерактивними 

інсталяціями як самостійними експонатами та 

допоміжними елементами експозиції. Останні ж, завдяки 

розмаїттю дизайнерських рішень, можливо вписати в 

будь-який тип експозиції. Варто лише запобігати 

основних помилок у використанні музеєм 

мультимедійних та інтерактивних засобів. Для чого 

доцільним є створення додаткових методичних 

довідкових джерел для внутрішньомузейного 

використання. А також залучення навичок музейної 

драматургії та консультативних ресурсів задля того, щоб 

означені нововведення додавали елементу атрактивності 

й одночасно задовольняли всі категорії музейних 

відвідувачів. Більш того, для кожного типу музею має 

передбачатися індивідуально розроблений проект із 

врахуванням його особливостей та потреб відвідувача.  

Навіть один високоякісно та, водночас, креативно 

розроблений елемент анімаційного інформування 

відвідувача здатний підвищити його популярність та 

привабливість для глядачів. Проте, задля високої 

результативності й створення дійсно привабливої 

експозиції з інтерактивним та мультимедійним 

компонентом, музейні працівники та команда дизайнерів 

мають співпрацювати в режимі командної співтворчості. 

Якою відзначається створення всіх естетично 

привабливих та найцікавіших для відвідувачів й 

науковців музейних експозицій. 
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MUSEUM INTERACTIVE MULTIMEDIA METHODS 

The paper is dedicated to the problems of the implementation of interactive and multimedia means within the museum 

space as well as their further usage as a potential instrument for the enhancement of informative, educational and other forms 

of the museums activities. Corresponding practical aspects of their introduction and usage are analysed. There is a number of 

contradictions connected with the necessity of finding additional funds as well as with the risk to spoil the specific character of 

a museum room or of the museum concept as a whole. That is why the present paper deals with the analysis of the main 

prerequisites for successful or unsuccessful usage of multimedia in order to enhance the attractiveness of museums. 
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Постановка проблеми. Кожна соціальна група, 

народ, нація, має свій духовний ігровий світ, який 

акумулює багатовікову історію.  

Народні ігри своїм корінням сягають у часи 

прадавньої міфології. У ті часи вони були не пізнавально-

теоретичні, а соціально-практичні, спрямовані на 

забезпечення єдності колективу. Будь-яка міфологія 

підкоряла і формувала сили природи за допомогою 

уявлення [1, с.43-59]. Формою такого освоєння дійсності 

можна назвати ритуально-обрядові ігрові дійства. 

Гру досліджують вчені багатьох наук. Але, саме 

народну рухливу гру, її витоки, світобачення у ній та 

перебудову взагалі не розглядається. В основному 

розглядається як чинник оздоровчого та розумового 

розвитку, як необхідність поповнення рухового досвіду 

підростаючого покоління. Про окремі аспекти народної 

гри говориться у працях О. Воропая (1993), А.В. Цьося 
(1994), Г.В. Воробей (1997), В.Ф. Давидюка (1997), 

В.І. Левківа (1998), О.Л. Івановської (2002), 

В. Скуратівського (1987, 1992, 1993, 1994, 2003), 

Т. Вакуленко (2003), С.П. Павлюка, М.Г. Жулинського, 

Г.М. Сторчевої, О.О. Кулика (2006), Л. Волошко 

(2007), О. Черьомухіної (2008). А саме, описують 

ритуально-ігрові дійства за допомогою яких 

здійснюється процес прилучення людини до культурної 

спадщини українського народу, спрямовані на 

утвердження людських бажань і організацію 

колективних дій, на навіювання як почуття єдності між 

членами колективу, так і почуття гармоні зі світом в 

цілому [1, с.44]. 

Дослідження історії походження народних рухливих 

ігор дадуть нам можливість зрозуміти бачення світу 

давніх слов’янських племен, які заселяли українську 

територію. Збагнути, яким чином рух поєднував міфи, 

легенди, перекази у ритуально-ігрових дійствах. Чому 

найважливішою особливістю міфологічного мислення, 

яке, зокрема, виражалось в ігрових рухових діях, було 

нерозривно пов’язано в ньому об'єктивного і 

суб'єктивного [2]. 

Мета роботи. На основі аналізу науково методичної 

літератури, та психолого-педагогічних спостережень за 

ритуально-ігровими дійствами та народними іграми 

з’ясувати передумови походження народної гри. 

Виклад основного матеріалу. У кожного народу 

було своє бачення явищ природи і людини в ній. Про 

це свідчать археологічні розкопки, фольклорний 

матеріал, міфи, легенди вірування які збереглися до 

наших часів. Віра слов'ян полягала в обожненні 

природи, у визнанні мислячої людської сили за 

предметами і явищами зовнішньої природи, 

поклонінню сонцю, небу, воді, землі, деревам, птахам, 

тваринам, каменям і в різних віруваннях, святах і 

обрядах, що створюються на підставі обожнення 

природи. 

З переходом до землеробства людина родового 

суспільства потрапляє в повну залежність від сил і 

стихій природи. Грунт, опади, зміна пір року і т. п., все 

це має для неї життєво важливе значення, оскільки 

здебільшого визначає результати її діяльності. Тому 

центральними образами в міфології цього періоду, а, 

отже, і в ігрових рухах з'являються постаті 

антропоморфних богів, які уособлюють собою різні 

сили і стихії природи. Людина стає об'єктом впливу 

різних міфічних сил,  будує себе і свою історію. 

Багато народних ігор відображають архаїчні 

ритуально-ігрові дійства старої обрядовості, особливо 

у веснянім циклі, у яких криються магічні рухи з 

поєднанням міфологічних образів. У минулому майже 

всі ритуально-обрядові ігри супроводжувались 

магічними дійствами. Так звана гра «Кривий танець», 

яким майже завжди розпочинаються весняні ігри. На 

наш погляд, це може вказувати на хронологічну 

першість цієї гри, бо вона підкреслює глибоку її 

примітивність у русі. Але, у самому дійстві криється 

глибокий зміст бачення світу.  

Учасниці гри – дівчата, взявшись за руки, 

ланцюжком бігають між трьома позабиваними в землю 

кілками або між трьома посадженими дітьми (Рис. 1), 

виробляючи різні зигзаги і викрутаси з простою піснею 

(співають усі учасниці гри), яка повторюється без змін: 

У статті розглядається трансформація ритуально-обрядового ігрового дійства у народні ігри, як 

явища цілісного і універсального продукту, як центр конструювання відносин колективу з природою. 

Викладено світобачення давніх слов’ян, а саме: як за допомогою руху у грі людина минулого бажала 

вплинути на сили природи; яким чином рух поєднував міфи, легенди, перекази у ритуально-ігрових 

дійствах; в яких теперішніх іграх приховані міфічні ритуально-обрядові дійства, які з плином часу 

перебудувалися в народні ігри та забави. Подано гру, як засіб регулювання, збереження, відтворення й 

розвитку загальнолюдських стосунків і цінностей в соціокультурному просторі.  

Ключові слова: міф, світобачення, віра, гра, ритуал, дійство, рух. 
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Рис. 1. Ритуально-ігрове дійство 

«У довгі лози  

Пасли хлопці кози.  
А дівчата - козенята,  

Та й померзли ноженята. 
Ой, дівоньки гожі,  

Кидайте ті кози.  

В кривім танцю походжаймо  
Та ніженьки зігріваймо. 

Ой кривого танця 

Та не виведу кінця.  
Треба його виводити,  

Кінець йому знаходити»  
[10, с.35]. 

Або: Кривого танця Йдемо, 

Кінця му не знайдемо: 
То вгору, то в долину, 

То в ружу, то в калину. 
А ми кривому танцю 

Не виведемо концю. 

Бо його треба вести, 
Як віночок плести. 

 

Первісна ж вага лежить, очевидно, не в тексті, не в 

пісні, а в русі та в учасниках дійства. Його перше 

завдання – підняти настрій, розбудити життєву 

енергію, вплинути на природні сили, спрямувати силу 

до життя. По-друге, кожне ритуально-ігрове дійство 

первісного колективу пов’язане з міфом, із здійсненням 

почуттів, бажань, переживань, надій, зі зв’язком із цілим 

світом. Це своєрідне бачення світу древніх слов’ян про 

навколишню дійсність, в якому реальне переплітається з 

уявним. Характерною особливістю української міфології 

є пантеїзм, за яким Бог ототожнюється з природою. 

У більшості народних ігор прослідковується віра 

древніх слов’ян, яка відображає світобачення світу. Так, 

розташування у грі «Кривий танець» трьох, на певній 

відстані один від одного, посаджених дітей можуть 

вказувати на божественний принцип триєдності світу 

(великі або малі триглави), а саме:  

вказувати на наявність головних богів Великого 

Триглава (Рис. 2) – Сварога (могутній владика світу, Бог 

вогню, навчив людей користуватися металом), Перуна 

(наймогутніша сила неба і землі, блискавки і грому), 

Світовида (Святовит, Свентовит – бог неба і небесного 

світла) [5;8;9]. Про головних богів давніх українців 

оповідається у «Бояновім гімні»: 

Главу перед Триглавом схилите! 

Так ми починали 

велику славу Йому оспівувати, 

Сварога – Діда Богів вихваляли, 

що чекає нас. 

Сварог – старший Бог Рода Божого 

і роду всьому – джерело, що вічно б'є... 

І Громовержцеві – Богові Перуну 

Богові битв і боротьби... 

І Свентовиту ми славу рекли. 

Він є і Правий, і Дійсність Бог! 

Пісні співаємо ми Йому,  

адже Свентовит – це Світло. 

 
Рис. 2. Схему відтворили Ю. В. Гнатюк, В. С. Гнатюк 

Суть Великого Триглава полягає у взаємодії 

субстанцій Яви, Прави і Нави (Яв – світ людей і живих 

істот, Прав – світ богів, Нав – світ духів і бісів) [7].  

Тому, місця перебування дітей (нічого не роблять, 

лише сидять трикутником і спостерігають за рухами 

дівчат) у ритуально-ігровому дійстві свідчить про 

символізм уявного бачення давніх слов’ян та поклоніння 

головним богам. А молоді дівчата, бігаючи ланцюжком 

між дітьми, очевидно, відтворювали потік річки. Вода 

обожнювалася нашими предками, бо вона є  цілющою, 

очищаючою, родючою силою природи, життєвою 

енергією. Недарма в народі кажуть Жива Вода. Тому, 

таким дійством дівчата вшановували Дану (Богиня 

Води, непорочна діва і мати всього живого, Богиня 

родючості [5;8]). 

– вказувати на вшанування в ритуально-ігровому 

дійстві Богині Мокоши (згадується у списку князя 

Володимира в “Повісті временних літ”), яка займається 

рукоділлям – пряде нитку з якої потім робить тканину. 

За переказами, саме Мокоша пряде нитку життя. Тому, 

мабуть, посаджені діти, або замість них встромлені в 

землю кілки символізують веретено (Рис. 3), а дівчата, 

бігаючи поміж них, щоб виткати тканину прядуть нитку 

життя. Як єдине Жіноче божество Мокоша, напевне, 

була і покровителькою інших сфер жіночої діяльності. 

Через це її шанували. Бо ми бачимо в образі Мокоші 

відгомін стародавнього культу Великої Богині-Матері 

яка ще й вважалася Богинею долі [11]. Серед 

українського жіноцтва культ Мокоші був на стільки 

сприйнятливим, що він зберігався довгі століття; 

 
Рис. 3. Веретено в давнину на Русі 

– може вказувати на присутність в ритуально-

ігровому дійстві Великого Триглаву Часу (Род, 
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Рожаниця, Лада) річного календарю давніх українців, які 

протегують певним періодам року – Весни, Осені, Зими. 

Діти символізують  пори року, а дівчата, рухаючись між 

дітьми у Лади (матір усіх місяців в році, слов’янська 

богиня краси і любові) випрошували красу, почуття, 

кохання, пристрасть. У богів Рода і Рожаниці 

плодючості і продовження роду [5;8]. 

Словесний текст, який зберігся до наших часів, 

появився, очевидно, пізніше, з приходом християнства. 

Християнська віра поступово витісняла язичницьких 

богів наших пращурів. Тому, з плином часу ритуально-

обрядове дійство трансформувалося у народну гру-

забаву. 

Природа була культом релігій, слов'янської зокрема. 

Особливою характерною рисою слов'янських вірувань 

був їх зв'язок із землею. Слов'яни віддавали особливу 

пошану водам, річкам, криницям, полям, лісам, 

тваринам. Кожне урочище мало своїх богів, кожна 

околиця оповита повір'ями про русалок, водяників, 

лісовиків тощо. Підтвердженням цього є ряд ігор в 

назвах яких збереглася історія і традиції. 

Видатний український фольклорист, Давидюк В. 

«організовував і проводив експедиції селами 

Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, 

Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської 

областей в Україні, Брестської в Білорусії, 

Білостоцького воєводства В Польщі» [13]. Він зібрав 

багатющий матеріал звичаїв і традицій народу, які 

передавалися із покоління в покоління на протязі 

багатьох століть. 

У фольклорно-діалектичному збірнику «Поліська 

дома» (Давидюк В., Аркушин Г. [12]) оповідається про 

народні звичаї і традиції поліського краю на Волині. 

Зокрема, описується Русальний тиждень, в якому 

ритуально-ігрові дійства в повній мірі відображають 

бачення світобудови, що поєднує реальне з уявним. 

Образ русалки був пов’язаний з душами померлих, з 

водою і рослинністю, що поєднує риси водних духів. 

Ритуально-обрядові ігрові дійства проводів русалок 

на поліссі були в активному вжитку ще наприкінці 19 

століття. В останній день свята обиралися 2-3 

найгарніші дівчини (русалки – божества, істоти 

слов'янської міфології, водяні духи жіночої статі [5;9]), 

розпускали їм волоси і прикрашали їх запашним зіллям, 

квітами і травами. Вони ховалися біля річки або озера в 

кущах або в очереті і підстерігали тих, хто опиниться 

біля водойми. За 50 м від них натягувалася мотузка 

довжиною не менше 30 м на висоті до 40 см від землі. 

Інші гравці обрядового дійства гуляють біля водойми. Із 

засідки вибігають «русалки» і починають їх ловити. 

Обов’язковим елементом гри було добігти до мотузки і 

перечепитися за неї та зробити перекид. [12]. Тобто, не 

бути спійманими «русалками». Тих, кого спіймали, 

вибувають з гри (за міфологією спійманих парубків 

можуть залоскотати на березі річки та заманити його у 

вир чи безодню свого водяного царства). Очевидно, що в 

давні часи в даному обрядово-ритуальному дійстві 

спіймані цілий рік не мали право близько підходити до 

водойми, бо на них можуть чекати великі неприємності 

(русалки залоскочуть до смерті або затягнуть у вир). 

В іграх «Мара»,  «Відьма», «Танець горбатого діда», 

«Дідух», «Леля» та в багатьох інших відображені 

міфічні образи, які проявлялись в минулому через 

систему обрядових дійств, що максимально наближало 

людину до природи.  

В іграх «Огірочки», «Горошок», «Просо», «Сіяння 

маку», «Петрушка» «Жнива», «У конопель», «Горішок» 

також відчувається прадавній імітаційний акт 

сільськогосподарських робіт, який відбувався, мабуть, у 

дуже тісному зв'язку з магічними діями, виконуваними 

старшими людьми, перш ніж перейти на ігри підлітків. 

У минулому такі обрядові дійства проводились з 

початком сонячного року і проходили через весь 

господарський сезон. За допомогою їх людина минулого 

намагалась розбудити, зміцнити і розвинути себе, 

вплинути на природні явища, корисні й потрібні їй, а 

також нейтралізувати ворожі і шкідливі. 

Міфологічні образи давніх слов’ян в обрядово-

ігрових дійствах – це особливе бачення світу, в якому 

реальне зливається з фантастичним.  

Висновок. Життя, близьке до природи, започаткувало 

виникнення самобутніх і неповторних народних ігор. 

Особливо ті ігри які супроводжували наших предків на 

кожному місці і в кожному часі – у праці, на родинних 

святах, у релігійних обрядах, під час військових походів, 

перемог. 

В епоху язичництва ритуально-ігрові дійства були 

невід'ємною складовою частиною в житті людини. 

Багато старовини у рухових діях збереглося в народних 

іграх і забавах, що ведуть нас до початків народної 

ігрової творчості. Ігровий ритуал був яскравою формою 

колективного буття людини, що слугувало засобом 

пристосування до вимог життя з оточуючим 

середовищем. В силу історичного часу обрядово-ігрові 

дійства поступово перебудовувались у народні ігри, 

значна частина яких зберегла у прихованому вигляді 

міфічне бачення світу давніх слов’ян. 
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UKRAINIAN FOLK GAMES AS EVIDENCE OF ANCIENTNESS OF PAGAN RITUAL CEREMONIES 

The article deals with the transformation of ritual and ceremonial game show into folk games as phenomenon of holistic 

and universal product, as the centre of constructing relations of the collective with nature. The outlook of the ancient slavs is 

outlined, namely how by means of movement in the game the man of the past wanted to influence the powers of nature; how 

movement combined myths, legends and tales in ritual-game shows; in what modern games mythical ritual ceremonies are 

concealed, which with the passage of time were rebuild into folk games and entertainment. The game is regarded as the means 

of regulation, preservation, reproduction and development of human relationships and values in social and cultural area. 
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Постановка проблеми. Сучасний соціальний світ 

характеризується наявністю принципово нових об’єктів 

дослідження, особливих інноваційних сфер соціальності. 

Вони стають предметом соціального пізнання, 

включаються в традиційний дискурс, виступають 

підґрунтям для його розвитку, при цьому набувають 

самостійного статусу й підпадають під філософський 

аналіз. Такими новими об’єктами виступають сьогодні 

проблема толерантності, ідея глобального соціуму і 

глобалізація у цілому, феномен віртуальної реальності та 

мережевого суспільства, проблема соціальних ризиків, 

права на володіння та розповсюдження інформації, а 

також багато інших важливих соціальних проблем – від 

тероризму до корупції.  

Динамізм сучасного світу потребує відповідної 

переорієнтації соціального пізнання. Глобалізація як 

«інтенсифікація світових соціальних відношень» 

вимагає й інтенсифікації досліджень цих процесів, 

підвищення рівня відповідальності за прийняті рішення,  

за якість висновків та достовірність прогнозів. До того ж 

інтеграційні явища сучасного глобалізованого світу 

призводять до зближення ціннісних позицій дослідників, 

й відповідно інтенсифікують пошуки можливих способів 

розв’язання актуальних соціальних проблем. Сучасне 

пізнання спрямоване вже не стільки на соціум, скільки 

на індивіда, котрий постає центральним об’єктом 

дослідження, безпосереднім учасником та дійовою 

особою у соціальних процесах. Змін у соціальному 
пізнанні вимагає й факт відставання процесу 

вдосконалення соціального управління від наростаючих 

вимог суспільного життя. На жаль, до сих пір не 

знайдено ідеалу соціального управління. Як справедливо 

пише С.Б. Кримський, «до третього тисячоліття своєї 

історії людство випробувало в принципі більшість 

можливих ідей, проектів, утопій досягнення соціального 

щастя і переконалося у їх слабкій реалізованості» [1, 

с.183]. Таким чином, важливим завданням соціального 

пізнання сьогодні постає проблема пошуку адекватних 

предмету пізнання методів пізнавальної діяльності 

людини. З одного боку, це дозволить глибше розуміти 

зміст, сутність і характер суспільних процесів, що 

відбуваються у світі, і свідомо впливати на їх перебіг та 

спрямування, а з іншого – актуалізувати потребу в 

подальшому їх пізнанні. 

Мета роботи – проаналізувати особливості сучасної 

соціальної реальності, визначити основні проблеми, що 

потребують нових методологічних підходів до 

розв’язання складних пізнавальних завдань дослідження 

процесів функціонування і розвитку соціуму. 

Виклад основного матеріалу. Як вже зазначалося, 

феномен соціального пізнання є складним і досить 

суперечливим. Цей феномен пов'язаний, перш за все, із 

предметними цінностями, що вказують на дуже важливу 

для людини й культурну роль певних явищ дійсності. 

Такими виступають, зокрема, політичні, світоглядні, 

моральні переконання людини, її принципи, ідеали й 

мотиви поведінки. Всі ці компоненти включені в процес 

соціального пізнання і безпосередньо впливають на зміст 

отриманого знання. До того ж, важливу роль в 

соціальному пізнанні відіграє процедура розуміння як 

певний дотик до сенсів людської діяльності, тому його 

діалогічність, поліфонічність є проявом ціннісно-

забарвленого освоєння й відтворення людського буття [2, 

с.34-36]. 

Існують різні погляди на розуміння сутності та змісту 

цього феномену і його завдань. Навіть словосполучення 

«соціальне пізнання» само по собі є двозначним. В одних 

працях під «соціальним пізнанням» мають на увазі 

пізнання суспільством всього світу, що оточує нас, у тому 

числі природного, в інших – пізнання самого суспільства. 

Автори філософського словника соціальних термінів 

визначають його як «пізнання соціальних реалій 

життєвого середовища людей», і воно «постає як 

необхідна умова його налагодження відповідно до 

природи і призначення людини. Останнє дає суб’єкту 

об’єктивно істинне знання». Підкреслюється 

принциповий момент стосовно того, що «пізнання 

озброює суб’єкта діяльності знанням і дозволяє діяти в 

У статті аналізуються особливості сучасного соціального пізнання, звертається увага на появу 

принципово нових об’єктів дослідження та інноваційних сфер соціальності. Акцент робиться на 

визначенні основних проблем, що потребують нових методологічних підходів до розв’язання складних 

пізнавальних завдань. Зазначається, що основними змінами в методології соціального пізнання 

постають зміни, пов’язані із соціологізацією сучасного знання, а дослідження спрямовуються на 

створення постнекласичної моделі, більш гнучкої і придатної для застосування в сучасних реаліях. 

Розробка й застосування нових логіко-методологічних засад дослідження процесів функціонування 

соціуму дозволить глибше розуміти зміст, сутність і характер суспільних процесів, що відбуваються у 

світі, і свідомо впливати на їх перебіг та спрямування. 

Ключові слова: соціум, соціальне пізнання, інноваційні сфери діяльності, методологія соціального 

пізнання, соціальне управління. 
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руслі об’єктивних законів соціального розвитку, а не 

всупереч їм». Важливим при цьому являється й 

зауваження, що «раціональна діяльність неможлива без 

пізнання. Тільки воно вказує людині напрями руху 

вперед, обґрунтовує горизонти майбутнього, засоби його 

досягнення» [3, с.548]. Дійсно, соціальне пізнання в обох 

своїх зазначених вище аспектах спрямоване на те, щоб 

збагнути й усвідомити сутність та основні властивості 

зовнішнього відносно людини світу з тим, щоб її 

індивідуальне й суспільне буття і діяльність відбувалися 

відповідно до законів природи і суспільного розвитку. 

Саме за цих умов вони можуть бути плідними і 

максимальною мірою сприяти особистісній самореалізації 

й досягненню життєвих цілей індивіда у злагоді з іншими 

людьми, з природою і суспільством у цілому [4, c.58]. 

Окрім цього, соціальне пізнання здійснюється 

сьогодні із тотальним використанням новітніх 

інформаційних технологій, які, в свою чергу, породжують 

нові форми та моделі соціогуманітарного знання, де 

об’єктами дослідження виступають не сам соціум та 

реальні соціальні процеси, а сукупність інформації про 

них. Сучасні технології дослідження зводять пізнання до 

вивчення створеної із їхньою допомогою інформаційної 

бази даних. Ця обставина призводить до виникнення 

феномену посередників соціального пізнання – 

своєрідних медіаторів, які обробляють первинний 

матеріал до того, як він потрапить спочатку в 

інформаційний простір, а пізніше – до вченого.   

Серед найважливіших проблем сучасного соціального 

пізнання можна назвати й невизначеність та змістову 

неясність категоріального апарату, відмову від багатьох 

застарілих підходів із одночасним некритичним 

ставленням до не завжди досконалих сучасних теорій, 

інколи невиправдану диференціацію соціального знання 

на спеціалізовані сегменти, що заважає виробленню 

цілісного підходу до розуміння суспільства та місця 

людини у ньому. 

Ускладнення й динамізм сучасного суспільного 

життя настійно вимагає випереджувальної зміни 

методології соціального пізнання, яка повинна бути 

зорієнтована на його подальше удосконалення й 

пов’язана як із сьогоденними загальними й частковими 

змінами, так і з майбутніми змінами об’єктивної 

дійсності. В цьому плані, зазначають автори монографії 

«Соціальне пізнання», звертає на себе увагу подальше 

загострення основних глобальних проблем, а також 

ускладнення проблем сучасного політичного буття, а 

саме: чинників посилення екстремізму і проявів 

націоналізму, агресивного фундаменталізму, тенденцій 

до уніфікації культур, яка збіднює культурне розмаїття 

людства. У зв’язку з цим все більш актуальною постає 

задача використання системного підходу до розуміння у 

цілому динаміки процесів суспільного розвитку [4, 

с.221].  

Все ці перераховані та деякі інші обставини свідчать 

про суттєві зміни, що відбуваються в соціальній 

реальності й настійно вимагають внесення змін у 

методологію соціального пізнання. Найбільш характерні 

з них узагальнені і представлені у вигляді таблиці 1. 

 

Таблиця 1– Зміни у методології сучасного соціального 

пізнання 
Характер змін Сутність змін 

 

Інтеграційні процеси 

Всебічне зближення природничих і 

гуманітарних наук, що забезпечує їх взаємне 

збагачення, причому не лише результатами 

досліджень, але і досягненнями 
використовуваних методологій. 

 
Використання 

позараціональних 

методів 

У соціальному пізнанні все більшого 
застосування отримують позараціональні 

методи використання соціально-гуманітарних 

експертиз і діагностики, ситуативних 

досліджень, ролевих та імітаційних ігор, так 
званих рейсових технологій і т.п. 

 
Взаємодія 

різноманітних 

підходів 

Спостерігається все більш тісна взаємодія 
пояснювального та інтерпретаційного підходів 

у вивченні соціальних явищ, для розуміння 

яких прийнятнішим є не однозначне, а 

варіативне знання. 

 

Використання 
постнекласичних 

ідей 

Має місце все ширше використання в 

соціальному пізнанні постнекласичних ідей 
синергетики і посилення застосування 

статистично-імовірнісних методів, властивих 

для вивчення хаотичних, випадкових явищ, що 

дійсно мають місце в соціальній дійсності. 

 

Поява нових 
пізнавальних завдань 

Нове розуміння еволюціонізму, вказівка на те, 

що він носить універсальний характер, 
викликаючи появу абсолютно нових 

пізнавальних завдань і дозволяючи отримувати 

більш повну картину світу соціального. 

 

Актуалізація 

суб’єктивного 
чинника в пізнанні 

Все більш спостерігається поворот до яснішого 

усвідомлення важливості суб'єктивного 

чинника, до всебічного вивчення самої людини, 
до розуміння того, що самопізнання має бути 

складовою частиною соціального пізнання, 

оскільки при такій вимозі можна зменшити 

негативний вплив суб'єктивності на 
об'єктивність соціальних досліджень. 

 
Виявлення нових 

регулятивів 

суспільного життя 

Відбувається також переосмислення у пізнанні 
структури і характеру регулятивів суспільного 

життя, все більшого значення серед них, разом 

з традиціями, набувають інновації, у зв'язку з 

якими соціальне життя набуває напруженого 
динамізму. 

Зміни методологічного характеру обумовлюють появу 

й інших пізнавальних проблем, зокрема, проблеми 

визначення меж дії регулятивних механізмів на людину і 

на суспільство, виникає завдання попереднього, пробного 

їх випробування. У цьому плані великі можливості, не 

оцінені повною мірою до цих пір, розкриває соціальне 

управління, бо управління може виступати одночасно і як 

метод вивчення дійсності. Пов'язано це перш за все з 

такою специфічною стороною управління, як зворотний 

зв'язок, без якого воно як таке фактично відсутнє. 

Механізм управління є джерелом нових знань про об'єкт 

управління, інструментом їх отримання, критерієм 

правильності мислення, способом пошуку нових методів 

останнього. Управління також тісно пов'язане і з таким 

поширеним методом наукових досліджень, як 

експеримент, оскільки за його допомогою в 

контрольованих і керованих умовах досліджуються 

явища дійсності. Інколи управління само відіграє роль 

експерименту, оскільки, вирішуючи нестандартні 

управлінські завдання, потрібно міняти умови протікання 
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того або іншого процесу з метою забезпечення потрібної 

чи бажаної поведінки об'єкту управління або його стану. 

А це фактично збігається з технологією проведення 

експерименту. Тому вивчення підсумків і характеру 

управління має велику пізнавальну цінність [4, с.228-230]. 

Отже, не зважаючи на неоднорідність і суперечливий 

характер соціального знання, який воно набуло на 

початку ХХІ ст., можна визначити його характерні риси 

[5, с.84] й узагальнити це у вигляді таблиці 2. 

Таблиця 2 – Особливості сучасного соціального пізнання 

Характерні риси Пояснення 

 

Інтернаціоналізація 

Зростання кількості культурологічних і 

соціологічних праць в усіх цивілізованих 
державах та регіонах світу. 

 
Академізація 

Перетворення соціології, культурології, 
етнології в академічні науки, які посідають 

чільне місце в університетських програмах; 

кількість факультетів і слухачів постійно 

зростає. 

 

Експертизація 

Дедалі ширше залучення антропологів, 

культурологів, етнологів, соціологів як 
експертів до діяльності державних, 

громадських і приватних органів та 

організацій, до праці в галузі соціальної 

роботи. 

 

Фактографізація 

Зростання об’єктивності, точності й 

індуктивності, вдосконалення кількісних і 
якісних методів соціальних досліджень, 

поліпшення техніки їх проведення. 

 

Соціологізація 

інших наук 

І соціогуманітарні, і природничі науки все 

більше відчувають вплив соціальних 

чинників на реальність, яка ними 

досліджується, і соціологічно тлумачать свої 
специфічні проблеми. 

 
Диференціація 

Зростання у соціальному пізнанні 
спеціалізації, виникнення нових галузей 

всередині, які, в свою чергу, поділяються на 

ще вужчі відгалуження, та ускладнення з 

огляду на це структури соціального вчення. 

Оскільки суспільство є понадскладною системою з 

величезною множиною цільових, структурних і 

функціональних підсистем, з розвиненою сукупністю 

досить складних нелінійних взаємозв’язків і 

взаємозалежностей між ними, а також широким 

спектром різноманітних процесів,  пізнання суспільства 

та його сутності істотно ускладнюється. Дослідження 

такого надзвичайно складного утворення, яким виступає 

соціум, має здійснюватись цілим арсеналом засобів, 

використанням системного підходу до розуміння 

динаміки процесів суспільного розвитку, суттєвими 

змінами у методології сучасного соціального пізнання. 

Поряд із класичним, все більше виявляє себе 

некласичний і постнекласичний спектр парадигм 

соціального пізнання, більш гнучких і придатних для 

застосування в сучасних реаліях. Плідними в даних 

умовах виявляються розробки таких напрямів сучасного 

соціального пізнання як неопозитивістська та 

неофункціоналістська парадигми, технократичні 

концепції, етнометодологічний, феноменологічний та 

герменевтичний підходи до розуміння соціальної 

реальності, структуралізм та постструктуралізм у 

системі соціального пізнання [6; с.5-6]. Актуалізація та 

застосування синтезованого підходу до соціального 

пізнання є дуже важливими для пошуку ефективних 

моделей організації та самоорганізації сучасного 

українського соціуму.  

Висновки. Аналіз особливостей сучасного 

соціального пізнання доводить, що глобальні 

інтеграційні процеси, які охопили сьогодні всі сфери 

життя як світового співтовариства, так й українське 

суспільне життя, потребують дослідження таких 

надзвичайно складних процесів і має здійснюватись 

цілим арсеналом засобів та методів, використанням 

системного підходу до розуміння динаміки процесів 

суспільного розвитку, суттєвими змінами у методології 

соціального пізнання. Основними методологічними 

змінами постають зміни, пов’язані із соціологізацією 

сучасного знання, а дослідження спрямовуються на 

створення постнекласичної моделі, більш гнучкої і 

придатної для застосування в сучасних реаліях. 
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SOCIAL REALITY: NEW METHODOLOGICAL APPROACHES TO KNOWLEDGE 

In this article analyzes the features of modern social cognition, we should draw attention to the emergence of 

fundamentally new facilities of research and areas of social innovation. The emphasis is on identifying of major problems 

requiring new methodological approaches to solve complex cognitive tasks. In this article is major changes in methodology of 

social cognition are changes, which related to the socialization of modern knowledge and exploration directed to create the 

Postnonclassical model. This model is more flexible and suitable for use in today's realities. Development and application of 

new logical and methodological principles of research about the functioning of society allows a deeper understanding of 

content, the essence and the nature of social processes which taking place in the world and it can consciously influence of their 

course and direction. 
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Постановка проблемы. У человека есть не только 

плотские потребности, но и потребность в 

справедливости. Достигнув совершенства, внутренние 

силы упорядочиваются, занимая свое место, и тем 

самым возвышаются. Все силы человека, в том числе 

гнев и наслаждение, должны контролироваться разумом 

и выполнять свою функцию. Справедливость понятие, 

которое человечество на заре своего появления всегда 

старалось познать и изучить. Здесь главной задачей 

служит определенная цель, и эта цель подчиняется 

определенным правилам. Человек для достижения 

данной цели имеет определенные права и всегда 

старается соответствовать им. Если в существующем 

мире все движется в нужном направлении, то считается, 

что он верен и справедлив. Это правильное направление 

определяет закон, и если его не будет, то он останется 

всего лишь термином. Справедливость не может быть в 

стороне от закона. Цель закона – наблюдение за 

существованием и событиями, и принятие справедливого 

решения. Закон и справедливость на практике и в науке 

регулируют друг друга и не могут существовать в 

отдельности. 

Основой права и одним из базовых принципов права 

является справедливость. Существование права без 

справедливости сомнительно. Таким образом, цель 

права – восстановить справедливость, и так они (закон и 

справедливость) дополняют друг друга. 

Цель статьи. Обращение к этой теме необходимо 

для того, чтобы общество не только находило 

необходимость права на практике, в связи с тем, что оно 

является проявлением человеческого бытия. В отличие 

от практических наук, право не занимается лишь 

отражением реальности, оно измеряется разумными 

категориями. То есть все проблемы анализируются 

категориями разума и правовед старается соблюдать 

общественную стабильность, основываясь на 

предпочтительных решениях. Таким образом, основной 

целью права является не только его общественная 

функция, но и защита отдельных граждан и 

восстановление справедливости между людьми. 

Государство на основании этой цели создает законы, и 

необходимость исследования данной темы проистекает 

из общественной необходимости. 

Изложение основного материала. Все, что 

происходит в мире природы и анализируется, 

основывается на праве и справедливости; правильное 

решение выносится на основе справедливости. Если 

какая-либо мысль не соответствует этим двум 

принципам (права и справедливости), человек не сможет 

достичь цели, и мы не сможем существовать в 

окружающем нас мире, неимеющем стабильной 

структуры. Таким образом, нужно знать не только 

понятия права и справедливости, но анализировать его 

применения в общественности ("существующее" и 

"должное"). В этом смысле, первым делом, необходимо 

знать словарное значение слова "справедливость".  

Словарный и тематический смысл слова 

справедливость 

Следует отметить, что "справедливость" арабское 

слово, означающее "равенство", "равновесие". Данное 

слово также используется при сопоставлении предметов 

[1, с.325]. Но некоторые лингвисты определяют данное 

слово как "направление" [2, к.11, с.414 / к.3, с.494]. В 

других словарях используется как: правильно или верно 

осуществлять какое-либо дело, направлять, правильно 

считать [3, с.1257-1258]. 

Возможность использования слова справедливость 

широка. Философы так объясняют использование слова 
справедливости. Согласно Ибн Мескавейх, "справедливость" 

является методом реальных идей и принятия решений, 

определяющим смысл, требующим его уважения и 

соблюдения. Если справедливость с чем-то связана и 

соответветсвует этому, то она означает "равенство" и 

"правильность". Но если она связана с человеком, то 

представляет собой добродетель. Настоящая добродетель 

состоит из "мудрости", "мужества", "достоинства" и 
"справедливости". "Справедливость" не только добродетель, 

пожалуй, это ее основа [4, с.53,34]. 

Как следствие этого необходимо отметить что 

справедливость состоит из 2 частей: взаимообменная и 

Одной из тем философии права является проблема «справедливости», которая составляет основу 

этой дисциплины. Принцип справедливости является также одной из главных отличительных черт 

морали и подчеркивает ее особенности. По мнению философов,  понятие справедливости делится на 

несколько категорий и их использование основано на праве и его основополагающих законах. Принцип 

справедливости связан с правовыми принципами справедливость, не основывающаяся на законах 

остается только на уровне простых слов. В данной статье, наряду со ссылками на теории философов и 

правоведов, проанализированы общественные стороны понятия справедливости, а также исследованы 

ее юридические смыслы. 

Ключевые слова: философия права, мораль, право, закон, справедливость, общественность, 

государство. 
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раздельная справедливость. Взаимообменная справедливость 

регулирует взаимоотношения и общение между людьми, 

направляет эти отношения в определенном и правильном 

направлении. Но разделяемая справедливость 

систематизирует отношения между людьми и 

государством. И оба этих понятия составляют одну 

единую систему. 

Если внимательно присмотреться, то можно заметить 

существенную разницу, состоящую в том что 

взаимообменная справедливость основывается на 

математической (количественной) составляющей. А 

разделяемая справедливость основывается на 

геометрической составляющей. То есть здесь 

существует как частная так и общая составляющие. 

Частное относится к личности, а общее ко всем. 

Справедливость образует отношения между людьми и 

государством, и требует с обеих сторон выполнения 

требований, установленных законом. 

Понятие справедливости в работах древних 

мыслителей 

Исследуя древнегреческий период, мы видим, что в 

то время справедливость рассматривалась как лицо 

человека, то есть она принималась за основу 

соблюдения прав других людей. Если человек 

неуважительно относится к другим, то чувство 

справедливости заставляет его чувствовать муки совести 

и человек испытывает стыд и раскаяние. Менкиус, 

живший в эпоху Платона и Аристотеля, разделяя 

справедливость на 2 части, писал, что справедливость 

есть как исполнитель, так и исполняемый. Если человек 

выступает в роли исполнителя, то в государстве все 

будет справедливо [5, с.62-63]. Справедливость, о 

которой говорил Менкиус, означает обладание 

высокими моральными качествами, подчинение 

законам, соблюдение его требований.   

Если обратимся к теории Платона, можем увидеть, 

что тема справедливости занимает важное место в его 

философии. Платон для определения справедливости 

использует греческое слово "Dikaiosune" (δικαιοσύνη). 

Он так объясняет смысл справедливости: "каждый 

должен выполнять свои обязанности." По Платону, 

понятие справедливости относится не только к 

общественным вопросами, но и связана с моральными и 

политическими вопросами [6, с.28,236]. 

При внимательном рассмотрении отметим, что здесь 

Платон выдвигает существование естественного права и 

идеальных принципов законодательства. Но это не 

значит, что Платон не считает правом существующие 

решения государства. Возможно в его взглядах право и 

справедливость, являясь естественными понятиями, 

существуют в связи друг с другом, то есть 

государственные законы невозможно представить без 

этих двух понятий, потому что законы и решения 

создаются правом и регулируются государством.  

Отнеся понятие справедливости к морали, оно 

охватит все обязанности человека. Справедливость 

охраняет общие цели личного отношения до их влияния 

на других. Платон связывает справедливость иногда с 

личностью, а иногда с состоянием общественности. В 

его взглядах, справедливость, присущая личности, есть 

обладание правильными действиями человека. Но 

общественная справедливость это защита требуемого 

порядка и равновесия в обществе [7, стр.36], то есть 

имеется в виду психологическое равновесие в личной 

справедливости и общественное равновесие в 

общественной справедливости. 

Социальная справедливость восстанавливается, когда 

один человек выполняет работу по своей силе и не 

вмешивается в работу других. Если этого не происходит, 

нарушается дисциплина в обществе, и в государстве 

властвует беспорядок. Платон ищет понятие 

справедливости в добродетели; кроме того, видит 

существование общественной справедливости в умном и 

образованном правителе и считает несправедливым 

какую либо угрозу в отношении правителя и 

правительства [8, с.1009,1690-2].  

Согласно Платону, справедливость это такая 

добродетель, когда каждый выполняет свою работу, 

естесственно, не вмешиваясь и не мешая работе другим. 

Любой человек в определенной степени должен 

выполнять работу, относящеюся к нему. Платон 

связывает сущность справедливости с поступками 

человека и заявляет, что любое дело справедливого 

человека является справедливым и не может выходить 

из этих рамок. Человеку, контролирующему свои 

чувства, известно, какое дело соответствует 

справедливости, а какое не соответствует. Чтобы быть 

справедливым, нельзя опираться на чувства и опыт, и 

критерий справедливости определяет не чувство, а 

разум, и потом уже чувство; например, прежде чем 

выполнить какое-либо дело нужно подумать и 

разъяснить его сущность, значение и после этого 

выполнить. Здесь чувство и опыт стоят на втором плане 

и, если моральные и другие вопросы относить к 

практике, то это будет означать ограничение ценности 

права. Право, будучи многоотраслевой, прозрачной и 

абстрактной наукой, анализирует все эти ограничения на 

основе доказательств и контролирует другие науки 

(кроме философии). Главное доказательство 

абстрактности права в том, что бессильно его сравнение 

с другими науками, потому что эти науки по какому-

либо критерию испытывают необходимость в праве. 

Другой аспект состоит в том, что справедливость, 

помимо добродетели, есть идея, и это такая идея, 

которую можно приобрести только на основе 

философско-правовых доктрин. Общественные науки 

могут показать практическую сторону справедливости, 

но не способны анализировать сущность и причины ее 

возникновения, так как анализ данных вопросов, 

связанных с действительностью, должен исследован 

именно в философии. 

Но мысли Аристотеля о праве настолько обширны, 

что оказали влияние даже на последующих философов. 

В своем произведении "Никомахова этика" (Nicomachean 

Ethics) Аристотель делит справедливость на две части: 

естественная и законная. Естественная справедливость 

питается из природы вещей и не связана с идеями 

человека и правящими законами общества, то есть 

естественной справедливости присущи божественные и 

идеальные свойства. Но законная справедливость 

подчиняется указаниям закона; в данном случае нет 

определенного критерия и его нелегко определить. 
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Законная справедливость, имея связь с законом, 

приносит результат только на основе закона [9, с.20-22, 

338]. Но в данном случае надо учитывать и полномочия 

правителя. Предоставленные правителю полномочия 

показывают верховенство справедливости и ее связь с 

законами.  

Правитель, применяя законы в их действии даже 

среди отдельных людей, используя возложенные на него 

полномочия и вдохновляясь справедливыми законами, 

охраняет и соблюдает требуемое справедливое решение 

в рамках справедливости; то есть правитель держит 

находящийся в его распоряжении закон вместе со 

справедливостью, постоянное и длительное наличие 

несправедливых законов невозможно.  

Если судья хочет решить какой либо вопрос в 

требуемых пределах, в первую очередь, он должен 

руководствоваться справедливостью и потом законом. В 

противном случае, закон теряет свою силу, и, как 

следствие, нарушается дисциплина не только в правовой 

системе, обществе, но даже в человеческой 

нравственности. Потому что восстановление 

справедливости связано не только с человеческим 

существом, но и имеет тесную связь с человеческой 

душой. Исполняемое какое-либо справедливое решение 

есть спокойствие для души человека. Другой важный 

вопрос состоит в том, что руководствование правителем 

справедливым законом есть не только господство 

дисциплины в обществе, но это и причина почетной 

ответственности с тем, чтобы человек думал свободно и 

был повелителем над собой и своими действиями, как в 

умственном так и в духовном плане. Основная цель 

юридических структур в том, что все люди как перед 

собой так и перед другими людьми, обращаясь к чувству 

совести, властвовали как над внутренним так и внешним 

(общественным) поведением. Потому что человек несет 

ответственность как перед собой, так и перед другими.  

Говоря о внутреннем и внешним поведение, нужно 

сосредоточиться на важном вопросе, который состоит в 

том, что внутреннее поведение это отчет человека 

самому себе, а внешнее поведение помимо отчета перед 

собой и другими, также есть требуемая и интенсивная 

ответственность. Превосходство правителя в том, что 

внутри справедливости, основываясь на ее идеальных 

показателях, предотвратить внутренний и внешний 

беспорядки, напряженность и, используя законы, создать 

настоящий символ личного и общественного человека. 

Кроме того, Аристотель разделяет справедливость на 

личную и общественную. Личная справедливость это 

свойство, связанное с душой. Оно придает человеку 

такие силы, чтобы он мог справиться со своими 

обязанностями и стал достойной личностью, как для 

себя так и для общества. Основным критерием 

разделения Аристотель считает вопросы связанные как с 

личностью, так и с нормами поведения. По его мнению 

добродетель состоит из двух основных задач: 

расточительство и нужда. Они должны быть 

соразмерны. И одним из показателей соразмерности 

должна быть справедливость. Неправедные деяния не 

могут быть мерилом справедливости. Между 

показателями справедливости, расточительности и 

нужды, кроме того, должно стоять регулирование. Но 

недостаточно назвать справедливость показателем и 

регулирующим деянием. Она также является главным 

показателем, подчиняющим и структурирующим все 

общественные деяния. В общем, справедливость, 

обладая общественным верховенством, также является 

духовной и физической ценностью. Личная 

справедливость должна охватывать все желания 

человека и служить основной мерой всех деяний.  

В целом, во взглядах Аристотеля, обладание 

человеком добродетелью есть не по закону природы или 

другим факторам, так как человеческая природа есть 

суть. Но добродетель и справедливость не просты, 

может быть возникают потом, и человеческая природа 

их (добродетели и справедливости) приспосабливает их 

к своей природе и может создать другое лицо и 

ценности [9, с.21]. 

Но общественная справедливость несет в себе 

особый смысл и применяется ко всем видам 

добродетели, потому что если любой индивид наносит 

вред человеческой морали, то тем самым он вредит и 

всему обществу. Достичь настоящего благоденствия 

означает что индивид обладает всеми видами 

добродетели и руководствуется разумом во всех своих 

деяниях. Пропорциональность и равенство перед 

законом отражают в себе справедливость и относятся к 

справедливому разделению и наказанию. Под 

справедливым разделением имеется ввиду отношение к 

людям, деление ресурсов и других благ. Но 

справедливое наказание дается преступнику судьей. Во 
всех случаях справедливость считается пропорциональным 

равенством. Справедливое наказание должно 

соответствовать преступлению и в равной степени 

применяется ко всем преступникам без исключения. 

Если каждый индивид при справедливом разделе 

достойно выполнил все возложенные на него 

обязательства, то он должен быть вознагражден и это 

вознаграждение должно быть достойным и равным по 

сымлу [11, с.179]. 

На тему справедливости интересны и мысли 

Цицерона. Он различает «справедливость» и «ум», по 

отдельности их анализирует. Ум заставляет нас 

увеличивать наши желания, то есть расширять 

относящиеся к нам личные желания (интересы, 

имущество и др.), возглавлять большинство людей, 

получать удовольствие от развлечений, одним словом, 

радостно и весело проводить нашу жизнь. Но 

справедливость велит нам спасать людей от трудностей, 

в которые они попали, сохранять в центре внимания все 

интересы человеческого детища, давать должное 

достойным людям, не подходя к личным богатствам, 

которые считаются общими и святыми, и относятся к 

другим [12, с.24]. 

Обращаясь к Цицерону, нужно отметить, что его 

ценные мысли об общих и коллективных интересах, 

указаны в других трудах Аристотеля по моральным и 

общественным вопросам; то есть эти мысли нельзя 

полностью отнести к Цицерону, и до него они 

принадлежали Аристотелю, но, говоря по совести, эти 

вопросы были раскрыты в более обширной и четкой 

форме римскими юристами.  
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Еще одним из важных вопросов о тематике 

справедливости является вопрос о том, как изучить 

вопросы связанные со справедливостью и к каким 

принципам необходимо обратиться, чтобы их усвоить. 

Необходимо обратить внимание на то, что по поводу 

этого вопроса нет какого-либо ответа и можно сказать, 

что это является одним из напряженных вопросов в 

философии права. Некоторые утверждают, что 

принципы относящиеся к справедливости должны быть 

приняты с помощью ума, общественных и идеальных 

вопросов; то есть здесь подразумевается природа вещи и 

общий уклад и возникновение природного мира. Другие 

не принимают вопрос о том, что ум должен быть 

впереди, и возможность его возникновения связывают 

только с помощью веры и света.  

 В результате чувств человека и желаний души 

происходят несправедливости. Как видим, здесь ученые 

выдвигали на первый план божественное веление и 

религиозные вопросы. Во взглядах социологов 

справедливость возникает из общей совести. Те люди, 

которые не воспринимают понятие совести в обществе, 

говорят, что большинство людей должны правильно это 

принять. Против них другая группа не принимает 

понятие справедливости, как подчинение общему 

мнению. По их мнению, нельзя поменять 

справедливость силой большинства; то есть нельзя 

определять справедливость мнением большинства. Это 

реальность и она не связана с общими взглядами. Но 

Аристотель пишет, что "справедливость и есть веление, 

и справедливый человек мыслит" [13, с.165,626]. 

Интересно также мнение Пола Робина. По его 

мнению, чтобы найти правила, касающиеся 

справедливости, нужно обращаться только к правоведам. 

Потому что правоведы, помимо анализа этих правил, 

также считают их священными. Общие обычаи, 

верования, поведение и государственные законы не могут 

определить правила справедливости и поэтому между 

правовыми правилами и справедливостью возникают 

коллизии [13, тот же источник]. 

Но Гегель и его последователи связывают смысл 

справедливости с государством. По их мнению, 

принципы справедливости связаны с требованиями 

государства, между принципами "есть" и "должно быть" 

нет никакой разницы [14, с.43-48]. Правовые вопросы 

подчинены определенному правилу, но справедливость 

не подчинена этому правилу; справедливость 

упорядочивает правовые правила и регулирует их 

согласно структуре. Цель справедливости в том, чтобы 

человек овладел правотой (истиной) на основе ума и 

закона. Лицо, выполняя обязанности перед законом и 

обязанностей, требуемых правом, должно считать 

священным его принципы и обязано принять любой 

вопрос связанный с правом.  

Связь справедливости и морали 

Было отмечено, что справедливость понятие 

нравственности, и одна из ее основных особенностей. 

Правила справедливости не являются врожденным и 

фиксированными, и чтобы их определить нельзя 

полагаться только на силу ума, потому что здесь есть 

влияние религиозных верований и чувств. Конечно, 

каждый человек перед лицом общественных событий 

испытывает чувство справедливости, но общие идеи не 

могут считаться критерием справедливости и бесправия. 

Следует учитывать, восприятие (ум) не способен 

анализировать все общественные вопросы, и иногда это 

выходит за рамки разума. Силы ума развиваются с 

помощью опыта и анализа, чтобы ум человека способен 

был овладеть достаточно глубокими мыслями и опытом 

в общественных делах. Кроме того, честный человек, 

понимая разницу между правильным и неправильным, 

еще должен приложить усилия к ее (правильной 

стороне) исполнению. Основная цель справедливости, 

совместно с нравственностью, достигнуть эволюции. 

Справедливость отражает моральные качества перед 

несправедливостью, и опытные правители, выполняющие 

проявление взаимосвязи морали и справедливости друг с 

другом, их ценностей в каждом человеке и в 

существующем мире, являются защитниками. 

Критерии права и справедливости.  

Следует отметить, что закон и справедливость 

относятся к истории и первые этим овладели греки. 

Римляне шли отлично от греческих мыслей. Есть 

необходимость в анализе данной темы и вопрос в том, 

будет ли существовать справедливость, если не будет 

права? Конечно, если не будет права, останется термин 

справедливости, но существование сути справедливости 

невозможно. Потому что суть справедливости связана с 

правильным поступком. Таким образом, приходим к 

выводу, что без права существование справедливости 

как в смысловом понятии, так и в виде термина, 

невозможно. Потому что сущность права связана не 

только с поступками, но и с законом.  

Давая определение справедливости, мы, в первую 

очередь, связываем ее с общественными вопросами и 

говорим, что справедливость это правильное 

распределение чего либо (принадлежит ли это лицу, или 

определенной вещи). Существование справедливости 

связано с правом, без права справедливость не сможет 

оказать своего влияния. Если какой либо человек 

осуществляет справедливое распределение, и с первого 

взгляда это будет выражать справедливость, на самом 

деле это есть реализация правовых принципов. 

Справедливость, как внутри, так и извне, исполняет 

требования права. Потому, что при отсутствии правовых 

нормативов, невозможно осуществление справедливого 

распределения. Это сила закона, что человека приводит 

к справедливому распределению и ставит перед ним 

систематизированное требование. Право такой 

регулятор, с помощью которого выполняются 

справедливость и другие вопросы нравственности. 

Выводы. В качестве заключения проведенному 

анализу можно сказать, что справедливость в каждом 

народе создает моральные ценности в общественно-

политических, экономических и других вопросах, и с 

помощью данных ценностей показывает границы между 

законностью и беззаконием. Чувство справедливости, 

хотя и в меньшей степени, присуще людям. Но при 

отсутствии определенного правила, она (справедливость) 

неполна, и в большинстве случаях не может определить 

имеющие отношение к ней правовые, политические, 

экономические и другие вопросы. Таким образом, 

философский и правовой анализ понятия справедливости 
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следует искать именно в науках права и нравственности. 

Потому что, обладая взаимосвязью и определенной 

структурой (особенно право), право и нравственность 

определяют направления справедливости; то есть без 

права и нравственности справедливость остается на 

слове, и развитие концепции справедливости находится 

внутри права. Не смотря на то, что в некоторых случаях 

справедливость обладает независимым существованием, но 

ее применение и развитие связано именно с правом, и 

все, что связано со справедливостью непосредственно 

свидетельствует о сущности истины (правды). Потому 

что в современном мире все основано на систематизи-

рованных правилах, и даже поступки обычной 

маленькой жизни подчиняются определенным правилам. 

Другой вопрос состоит в том, что человек выступает 

сторонником соблюдения справедливости, потому что, 

если вспомним историю человечества, то увидим 

условия существования справедливости. В этих трудных 

условиях происходят противоречия и столкновения, 

стороны, применяющие силу, стараются доказать, что 

существует потребность в справедливом правителе. Тем 

не менее, справедливость страдает от этих скрытых и 

глубоких мыслей, и исследуя их, отдает себя в жертву 

свободе. Иногда справляется с этим, а иногда желает 

быть вместе с правом для еще большего своего 

укрепления. Потому что закон обладает верховенством 

над  стабильными, неизменяемыми и изменяемыми, в 

определенном плане, нормативами. 

Один из вопросов, который должен быть принят во 

внимание, состоит в том, что справедливость это не 

только равенство между людьми, возможно, это фактор, 

направленный на реализацию требований морали, 

нравственности, имеющий большое влияние на 

общество. Проще говоря, в специальном смысле 

справедливость это равенство людей и вещей, но цель 

справедливости не в обеспечении точного и правильного 

равенства. Основная цель справедливости это как 

развитие упорядоченности между прибылью, убытками, 

обязательствами и правами людей, так и защита 

общественной среды, созданной и необходимой праву. 
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Постановка проблеми полягає в тому, що людина 

знаходиться і живе у часі, але своїм пізнанням не може 

охопити цей феномен до кінця. Проблема часу завжди 

„на часі”, тобто завжди актуальна, про що свідчить 

проблематика західної філософської традиції. Однак в 

історії філософії вона має спонтанний і фрагментарний 

характер. Лише ХХ століття з особливою повнотою 

охоплює проблему часу, оскільки сам спосіб соціального 

буття людини спричиняє до цього – зростаюча динаміка 

життя прискорює і сповільнює життєві миттєвості 

людини, що спричиняє її до самоосмислення себе як 

часової та, відповідно, історичної та кінечної істоти. 

М. Гайдеггер якраз одним із перших в цьому процесі 

темпорального самоосмислення сучасної людини „б’є на 

сполох” своїм „Буттям і часом” в 1927 році. 

Основою дослідження проблеми часу як головної 

проблеми людської екзистенції, розглядались такі праці 

М. Гайдеггер, як “Кант і проблема метафізики”, “Лист 

про гуманізм”, “Подолання метафізики”, “Розмова на 

проселочній дорозі”. Основою розгляду є основна праця 

мислителя “Буття і час”, де автор розглядає 

взаємозв’язок сущого і буття, буття сущого і часу, його 

розкриття через різноманітні модифікації.  

Щодо критичної літератури, то особливої уваги 

заслуговує праця Р. Габітової „Людина в німецькому 

екзистенціалізмі”, в якій автор структурно аналізує 

проблему часу М. Гайдеггера на основі його праці 

„Буття і час”. Автор, досліджуючи феномен часу з 

різних сторін, поєднує його зі сьогоденням. 

Перекинувши цю проблему на суспільство та людську 

екзистенцію, Р. Габітова намагається показати 

особливості його розвитку у різних ситуаціях, в які 

людина закинута  при її різних психічних станах. 

Метою роботи є аналіз та вивчення проблеми часу, 

його „розкриття” у філософії М. Гайдеггера як 

невід’ємного виміру людської екзистенції. 

 

Виклад основного матеріалу. 

„Якщо ніхто не запитує мене про 

час, я знаю відповідь, коли ж я 

повинен роз’яснити його тому, хто 

запитує, я не знаю”.  

Августин  

Що таке „час”? Що розуміємо ми під цим поняттям в 

природньому досвіді? Ми визначаємо час з допомогою 

годинника; ми самі віддані у владу часу, при цьому 

важливо, чи не загубились ми у його вирі і різноманітті, 

„хоча час, для нас – звичне звичного у нашому існуванні 

(Dasein), тим не менше він стає чужим і загадковим, як 

тільки ми хочемо наблизитись до нього в межах 

буденного розуміння” [10, с.98]. 

Августин з цього приводу писав так: „Що ж таке час? 

Хто зможе роз’яснити його просто і коротко? Хто охопив 

його думкою, щоб говорити про нього? Чи є щось більш 

знайоме і більш звичне з того, що ми згадуємо в нашій 

мові, аніж час?.. Але я говорю з певністю: якщо б ніщо не 

відбувалось, то не було б жодного минулого часу; якщо б 

ніщо не наступало, то не було б жодного майбутнього 

часу; якщо б ніщо не було в наявності, не було б ніякого 

теперішнього часу” [1, с.164]. 

Неоплатонік Симплікій зазначав: „Отже, що ж таке 

час? На це питання, мабуть, і наймудріший навряд чи 

зміг би відповісти”. Та й справді, спочатку ми не знаємо, 

куди нам слід дивитись, де шукати і знаходити те, що 

називається часом. Розуміння часу у філософії 

виражалось у поняттях.  

Найглибше розробив і закріпив у філософській 

традиції поняття „часу” Арістотель. Плотін у своїй 

„Еннеаді”, Симплікій  в коментарях до арістотелівської 

„Фізики”, Фома Аквінський, Франціско Суарес, – всі 

вони тісно примикали до арістотелівського тлумачення 

часу. В новоєвропейській філософії поняття „час” 

досліджували Ляйбніц, І. Кант, Г. Гегель, однак навіть в 

їх вченнях прослідковується арістотелівська 

У статті розглядається проблема часу на основі філософських праць Мартіна Гайдеггера, а 

також екзистенціальна часовість через такі атрибути, як дане, присутність, Це (Es), часовість, 

сутність яких проявляється через Dasein. Основою дослідження є феномен часу в його 

екзистенційному (відносно людини) та онтичному (відносно світу) вимірах з їх визначеністю на 

“тепер”, “тоді”, “потім.” Основним часовим відрізком є майбутнє, яке слідує із часовості та 

визначає всю духовно-практичну діяльність людини. Через час виражається буття (Dasein) як 

присутність. Особливістю часу, згідно Мартіна Гайдеггера, є переживання його людиною як кінечного 

буття. Кінечність часовості випливає із кінечності майбутнього і означає настаюче буття. 

Об’єктом дослідження є проблема  часу у філософії Мартіна Гайдеггера.  

Предметом дослідження є вираження феномену часу через такі атрибути, як часовість, дане, 

даність, присутність, Це, турбота, конечність тощо.  

Ключові слова: час, часовість, рух, Dasein, суще, присутність, дане, Це (Es), відсутність, 

кінечність часовості, турбота. 
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інтерпретація часу. Отже, Арістотель вперше і надовго 

встановив традиційне розуміння часу, яке тотожне 

природньому його розумінню. 

Поняття „час” Арістотель намагався пояснити через 

рух. Філософ використовує найбільш загальне розуміння 

руху, який означає зміну. Однак рух, в Арістотеля, є в 

самому рухаючому або там, де є саме рухаюче. „Час же, 

– пише Арістотель, – є всюди і з кожним рухаючим при 

кожному рухаючому... Цим же і фіксується відмінність 

часу від руху: рух завжди в рухаючому і лише там, де те, 

що рухає, залишається тим, що рухається; навпаки, час 

всюди, не у рухаючому, але разом з ним, при ньому 

дивним чином. Рух і час розрізняються тим, як вони 

належать рухаючому, і тому, що є у часі, тому, що ми 

називаємо часовим” [2, с.194]. 

Таким чином, сам час не є рух, але з іншої сторони – 

немає часу без руху. Час не є рух рухаючого, але час не 

без руху. Отже, час певною мірою залежить від руху і в 

русі себе виявляє. Якщо ми зупинемо рух, то час і надалі 

буде продовжувати йти. Час іде, коли рух зупинений, 

отже, час не є рух. Для поглиблення традиційних 

поглядів щодо способу буття та сутності часу, 

Арістотель вдається до ототожнення часу з рухом 

всесвіту і з небесною сферою.  

У „Метафізиці” Арістотель розриває поняття „до” і 

„після”. Як синоніми до них, підбирає поняття „раніше” 

і „пізніше”. Виводячи поняття „внутрічасовість” зі 

судження „буття у часі” деякого сущого, можна 

пояснити час як число.  

Оскільки час є щось обчислююче, то він може бути 

лише там, де є рахунок. Однак Арістотель, тлумачачи рух 

як чисто механічний процес, не хоче показати рахунок на 

теоретично-об’єктивному рівні. З цього приводу він пише 

так: „Рахунок властивий душі. Час, у певному розумінні, 

всюди – і все ж таки – він у душі” [3, с.115]. Але що ж 

означає поняття „час в душі?” На це питання важко 

відповісти. Для останнього розуміння душі, розсудку 

М. Гайдеггер використовує поняття Dasein. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна з певністю 

сказати, що Арістотель зачепив для розгляду всі 

центральні проблеми, які обговорювались в ході 

подальшого розвитку філософії. Вони не закриті для 

подальшого дослідження. А щодо розуміння поняття 

„час”, то майже всі мислителі обгрунтовували своє 

бачення часу на арістотелівській основі, за виключенням 

деяких ідей А. Августина та І. Канта. Однак були і ті, 

хто намагався відійти від арістотелівського розуміння. 

Першим, хто відійшов від традиційного 

арістотелівського тлумачення часу і виявив його 

неправильність та однобічність, був А. Бергсон. Філософ 

дає власне тлумачення часу, віддаляючи його від 

традиційного часу. Час він називає temps. Полемізуючи з 

теорією відносності Ейнштейна, А. Бергсон вводить 

нове розуміння часу – протяжність. Та все ж навіть з 

допомогою цього поняття філософу так і не вдалось 

зрозуміти істинний феномен часу. Однак дослідження 

А. Бергсона цінні, так як засвідчують про філософські 

зусилля вийти за межі традиційного розуміння часу. 

Вслід за А. Бергсоном відмовляється від 

арістотелівської та августинівської інтерпретації часу і 

М. Гайдеггер. Для досягнення більш точного розуміння 

цього феномену філософ намагається розкрити зв’язок 

між буттям і часом, а точніше, як зазначає дослідник 

творчості М. Гайдеггера Р.М. Габітова, „між буттям, 

часом і людиною” [4, с.104]. Час для М. Гайдеггера є 

тим феноменом, сутність якого можна розкрити лише в 

його відношенні до людини. А тому М. Гайдеггер 

визначає поняття часу як „людського” часу. І все ж таки, 

якщо звернутися до співвідношення буття і часу, то 

випливає питання: „Що спонукає назвати час і буття 

разом?”; „Чому в бутті говорить щось таке як час?” [4, 

с.105]. 

До буття примикає поняття „суще”, яке теж має 

безпосередню належність до часу. Суще ж розуміється 

як річ, предмет, якими користується людина. У статті 

„Час і буття” М. Гайдеггер пише так: „Ми називаємо 

час, коли кажемо: всьому свій час. Це означає, що все, 

все суще приходить і минає вчасно в свій час і 

залишається у відрізку відміряного йому часу. Кожній 

речі – свій час” [4, с.106]. 

З поняття „час” говорить присутність. З цього 

приводу М. Гайдеггер пише так: „Із присутності 

присутності говорить теперішнє. Згідно звичайних 

уявлень, теперішнє разом з минулим і майбутнім 

створює характеристику часу. Буття як присутність 

визначається через час” [4, с.143]. Отже, буття означає 

присутність. Присутність виявляє себе як можливість 

бути присутнім. Сама ж присутність дозволена, тобто 

розкрита, відкрита для пізнання. У розкритті присутності 

проявляється  дане, тобто „те дане, яке в дозволі бути 

присутнім дає присутність, тобто буття” [10, с.86]. 

Як бачимо, М. Гайдеггер вводить нове поняття 

„дане”, яке стосується як часу, так і буття. Випливає 

питання: „Що означає буття як дане; що означає час, 

який даний?” Дане даного означає давання. Для нас є 

незрозумілим дане і давання. Для цього потрібно 

розробити спосіб, яким даний час і буття. І „в цьому 

даванні стане зрозуміло, як повинне визначатись те 

даюче, яке не несе їх один одному і видає” [10, с.86]. 

У статті „Час і буття” М. Гайдеггер використовує 

поняття „Це” (Es), яке, як і давання, є незрозумілим, але 

має здатність акумулювати в собі час, „видавати” його 

для поширення в навколишній дійсності і апріорно. „Це 

спонукає думати, – пише М. Гайдеггер,– що „Це” (Es), 

яке дає буття, визначає буття як присутність і дозвіл 

бути присутнім, можливо, дасть себе виявити в тому, що 

називається... „часом” [10, с.87]. 

Що стосується співвідношення буття і даного, „то 

буття належить цьому дане в даванні як дарунок. В 

якості дозволу бути присутнім, воно належить 

розкриттю, і, будучи дарунком розкриття, утримується в 

даванні. „Буття не є. Буття дане, дане як розкриття 

присутності” [10, с.84]. Щоб „дане буття” змогло 

показати себе ще зрозуміліше, слід звернутися до 

багатства змін, які кожного разу переживає буття. 

Багатство змін вказує на те, що ми мислимо буття в 

значенні присутності. 

Якщо ми розглядаємо буття в значенні присутності, 

справжнього, то можна і цю присутність як „завжди 

моє” застосувати до часу. „Однак досі не з’ясовано, що 

означає справжнє в значенні присутності” – пише 

М. Гайдеггер. Але з подальших гайдеггерівських 
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розмірковувань щодо присутності і справжності, тобто 

наявності, реальності, можна дійти висновку, що ця 

справжність дає дозвіл „бути присутнім”, тобто 

виявитись, розкритись. Деякою мірою справжність 

визначається і як тривалість, продовжуваність, згідно 

звичайних уявлень про час як часовий відрізок від 

одного „тепер” до іншого. 

Присутність у намаганні саморозкритись звернена на 

людину. „Присутність спрямовується до нас, справжнє 

означає: входження-в-перебування-назустріч-до-нас, – 

людей”. Звідси ми виходимо на людину, на самих себе. 

М. Гайдеггер пише так: „Ми повинні обдумати тут 

людину, до якої звертаємось, наблизитись, присутність 

людини, яка присутня для всього підступаюче-

присутнього і відступаюче-відсутнього” [10, с.89]. 

Людина так відноситься до присутності, так до неї 

звернена, що стає наслідком цього дарування. Якщо 

буття людини не сприймається як дарунок з „дане 

присутності”, то цей дарунок не був би отриманий і 

буття б залишилось утаємниченим, прихованим. 

„Людина б залишилась поза простором сфери „дане 

буття”. Людина б не була людиною” [10, с.90]. 

Присутність означає постійне приближення до людини, 

звернення на неї, перебування людини в ній. При цьому 

присутність так приближена до людини, що не помічає 

„власне свою присутність”. 

Поряд з поняттям „присутність” М.Гайдеггер в статті 

„Час і буття” розглядає його антипод – „відсутність”, яке 

теж має безпосередню належність до людської 

екзистенції та до феномену часу в значенні справжності, 

теперішності (час як тепер). Відсутність визначається як 

„більш-вже-не-справжнє” безпосередньо присутнє в 

своїй відсутності. Для людини відсутність визначається 

як „те-що-було”. Відсутність вправі звертатись до нас в 

значенні „поки-ще-не-присутнього” – в значенні „до-

нас-приближаючого”.  

У поняттях „присутність” і „відсутність” 

проявляється „Це” (Es). „Es” визначається М.Гайдеггером 

як „присутність відсутності – перебування відсутності”. 

Присутність, як і відсутність, має відношення до 

гайдеггерівського „тепер”, „тоді”, „потім”. Невірно 

кажуть: „Майбутнє уже почалось”. Адже ж поки-ще-не-

справжнє в якості присутності, присутнє як те, що-було. 
В при-ході майбутнього-до-нас-наближеного простягається 

присутність. Однак ні-до-нас-наближення, ні те-що-було 

не співпадає з присутністю в значенні безпосереднього 

справжнього. У часовому вимірі це означає наступне: 

минуле і майбутнє ніколи не зустрічаються як між 

собою, так і в самому тепер, тобто справжньому. Вони 

завжди екзистують окремо, у своїх горизонтах 

виявляють своє власне буття, сутність. 

Аналізуючи це судження, ми можемо вийти на 

поняття „часовості” як об’єднуючої категорії минулого, 

теперішнього і майбутнього. Між цими категоріями 

часовості існують певні взаємопереходи. Так, „перехід 

наступного в якості поки-ще-не-справжнього виводить 

одночасно те, що-вже-більше-не-справжнє, те-що-було, і 

навпаки – те-що-було саме притягує майбутнє. 

Взаємовідношення обох притягує і одночасно виводить 

справжнє. Ми кажемо „одночасно” і тим самим надаємо 

взаємного один одному подавання майбутнього, те-що-

було і справжнього, тобто властивому їх єдності 

часового характеру. З цього випливає, що минуле і 

майбутнє перетинаються і об’єднуються в тепер, яке і 

визначає їхнє пересування в „майбутньому”. 

Гайдеггерівська концепція часу є суб’єктивно-

ідеалістичною. Від І. Канта М. Гайдеггер перейняв 

спробу „екзистенціального” переосмислення концепції 

часу. Саме в інтерпретованій „екзистенціальним” чином 

кантівській концепції часу М. Гайдеггер бачить джерело 

своєї концепції першопочаткового людського часу. 

Однак, якщо для І.Канта час є формою чуттєвості, тобто 

належить суб’єкту, то для М. Гайдеггера існує як 

суб’єктивний, так і об’єктивний час. Суб’єктивний час 

зберігає всю повноту людського існування. 

Для визначення часу, тотожного з людиною і її 

буттям, М. Гайдеггер висуває поняття „часовість” 

(Zeittichkeit). Людський вимір часу філософ розкриває в 

переживанні його людиною. Тому час як „часовість” – 

це час, пережитий людиною. Такий час має здатність 

відзначатися особливостями. Людина перш за все 

переживає час як кінечне, обмежене рамками його 

життя. Він починається з моменту народження людини і 

закінчується її смертю. Часовість не є суще. „Часовість” 

є вихідне „поза собою по собі для себе самого”. 

М. Гайдеггер аналізує об’єктивний і суб’єктивний 

час. Це дуже важливо при розгляді феномену часу, який 

стосується загального часу і часу певної людини. 

М. Гайдеггер не „умертвляє” час разом зі смертю 

людини. Навпаки – час не кінечний, адже ж незважаючи 

на смерть людини, він „рухається дальше”. Проблема 

полягає у тому, яким чином час із кінечного (яким він є 

в індивідуально-людському вимірі) стає безкінечним. 

М. Гайдеггер вважає, що безкінечність часу виявляється 

саме в його об’єктивному вимірі, незалежному від 

людської свідомості. 

Важливою особливістю часу є його 

„горизонтальність”. М. Гайдеггер вводить поняття 

„екстатично-горизонтальної часовості”. Це означає, що 

для горизонтального часу характерний не розвиток, а 

повторення. Зрештою, часовість орієнтується на 

майбутнє. „Майбутнє є головним показником 

визначення „часовості”. Воно настільки повно 

відображає смисл „часовості”, що М. Гайдеггер іноді 

розглядає „часовість” і „майбутнє” як синоніми. 

Зазначаючи, що „часовість” виявляється в єдинстві 

„екстазів”, М. Гайдеггер пише, що „майбутнє займає в 

екстазах привілейоване місце” [6, с.109]. „Вихідна і 

власна часовість випливає з власне майбутнього, а саме 

так, що вона, настаюче минуле, вперше пробуджує 

теперішнє. Первинний феномен вихідної і власне 

часовості є майбутнє” [6, с.110]. Цей первинний феномен, 

його першопочаткова та істинна часовість виявляються з 

істинного майбутнього. „Часовість” визначається 

М. Гайдеггером як „будуче-присутнісне майбутнього”. 

„Цей феномен в якості буваюче-присутнісного 

майбутнього ми називаємо часовістю” [6, с.110]. 

Чому ж М. Гайдеггер визначає пріорітет не минулого 

і не теперішнього, а саме майбутнього? Мабуть тому, що 

майбутнє несе людині свою єдину можливість – смерть, 

разом з якою завершується людське існування. Однак, 

згідно М. Гайдеггера, допоки людина існує, тобто 
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продовжує жити, її минуле не є для неї тим, що повністю 

минає із тепер. Повністю минулим воно стало б зі 

смертю людини. Як вважає М. Гайдеггер, поки людина 

живе, все, що з нею відбувається, стає минулим (але 

минає не повністю), тобто ще продовжується, ще не 

розриває зв’язок з теперішнім, так як людина продовжує 

існувати. „Саме із перспективи смерті, із перспективи 

свого кінця людина і починає розуміти своє минуле як 

минулість, як буття-в-світі і своє тепер” [6, с.262]. 

Таким чином, М. Гайдеггер вважає, що час не 

рухається вперед від минулого до теперішнього, а потім 

до майбутнього. Ще не минуле являється первинним для 

Dasein, але забігання вперед, майбутнє. Тільки тому, що 

Dasein може забігати вперед, тобто бути майбутнім, 

воно може повертатися в минуле, в майбутнє і таким 

чином не втрачати минуле, а, навпаки, утримувати його. 

Головна характеристика істинного розуміння часовості є 

її кінечність. Якщо виходити з буденного розумінні 

часу, то це твердження являється парадоксальним, 

оскільки в повсякденному житті ми звикли вважати, що 

час безкінечний. Звідси постає питання: звідки береться 

уявлення про часовість? М. Гайдеггер вважає, що 

уявлення про часовість випливає з аналізу феномена 

Турботи. Сама ж турбота можлива як часовість. Турбота 

сама собою представляє лише модальність часовості. 

Саме часовість робить турботу можливою як таку. За 

М. Гайдеггером, „вихідна єдність структури турботи 

лежить в істинній часовості” [6, с.216]. Часовість є 

основою турботи, вона конституює саму її структуру. 

Турботу мислитель визначає як буття до смерті. 

Людське існування розглядається як екзистуюче, як 

закинуте в смерть. Причому М. Гайдеггер наполягає на 

тому, що буття до смерті, це не наявне, не те, де буття 

закінчується, але буття до смерті є те, що екзистує 

кінечно, що усвідомлює свою кінечність. І, відповідно, 

власне майбутнє, буття до смерті, тим самим теж 

розкриває себе як щось кінечне. З цього випливає, що 

майбутнє і саму часовість слід розглядати як кінечне. 

Однак кінечність часовості не означає, що час 

закінчується. Кінечність часовості випливає із 

кінечності майбутнього як наступаючого і означає 

лише, що настаюче, буття-до-смерті є граничною 

межею самої людської присутності, самого Dasein. 

Настаюче, екзистенціальне майбутнє – це те, що 

замикає людське існування, те, що його обмежує. 

Високо піднімаючи онтологічний статус турботи 

перед часовістю і показуючи явну перевагу другої, 

можна дійти висновку, що категорія „часовість” має 

більше значення для пізнання людського існування, аніж 

категорія „турбота”. Однак „часовість” – це час, який 

індивідуально пережитий людиною. Турбота ж виражає у 

філософії М. Гайдеггера практично-діяльнісну сторону 

людського існування. З цього випливає наступне: якщо 

„часовість” визначає „турботу”, то час, пережитий 

людиною, визначає її практично-діяльнісне існування. 

Або, як зазначає Р. Габітова, „все практично-діяльнісне 

існування людини має свою основу в індивідуально-

пережитому нею часі в життя” [4, с.112]. 

М. Гайдеггер, для аналізування навколишньої 

дійсності щодо екзистенції в ній людського існування, 

вводить поняття „світовий час” [Weltzeit]. „Світовий 

час”, за висловлюванням М. Гайдеггера, це час, в якому 

зустрічається з людиною „внутрісвітове суще”. Філософ 

вважає, що людина розуміє час не як „часовість”, а як 

„світовий час”. Однак „світовий час”, тобто час у світі, 

не слід розуміти в об’єктивному значенні, тобто 

безвідносно до людини і її „часовості”. М. Гайдеггер з 

цього приводу зазначає, що „світова відносність 

світового часу” розуміється „екзистенціально-

онтологічно”. Це означає, що світовий час так само 

нерозривно пов’язаний з людиною, як і сам світ. 

„Світовий час” має свої особливості. Перш за все його 

сутність випливає із повсякденності. Повсякденність 

розуміє той спосіб екзистування, в якому присутність 

тримає „всі дні”. Повсякденність є спосіб бути, якому 

належить публічна відкритість. До повсякденності 

примикає поняття „як”, з допомогою якого присутність 

„живе теперішнім днем”. Присутність живе „ із дня в 

день”, „у часі” протяжно в послідовності своїх днів. А 

тому ця звичність (повсякденність) „як вчора, так і 

сьогодні і завтра” не можуть бути осмислені без 

звернення до часової протяжності присутності. 

Відповідно, під повсякденністю розуміється не що інше, 

як часовість, котра і робить можливим буття 

присутності. 

Висновки. Поняття “час” Мартін Гайдеггер розглядає 

в широкому значенні – з його віднесенням до Dasein як 

буття в цілому, до екзистенції конкретного людського 

існування як дане та як час, з його співвіднесенням до 

світу. Задля максимально повного вираження феномену 

часу філософ вдається до найрізноманітніших 

екзистенцій, завдяки яким та через які час здатен 

виражатися в різних відтінках та окреслити тепер, 

минуле, майбутнє. Екзистенціями є наступні категорії: 

часовість (час, індивідуально пережитий людиною), 

турбота (практично-діяльнісна сторона людського 

існування), конечність часовості, що означає забігання 

вперед або майбутнє, присутність, що реалізується через 

дане, давання, Це (Es), відсутність, що виражається в 

категорії те-що-було. Ці та інші категорії є невід’ємними 

атрибутами людського існування. 
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TIME AND EXISTENTIAL TIME IN PHILOSOPHY OF MARTIN HEIDEGGER 

This article considers a problem of time in the philosophical works of Martin Heidegger. Existential time is expressed by 

philosopher through attributes such as this (Es), presence, care, granted which have manifested in Daseign. The base of 

investigation is the phenomenon of time in its existential dimension (regarding the human) and ontical dimension ( regarding 

the world) with their  certainly on “present” (now), “past” (then), “feature” (further). The main time span is future which 

defines all spiritual practice of the man. Through time the being is express as a presence. 

The peculiarity of Heidegger’s time is its expressing as a human being taper. The necessity of temporariness implies from 

the necessity of future and has meaning being in future. 

The object of research is a problem of time in philosophy of Martin Heidegger.   

The subject of research is an expression of phenomenon of time through attributes such as This (Es), granted, presence, 

care, necessity.  

Key words: time, movement, Dasein, being, presence, granted, This (Es), absence, necessity of time, care. 
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Постановка проблеми. Тема свободи завжди стояла 

в центрі філософсько-політичного дискурсу, при цьому 

вона завжди була затребуваною та актуальною. 

Відомими є як фундаментальні розробки, передусім 

класичні напрацювання Б. Спінози, Р. Декарта, 

Г. Лейбніца, дослідження екзистенціалістів (А. Камю, 

Ж.П.Сартра, М.Бердяєва), неофрейдистів (Е.Фромм), так 

і розробки сучасних вітчизняних філософів – І. Бичка, 

Г. Горак, В. Кременя, М. Михальченка, В. Нестеренка та 

багатьох інших. Пояснюється така значна увага до 

категорії «свобода», думається, 1) граничною 

універсальністю та надзвичайною мінливістю її змісту; 

2) її постійним та неминущим впливом на людське 

життя – як на індивідуальне, так і на суспільне – у всіх 

його проявах та у всіх сферах – матеріальній, соціальній, 

політичній та духовній. При цьому, як показує практика, 

вплив цей має чіткий амбівалентний характер – як 

позитивний, так і негативний. Проте, позаяк  «свобода… 

– одно из тех слов, полных очарования, которые сами по 

себе вызывают массу приятных эмоций» [1, с.50], аналіз 

більшості сучасних публікацій свідчить про певне 

«зміщення акцентів» в бік позитиву – свобода вважається 

«однією з категорій, які допоможуть вирішити загострені 

сьогоденням проблеми»; без свободи «неможливе ні 

самовдосконалення людини, ні її прагнення побудувати 

суверенну державу, адже тільки в такій державі і народ 

загалом, і кожна людина зокрема зможе реалізувати свої 

потенції» [2, с.241]. На нашу думку, подібні твердження, 

звичайно, є істинними, проте істина ця – абстрактна і 

вміщує, крім належного, ще й бажане. В рамках 

філософського дискурсу, де панує плюралізм 

світоглядних орієнтацій, достатнім є позначення власної 

позиції в загальній дискусії, проте в дискурсі політичному 

цього недостатньо – філософські істини потрібно 

конкретизувати, щоб оптимізувати для практики і таким 

чином реально покращити людське життя.  

Виходячи з вищесказаного, метою даної статті є 

аналіз кола проблем, пов’язаних із сучасною практикою 

реалізації духовної свободи індивіда, висвітлення 

основних її детермінант. 

Основними методами дослідження є зіставний 

аналіз, методи аналогії, єдності історичного та 

логічного, сходження від абстрактного до конкретного. 

Виклад основного матеріалу. Люди вступають між 

собою в численні зв'язки і в той же час протистоять одне 

одному як вільні та самостійні істоти. Це привносить в 

життя спонтанність, яка перманентно загрожує 

стабільності як окремих держав, так і суспільства в 

цілому. Для держави дана ситуація постає істотною 

проблемою в управлінні країною, – адже свободи 

людини – це сфери діяльності, у які держава не повинна 

втручатися. Вона лише повинна окреслювати за 

допомогою правових норм (верховенство права) межі 

області, в якій людина діє за своїм вибором. Це є 

класична позиція демократичних держав, проте 

практика сьогодення показує, що вона вичерпує свої 

можливості. І не в останню чергу через розбіжності в 

тлумаченні свободи – різними індивідами, різними 

групами, в різних сферах суспільства. Це є можливим, 

адже, за Г. Лейбніцем, «поняття «свобода» – дуже 

двозначне». Сьогодні ми є свідками свободи мігрантів (і 

нетерпимості їх до місцевої культури), свободи преси (в 

тому числі і на свідомий обман), свободу різних видів 

самосуду (тому що начебто держава не може справитися 

за своїми обов'язками) і т.п. Результатом є очевидна 

розгубленість політичної еліти, викликана, в тому числі, 

і певним «когнітивним дисонансом» від суперечливих 

знань про свободу. А тому зупинимось на аналізі даного 

поняття більш детально. 

Як відомо, в добу модерну (зокрема, в філософській 

традиції ХХ ст.) панувала думка Б. Спінози про свободу 

як пізнану необхідність, а також уявлення, що в загальних 

рамках необхідності та розумності соціального прогресу 

прогрес духовності повинен відтворювати прогрес у сфері 

матеріальній. Тому критерієм прогресу у суспільстві 

проголошувався розвиток продуктивних сил як базової 

складової виробництва матеріальних благ. Проте даний 

У статті розкривається мотивація поведінки індивідів в малих соціальних групах та специфіка 

взаємодії їх з політичною елітою. Обгрунтовується положення про необхідність зміни пріоритетів у 

співпраці політичної еліти та малих соціальних груп з метою зміни вектору свободи – від «свободи «від» 

на «свободу «для», включення в механізм співпраці обов’язку та відповідальності.  

Метою даної статті є аналіз кола проблем, пов’язаних із сучасною практикою реалізації духовної 

свободи індивіда, висвітлення основних її детермінант 

Основними методами дослідження є зіставний аналіз, методи аналогії, єдності історичного та 

логічного, сходження від абстрактного до конкретного. 

Новизну отриманих результатів вбачаємо у визначенні співвідношення індивідуального та 

суспільного в постмодерністському вимірі свободи. 

Ключові слова: свобода, раціональність, ірраціональність, трансгресія, охлократія, держава. 
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підхід значно звужує ступені індивідуальної свободи, – 

найперше, об’єктивною детермінацією та раціональністю, 

які – через наукове пояснення та логіку фактів – неминуче 
встановлюють «природні», об’єктивні межі індивідуальної 

свободи. 

Сучасність же характеризується значним збільшенням 

ступенів свободи суджень, свободи від безумовного 

диктату традицій та патерналізму влади і навіть – від 

кодексів загальнолюдської моралі, раціональності та 

логіки фактів (при цьому питання про «другий бік 

медалі» – відповідальність та обов’язок – не піднімається 

до рівня, співмірного з проголошеним статусом свободи, 

або не ставиться зовсім).  

В таких умовах можливості співпраці між 

населенням та демократичною державою значно 

ускладнюються і вимагають нових, нестандартних 

рішень. Проте політична еліта переважно використовує 

уже напрацьовані схеми взаємодії з населенням, як 

правило, з великими та середніми соціальними групами – 

робітничим класом, студентством тощо. Ми часто 

можемо спостерігати ситуацію, коли влада діє за 

класичним сценарієм: керуючись переконанням про 

пріоритетність матеріальної сфери та раціонального 

підходу і прагнучи бути демократичною, вона 

старається покращити матеріальні умови життя великих 

соціальних груп та підшукує раціональні аргументи на 

користь запропонованого варіанту співпраці. Проте, як 

показує аналіз та практика, свобода – явище 

максимально широке, вона інколи може піти і проти 

необхідності, і проти раціональної детермінації, і проти 

матеріального добробуту. Вона може бути злом, і 

гординею, причиною як особистісних, так і суспільних 

катастроф, які важко піддаються розумній корекції. 

Історія має безліч подібних прикладів. Такі прояви 

свободи – замість взаємопорозуміння та співпраці – 

можуть привести до загострення протиборства між 

державною елітою та народом та до спокуси для еліти 

прийняти просте рішення – застосувати примус. 

Результатом є розростання культу влади, що приводить 

до диктаторських режимів та різкого обмеження свобод. 

Такі режими можуть існувати лише тимчасово, тому що, 

позаяк сила свободи у народу відбирається, неминуче 

набуває чинності так звана негативна свобода (свобода 

«від»), яка за своїм характером є близькою до 

нестримного егоїзму та анархії. Тоді владу чекає 

«архаїчний бунт проти непосильного змушення» 

(І.Берлін) з абсолютно непередбачуваними наслідками. 

Таким чином, зрозуміло, що сила не може бути 

засобом виходу із ситуації зіткнення свободних 

суб’єктів. А тому на перший план філософсько-

політичного дискурсу виходить питання про 

забезпечення свободи людини засобами раціональності – 

та, що є не менш важливим – межі раціонального 

підходу. Розглянемо це питання докладніше. Для 

пересічної людини єдина реальна свобода, за яку вона 

здатна боротися до останнього подиху – це ніким не 

обмежене право робити те, чого хоче лише вона, – і не 

лише в наявних раціональних формах людської 

свідомості. Як справедливо підкреслює І.Мюрберг, 

«концепт «свобода» характеризуется следующими 

признаками: а) образная составляющая – синкретичные 

образы ветра, моря, птицы, полета, дыхания, открытого 

пространства и др., б) понятийная составляющая – 

возможность поступать по своему желанию, отсутствие 

ограничений, противопоставление связанности, плену, 

заключению, рабству, в) ценностная составляющая – 

одна из приоритетных ценностей жизни, 

подразумевающая возможную угрозу/потерю свободы и 

необходимость борьбы за свободу» [3, с.26]. А позаяк в 

основі свідомості людини лежать мінливі суб'єктивні 

почуття, бажання, пристрасті, кожна людина первинно 

тяжіє до свободи абсолютної, ірраціональної 

(М. Бердяєв), яка межує зі сваволею. 

Але тут є очевидне протиріччя. Свобода волі з 

необхідністю вимагає колективізму, спілкування з 

іншими людьми, а сваволя виключає саму вірогідність 

такого спілкування (позаяк ігнорує свободу інших 

людей), більше того, вона може привести лише до 

самотності. Тому заради можливості стати членом 

колективу індивід інколи ладен пожертвувати власною 

свободою, замінивши її обов'язком та підкоренням групі.  

Наведене міркування ми вважаємо досить вагомим, 

адже воно зміщує акценти з популярного положення про 

первинність свободи індивіда, як умови соціального 

прогресу, на свободу групи, – а тому пріоритетну увагу 

треба надавати аналізу дій соціальних груп. В нашій 

статті ми акцентуємо увагу на малих соціальних групах, 

особливо неформальних (тобто таких, які об'єднані 

спільною діяльністю та стійким емоційним спілкуванням, 

особливо особистими симпатіями). 

Сьогодні суттєво змінилась ситуація в соціальній 

сфері – відбулась тотальна «атомізація» (Б. Рассел) 

суспільства. Десь непомітно на перший план у 

суспільно-політичних процесах вийшли малі соціальні 

групи (особливо молодіжні), які раніше не відігравали 

помітної ролі і не мали значного впливу на життя 

держави. Тепер же, з появою сучасних засобів 

комунікації несподівано виявилось, що малі соціальні 

групи, як мережево, тотально покривають територію 

держави, є надзвичайно мобільними, а при певних 

умовах можуть стати середніми або навіть великими 

соціальними групами. Свобода, яку «сповідують» 

подібні групи, ірраціональна та агресивна, вплив на 

державу може бути грандіозним і часто негативним. Для 

прикладу можна згадати підліткові «групи смерті», або 

флешмоби («блискавичну юрбу»). Неочікувано швидко 

для влади флешмоби перетворилися зі способу розваги 

та самоствердження на екстрім-моби та політ-моби, 

зорієнтовані уже на групові форми політичного протесту 

(«Повернись до влади спиною!», «Ми не будемо 

мовчати!») з завчасно спланованими протиправними 

діями та з демонстративно абсурдним сценарієм акцій. 

Організація флешпротестмобів супроводжується 

широким інформуванням громадськості, оскільки 

вважається, що ідея протесту таким способом може бути 

поширена далеко за межі учасників заходу.  
З вищенаведеного стає зрозумілим, що в сучасному 

філософсько-політичному дискурсі сформувалося нове 
проблемне поле – з елементами охлократії та ірраціональної 

свободи. Напрацьованих схем реагування на подібні прояви 
активності та форм співпраці з такими групами держава ще 

не має. Тому філософсько-теоретичний аналіз даної 
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проблеми є досить актуальним. В даній статті ми 

пропонуємо деякі міркування з формування системи 
мотивації поведінки всередині малих соціальних груп:  

– пересічна людина тяжіє до ірраціональної абсолютної 

свободи, яка межує зі сваволею. Проте така свобода має 
«природні» внутрішні межі – це нерозуміння і ворожість 

оточення та, як наслідок, загроза самотності. Людина як 

істота колективна, ладна на все, щоб уникнути небезпеки 
самотності – в тому числі і віддати частину своєї свободи. 

Тому на перше місце для суб’єкта виходить комунікація, 
причому – всередині певного співтовариства, яке охоплює 

певний «життєвий простір» (Хабермас); 

- об’єктивну детермінацію та раціональні аргументи 
суб’єкту замінюють моральні норми та правила 

комунікації, сформовані всередині соціальної групи. Ці 

норми розробляються як через зовнішні обмеження 
свободи діяльності, так і через усвідомлення суб’єктом 

необхідності контролювати свої вчинки у даному 
співтоваристві; 

- суспільні проблеми актуалізуються лише тоді, коли в 

результаті незадоволених нормативних очікувань певної 
спільноти виникає хвороблива емоційна реакція, яка не 

може бути відокремлена від активної позиції учасника, 
його залученості в соціальні процеси; 

– для оцінки ситуації членами угрупувань також 

найчастіше вибираються внутрішні моральні норми та 
правила. Вони покликані виправдовувати будь-які вчинки 

за ознаками ірраціональності, абсурдності та необмеженої 

свободи. Проте особливо вітаються вчинки трансгресивні, 
які являють собою «феномен переходу межі між можливим 

і неможливим…, досвід неможливого…,  порушення табу» 
[4, с.213]. Показово, що «трансгресивний досвід розуміється 

як досвід тотожності свободи і щастя, в якому відбувається 

позбавлення від «травматичності репресивного розуму» 
(вираз Г.Маркузе)» [4, с.215]; 

– в якості метанорми при вирішенні конфліктів 

вибирається не наукове пояснення, а взаєморозуміння між 
індивідами та угрупуваннями (позаяк почуття грають таку 

ж роль в етичному обґрунтуванні, як емпіричні факти – в 
науковому, а раціональні аргументи по відношенню до 

свободи дій суб’єкта втрачають пріоритетність). Якщо в 

ході спілкування в малій соціальній групі взаєморозуміння 
встановлюється, то це і служить єдиною гарантією 

гуманного ставлення один до одного. А етична легітимність 

норм співтовариств встановлюється дискурсивно 
сформованим визнанням всіх учасників процесу. 

Висновки. Підсумовуючи, маємо зазначити, що, по-
перше, в малих соціальних групах швидше відображається 

стан свідомості індивіда, що переживає сучасність, ніж 

об’єктивно її осмислює; по-друге, відповідні форми 
функціонування та спілкування всередині групи індивіду 

нав'язуються – через чуттєво-емоційне поле, а право на 

абсолютну свободу перебирає на себе група як найменша, 
атомарна одиниця суспільства. Тут може відкритися поле для 

подальшого аналізу і рекомендацій для політичної еліти. 

Потрібно показувати, що є можливості збереження особистої 
безпеки, самоствердження та емоційно насиченого життя і в 

легітимних групах з позитивною свободою. Не можна 
скидати з рахунку і можливість зміни матеріальних умов 

життєдіяльності індивіда, і використання нових форм 

раціональності, які, маємо надію, будуть розроблені в 
філософсько-політичному дискурсі.  

Наразі доба посмодерну добігає свого кінція, філософи 

усе гучніше заявляють про настання постпостмодерну, а 
отже відкривається широке коло проблем для подальшого 

філософського аналізу та напрацювання рекомендацій для 
політичної еліти. 
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FREEDOM AND RATIONALITY IN THE PHILOSOPHICAL-POLITIKAL DISCOURSE 
The article reveals the motivations of individuals in small social groups and specific interaction of the political elite. 

Substantiates the position of the need to change the priorities in cooperation political elite and small social groups to change the 
vector of freedom from the "freedom "from" to the "freedom "to", cooperation mechanism included in the duty and responsibility. 

Тhe purpose of this article is to analyze the range of problems associated with modern practices of spiritual freedom of the 
individual, coverage of its main determinants. 

The main methods of study are the comparable analysis, the analogy, methods of oneness of historical with logical, the ascent 

from abstract to concrete. 
The novelty of the results seen in determining the value of individual and social freedom in postmodern terms. 

Key words: freedom, rationality, irrationality, transgression, ochlocracy, state. 
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Постановка проблеми. Більшість філософів, вчених 

констатують, що науковий потенціал та здатність до 

виробництва сучасних високих наукомістких технологій 

(Hi-Tech) є одним з провідних детермінуючих чинників 

цивілізаційного поступу людства на сучасному етапі. Hi-

Tech в їх коеволюції з різними сферами життєдіяльності 

соціуму виступають системоутворюючим чинником 

кардинальної технологічної трансформації в еволюції 

планетарної цивілізації. Однією з найважливіших 

проблем сучасного філософського дискурсу вважається 

дослідження особливостей розвитку високих 

наукомістких технологій та філософських і світоглядних 

проблем, що виникають в результаті їх практичного 

застосування.  

Цікавість до порушеної проблематики ролі високих 

наукомістких технологій в життєдіяльності суспільства з 

кожним днем посилюється. Їх аналізові присвячені 

роботи В. Лук’янця, О. Мороза, І. Глазко, В. Кізіми, 

А. Ракітова, В. Чешко, С. Хокінга, Б. Юдіна, Б. Козлова, 

Б. Патона, Т. Гардашук, В. Прайд, Н. Коябасі, М.Желени, 

В. Цикіна, М. Желени, О. Жукової та багатьох інших. На 

жаль, не всі питання, що мають відношення до 

вищезазначеної проблеми, опрацьовані ретельно. До них 

можна віднести питання аналізу філософських і 

світоглядних проблем застосування Ні-Тесh.  
Мета статті – розкриття змісту провідних світоглядних 

та філософських проблем практичного застосування 

високих наукомістких технологій. 

Виклад основного матеріалу. У теперішній час 

сформувалася особлива категорія технологій, на тлі 

загального впровадження науки в систему продуктивних 

сил, що називаються наукомісткими. Що ж таке високі 

наукомісткі технології (Hi-Tech)? Відносно змістовних 

характеристик поняття «високі наукомісткі технології», 

спільної думки серед науковців не знайшлося. Найбільш 

прийнятним, на думку автора, може стати наступне 

визначення: високі наукомісткі технології ґрунтуються 

на фундаментальних теоріях, що розкривають 

закономірності мікро-, макро- і мегасвіту, матеріалізовані 

в сучасних технологіях, використання яких сприяє 

прогресу соціуму у всіх сферах, чинить значний вплив 

на соціокультурний простір у всій його тотальності. Ці 

технології є універсальними, багатофункціональними, 

багатоцільовими, мають широку сферу застосування 

[1, с.98]. Впровадження цих технологій – це шлях до 

створення нової цивілізації з притаманними їй набором 

цінностей та ідеалів. 

Виділимо деякі особливості, що відрізняють високі 

наукомісткі технології від інших технологій: 

а) швидкі темпи впровадження, що дало змогу 

значного зменшення часового інтервалу між науковим 

відкриттям і його впровадження у технологію; фізичний 

термін служби високотехнічної продукції став більше 

терміну створення і виводу на ринок принципово нових 

товарів у даній сфері; 

б) висока науко місткість – показник, який відображає 

ступінь зв’язку технології з розвитком фундаментальної 

науки, науковими дослідженнями і розробками; з 

кожним роком все більше зростає нагальна потреба в 

комплексному, міжгалузевому ті міждисциплінарному 

природничо-науковому, технічному і соціогуманітарному 

знанні;  

в) високий ступінь впливу на соціокультурну 

дійсність, здатність викликати процеси самоорганізації 

соціокультурних систем, що призводить до швидких 

системних змін у цих системах в умовах неможливості 

однозначного прогнозування результатів цих ефектів;  

г) потреба в тому, щоб продукти наукомістких 

технологій ставали ланкою іншого процесу виробництва 

високих технологій, оскільки Hi-Tech одночасно 

виступають і як технологічне ядро, і як частина мережі 

підтримки для інших високих технологій.  

Отже, високі наукомісткі технології мають значні 

евристичні можливості та інноваційний потенціал. 

Розглянуто змістовні характеристики та ключові особливості високих наукомістких технологій (Hi-

Tech) як складного, багатоаспектного соціокультурного феномену. Авторами констатується, що 

синергія NBIC технологій володіє достатнім потенціалом технологічних можливостей, що, у свою чергу, 

буде мати значний вплив на різні прояви життєдіяльності планетарної цивілізації, породивши 

філософські і світоглядні проблеми. Розкритий зміст останніх. Існуюча концепція ноосфери 

розглядається як така, що може бути використана для опису ходу і результатів «керованої еволюції» 

під впливом NBIC технологій.  

Ключові слова: високі наукомісткі технології (Hi-Tech), конвергенція, синергія, NBIC технології, 

філософські та світоглядні проблеми, «керована еволюція», ноосфера, закон техно-гуманітарного 

балансу, ноосферний світогляд, планетарне мислення. 
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Результатом їх впливу на соціокультурну реальність і 

людину у всій повноті її вимірів є поява нової якості 

буття людства. Виникає новий тип суспільства, що 

характеризується пріоритетним значенням теоретичного 

знання і фундаментальної науки.  

Початок XXІ ст. характеризується концентрацією 

зусиль учених у справі інтеграції наук, виходячи з 

положення про єдність природи, сприяючи тим самим 
конвергенції нанотехнологій, біотехнологій, інформаційних 

технологій, і нових технологій, заснованих на 

когнітивних науках. Конвергенція (від англійського 

convergence – сходження в одній точці) означає не тільки 

взаємний вплив, але і взаємопроникнення технологій, 

коли межі між окремими технологіями стираються, а 

багато результатів виникають саме в рамках 

міждисциплінарної роботи на стику областей.  

Проте, на наш погляд, адекватнішим терміном, що 

відображає сутність встановлюваних тісних зв’язків між 

технологіями, є «синергія», що означає зростання 

ефективності діяльності в результаті з’єднання, 

інтеграції, злиття окремих елементів в єдину систему за 

рахунок так званого системного ефекту, емерджентності. 

Останній, у свою чергу, позначає якість, властивості 

системи, які не притаманні її елементам окремо, а 

виникають завдяки об’єднанню цих елементів в єдину, 

цілісну систему. 

Виникає комплекс NBIС: нано-, інфо-, біо-, 

когнітивні технології з самого початку перетворюються 

на єдину технологію, яка націлена на розробку, 

створення гібридних матеріалів і приладів на їх основі. 

Деякі дослідники додають до даної абревіатури S 

(соціо), підкреслюючи при цьому соціокультурні виміри 

комплексу NBIС [2, с.3]. Конвергенція надтехнологій – 

сучасна детермінанта розвитку суспільства [3, с.122], а 

конвергенція наук та технологій – новий етап науково-

технічного розвитку [4, с.3].  

Синергія інформаційних технологій, біотехнології, 

нанотехнологій і когнітивних наук має значний 

потенціал технологічних можливостей, що, у свою 

чергу, буде мати серйозний вплив на різні прояви 

життєдіяльності планетарної цивілізації, породивши 

філософські і світоглядні проблеми. Це, в першу чергу, 

стосується трансформації змісту таких фундаментальних 

понять, як життя, розум, людина, природа, існування. 

Спроби використовувати їх з традиційним змістом, 

котрий історично формувався і розвивався, починаючи з 

побутового рівня та закінчуючи філософським 

осмисленням, видається практично неможливим в 

умовах нового суспільства, що проходить процес свого 

становлення під впливом NBIСS. Поступово людство 

приходить до розуміння того, в сьогоднішньому світі не 

існує чітких меж між окремими явищами, що вважалися 

раніше дихотомічними.  

Головним чином, втрачає свій сенс колишня 

відмінність між живим і неживим. Вчені-природознавці 

досить давно стикнулися з окресленою проблемою. Так, 

віруси зазвичай не відносять ані до живих, ані до 

неживих систем. Вони розглядаються як проміжний за 

складністю рівень. Після відкриття пріонів (складних 

органічних молекул, здатних до розмноження) межа між 

живим і неживим виявилася ще більш розмитою. З 

розвитком біо- і нанотехнологій постає перспектива 

повного стирання цієї грані. Побудова цілого спектру 

функціональних систем, конструкція яких безперервно 

ускладнюється, – від простих механічних нанопристроїв 

до живих розумних істот – означає, що принципової 

відмінності між живим і неживим немає, є лише 

системи, яким різною мірою притаманні характеристики, 

що традиційно асоціюються з життям. Крім того, з 

психологічної точки зору уявлення про існування 

дихотомії живе-неживе може зникнути з появою 

автономних роботів. Людський мозок схильний вважати 

живим будь-який об’єкт, який поводиться відповідним 

чином. 

Колишнє «абсолютистське» розуміння життя може 

позбавитися сенсу внаслідок стирання меж між живим і 

неживим. Якщо виникає ситуація, коли немає нічого 

«абсолютно» живого, то піддаються кардинальній 

трансформації ряд цінностей, які виникли на цьому 

ґрунті. Зокрема, уже зараз існують реальні можливості 

створення живих істот «штучно» – за допомогою генної 

інженерії. Також вельми реальною видається 

перспектива створення живих істот за допомогою 

нанотехнологій з окремих елементів молекулярних 

розмірів. Людина перетворюється на своєрідного 

дизайнера біо-соціальної природи Homo sapiеnsa. Ці 
можливості вона отримала, розшифрувавши універсальний 

генетичний код всіх організмів планети. Планетарне 

життя у всій його тотальності постало перед людиною в 

образі плями «цвілі», яке випадково виникло на 

космічній «піщинці» і є абсолютно беззахисним не 

тільки перед грандіозними стихіями природи, а й перед 

науково-технологічної активністю цивілізації [5, с.5]. 

Крім розширення меж людської творчості, це неминуче 

означатиме трансформацію наших уявлень про 

народження і смерть. 

У світлі все зростаючих людських можливостей зміст 

філософської категорії «існування» певного об’єкту 

також видозмінюється істотним чином. Цьому, зокрема, 

сприяла поява «інформаційного» погляду на об’єкти. 

Перспективним стане поширення «інформаційної» 

інтерпретації життя, зміст якої становить ідея про те, що 

основну цінність являє інформація про об’єкт, тобто 

живу істоту, а не ця жива істота як така. З аналізу 

подібної констатації закономірно виникає питання: чи 

належить надавати особливе значення фізичному 

існуванню носія інформації? Це може стати основою для 

реалізації можливості «цифрового безсмертя»: 

відновлення живих розумних істот із збереженої про них 

інформації. Нанотехнології знаходяться біля самої межі 

живого і неживого, а це визначає нове ставлення до 

кінцевого способу людського існування – смертності як 

фундаментальної підстави всіх соціокультурних систем 

[6, с.52-53]. Отже, можливість переконструювання 

природної складової реальності вибудовує нові 

відносини людської свідомості та чуттєвого буття, що 

технологічно конструюється.  

Поступово долається дихотомія між мислячою 

системою і запрограмованою. Так, наприклад, людський 

мозок можна порівняти із запрограмованою 

кібернетичною системою. За допомогою медичних 

методів було встановлено, що здібності людини можуть 
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бути включені або вимкнені через органічні 

пошкодження тієї чи іншої ділянки мозку або введення в 

організм певних хімічних речовин. Виходячи з цього, не 

виключено, що всі якості психологічного рівня 

виявляться можливими також на рівні комп’ютерного 

моделювання мозку.  

Неоднозначним є питання про те, яку істоту в 

недалекому майбутньому називатимуть «людиною» і де 

будуть межі її «людяності». Якщо людина свідомо 

відмовиться від властивого всім людям і набуде рис, 

раніше людям не властивих або почнеться активне 

впровадження технологій зі штучного інтелекту в 

роботобудуванні, то чи можна буде говорити про 

людину, оперуючи категоріями, що коректно описують 

об’єкти, які не виходять за рамки звичного? На наш 

погляд, використовувати ці категорії з їх колишнім 

змістом для характеристики нового етапу еволюції 

планетарної цивілізації, швидше за все, неможливо. 

Постають нові етичні питання. У цьому світлі одна з 

найважливіших проблем – проблема визначення 

технологічних меж, за якими зникає людський спосіб 

існування і сама людяність як культурна цінність. 

Виникає проблема про кардинальну зміну сенсу 

людського життя під впливом NBIC-технологій. Серед 

існуючих підходів одним полюсом є традиційна 

телеологічного точка зору, що зміни сенсу життя 

людини взагалі не можуть залежати від технології, цей 

сенс носить сакральний характер; іншим полюсом буде 

підхід, згідно з яким сенс людського життя культурно 

детермінований, більше того, особистість має вибір з 

ряду сценаріїв сенсу життя. Якщо NBIC-конвергенція, 

як це передбачається, забезпечить людині практичне 

безсмертя, то це радикально змінить розуміння сенсу 

людського життя, оскільки інформаційні технології та 

нанотехнології змінюють уявлення про час і простір на 

рівні самосвідомості культури: людина виявиться вже не 

віртуально, а реально присутньою в розриві між 

зупиненим біологічним і поточним фізичним часом. 

Також одним з культурних наслідків NBIC-конвергенції 

стане «секуляризація вічності» в суспільній свідомості, 

пов’язана з радикальним збільшенням тривалості життя і 

відділенням біологічного старіння від соціальної смерті. 

Неминучим наслідком стане зміна структури ціннісної 

ієрархії – перш за все, вона більш буде мати на увазі 

ідею особистості, пов’язану з практичним ставленням до 

тривалості життя, його ефективності і якості, з 

відношенням до смерті як до явища, протилежного самій 

сутності людини. 

В світлі синергії високих наукомістких технологій, 

що розглядається нами, перегляду підлягає також таке 

поняття як «природа». Нанотехнології дають людині все 

більше можливосте для контролю за процесами 

планетарного рівня. Наномашини можуть бути поширені 

по всій планеті, а штучний інтелект може ефективно 

здійснювати їх управління. У цьому контексті 

спостерігається стирання ще однієї дихотомії: штучне – 

природне, оскільки досить складним стає питання, чи 

існує «природа» на планеті, де постійно контролюється 

все – від погоди до біохімічних процесів в окремій 

клітині?  

NBIC-конвергенція носить трансгуманістичний 
характер, оскільки синергія нанотехнологій, біотехнології, 

комп’ютерних технологій і досліджень людського мозку 

знаменує початок нового етапу еволюції людства – етапу 

еволюції, що свідомо направляється. Цей етап 

характеризується наявністю мети, в ході реалізації якої 

людина формує і закріплює бажані ознаки. Тенденція 

технологізації генетико-біологічної еволюції постійно 

посилюється. Високі наукомісткі технології сприяють 

перетворенню генетичного матеріалу і змісту свідомості 

людини на предмет раціоналістичного контролю і 

управління. Складність відтворюваних систем постійно 

зростатиме аж до рівня «суспільства» або «людства».  

Український генетик В. Кордюм назвав сучасні Нi-

Tech технологіями управління біологічним часом [7]. 

Сама потенційна можливість технічних інновацій 

збільшує ступінь соціального ризику, що породжується 

розвитком науки і технології. Зміна генетичної основи 

носіїв розумного життя означала б радикальний розрив 

існуючої культурної традиції, руйнування існуючої 

соціокультурного коду людини. Це твердження має 

етичний сенс, адже наслідки актуалізації такого 

сценарію майбутньої еволюції людства будуть 

рівносильні, можливо, генно-культурній катастрофі.  

На наш погляд, раціоналізація перебігу глобального 

еволюційного процесу поступово отримує практичний 

вимір. Розвиток Нi-Tech, що не буде супроводжуватися 

соціальним контролем є таким же небажаним, як і 

соціально обумовлена відмова від розробки сучасних 

технологій. Обидві альтернативи можуть в не такому 

віддаленому майбутньому привести до колапсу 

техногенної цивілізації. Тому найважливішою проблемою 

є розробка ідеології збереження і балансу в нових 

еволюційних реаліях людської ідентичності. Як вважає 

А. Назаретян, на всіх стадіях соціальної життєдіяльності 

існує закономірна залежність між трьома змінними – 

технологічним потенціалом, якістю вироблених 

культурою засобів регуляції поведінки і стійкістю 

соціуму. Залежність, позначена як закон техно-

гуманітарного балансу, формулюється таким чином: чим 

вище потужність виробничих і бойових технологій, тим 

більш досконалі механізми заборони агресії необхідні 

для збереження суспільства [8, с.102-120].  

«Керована еволюція» змінює темпи саморегульованої 

еволюції, перебудовує простір для можливих варіантів 

подальшого перебігу глобального процесу еволюції. 

Існуюча концепція ноосфери може бути використана для 

опису результату подібних трансформацій, оскільки 

ноосфера виникає закономірно і неминуче завдяки 

розумній діяльності людства і є цілісною соціоприродною 

системою, становлення якої обумовлене всім ходом 

еволюції біосфери і соціуму. У філософії П. Тейяр 

де Шардена є цілісний погляд на устрій світу і просування 

в ньому, де ноосфера – один з вищих станів і етапів 
космогенезу. Згідно сформульованому філософом «закону 

складності і свідомості» виникають форми, все більш 

досконалі, розвиваються мозок і свідомість, здійснюється 

становлення людства [9, с.33]. Виконавцем усвідомленого 

процесу побудови ноосфери повинно стати людство у 

всій повноті своєї єдності. «Ноосфера» як соціоприродна 

система, що самоорганізується, саморозвивається, може 
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нескінченно в часі і просторі удосконалюватися, будучи 

еволюцією станів від протоноосфери до реальної 

ноосфери, що включає такі стани, як: інфоноосфера, 

еконоосфера, космоноосфера, астроноосфера [10, с.271]. 

Успішне проходження етапу інфоноосфери, пов’язаного з 

широким використанням високих наукомістких 

технологій, стане одним їх найважливіших чинників в 

єднанні людства в духовному відношенні. 

Одним із ступенів становлення ноосфери як цілісної 

системи є формування ноосферного світогляду і 

планетарної свідомості. Усвідомлення людської 

цивілізації як суспільства ризику дало поштовх для 

розуміння необхідності вироблення ноосферного 

світогляду як системи узагальнених уявлень про світ і 

місце людини в ньому в епоху ноосферної планетарної 

цивілізації. У ноосферному світогляді має бути відбита 

специфіка сучасної епохи, що полягає в кризі 

техногенної цивілізації. Необхідно подолати процеси, 

що несуть загрозу і створити програму оптимального 

розвитку людства.  

Першим кроком в процесі сходження людства до 

ноосфери можна вважати планетарне мислення, що 

розуміється як здатність людини пов’язувати уявлення і 

поняття за допомогою природного поєднання відносних 

рівноваг, що сформувалися у філософських системах, 

релігіях, природничонаукових концепціях, мистецтві, в 

яких ці рівноваги взаємно доповнюють один одного і 

утворюють, з погляду планетарних масштабів, єдиний 

світогляд – «єдиний погляд» на природу.  

Ноосферний світогляд виступає вінцем творчої 

роботи з осмислення сучасної епохи ризиків. 

Планетарне мислення розуміється як рівень 

ноосферного мислення, на якому починаються процеси 

самоорганізації ноосферогенезу. Планетарна свідомість 

є усвідомленням суспільного буття як буття 

загальнопланетарного. Вона розглядається як форма 

суспільної свідомості. З цього виходить, що наука, 

техніка і технології, а також людство і соціальні системи 

в єдності з біосферою складають основні структурні 

компоненти ноосфери.  

Висновки. Сучасний етап еволюції планетарної 

цивілізації є унікальним за своїми змістовними 

характеристиками періодом внаслідок прискорення 

науково-технічного прогресу, найбільш значним 

результатом якого став розвиток високих наукомістких 

технологій (Hi-Tech). Проблему синергії високих 

наукомістких технологій необхідно розуміти як проблему 

коеволюції людини і сурогатної онтології, що 

створюється нею, як проблему трансформативної 

антропології, і як проблему управління ризиками в 

умовах усвідомлення нелінійної складності. Синергія 

NBIC технологій має значний потенціал технологічних 

можливостей, що буде мати значний вплив на різні 

прояви життєдіяльності планетарної цивілізації, 

породивши ряд філософських і світоглядних проблем. Це, 

зокрема, стосується трансформації змісту таких 

фундаментальних понять, як життя, розум, людина, 

природа, існування. Вельми перспективними видаються 

подальші дослідження не тільки особливостей науково-

технологічного розвитку суспільства, але і інтелекту-

ально-духовних наслідків впровадження Hi-Tech.  
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PHILOSOPHICAL AND WORLDVIEW PROBLEMS OF HI-TECH 

In the article interconnection characteristics and key features of high technologies (Hi-Tech) as a complex, multifaceted 

social and cultural phenomenon are analyzed. The authors states that the synergy NBIC technologies has significant potential 

technological capabilities, which in turn will have a significant impact on the different forms of life of planetary civilization, 

creating a philosophical and worldview problems. The essence of these problems is analyzed. The existing concept of the 

noosphere treated as such, which can be used to describe the progress and results of «directed evolution» under the influence 

of NBIC technologies. 

Key words: high technologies (Hi-Tech), convergence, synergy, NBIC technologies, philosophical and worldview 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У 

зв'язку зі зростанням психологічного навантаження і 

стресів у сучасному суспільстві проблема розуміння 

психологічного аспекту феномену здоров'я стає однією з 

найважливіших. Ставлення до здоров'я i хвороби, 

когнітивні й емоційні компоненти цього ставлення 

мають важливе значення в збереженні здоров'я і 

подоланні хвороби. Значне місце в загальній 

проблематиці соціології здоров'я займає дослідження 

внутрiшньої картини здоров'я особистості. Комплаєнс – 

термін для позначення точності дотримання хворим 

рекомендацій лікаря: правильності прийому ліків, 

виконання процедур, проходження дієти, обмеження 

шкідливих звичок тощо. Досить часто успішна 

медикаментозна терапія захворювань залежить не лише 

від правильного призначення лікарем препаратів, але й 

від дотримання пацієнтом лікарських рекомендацій, 

тобто комплаєнсу. За даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, приблизно половина хронічних 

хворих не повністю дотримуються лікарських 

призначень та рекомендацій, близько 50% пацієнтів 

переривають терапію, і лише 15% продовжують 

лікування відповідно до призначень [1, ст.42]. 

Аналіз попередніх досліджень. У своєму 

дослідженні ми спирались на праці зарубіжних та 

вітчизняних вчених, які вивчали проблеми ставлення 

особистості до хвороби: М.Я. Мудрова, С.П. Боткіна, 

Г.А. Захар’їна, Н.І. Пирогова, С.С. Корсакова, 

П.Б. Ганнушкіна, В.А.Гіляровського, Є.К. Краснушкіна, 

В.М. Бехтерева. Усебічне наукове вивчення проблеми 

реакцій хворого на своє захворювання розпочалося з 

праць німецького лікаря А. Гольдшейдера. Він уперше 

описав відчуття, переживання та уявлення хворого про 

свою хворобу і назвав їх аутопластичною картиною 

захворювання. А. Гольдшейдер виокремив два рівні у 

картині захворювання: “сенситивний”, який виникає на 

основі відчуттів, та “інтелектуальний”, що є результатом 

розмірковувань хворого про свій фізичний стан [2, 

ст.516] 

В.В. Ніколаєвою (1976) схема внутрішньої картини 

хвороби була доповнена емоційним і мотиваційним 

компонентами, які диференціюють її опосередкований, 

психологічний бік. У її роботах виокремлюються 4 рівні 

суб’єктивної картини хвороби: 

1) рівень безпосередньо чуттєвого відображення 

хвороби (обумовлені хворобою відчуття і стани); 

2) емоційний (афективний) рівень (безпосередні 

емоційні реакції на обумовлені хворобою відчуття й 

емоційні реакції на наслідки хвороби у житті людини); 

3) інтелектуальний (когнітивний) рівень (знання про 

хворобу, роздуми про її причини, можливі наслідки, 

раціональна оцінка захворювання). Це концепція 

хвороби, яку створює сам хворий; 

4) мотиваційно-поведінковий рівень (виникнення 

нових мотивів і перебудова преморбідної мотиваційної 

структури, тобто тієї, яка була до хвороби, зміна 

поведінки і образу життяв умовах хвороби, дії, 

спрямовані на повернення здоров’я). 

На формування комплаєнсу значно впливає 

внутрішня картина хвороби, оскільки хворий готовий до 

співробітництва з лікарем та дотримання медичних 

рекомендацій лише за умови усвідомлення факту 

захворювання і розуміння користі лікування. 

Вважається, що найменшою комплаєнтністю володіють 

пацієнти з анозогнозією (заперечення наявності в себе 

хвороби) та гіпонозогнозією (недооцінка тяжкості 

захворювання) [3, ст.57]. 

Тілесні відчуття місцевого і загального характеру 

призводять до виникнення сенсорного рівня 

відображення картини захворювання. Ступінь участі 

біологічного фактора у становленні внутрішньої картини 

хвороби визначається тяжкістю клінічних проявів, 

астенією і больовими відчуттями. 

Мета: вивчити вплив рівня безпосередньо чуттєвого 

відображення хвороби у складі  внутрішньої картини 

хвороби пацієнтів на низький рівень комплаєнсу у 

лікуванні соматичних хвороб. 

Методи та методики. Метод збору даних – 

стандартизоване інтерв’ю. Опитувані респонденти – 

Низька прихильність до лікування – це одна з основних причин розвитку ускладнень соматичних хвороб. 

Дослідження комплаєнсу, пошук чинників, які його визначають є одним із суттєвих резервів для покращення 

прихильності до терапії та, в результаті, для підвищення ефективності лікування соматичних хвороб. 

Ключові слова: внутрішня картина хвороби, комплаєнс, чуттєве відображення хвороби. 
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пацієнти, які самостійно припинили прийом лікарського 

препарату до закінчення призначеного курсу. 

Комп’ютерна обробка результатів здійснювалася за 

допомогою програми IBM.SPSS.statistics. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Всесвітня організація охорони здоров’я виділила 5 

перешкод для оптимальної прихильності до лікування: 

1) бар’єри, пов’язані з організацією надання 

медичної допомоги і системою охорони здоров’я: якість 

взаємовідносин між лікарем і пацієнтом, їх комунікація, 

достатність інформації, якість медичної служби, 

медичне страхування; 

2) пов’язані з терапією: наявність побічних ефектів, 
складність режиму прийому препаратів; 

3) зі станом і важкістю захворювання; 
4) бар’єри, пов’язані з пацієнтом: забування про 

прийом препаратів, низька самоефективність, неточні 

знання про своє захворювання; 
5) соціоекономічні перешкоди: бідність, неграмотність, 

низька соціальна підтримка, безробіття[4, ст.877-886]. 

Ми провели дослідження у складі соціологічної 

групи НМУ ім. О.О. Богомольця серед людей віком від 

18 до 81 року, які хворіють на соматичні захворювання і 

самостійно припинили прийом лікарського препарату до 

закінчення призначеного курсу. Опитування проводилося 

в м. Києві протягом лютого 2017 року, вибірка 

невипадкова (N = 148). Одним із завдань дослідження 

було виявлення впливу самопочуття пацієнтів на рівень 

комплаєнсу при лікуванні соматичних хвороб.  

Таблиця 1 – Визнання респондентом позитивної 

симптоматичної дії препарату. 

«Чи володів препарат безпосередньою позитивною дією на 

Ваш стан/самопочуття в найближчий час після прийому?»  

(N=148, відповіли 100 % респондентів) 

Варіант відповіді Частота % від усіх % від тих, що 

відповіли 

Так, володів 85 57,43 57,43 

Іноді 33 22,30 22,30 

Ні 19 12,84 12,84 

Важко відповісти 11 7,43 7,43 

Загальна кількість 148 100 100 

 

Таблиця 2 – Визнання респондентом негативної 

симптоматичної дії препарату. 

«Чи володів препарат безпосередньою негативною 

(побічною, неприємною) дією на Ваш стан/самопочуття в 

найближчий час після прийому?»  

(N=148, відповіли 100 % респондентів) 

Варіант відповіді Частота % від усіх % від тих, що 

відповіли 

Так, володів 23 15,54 15,54 

Іноді 24 16,22 16,22 

Ні 90 60,81 60,81 

Важко відповісти 11 7,43 7,43 

Загальна кількість 148 100 100 

Таблиця 3 – Оцінка дії препарату на час припинення 

прийому. 

«Коли Ви припинили прийом препарату, яку саме дію 

препарат здійснював на Ваше самопочуття?»  

(N=148, відповіли 98 % респондентів) 

Варіант відповіді Частота % від усіх % від тих, що 

відповіли 

Препарат продовжував 

здійснювати безпосереднє 
покращення самопочуття 

протягом найближчого 

часу після прийому 

25 16,89 17,24 

Я не потребувала( -вав) 

прийому препарату для 

безпосереднього 
покращення самопочуття 

67 45,27 46,21 

Мені здається, що 
самопочуття 

погіршувалося 

20 13,51 13,79 

Свій варіант 13 8,78 8,97 

Важко відповісти 20 13,51 13,79 

Не відповіли 3 2,03  

Загальна кількість 148 100 100 

Висновки. Під час прийому препаратів 57,43%  

опитуваних пацієнтів відчували позитивну 

симптоматичну дію лікарського препарату в найближчий 

час після прийому і 60,81 % пацієнтів відмітили 

відсутність безпосередньої негативної(побічної, 

неприємної) дії на свій стан/самопочуття в найближчий 

час після прийому. 
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Щодо висновку по питанню оцінки дії препарату на 

час припинення прийому встановлено, що основною 

причиною низького комплаєнсу та самостійного 

припинення прийому лікарського препарату є 

відсутність потреби прийому препарату для 

безпосереднього покращення самопочуття(46,21%). При 

цьому 17,24% пацієнтів відмітили, що препарат є 

продовжував безпосередньо  покращувати самопочуття 

протягом найближчого часу після прийому і тільки 

13,79% хворих, що припинили прийом препарату, 

відмітили погіршення самопочуття.  

Отже, вагомий вплив на низький рівень комплаєнсу у 

лікуванні соматичних хвороб здійснює рівень 

безпосередньо чуттєвого відображення хвороби у складі  

внутрішньої картини хвороби пацієнтів. При цьому 

рішення припинення лікування не повністю обумовлене 

лише відчуттями пацієнта, пов’язаними із дією 

препарату. 
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Постановка проблемы. Общепризнанной психологи-

ческой закономерностью является усиление в 

подростковом возрасте эмоциональной регуляции 

поведения, не связанной с контролем взрослых (в 

сравнении с детьми младшего возраста). Согласно 

Е.А. Сергиенко, контроль поведения является одной из 

основ саморегуляции и включает когнитивный, волевой 

контроль и контроль эмоций [1]. В качестве компонента 

эмоционального контроля в эмпирических 

исследованиях обычно выступает эмоциональный 

интеллект [2].  

В психологической литературе описано много 

способов развития эмоционального интеллекта. Среди 

них выделяют: арттерапию, психогимнастику, 

поведенческую терапию, дискуссионные методы [3], 

рационально-эмотивную психотерапию, актерско-

режиссерский тренинг [4], медитативные и духовные 

практики [5]. Встает вопрос о целесообразности 

применения медитативных практик в подростковом 

возрасте, на теоретико-методологическом уровне в 

российской психологической науке эта проблема еще не 

обсуждалась.  

Но определенный вклад был сделан учеными-

психологами из Самары под руководством Г.В. Акопова 

в виду того, что близким к термину «медитация» 

является понятие «созерцание»  [6]. Созерцание 

рассматривается в качестве дополнительной к 

деятельности категорией психологии, традиционный для 

российской психологии «принцип единства сознания и 

деятельности» дополняется триадой «сознание – 

деятельность – созерцание» [7]. Для разработки категории 

«созерцание» имеется «идейная» почва.  

В свое время С.Л. Рубинштейн отмечал, что 

«созерцательность не должна быть понята как синоним 

пассивности, страдательности, бездейственности 

человека» [8, с.359]; это важнейшая форма активности 

человека наряду с действием и познанием, которая 

приобретает доминантную роль в период возрастных и 

иных кризисов [7]. В контексте модели сознания 

С.Л. Рубинштейна (сознание как единство знания и 

переживания), «созерцание больше относится к 

переживанию как нелогической форме познания, в 

которой отсутствует активное мышление» [7, с.8]. И 

хотя Рубинштейн не исследовал созерцание 

непосредственно, он все же считал его важным 

психическим феноменом. Сам факт признания им 

созерцания формой познания мира, наравне с 

деятельностью, имеет очень важное методологическое 

значение для психологической науки. «Величие 

человека, его активность проявляются не только в 

деянии, но и в созерцании, в умении постичь и 

правильно отнестись к Вселенной, к миру, к бытию»; «в 

онтологии человека наличие не только действенного, но 

и познавательного, созерцательного отношения к миру, 

составляет важнейшую характеристику человека» [8, 

c.359]. Г.В. Акопов считает, что созерцание потенциально 

выступает в формах процесса, состояния и свойства [6].  

Таким образом, актуальность заявленной темы 

объясняется малой степенью ее изученности. Проблемой 

исследования является ответ на вопрос: может ли 

созерцание выступать способом развития 

эмоционального интеллекта? 

Цель работы – представление результатов эмпири-

ческого изучения склонности к созерцанию подростков с 

разным уровнем эмоционального интеллекта. Объект 

исследования – эмоциональная регуляция поведения 

подростков. Предмет исследования – склонность к 

созерцанию подростков с разным уровнем 

эмоционального интеллекта. Гипотезы исследования: 

существуют различия в склонности к созерцанию у 

подростков с разным уровнем эмоционального 

интеллекта; существует взаимосвязь между типом 

индивидуального сознания и уровнем развития 

эмоционального интеллекта. Методы исследования: 

опросник «Эмоциональный интеллект» Н. Шутте, 

перевод А.В. Садоковой [9], адаптация И.И. Ветровой 

[10]; тесты: «Преобладающий тип сознания» (ТПТС); 

«Диагностика склонности к созерцанию» (ДС) 

Г.В. Акопова, Т.В. Семеновой [11]; при обработке 

данных были применены статистические критерии: 

Манна-Уитни (U), Спирмена (r).  

Методика «Преобладающий тип сознания» (ТПТС) 

предназначена для выявления соотношения типов 

созерцания в сознании: 1) созерцательного типа сознания 

В статье представлены результаты исследования созерцания как способа развития эмоционального 

интеллекта в подростковом возрасте. Обнаружены различия в склонности к созерцанию у подростков с 

высоким и низким уровнем эмоционального интеллекта. Выявлены корреляционные связи эмпирических 

переменных эмоционального интеллекта и созерцания. 

Ключевые слова: созерцание, подростковый возраст, эмоциональная регуляция, эмоциональный 

интеллект. 
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с преобладанием созерцательности по сравнению с 

деятельностной активностью; 2) деятельностного типа 

сознания с преобладанием деятельностной активности 

по сравнению с созерцательностью; 3) критического 

типа сознания с созерцательностью и деятельностной 

активностью, выраженные в равной степени; 

4) неопределенного типа сознания.  

Выборку исследования составили 40 подростков в  

возрасте 14 – 15 лет (средний возраст – 14,2 года) – 

учащиеся средней школы г. Костромы. Среди них 17 

мальчиков и 23 девочки. По данным рангового 

шкалирования все респонденты были разделены на две 

группы в зависимости от уровня эмоционального 

интеллекта. В первую группу вошли 17 школьников с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта (от 114 

баллов и выше), во вторую – 23 подростка с низким 

уровнем эмоционального интеллекта (ниже 113 баллов). 

Различия между группами подтверждаются на уровне 

статистической значимости (р≤0,001) по всем 

эмпирическим показателям эмоционального интеллекта: 

регуляция эмоций, оценка и выражение эмоций, 

использование эмоций в решении проблемы, общему 

индексу эмоционального интеллекта.  

Изложение основного материала.  

По данным теста «Преобладающего типа сознания» 

мы получили такое соотношение типов индивидуального 

сознания: созерцательный тип – 42,5%, в том числе: 

созерцательная лень – 10%, созерцательный сон – 5%, 

созерцательная активность – 27,5%. Другие типы: 

деятельностный тип – 40%, критический тип – 15%, 

неопределенный тип – 2,5%. (Данные представлены на 

рисунке 1). Значимых различий между показателями 

созерцательного и деятельностного типами сознания не 

выявлено. Количество подростков и с созерцательным, и 

с деятельностным типами сознания в общей выборке 

примерно одинаковое. У подростков с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта преобладающим является 

созерцательный тип сознания – 52,9%, а у подростков с 

низким уровнем эмоционального интеллекта 

деятельностный тип – 43,5%. 
 

 

Рис. 1 Типы индивидуального сознания в подростковом возрасте 
 

Подростки с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта имеют такое соотношение типов сознания: 

созерцательная лень – 17,6%; созерцательный сон – 5,9%; 

созерцательная активность – 29,4%; критический тип 

сознания – 11,8%. Не выявлен неопределенный тип 

сознания. У подростков с низким уровнем 

эмоционального интеллекта соотношение типов сознания 

такое: созерцательный тип – 34,8% (включающий: 

созерцательную лень – 4,3%; созерцательный сон – 4,3%; 

созерцательную активность – 26,1%). Деятельностный 

тип сознания выявлен у 43,5% подростков с низким 

уровнем развития эмоционального интеллекта, 

критический – 17,4%; неопределенный – 4,3%. Значимых 

различий в преобладании того или иного типа сознания 

в группах подростков с высоким и низким уровнем 

эмоционального интеллекта не выявлено.  

Мы выявили различия в склонности к созерцанию у 

подростков с высоким и низким уровнем развития 

эмоционального интеллекта (ЭИ). Результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Различия в склонности к созерцанию между группами подростков с высоким и низким уровнем 

развития эмоционального интеллекта 

Показатели Сумма рангов 

Высокий уровень 

ЭИ 

Сумма рангов 

Низкий уровень 

ЭИ 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

Склонность к созерцанию 421,0000 399,0000 123,0000 0,04 

Склонность к 
перцептивному 

созерцанию 

414,0000 366,0000 113,0000 0,03 
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, 

можно заключить, что подростки с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта более склонны к 

созерцанию (U=123,00; p≤0,05) и к перцептивному 

созерцанию(U=113,00; p≤0,05), чем подростки с низким 

уровнем эмоционального интеллекта. Подростки с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта чаще 

обращаются к нелогичному способу познания мира, 

стремятся быть в гармонии с самим собой. Они 

используют стимулы внешнего мира – тактильные 

ощущения, визуальные, звуковые ассоциации этих 

ощущений, что помогает им обрести чувство внутреннего 

спокойствия, гармонии самим с собой, принятие и 

понимание себя. 

Дополнительно были выявлены различия в типах 

индивидуального сознания у мальчиков и девочек 

подросткового возраста. Результаты представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Различия в уровне эмоционального интеллекта между мальчиками и девочками подросткового возраста 

Показатели Сумма рангов 

мальчики 

Сумма рангов 

девочки 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

Общий индекс ЭИ 264,0000 556,0000 111,0000 0,02 

Регуляция эмоций 240,0000 580,0000 87,0000 0,002 

 

Основываясь на полученных данных, мы можем 

сказать, что у девочек уровень развития способности 

регулировать свои эмоции (U=87,00; p≤0,002) и уровень 

развития эмоционального интеллекта выше, чем у 

мальчиков (U=111,00; p≤0,02). Девочки хорошо 

контролируют свои эмоции, у них лучше развита эмпатия, 

они эффективнее разбираются в эмоциональной сфере как 

в своей собственной, так и других людей.  

Кроме того, было обнаружено, что в подростковом 

возрасте с возрастанием склонности к созерцанию и 

склонности к перцептивному созерцанию растет и 

уровень эмоционального интеллекта (r=0,38; p≤0,01). 

Данные позволяют говорить о том, что нелогичный 

способ познания мира, чувство гармонии с сами собой и 

с окружающими, неактивное управление ощущениями 

различных модальностей дает возможность подросткам 

развивать свои способности контролировать 

эмоциональные состояния, адекватно определять свои 

эмоции по физическим ощущениям, точнее выражать 

свои эмоции, сдерживать негативные проявления.  

Вместе с тем, было выявлено, что с возрастанием 

перцептивного созерцания, растет и способность 

использовать свои эмоции для решения задач (r=0,32; 

p≤0,04). Можно сделать вывод, что в подростковом 

возрасте ассоциации ощущений, вызванные стимулами 

внешнего мира, позволяют не только эффективно 

разбираться в эмоциональной сфере, но и использовать 

свои эмоции для успешного осуществления своей 

деятельности. Так, неактивное управление 

ассоциативными ощущениями и высокая степень 

выраженности этих ощущений порождают определенные 

эмоции, которые подросток направляет на достижение 

высокого результата при решении проблемы или задачи, 

стоящей перед ним.  

Выводы. По С.Л. Рубинштейну, активность человека 

проявляется не только в деятельности, но и в 

созерцании.  

Созерцание – это нелогичный способ познания, в 

котором отсутствует активное мышление. Созерцание 

выступает в формах процесса, состояния и свойства. Как 

когнитивный процесс, созерцание направлено на 

познание объектов и явлений внешнего мира. 

Внутреннее содержание созерцания связано с 

позитивными эмоциональными состояниями и 

переживаниями.  

По данным эмпирических исследований 

Г.В.Акопова, Т.В. Семеновой, наиболее чувствительным 

к состояниям созерцания является подростковый 

возраст. 

Подростки с высоким уровнем развития 

эмоционального интеллекта более склонны к 

созерцанию и перцептивному созерцанию Они более 

склонны к созерцательному образу жизни, в качестве 

основного источника удовольствия у таких подростков 

выступают новые впечатления. Они имеют более 

высокую степень выраженности ассоциативных 

ощущений различных модальностей, более склоны к 

неактивным управляемым ощущениям, к состоянию 

покоя, к гармонии с самим собой.  

У девочек способности к регуляции своих эмоций, 

способности эффективно разбираться в эмоциональной 

сфере, способности использовать эмоции для 

улучшения, повышения эффективности деятельность 

развиты в большей степени по сравнению с мальчиками. 

Кроме того, с ростом степени выраженности 

ассоциаций ощущений различной модальности, 

возрастают способности понимания своих и чужих 

эмоций, наиболее точного выражения своих эмоций, 

регуляции своих эмоций, использования эмоций для 

решения проблем и задач. Вместе с тем, повышается и 

склонность к созерцанию, созерцательному образу 

жизни. У подростков усиливается чувство гармонии с 

самим собой, понятие и принятие себя. Таким образом, 

созерцание выступает способом развития 

эмоционального интеллекта.  
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CONTEMPLATION AS A WAY TO DEVELOPMENT AN ADOLESCENT EMOTIONAL INTELLIGENCE 

The article presents the results of a study of contemplation as a way to development emotional intelligence in adolescence. 

Differences in the propensity to contemplation of adolescents with low and high levels of emotional intelligence are 

discovered. The correlations between the empirical variables of emotional intelligence and contemplation are identified.  
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Актуальність вивчення професійного стресу та 

засобів його подолання пов’язана з тим, що в сучасних 

соціально-економічних умовах України з загостренням 

конкурентної боротьби на ринку праці працівники 

піддають себе перевантаженням на роботі, які негативно 

впливають як на їх професійну діяльність, так і на 

особистість самого професіонала. 

Проблема стресу на роботі настільки велика, що 

стала об’єктом уваги багатьох дисциплін, від фізіології і 

медицини до психології, соціології та політики. Це 

обумовлено, з одного боку, фізіологічними і 

психологічними механізмами стрес-реакцій, а з іншого – 

соціальним характером наслідків виробничих стресів. 

Особливості подолання стресу залежать, в першу чергу, 

від особливостей копінг-стратегій особистості. При 

цьому перед представниками всіх наук стоїть єдине 

завдання – знайти оптимальну напругу в процесі праці, 

яка забезпечить його високу ефективність, але не 

призведе до небажаних наслідків в результаті тривалої 

нервово-психічної напруги.  

Дослідження стресу, започатковане Г. Сельє, набуло 

подальшого розвитку у працях Л.М. Аболіна, 

В.О. Бодрова, Р.М. Грановської, Т. Кокса, Г. Купера, 

Л.Є. Паніна, М.Є. Сандомирського, Р.А. Тиграняна, 

О.Я. Чебикіна та інших дослідників. Значна кількість 

досліджень присвячена вивченню особливостей 

різноманітних стресових станів (Е.І. Бистрицька, 

Дж. Віткін, О.С. Копіна, В.О. Татенко, О.Я. Чебикін, 

O.М. Черепанова), зокрема дослідженню професійного 

стресу (М. Борневасер, Дж. Грінберг, Г. Купер, Л. Леві).   

Мета статті  охарактеризувати соціально-психологічні 

механізми професійного стресу в діяльності менеджерів, 

проаналізувати копінг-стратегії подолання стресових 

ситуацій та дієві шляхи їх профілактики. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні найбільш 

поширеними визначеннями стресу є такі: стан 

занепокоєння в організмі, яке він прагне усунути або 

зменшити (тривожність, дисонанс, слабка біль); 

психологічні та поведінкові реакції, що відображають 

стан внутрішнього занепокоєння чи його придушення 

(функціональні емоційні, когнітивні й поведінкові 

прояви); подія, умова фізичного або соціального 

оточення, за яких необхідні уникнення або агресії, 

усунення або послаблення загрозливих умов (небезпека, 

загроза, тиск, конфлікт, фрустрація, екстремальна 

ситуація тощо).  

Стресом є реакція, яка досягає порогових рівнів 

психологічних і фізіологічних можливостей індивіда [19]. 

Динаміка розвитку стресу за Г. Сельє, включає стадії: 

мобілізації адаптаційних резервів; резистентності 

(збалансованого витрачання адаптаційних резервів на тлі 

адекватної зовнішнім умовам напруги функціональних 

систем); виснаження (порушення регуляції захисно-

пристосувальних механізмів, наслідком чого можуть 

стати як функціональні порушення, так і морфологічні 

зміни в організмі) [13]. 

За Р. Лазарусом стрес поділяють на біологічний та 

психологічний. Біологічний (фізіологічний стрес) 

характеризується порушенням гомеостазу й викликається 

безпосередньою дією несприятливого стимулу на організм 

(голод, гіпотермія, спрага, порушення кровообігу, дихання, 

функцій нервової системи), визначається різними 

формами обміну речовин і станом різних функцій 

організму. Психологічний стрес визначається як реакція 

людини на особливості взаємодії між особистістю та 

навколишнім світом, розглядається як процес аналізу 

особистістю вимог оточення і можливостей вирішення 

проблемної ситуації власними ресурсами [11]. 

На сьогодні загальноприйнятим є розподіл 

психологічного стресу на емоційний, інформаційний, 

організаційний.  

Емоційним стресом вважається яскраво виражене 

психоемоційне переживання конфліктних життєвих 

ситуацій, які обмежують задоволення соціальних чи 

біологічних потреб, і є граничним станом між психо-

емоційним напруженням та психічною дезадаптацією.  

Інформаційний стрес є різновидом психологічного 

стресу, причинами якого виступають: загрозлива 

інформація про виникнення реальних або ймовірних 

несприятливих подій; власні психотравмуючі уявлення 

про події та їх наслідки; особистісна значущість 

ситуації; перевантаження; поєднання високої 

відповідальності працівника та неможливості якісного й 

вчасного виконання поставлених перед ним завдань. 

Ю.В. Щербатых, К.В. Судаков зазначають, що 

організаційний стрес проявляється у відповідь на певну 

організаційно-виробничу ситуацію. Причинами 

організаційних стресів можуть бути: інтенсивність 

У статті розглядаються основні аспекти стресу, аналізуються фактори виникнення професійного 

стресу, копінг-стратегії його подолання, причини розвитку синдрому професійного вигорання менеджерів, 

характеризуються шляхи його подолання. 

Ключові слова: стрес, емоційне вигорання, копінг-поведінка, тайм-менеджмент. 
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роботи; домінування чинника браку часу; недостатність 

або висока інтенсивність спілкування; монотонність у 

роботі; відсутність режиму робочого дня [16,17]. 

Як зазначає С. Фолкман, процес подолання стресу  це 

адаптивна поведінка особистості (копінг-поведінка), яка 

відображає різні форми її активності. Це процес соціаль-

ної адаптації, основною функцією якого є пристосування 

особистості до вимог ситуації. Науковець виокремлює дві 

форми копінгу: активна (цілеспрямоване усунення впливу 

стресової ситуации, послаблення стресового звязку 

особистості з оточуючим середовищем) та пасивна 

(використання механізмів психологічного захисту). 

Пасивна копінг-поведінка здійснюється на основі 

інтрапсихічних форм подолання стресу, які є захисними 

механізмами та призначені для зниження емоційного 

збудження раніше, ніж зміниться ситуація [18]. 

О.Р. Ісаєва в структурі копінг-процесу виділяє такі 

динамічні елементи: стресовий вплив – когнітивна оцінка 

(сприйняття події) – виникнення емоції (порушення 

гомеостазу) – вироблення стратегії подолання (копінг) – 

оцінка результату дій (успішне / неуспішне подолання) [8]. 

Щодо копінг-поведінки, то на думку В.О. Бодров, 

вона здійснюється за допомогою застосування копінг-

стратегій на основі особистих та соціальних копінг-

ресурсів. Виділяють наступні види копінг-ресурсів: 

фізичні (здоров’я, особливості нервової системи, 

витривалість); соціальні (індивідуальне соціальне 
середовище, соціально-підтримуюча система); психологічні 

(переконання, стійка самооцінка, комунікабельність, 

інтелект, мораль, гумор) та матеріальні ресурси (гроші, 

обладнання) [2]. 

Натомість Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский визначили 

основні характеристики моделі псевдоадаптивної 

дисфункціональної копінг-поведінки: 1) використання 

пасивних й активних копінг-стратегій при зменшенні 

стратегії вирішення проблем; незбалансоване 

функціонування когнітивної, емоційної та поведінкової 

складових копінг-поведінки; дефіцит навичок активного 

використання стратегії вирішення проблем і заміна їх на 

стратегію уникнення з використанням психофармако-

логічного механізму; 2) нестійкість, часта зміна мотивації 

з досягнення успіху на уникнення невдач; переважна 

орієнтація не на стресор, а на зниження психоемоційного 

напруження; підпорядкованість середовищу та 

псевдокомпенсаторний характер поведінкової активності; 

3) низька ефективність як всього блоку особистісно-

середовищних копінг-ресурсів, так і окремих 

компонентів його структури: нестійка, негативна, 

перекручена Я-концепція; низький рівень сприйняття 

соціальної підтримки; неоднозначна за інтенсивністю 

соціальна підтримка; нестійкий, низький інтернальний 

локус контролю; відносно розвинені емпатія й афіліація; 

відсутність розбіжності між реальними та ідеальними 

компонентами самооцінки [14]. 

Стрес може переживатися емоційно, когнітивно, 

поведінково, але, як правило, існують багаточисельні і 

неповторні комбінації всіх трьох компонентів. Саме 

через це, при оцінці копінга необхідно враховувати 

обидві його функції. Оцінка індивідом стресової ситуації 

визначає пропорційне представництво кожної функції. 

Поведінка, яка має на меті усунути або зменшити 

інтенсивність впливу стресора, змінити зв’язок стресу з 

власне фізичним або соціальним середовищем 

розглядається як активна копінг-поведінка. Пасивна 

копінг-поведінка являє собою інтрапсихічні форми 

подолання стресу, призначені для зниження емоційного 

збудження раніше, ніж зміниться ситуація, тому сприяє 

формуванню пасивної дезадаптивної поведінки, 

соціальної ізоляції та дезінтеграції особистості.  

Питання стресу у професійній діяльності особливо 

стосується професійної діяльності фахівців, що 

працюють в рамках системи «людина-людина». Одним з 

найбільш типових і широко поширених видів цих 

професій є діяльність управлінського персоналу або 

менеджерів різного профілю. У дослідженнях 

А.Є. Константинова та М.А. Агапової доведено 

вразливість до емоційного вигорання адміністраторів 

середньої та нижчої ланки організаційної структури 

фірм, що працюють з клієнтами, це  банківські 

службовці, продавці-консультанти, менеджери [9]. 

Менеджер – це фахівець, що професійно здійснює 

процеси управління в конкретній галузі діяльності 

організації. За оцінками соціологів і психологів США, 

професія менеджера перебуває на 4 місці в рейтингу 

професій, тісно пов’язаних із ситуаціями стресу. 

Результати багатьох прикладних досліджень свідчать про 

те, що працівники управлінських структур (менеджери) у 

значній мірі схильні до ризику виникнення хвороб 

стресової етіології. Можна сказати, що стрес у 

професійній діяльності менеджера є її відмінною 

особливістю. Хвороби шлунку, хронічні головні болі, 

безсоння і невроз ‒ найбільш типові недуги менеджерів. У 

дослідженні Н. Водоп’янової і О. Старченкової показано, 

що кількість менеджерів з високим рівнем емоційного 

виснаження, зайнятих у сфері комерційної діяльності, 

становить 29% серед чоловіків і 47% серед жінок. Окрім 

того виявлено, що менеджери комерційних організацій 

«вигоряють» рідше, ніж службовці адміністративно-

державних структур, оскільки психологічна та соціально-

економічна специфіка підприємницької діяльності грає не 

останню роль в протистоянні професійному вигоранню 

менеджерів [5]. 

Як зазначає С.А. Романова, надзвичайно високі 

вимоги до менеджера, наближає його професійну 

діяльність до екстремальної. Це пов’язано зі 

специфічними особливостями складної і багатогранної 

діяльності, що відрізняється високою нервово-психічною 

напруженістю та соціальною відповідальністю. Такі 

умови праці сприяють існуванню менеджерів в умовах 

постійного стресу. Отже, результатом використання 

менеджерами непродуктивних копінг-стратегій (пасивної 

копінг-поведінки) у подоланні професійного стресу може 

привести до емоційного вигорання.  

На сьогодні дослідники виділяють п’ять основних 

груп симптомів синдрому емоційного вигорання [3,4,10]: 

• фізичні симптоми (втома протягом усього робочого 
дня, зміна ваги; недостатній сон, безсоння, погіршення 

самопочуття, підвищена сприйнятливість до інфекційних 

захворювань; психосоматичні прояви (запаморочення, 

нудота, підвищена пітливість, тремтіння в тілі, 

утруднене дихання, задишка, підвищення артеріального 

тиску, дерматози та ін.); 
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• емоційні симптоми («емоційна тупість»; черствість 
в професійних і особистих відносинах, сімейного життя; 

байдужість, втома, песимізм, відчуття безпорадності та 

безнадійності; агресивність, підозрілість, недовірливість; 

посилення ірраціонального занепокоєння; депресія, 

відчуття невдачі, провини, самозвинувачення; підвищена 

дратівливість, почуття самотності, апатія, падіння 

інтересу до життя); 

• інтелектуальні симптоми (ригідне мислення; 

зменшення концентрації уваги; зниження інтересу до 

впровадження в практику результатів інноваційної 

діяльності, до альтернативних підходів у вирішенні 

проблем; відмова від участі в розвиваючих тренінгах; 

тривалість та інтенсивність роботи може збільшуватися, 

а результативність зменшуватися); 

• поведінкові симптоми (часте запізнення на роботу, 
швидка втомлюваність на початку робочого дня, мала 

фізична активність; постійно відкладається виконання 

необхідних завдань, відмічається негуманність і 

цинічність по відношенню до суб’єктів і об’єктів 

діяльності; усамітнення й уникнення колег; байдужість 

до їжі або, навпаки, булімія, розсіяність, неуважність); 

• соціальні симптоми (низька соціальна активність; 
обмеження соціальних контактів; виникає нерозуміння 

інших, відчуття нестачі підтримки з боку сім’ї, друзів, 

колег, нудьга, апатія). 

Як стверджує Л.А. Колесніченко, індивідуально-

психологічні властивості особистості менеджера 

(відповідальність, ініціативність, самостійність, здатність 

вийти із складних та незвичних ситуацій) сприяють 

спільній роботі та виконанню поставлених завдань. 

Серед цих якостей особливо необхідно розвивати 

здатність до саморегуляції. Тільки за умови ефективної 

організації менеджером власної поведінки та діяльності 

можна досягти значних результатів в управлінні 

виробництвом та іншими людьми [8]. 

Досліджуючи проблеми підготовки майбутніх 

менеджерів, Л.М. Карамушка та М.В. Москальов 

зазначають, що першочергового вирішення набуває 

проблема готовності особистості до подолання стресу, 

усвідомлення стресових ситуацій, здатність та 

готовність долати його. Автори наголошують, що така 

підготовка повинна здійснюватися вже на етапі 

професійного навчання.  

Результатом такого навчання мають бути  

сформовані навички стрес-менеджменту та тайм-

менеджменту. У разі володіння менеджерами такими 

навичками буде знижено вірогідність виникнення 

синдрому професійного вигорання [7]. 

Стрес-менеджмент (або управління стресами) ‒ це 

процес цілеспрямованої дії на персонал організації в 

цілях адаптації особи до стресової ситуації, усунення 

джерел стресу й опанування методами їх нейтралізації. 

Керувати стресом потрібно в комплексі, на всіх 

рівнях: фізичному, психічному та інтелектуальному. 

Фізичний рівень 

• Сон протягом 7-8 годин.  

• Регулярне харчування, відмова від додаткового 
прийому їжі (тобто в перервах між її прийомами), не 

перевищення ваги більш, ніж на 10% від оптимального 

(з урахуванням вікового періоду). 

• Регулярні заняття фізичними вправами. 
• Протягом дня необхідно знаходити час для 

відновлення і відпочинку.  

• Обмеження або повна відмова у вживанні 

алкоголю, куріння [15]. 

Психологічний рівень 

• Спілкування з друзями, улюблене кіно, хобі. Коли 
ми жартуємо, негатив нейтралізується. Якщо знайти 

постійні джерела позитивних емоцій, то стрес 

утилізується. Виходячи за поріг офісу, необхідно 

залишати роботу в ньому. Не варто дивитися вдома 

кримінальні новини (вони стимулюють негативні 

емоції), краще переглянути хороші фільми або передачі. 

• Аутотренінг «Позитивного мислення». В основі 
тренінгу лежить теорія «саногенного мислення». Це 

оздоровче мислення, яке ставить за мету досягнення 

внутрішньої гармонії та сприяє психофізіологічному 

здоров’ю. На думку Ю.М. Орлова, технологія 

позитивного мислення передбачає оволодіння технікою 

самоспостереження, аналізу причин власних емоційних 

реакцій та дозволяє розвинути вміння контролювати 

власний психічний стан через усвідомлення людиною 

мультиваріативності власної поведінки та оволодіння 

технікою гнучкого вибору стратегії реакцій на ту чи 

іншу подію. Таким чином, відбувається швидша 

адаптація до стресової ситуації, що призводить до 

мінімізації затрат внутрішніх ресурсів [12]. 

• Таймменеджмент. Засновником теорії ефективного 
управління часом є Л. Зайверт. Це індивідуальна 

технологія, яка передбачає оволодіння спеціальними 

навичками, які дозволяють ефективно розподіляти свій 

час з метою підвищення ефективності власної діяльності в 

цілому, за рахунок планування та контрольованості подій, 

які виникають протягом доби, тижня, місяця, року. 

Інтелектуальний рівень 

• Розробити систему пріоритетів у своїй роботі (що 
зробити «сьогодні», «завтра», «коли настане час...»). 

• Визначте ціль своєї кар’єри, перевірте яких 

здібностей і кваліфікації Вам недостає. Навчіться 

реально дивіться на те, що можете досягти і зробити. 

• Рекомендується проводити раціоналізацію. Сенс її 

полягає в тому, щоб сприймати удари долі як виклик або 

як завдання: якщо таке завдання постало переді мною, 

значить я здатен його вирішити.  

• «Щоденник стресорів середовища». Завести таку 

таблицю, де у стовпчиках прописувати – дату, час, 

причини виникнення напруження, моя реакція на цю 

ситуацію, висновки. Техніка спрямована на когнітивне 

усвідомлення залежності власних поведінкових реакцій, 

емоційного стану від особливостей суб’єктивного 

сприйняття стресової ситуації. Наслідком використання 

цієї техніки є усвідомлення особливостей власних 

стресорів та взяття відповідальності на себе за власні 

емоційні та поведінкові реакції, обумовлені їх впливом. 

Висновок. Отже, стрес повсюди супроводжує 

людину, проте у професійній діяльності менеджера може 

призводити до значних наслідків, які стають виражено 

помітними на органічному рівні, зокрема, у глибоких 

фізіологічних захворюваннях та психічних розладах. 

Повністю позбавитися від стресу неможливо, проте 

можна навчитися знижувати його значимість, тобто 
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«управляти» стресом. Тому, профілактика й подолання 

професійного стресу, запобігання виникнення синдрому 

емоційного та професійного вигорання є одним з 

найважливіших напрямків сучасного менеджменту.  
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Постановка проблеми. У процесі 

реформування і модернізації змін вітчизняної 

медицини багато медичних закладів опинились 

у критичному стані через недосконалу систему 

управлінських, організаційних, соціально-психологічних 

механізмів господарювання. На будь-якому етапі 

розвитку економічних відносин їх результативність 

опосередковується «людським фактором» [1]. Це, 

відповідно, обумовлює необхідність проведення 

подальших наукових розробок в напрямку забезпечення 

ефективності процесів професіоналізації медичних 

працівників. Оскільки медична реформа в країні вимагає 

трансформації позиції пацієнта у лікуванні, сучасних 

взаємовідносин між лікарем і пацієнтом, працювати 

приходиться в новій атмосфері, яка характеризується 

переходом від патерналістської моделі до партнерської, 

жорстокою конкуренцією, що проявляється у боротьбі за 

якість лікувальних послуг, професіоналізм і 

конкурентоспроможність медичних працівників. 

Входження людини в професію – це особливий, 

складний і надзвичайний процес професіоналізації, від 

успішності якого залежить уся професійна доля фахівця. 

Професійна діяльність і поведінка людини в будь-який 

проміжок часу залежить від її сприйняття ситуації та 

об’єкта, від її готовності до змін внутрішнього і 

зовнішнього середовища у вигляді готового набору 

варіантів можливих стратегій адаптації [2]. Тому 

актуальним залишається формування та впровадження 

моделі професіоналізації фахівців до цих змін, що 

сприятиме їх успішній адаптації, стабільному 

функціонуванню у закладі і забезпеченні конкурентних 

переваг. 

Мета роботи. Метою публікації є розгляд сутності 

процесу професіоналізації медичних працівників, як 

системного утворення, встановлення факторів ризику 

професійної дезадаптації у діяльності медичних 

працівників, що потребують першочергового 

нівелювання.  

Виклад основного матеріалу. Ефективність 

діяльності медичних працівників в більшій мірі 

визначається не тільки рівнем його професійних 

навичків, але й характером професійного 

самовизначення, відношенням до професії, професійною 

ідентифікацією і професіоналізацією в цілому. Часто 

діяльність медичних працівників відбувається в умовах 

соціо-психологічних вимог, що пов’язана з високим 

розумовим і психоемоційним напруженням. Особливо 

це спостерігається в теперішній час, коли здійснюється 

зміна провідної парадигми сучасної медицини: медична– 

змінюється на медико-психологічну, коли відбувається 

поступовий перехід від розглядання пацієнта в якості 

об’єкта допомоги на ставлення до нього як до суб’єкта 

лікувально-реабілітаційного процесу.  

Теоретичну основу дослідження формують праці 

вчених, в яких вивчаються процеси професіоналізації в 

площині факторних детермінацій. Серед них такі знані 

імена, як Б.Г.Ананьєв, А.А.Деркач, Е.П.Ільїн, Е.А.Клімов, 

Ю.П. Поварьонков , А. Реан, які наголошують на тому, 

що процес становлення професіонала це довготривалий і 

непереривний процес, який охоплює частину життя 

людини і включає різні періоди і фази. Представники 

традиційного підходу до дослідження процесу 

становлення професіонала: А.В. Анісімова, Ро Енн, 

Б.Ф.Зимовский, В.М.Ретнев, М.С.Роговін, Л.П.Урванцев, 

У статті аналізується сутність процесу професіоналізації медичних працівників, як системного 

утворення. Суттєвими компонентами процесу професіоналізації медиків є непереривність професійного 
розвитку, перманентність професійно-особистісного вибору і необхідність прийняття рішень на 

кожному етапі професіогенезу. Зміна провідної парадигми сучасної медицини впливає на процеси 
професіоналізації медичних працівників, що пов’язані з високим розумовим і психоемоційним 

напруженням. 

Розкрито смислове значення диспозиційно-рефлексивного підходу до розвитку образу «Я»-фахівець у 
медичних працівників. Диспозиційні властивості проявляються на рівні загальних професійно-важливих 

якостей, які необхідні для медичних працівників, не залежно від профілю спеціальності і спеціалізації 

(«Я»-базове) і специфічних властивостей і якостей особистості фахівця, які визначаються своєрідністю 
напряму медичної діяльності, яка вимагає виконання певних виробничих дій («Я»-ситуаційне). Рефлексивні 

властивості фахівця найбільш повно проявляються в умовах професійних криз, які призводять до 
емоційних переживань і вимагають певних вольових зусиль по їх подоланню 

Описуються професійні зміни медичних працівників, які проявляються  у вигляді редукції персональних 

досягнень, неефективної саморегуляції, деперсоналізації, емоційного виснаження та емоційного 
вигорання.  

Акцентується увага на актуалізації особистісно-професійних потенційних і організаційно-резервних 

факторів професіоналізації у запобіганні професійних деформацій медичних працівників.  
Ключові слова: медичні працівники, професіоналізація, образ «Я»-фахівець, диспозиційні і рефлексивні 

властивості, кризи, ризики дезадаптації. 
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Е.Шпрангер розглядують працівника як певну систему, 

якій притаманний завчасно заданий набір окремих 

психологічних якостей, психофізіологічних функцій, що 

забезпечує оптимальне пристосування особистості до 

вимог спеціальності. Такі вчені як А.К. Маркова, 

Н.С. Пряжнікова, Н.О. Чайкіна, В.Д. Шадрікова, 

А. Маслоу, Д. Сьюпер, Дж. Холанд та інші розглядують 

працівника, який у своєму професійному розвитку 

проходить певні стадії адаптації/дезадаптації і кризи, в 

результаті яких формуються особистісні диспозиції, 

мотивація і образ «Я»-фахівець, як важливі психічні 

новоутворення і інтегральні регулятори професійного 

становлення фахівця.  

Згідно концепції Е.О. Клімова (1998) про стадії 

професіоналізації: від початку вибору професії (стадія 

оптації) до досягнення професійних вершин (стадія 

майстерності, авторитету і наставництва) відбувається 

якісна перебудова особистісних характеристик людини 

як суб’єкта праці [3]. В той же час, в залежності від 

ситуації, можливий не тільки рух вперед, але й 

повернення до ранніх стадій (наприклад, при зміні 

роботи). Сисоєва О.В. [4] наголошує, що в результаті 

професіоналізації у лікаря формуються зовнішні форми 

відповідальності, які сприймаються ним як задані зовні. 
Також суттєвими компонентами процесу професіоналізації 

медиків є непереривність професійного розвитку, 

перманентність професійно-особистісного вибору і 

необхідність прийняття рішень на кожному етапі 

професіогенезу. Часто професійна позиція фахівця 

спирається на таке специфічне явище колективної 

свідомості, як віра людей до лікарів. 

Розгляд професіоналізації медичних працівників як 

системного утворення дозволяє простежити динаміку 

основних її компонентів і виявити фактори ризику 

професійної дезадаптації. Виходячи з розуміння 

диспозиційно-рефлексивного підходу до розвитку 

образу «Я»-фахівець (Чайкіна, 2013) можна припустити, 

що в зміст професіоналізації медичних працівників 

входять диспозиційні властивості на рівні: загальних 

професійно-важливих якостей, які необхідні для 

медичних працівників, не залежно від профілю 

спеціальності і спеціалізації («Я»-базове) і специфічних 

властивостей і якостей особистості фахівця, які 

визначаються своєрідністю напряму медичної 

діяльності, яка вимагає виконання певних виробничих 

дій («Я»-ситуаційне). Рефлексивні властивості фахівця 

найбільш повно проявляються в умовах професійних 

криз, які призводять до емоційних переживань і 

вимагають певних вольових зусиль по їх подоланню [5]. 

Такі події на професійному шляху зустрічаються з 

різною частотою у праці медиків різних спеціальностей, 

що часто приводить до стану професійної дезадаптації. 

Специфіка психологічних криз, які переживаються 

медиками визначається характером їх праці, яка вимагає 

взаємодію фахівця з пацієнтами в найбільш тяжкі 

періоди їх життя. Як зазначає О.Г. Носкова [6], кризи 

поділяються на нормативні (професійні, які обумовлені 

динамікою процесу професіоналізації); ненормативні 

(особистісні, які обумовлені індивідуальними 

властивостями медика і його життєвим шляхом); гострі 

(емоційні, які обумовлені специфічними переживаннями 

виробничих ситуацій). До ситуацій які визивають гострі 

кризи відносяться: смерть пацієнта у зв’язку з 

патологією, яка несумісна із життям; професійна 

(об’єктивна) безпорадність лікаря; необґрунтована 

критика професійних дій лікаря з боку пацієнта або його 

родичів; лікувально-діагностична помилка; конфлікт з 

керівництвом ЛПЗ (найбільш виражені гострі кризи 

спостерігаються у роботі хірургів, реаніматологів, 

педіатрів). Також під найбільший ризик формування 

«синдрому емоційного вигорання» підпадають певні 

професійні групи лікарів: хірурги, анестезіолого-

реаніматологи, поліклінічні терапевти, лікарі 

віддалених, районних ЛПЗ [7]. 

Нами було проведено дослідження диспозиційних 

властивостей, які суттєво впливають на процес 

професіоналізації медичних працівників і вимагають 

особливих особистісно-вольових зусиль по їх 

подоланню. Дослідження проводилося на базі 4-ї міської 

клінічної лікарні м. Полтави, та Переяслав-

Хмельницької центральної районної лікарні. У 

дослідженні брали участь лікарі і медичні сестри. Серед 

них працівники як з багаторічним стажем роботи, так і 

ті, що лише починають свій професійний шлях. 

Емпіричне дослідження свідчить, що для праці медиків 

характерно різне поєднання діяльнісних, особистісних і 

індивідуальних факторів на шляху професіоналізації, що 

впливають  на формування дезадаптивних станів. 

Редукція персональних досягнень у переважної 

більшості не була виявлена (72% досліджуваних має 

низький рівень прояву і 28% – середній рівень), що 

свідчить про позитивне самосприйняття себе у 

професійному плані і збереженість високої професійної 

мотивації. Більшість медичних працівників бачать 

перспективи і можливості самореалізації у професійній 

діяльності, але спостерігається невідповідність вимог і 

реальних ресурсів, які висуваються медичним 

працівникам. Часто неможливість виконати поставлене 

завдання приводить до порушення професійної 

продуктивності і позитивних взаємостосунків в 

колективі. Продуктивність діяльності тим вище, чим 

частіше фахівець відчуває підтримку і заохочення, а не 

диктаторство.  

Дослідження компонентів саморегуляції поведінки 

медичних працівників, дає змогу зробити висновок про 

загрозу у розвитку даної властивості. Загальний рівень 

саморегуляції досліджуваних є середнім з тенденцією до 

низького (90%). Аналіз даних за окремими 

компонентами саморегуляції показав, що найбільше 

досліджуваних отримали низькі показники за такими 

шкалами, як "Планування" (45%) і «Програмування» 

(30%). Ці дані свідчать про недостатню стійкість, 

деталізованість і ієрархічність цілей діяльності 

медичних працівників даної групи, які  виявляються 

імпульсивними і непослідовними. Звідси виникає 

почуття даремності своєї діяльності й відсутність 

відповідальності за неї, що відображається на ступені 

професіоналізму і може бути загрозою для такої 

диспозиційної властивості як самосприйняття себе у 

професійному плані. 

У процесі професіоналізації знижується ефективність 

саморегуляції у зв’язку із загальною екстернальністю 
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поведінки, що характерна для 78% медиків. Це 

обумовлено зовнішньою локалізацією відповідальності, 

що приводить до самовиправдання у сфері виробничих 

стосунків. Також працівники сфери охорони здоров’я, 

що беруть безпосередню участь в лікуванні та 

реабілітації хворих, особливо гостро відчувають 

негативні наслідки медичної діяльності. Передусім це 

пов’язано з тісною взаємодією із великою кількістю 

хворих людей, з якими необхідно поводитися стримано і 

уважно, а ще найголовніше, з вимогами якісного 

виконання своїх професійних обов’язків в умовах 

стресу. Стикаючись з негативними емоціями, медсестри 

і лікарі мимоволі включаються у ситуацію хворого, 

через що починають виявляти підвищену емоційну 

напругу, яка з часом провокує виникнення низки 

негативних симптомів і психосоматичних захворювань 

[8]. При цьому порушення гомеостатичного стану, який 

має перманентний характер у професіогенезі медиків, 

виступає як один із факторів ризику формування 

професійної дезадаптації, а деякі симптоми окреслюють 

ризики для професійної деформації.  

Більш ніж у половини досліджуваних виявляється 

високий рівень деперсоналізації (67%), а у решти 

працівників досліджуваної нами групи, спостерігається 

середній рівень їх прояву (33%). Часто процеси 

деперсоналізації обумовлюють цинічне ставлення як до 

праці лікаря, так і до пацієнтів, особливо це стосується 

чоловіків. Вони втрачають об’єктивну оцінку цілісності і 

значимості проблеми/травми, втрачається гуманність, 

приходить байдужість і неузгодженість «Я»-базового і 
«Я»-ситуативного. Також часто відбувається невідповідність 

між високою відповідальністю лікаря і авторитарною 

політикою адміністрації лікарняного закладу, що 

призводить до відчуття власної безпорадності. 

Відсутність матеріальної і емоційної винагороди за 

власний труд приводить до заниження власної 

значимості і недооцінки виконаних робіт. 

Переважна більшість досліджуваних страждають від 

високого рівня емоційного виснаження (92%), і лише у 

деяких спостерігається середній рівень їх прояву (8%). 

Часто вони неусвідомлено залучаються у 

проблеми/травми пацієнтів, пред’являючи до себе 

вимоги, які не в змозі виконати, бо не можливо миттєво 

допомогти пацієнту із-за тривалості процесу лікування. 

Власні ресурси медиками оцінюються необ’єктивно і 

швидко виснажуються, особливо це стосується жінок. 

Найбільшого ризику набули симптоми: "Загнаність у 

кут" (у 45% досліджуваних вже сформований і ще у 45% 

на стадії формування), "Тривога і депресія" (у 75% 

досліджуваних на стадії формування, та у 25% симптом 

вже сформований). Праця, яка раніше приносила 

задоволення і можливість для саморозвитку, тепер 

приносить тільки почуття повної спустошеності, 

втомленості і виснаження із-за  надлишкового потоку 

робочого навантаження. "Розширення сфери економії 

емоцій" проявляється у 90% медичних працівників і у 

10% на стадії формування; "Емоційне відчуження"  

проявляється у 63%, і у 37% досліджуваних на стадії 

формування; та "Особистісне усунення" проявляється у 

47%, ще у 47% досліджуваних на стадії формування. 

При цьому, працівник, справляючись з професійними 

завданнями стає апатичним, цинічним та ригідним.  

Більшість досліджуваних відчувають психоемоційне 

вигорання (33% високий і 62% має середній рівень 

прояву), що свідчить про тенденцію вичерпання 

емоційних, фізичних, енергетичних ресурсів медиків, 

внаслідок постійного контакту з людьми. Даний 

компонент пов’язаний з ризиком особистісного 

віддалення, яке у більшості досліджуваних медичних 

працівників має високий і дуже високий рівень прояву 

(58% і 35%). Він характеризується зменшенням кількості 

контактів з оточуючими, відсутністю можливості 

контролювати ситуацію на роботі і своє професійне 

становище, підвищенням нетерпимості в ситуаціях 

спілкування, негативізмом по відношенню до інших 

людей. 

Дані симптоми розвиваються саме під дією постійних 

стресових чинників на роботі, що призводить до почуття 

напруження, дратівливості, надмірної чутливості, втоми. 

Вигорання є частковим функціональним стереотипом, 

оскільки дає змогу людині дозувати та економно 

витрачати енергетичні ресурси. 

Тому, на нашу думку різного роду зміни в 

професійній діяльності медичних працівників спрямовані 

на те, щоб актуалізувати потенційні, резервні 

можливості і сформувати адаптивну стратегію до 

ризиків і загроз у діяльності аби вчасно попередити 

можливі професійні деформації. Актуалізація 

особистісно-професійного потенціалу повинна спиратися 

на головну складову особистісної групи факторів 

професіоналізації – саморегуляцію, як важливий процес, 

що визначає успішність діяльності людини. А серед 

організаційної групи факторів варто виокремити 

адаптивні стратегії (Н.О.Чайкіна, 2013), які будуть 

визначатися рівнем відповідності суб’єктивних 

(пригноблювати чи звільняти внутрішні ресурси) і 

об’єктивних (присвоювати чи перетворювати 

середовище) елементів адаптації по відношенню до 

ступеня збігу очікувань з реальною виробничою 

ситуацією [9]. В цьому контексті набуває особливої 

важливості необхідність врахування значущості 

диспозиційно-рефлексивних властивостей медичних 

працівників в процесі їх професіоналізації, а також 

прогнозування спеціальних дій, які спрямовані на 

корекцію мотиваційних утворень і адаптаційних 

стратегій, що також впливає і на загальну ефективність 

лікувально-реабілітаційних програм. 
Висновки. Результати проведеного дослідження 

свідчать, що процес професіоналізації медичних 

працівників має двосторонній характер. У процесі 

професійної діяльності відбувається не тільки 

формування і розвиток професійних вмінь і навичок, але 

й трансформація особистісних властивостей. Експлікація 

психологічних детермінант професіоналізації медичних 

працівників свідчить про необхідність непереривного 

моніторингу їх професійної діяльності з метою 

оптимізації вибору адаптивних стратегій, диспозиційно-

рефлексивного впливу на формування мотиваційно-

потребнісної сфери, корекції професійних деформацій. 

Основними завданнями психологічного моніторингу 

професійної діяльності медичних працівників є 
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діагностика образу «Я»-медичний працівник, 

професійних інтересів, спрямованості і досягнень, 

професійних деформацій; оцінка професійно-

особистісного потенціалу і розробка індивідуальної 

психокорекційної карти фахівця. Також необхідним є  

навчання навичкам мобілізації резервних функцій і 

релаксації; розвиток професійної рефлексії і зміцнення 

«Я»-концепції фахівця.  
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FEATURES OF MEDICAL WORKERS PROFESSIONALIZATION 

In the article was examined the nature of the process of medical workers professionalization as a system. The essential 

components of the process of medical workers professionalization is continuity of professional development, permanency of 

professional and personal choice and need for decision-making at every stage of profession genesis. Changing in the leading 

paradigm of modern medicine effected on the process of medical employee’s professionalization that connected with a high 

mental and emotional stress. 

Author reveals the meaning of dispositional-reflexive approach to the development of the image of “I am specialist” in 

medical workers. Dispositional properties are manifested at the level of general professional important qualities that are 

needed for health care workers, regardless of profile specialty or specialization (“I am basic”) and specific characteristics 

and qualities of professional identity, that determined by originality direction of medical activity that requires certain 

industrial action (“I am situational”). Reflexive property of specialist the most fully manifested in terms of professional crises 

that lead to emotional experiences and require some willpower to overcome them. 

Describe changes in professional medical personnel, which manifested as a reduction of personal achievement, self-

ineffective, depersonalization, emotional exhaustion and emotional burnout. 

Attention is focused on actualization of personal and professional potential, organizational and reserve factors of 

professionalization with the purpose of preventing of professional deformation in medical workers. 

Key words: medical workers, professionalism, the image of “I am expert”, disposition and reflective properties, crisis, 

risks exclusion. 
  



   
70 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 
 

Pedagogy 
УДК 378.147:33 

Александрова Н.М., 
к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації факультету Міжнародної економіки та 

менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

natik76aleksandrova@gmail.com 

Сгадова В.В., 
професор, к.пед.н., професор кафедри педагогіки та психології, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», sgadova@ukr.net 

Україна, м. Київ 

 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

В ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема у загальному вигляді. Девальвація 

загальнолюдських цінностей актуалізує питання 

формування професійної культури особистості у процесі 

здобуття вищої освіти. Культурологічний підхід, який 

поступово стає домінуючим в освіті XXI-го століття, 

акцентує увагу на формуванні різних культурологічних 

складових професіоналізму викладача, зокрема його 

професійної, педагогічної, психологічної, методологічної, 

інформаційної та загальної культур. Конкуренто-

спроможним ресурсом професійної діяльності викладача 

як управлінця і організатора навчального процесу стає 

його загальна і управлінська культура, яка забезпечує 

особистісний і професійний розвиток, органічне 

поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності, 

вихід за межі, визначені стандартами. Важливість 

зосередження педагогічних зусиль на вирішенні завдань 

формування управлінської культури у студентів 

економічного університету визначається також тим, що 

контекстний характер навчання у вищому навчальному 

закладі дає змогу сформувати управлінську 

компетентність, яка не втрачатиме актуальності в 

подальшому житті і майбутній професійній діяльності 

особистості та відповідатиме вимогам, що висуваються 

до неї. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що в 

сучасній педагогічній науці існують об’єктивні 

передумови для дослідження проблеми формування 

управлінської культури майбутніх викладачів економіки 

в економічному університеті. Вагомим внеском у 

визначення методологічних засад цієї проблеми є 

дослідження вітчизняних учених, у яких відображено: 

погляди та ідеї щодо гуманізації вищої школи 

(А. Алексюк, В. Андрущенко, В. Беспалько, 

Б. Гершунський, Н. Дем’яненко, І. Зязюн, В. Луговий, 

В. Майборода, Н. Ничкало, В. Сластьонін); стратегія 

розвитку вищої педагогічної освіти, інноваційні процеси 

й реформи у вищій школі (С. Гончаренко, М. Євтух, 

С. Ісаєнко, І. Зязюн, В. Манько, О. Попова, І. Прокопенко, 

С. Сисоєва, В. Шадриков). Управління як цілісний 

педагогічний процес розглянуто в працях В. Андрєєва, 

Ю.Бабанського, В.Євдокимова, Н.Кузьміної, А.Міщенко, 

А. Орлова, В. Сгадової.  

У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців 

зосереджено увагу на формуванні управлінської культури 

фахівців різних галузей: керівників навчально-виховних 

закладів як менеджерів освіти (З. Багірова, 

Л. Васильченко, С. Королюк); учителів як майбутніх 

менеджерів освіти (А. Губа, М. Кононенко); майбутніх 

педагогів (Л. Азарова, Т. Горюнова, І. Кузнєцова, 

Н. Тамарська); керівників дошкільної освіти 

(Т. Пономаренко); менеджерів (О. Єршова, Ю. Клоков); 

керівників організацій (лідерів) (А. Залезнік (A. Zaleznik), 

С. Калашнікова, Ф. Лавітца (F. Lavitsa), В. Майборода; 

фахівців соціальної сфери (О.Поздняков); державних 

службовців (В.Луговий, І. Мяготіна, Ж. Таланова, 

О. Ярковой). 

Метою статті є розробити методику формування 

управлінської культури студентів – майбутніх викладачів 

економіки в процесі психолого-педагогічної підготовки 

в економічному університеті. 

Виклад основного матеріалу. Методологічні 

характеристики управлінської культури як складової 

професійно-педагогічної культури викладача дають 

можливість виокремити в її структурі відповідні аспекти 

й компоненти. Під аспектом ми розуміємо точку зору, з 

якої можна розглядати дану атрибутивну характеристику 

В статті автор на основі аналізу сутності і змісту управлінської культури розробляє методику її 

формування для студентів – майбутніх викладачів економіки в процесі психолого-педагогічної підготовки в 

економічному університеті. Проаналізовано етапи її формування, а також запропоновані організаційні 

форми і методи реалізації методики формування управлінської культури. 

Ключові слова: управлінська культура, психолого-педагогічна підготовка, методика формування 

управлінської культури, економічний університет. 
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професійно-педагогічної діяльності викладача. Зазвичай, 

дослідники розглядають крізь: аксіологічний (ціннісні 

орієнтації); гносеологічний або інформаційний 

(управлінські знання) та операціональний аспекти (вміння 

й навички здійснення управлінської діяльності) [1, с.87]. 

Особистісно зорієнтований підхід до аналізу 

професійних характеристик викладача як суб’єкта 

управління навчальним процесом та узагальнення 

позицій дослідників щодо визначення сутності і 

структури УК майбутнього фахівця дозволили нам 

виокремити такі компоненти УК майбутнього 

викладача, а саме: мотиваційно-цільовий, ціннісно-

смисловий, когнітивний, діяльнісний та особистісно-

творчий [2, с.56].  

Формування у студентів – майбутніх викладачів 

економіки  управлінської культури ми розглядаємо як 

системний та керований процес, який представляє собою 

взаємозв’язок цілей, змісту, методів, засобів та 

досягнутих результатів. Методика формування 

управлінської культури майбутніх викладачів економіки 

розроблена на основі моделювання цього процесу, який 

охоплює цільову, теоретико-методологічну, мотиваційно-

вольову, діагностичну, змістову, організаційно-діяльнісну 

та результативну складові. [3, с.149]. 

Під методикою (від гр. methodike) формування ми 

розуміємо систему методів, прийомів, способів, 

послідовність пізнавальних і перетворювальних дій, 

операцій та впливів на вирішення завдань дослідно-

експериментальної роботи [1, с.134]. Розробка методики 

формування управлінської культури спрямована на 

реалізацію методологічно обґрунтованої структурно-

функціональної моделі формування управлінської 

культури майбутніх викладачів у процесі психолого-

педагогічної підготовки, апробацію її інноваційного 

науково-методичного супроводу та навчально-

методичного забезпечення [3]. 

Методика формування управлінської культури 

майбутніх викладачів економіки передбачала введення 

спецкурсу «Управлінська культура викладача» шляхом 

упровадження інтерактивних форм і методів навчання 

упродовж трьох етапів [4]. 

Формування управлінської культури майбутніх 

викладачів відбувалося шляхом запровадження спецкурсу 

«Управлінська культура викладача», інноваційного 

науково-методичного супроводу. Основною метою цього 

етапу було сформувати управлінську культуру майбутніх 

викладачів економіки.  

Запропонований спецкурс ми розглядаємо як 

функціональний із дисципліни «Психологія діяльності та 

навчальний менеджмент», оскільки він передбачає 

доповнення й розширення бази знань з управління 
навчально-пізнавальним процесом, залучення інноваційного 

зарубіжного досвіду організації та управління 

діяльністю студентів в аудиторії, основ культурологічної 

підготовки майбутніх викладачів; формування вмінь 

самоаналізу та самовдосконалення, організаційних та 

управлінських умінь щодо активізації пізнавальної 

діяльності; оновлення й розширення психолого-

педагогічної підготовки в економічному університеті. 

Програма спецкурсу інтегрує в собі сучасні знання й 

підходи до організації й управління навчально-

пізнавальною діяльністю студентів, створення власного 

іміджу та бренду особистості викладача, рекомендації з 

організації ефективного тайм менеджменту,  методики 

виявлення та формування управлінських здібностей та 

якостей, передбачає створення власного портфоліо, що 

включає розробки інтерактивних завдань та відповідні 

рекомендації щодо формування та розвитку власної 

управлінської культури.  

Реалізація запропонованої програми спецкурсу 

здійснювалася за технологією проблемного навчання у 

системі зворотного зв’язку («feedback»). З цією метою 

використовувалися проблемні ситуації, що дозволяли 

студентам вчитися приймати відповідні управлінські 

рішення; залучалися активні методи навчання: ділові та 

імітаційні ігри, дискусії, моделювання професійних 

ситуацій для формування відповідних умінь, а також 

здобуття нової інформації через читання гіпертекстів, 

створення інформаційних матеріалів, зокрема 

«Зарубіжний досвід підготовки викладачів», 

«Інноваційні управлінські техніки»; розроблявся 

студентами власний творчий продукт по завершенню 

вивчення спецкурсу. 

Реалізація методики формування управлінської 

культури майбутніх викладачів економіки відбувалася 

шляхом впровадження спеціально розроблених і 

підібраних завдань та організаційних форм у навчально-

пізнавальний процес. Завдання були розподілені на такі 

блоки: завдання за характером тексту (прочитати 

запропонований текст, гіпертекст і виділити в ньому 

головну думку, характеристики, критерії; скласти план 

статті, тези, анотацію); формами організації діяльності 

(індивідуальна / групова робота з першоджерелами, 

підготовка виступу, рольова гра); характером діяльності ( 

презентація творчого продукту, написання есе).  

Методику формування управлінської культури 

майбутніх викладачів впроваджено впродовж трьох 

етапів.  

На першому етапі (мотиваційно-діагностичному) ми 

ставили собі за мету розвивати мотиваційну готовність 

студентів до формування управлінської культури. Для 

досягнення даної мети ми познайомилися зі студентами, 

провели настановчу лекцію-бесіду про соціальну 

значущість професії викладача у сучасному 

інформаційному суспільстві; презентували тематичний 

план спецкурсу, його основні цілі та зміст; виявили 

зацікавленість студентів щодо окремих тем спецкурсу, а 

також провели первинну діагностику відповідних 

якостей і здібностей майбутніх викладачів. Нами було 

зосереджено увагу на підвищенні рівня емоційно-

особистісної сфери: зацікавленість студентів до 

вивчення спецкурсу, а також в отриманні знань про 

управлінську культуру, усвідомлення значущості 

професійних цінностей і культури професійної 

діяльності. 

Відомо, що потреба формується шляхом 

стимулювання інтересу до предмету вивчення. Інтерес 

стимулюється розширенням обсягу знань, розкриттям 

важливості та необхідності знань про управлінську 

культуру, демонструванням проблемних ситуацій в 

професійній діяльності, і які потребують застосування 

управлінських знань для пошуку оптимального рішення. 
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Результатом такої роботи є підвищення рівня 

професійно-особистісної усвідомленості та створення 

підгрунтя для успішного формування у студентів 

компонентів управлінської культури викладача. 

На другому етапі (навчально-діяльнісному) відбулося 

покомпонентне формування управлінської культури 

майбутніх викладачів економіки в процесі психолого-

педагогічної підготовки. З цією метою студентів 

ознайомлено зі змістом управлінської культури 

викладача, її структурними та функціональними 

компонентами, забезпечено відповідними навчально-

методичними матеріалами, надання їм необхідного 

обсягу знань про професійні управлінсько-педагогічні 

компетенції, цінності, інтерактивні управлінські техніки; 

проаналізовано практичні професійні ситуації, які 

вимагали від студентів застосування дидактико-

управлінських умінь. Акцентовано увагу на 

використанні інноваційних методів і форм взаємодії, за 

допомогою яких поглиблюється засвоєння необхідних 

управлінських знань.  

У процесі апробації методики формування 

управлінської культури майбутніх викладачів широкого 

застосування набув метод аналізу конкретних ситуацій 

(кейс-метод), який був представлений у формі аналізу 

педагогічних ситуацій. На методичні переваги та 

практичну значущість застосування даного методу 

звертали увагу такі дослідники, як: П.Щербань, 

Л.Карамушка (аналіз критичних інцидентів), А.Губа, 

Л.Васильченко, С.Королюк. Дослідники переконані, що 

аналіз таких ситуацій допомагає студентам усвідомити 

брак знань для здійснення управлінської діяльності, 

розвиває у студентів аналітичні здібності, виробляє 

вміння приймати раціональні рішення в різних 

ситуаціях, допомагає набути досвіду управлінської 

діяльності, виробити практичні управлінські вміння, 

формувати особистість управлінця [5].  

Метод конкретних ситуацій наближає студента до 

умов реальної практичної діяльності, забезпечуючи 

достатньо високий рівень активності та інтенсифікації 

навчальної діяльності студентів. В цілому даний метод 

спрямований на формування вмінь (технологічний 

компонент управлінської культури) вирішення 

професійних завдань. 

Формуванню і розвитку управлінського мислення й 

активної світоглядної позиції, творчій активності 

студентів – майбутніх викладачів сприяло використання 

методу мозкової атаки, що мало позитивний вплив на 

процес формування їхньої управлінської культури.   

«Мозкова атака» («мозковий штурм») – метод 

групового навчання і стимулювання пізнавальної 

активності, заснований на процесі спільного вирішення 

проблем у ході спеціально організованої дискусії. Цей 

метод є одним із ефективних засобів розв’язання 

творчих завдань у курсовому навчанні, оскільки 

ґрунтується на психологічному ефекті ланцюжкової 

реакції ідей, активізації інтелектуальної активності 

учасників [6, с.88]. Особливістю даного методу є – 

обмеженість у часі для вирішення відповідних питань, 

що істотно впливає на формування аналітичних та 

організаційних умінь. Використання цього методу 

підвищує ефективність вироблення оригінальних ідей, 

залучає фантазію студентів, стимулює демократичний 

стиль спілкування. 

Саме на другому етапі поглиблюються їх потреби в 

оволодінні необхідними управлінськими знаннями, у 

прагненні оволодіти новими способами управління 

навчанням. Діяльність викладача на цьому етапі 

передусім була зорієнтована на активізацію потенціалу 

особистості студентів, підвищення їхньої навчальної 

мотивації, розвиток навичок самоорганізації та 

самоуправління, пізнання власних можливостей. На 

цьому етапі застосовувалися ігрові методи навчання, 

дискусія, проблемний виклад навчального матеріалу, 

аналіз педагогічних ситуацій. На цьому етапі реалізації 

педагогічних умов формування управлінської культури 

студенти здобувають основний обсяг знань про 

управлінську культуру. У них формуються відповідні 

вміння, управлінсько-педагогічні якості особистості. У 

цей період акцент зміщується на практичне застосування 

засвоєних знань. Одним із провідних елементів моделі 

стає апробація отриманих знань і вмінь у процесі 

самостійного управління навчанням учнів під час 

проходження педагогічної практики.  

Третім етапом (оцінювально-рефлексивним) стало 

підведення підсумків реалізації методики ФУК 

майбутніх викладачів економіки. Завданням цього етапу 

було: проведення рефлексії вивченого матеріалу, 

повторної діагностики виявлення у студентів професійно 

значущих якостей викладача-управлінця, рівня 

сформованості УК. 

У сучасній практиці професійної підготовки 

майбутніх викладачів у непедагогічних вищих 

навчальних закладах широко використовується метод 

дидактичних ігор (імітаційні, ділові, рольові), які 

передусім спрямовані на відтворення ситуацій творчого 

пошуку (А. Губа). Перевага ділової гри, як зазначає 

Л.Васильченко, полягає у тому, що за допомогою мови і 

знакових засобів відтворюється предметний і соціально-

психологічний зміст професійної діяльності, імітується 

поведінка учасників гри за певними правилами, які 

віддзеркалюють умови і динаміку реальної професійної 

обстановки [6, с.86]. Використання ділових ігор у 

професійній підготовці майбутніх викладачів дає 

можливість вплинути на формування певних 

професійних якостей особистості, на її відношення до 

явищ, суспільного статусу, соціального престижу, що в 

повсякденному житті потребує психологічної дистанції 

[7, с.24]. Залучення рольових ігор дозволяє також 

створити позитивну мотивацію та позитивні стереотипи 

виконання професійних функцій. 

Ефективним методом впливу на формування 

управлінської культури майбутніх викладачів в процесі 

дослідно-експериментальної роботи виявився метод 

проектів. Він реалізувався у процесі використання 

методик І.Зязюна: написання творів-роздумів, 

складання професійного кодексу викладача, а також 

створення студентами власних проектів системи 

особистісно-професійних якостей та здібностей, 

шляхів їх реалізації і розвитку на основі розробленої 

нами компетентнісно орієнтованої моделі викладача 

університету із розвиненою управлінською культурою. 

Метод проектів є педагогічною технологією, 
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зорієнтованою як на інтеграцію здобутих фактичних 

знань, так і на та оволодіння новими шляхом самоосвіти. 

На наше переконання активне залучення студентів до 

створення творчих індивідуальних або групових 

проектів  надає можливість їм оволодіти новими 

способами людської діяльності в соціокультурному 

середовищі. Реалізація даного методу сприяє 

формуванню у студентів – майбутніх викладачів 

конструктивного аналітичного мислення, аналітичного 

погляду на інформацію, актуалізує свободу вибору 

способів та видів діяльності для досягнення окреслених 

цілей. Створення проектів підвищує мотивацію 

студентів до навчальної діяльності, формує власний 

інтерес до пізнання нового та передбачає актуалізацію 

їхніх індивідуально-творчих можливостей. Методична 

цінність даного методу полягає у тому, що студенти 

мають можливість опанувати професійні цінності 

педагогічної управлінської діяльності на практиці, 

проектуючи її. 

На цьому етапі відбулося удосконалення відповідної 

теоретичної підготовки студентів, формування у них 

потреби вдосконалення рівня управлінської культури. 

Основними методами роботи на цьому етапі були ділове 

спілкування, проблемне навчання, імітаційні ігри. 

На кожному етапі та між етапами управлінсько-

педагогічної підготовки студентів існує прямий і 

зворотній зв’язок. Прямий зв’язок прослідковується між 

актуалізацією потреби і формуванням позитивної 

мотивації студентів до майбутньої управлінської 

діяльності та оволодінням відповідними теоретичними 

знаннями. У результаті засвоєння знань у студентів 

з’являється впевненість у доречності користування 

засвоєними знаннями, що спонукає до застосування 

знань та оволодіння новими. Вищий рівень розвитку 

мотивів ФУК, оволодіння відповідними знаннями та 

вміннями стає основою розвитку особистісних потреб до 

самоосвіти, самовдосконалення, поглиблення та 

розширення знань. 

Висновки. Отже, формування управлінської 

культури розглядається як важлива складова 

професійної педагогічної підготовки та передумова 

високого рівня професійно-педагогічної діяльності. 

Процес формування управлінської культури  

спрямований як на розвиток здібностей до свідомої 

самоорганізації діяльності і самоуправлінню 

інтелектуальними, фізичними та моральними резервами, 

так і оволодінням культурологічними здібностями до 

самоосвіти та самовдосконалення отриманих знань і 

вмінь, для того щоб ефективно управляти навчально-

пізнавальною діяльністю тих, хто навчається. 

Покомпонентна реалізація методики формування 

управлінської культури майбутніх викладачів економіки 

відбувається шляхом упровадження спеціально 

розроблених і підібраних завдань та організаційних 

форм і методів у навчально-пізнавальний процес 

(«метод Сократа», SWOT-аналіз Пітера Друкера, 

«Сходинка досягнень», створення колажу «Шлях 

досягнення професійного успіху», виконання завдань 
«Продовжіть думку…», «Прокоментуйте висловлювання», 

незакінчені речення, «Мозкова атака», метод складання 

студентами дорожніх карт, завдання тестового 

характеру: «Продовжи речення», «Оберіть правильну 

відповідь», «Визначте послідовність», робота з 

гіпертекстами, практичне заняття у формі самореклами 

та самопрезентації; завдання створити «Психологічний 

портрет сучасного викладача університету», власний 

проект «Управлінська культура викладача»).  
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Постановка проблеми. Модернізація освіти в 

Україні в річищі світових тенденцій глобалізації й 

інтеграції та зміни світоглядної парадигми вимагають 
висококваліфікованого, конкурентоспроможного педагога. 

Відповідно зростають вимоги до професійної підготовки 

і майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

задля забезпечення гармонійного розвитку дітей. 

У нормативних документах (Закони «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про 

охорону дитинства»; Державна національна програма 

«Освіта» (Україна ХХІ століття); Національна доктрина 

розвитку освіти в Україні, Концепція педагогічної 

освіти, Державна цільова програма розвитку дошкільної 

освіти до 2017 р.; Указ Президента України «Про 

Стратегію державної кадрової політики на 2012 ‒ 2020 

роки»; Національна доповідь про стан і перспективи 

розвитку освіти в Україні; матеріали ІІІ Всеукраїнського 

з’їзду працівників освіти; Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на 2012 ‒ 2021 рр.; Біла книга 

національної освіти України) означено напрями та 

шляхи підготовки педагогічних кадрів дошкільного 

профілю. Їх спрямовано на підвищення престижу та 

соціального статусу, забезпечення умов для 

професійного і культурного зростання вихователів 

дошкільних навчальних закладів.  

Тож, із вищеозначеного доходимо до висновку, що 

необхідні нові концептуальні підходи до навчання 

майбутніх вихователів, нові методологічні, теоретичні та 

психолого-педагогічні підстави для його конструювання. 

Одним із способів досягнення означеного ми вважаємо 

впровадження в освітній процес робочого зошита з 

друкованою основою (далі РЗДО). 

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

робочого зошита з друкованою основою як засобу 

оптимізації навчання у вищих навчальних закладах та 

аналізі структури РЗДО з курсу «Теорія та методика 

формування елементарних математичних уявлень  у 

дітей дошкільного віку». 

Виклад основного матеріалу. На підставі аналізу 

наукових джерел виявлено, що пошук шляхів 

оптимізації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах ще не стала предметом спеціального наукового 

дослідження. Окремі аспекти проблеми розглядали в 

наукових працях педагогів і психологів: А. Алексюк, 

А. Вербицький, В. Вергасов, В. Козаков, М. Кларін, 

В. Ляудис, Р. Нізамова, С. Смирнов та ін. 

Психолого-педагогічні аспекти активізації навчання 

досліджували такі вчені як: Н. Бібік, Д. Богоявленська, 

А. Вербицький, В. Ільїн, Г. Ковальчук, В. Загвязинський, 

В. Лозова, П. Лузан, А. Маркова, А. Матюшкін, 

А. Крупнов, В. Паламарчук, О. Савченко, І. Харламов, 

Т. Шамова, Г. Щукіна та ін.   

У дослідженнях, присвячених зазначеній проблемі 

(В. Онищук, О. Нільсон, Н. Преображенська, І. Худолєєв, 

Л. Єрмолаєва, І. Іонів, Ю. Троїцький, М. Савчин, 

В. Староста, Л. Нечволод, І. Упатова та ін.) відбиті 

окремі питання підвищення ефективності навчального 

процесу за допомогою робочих зошитів, сформульовані 

деякі методичні принципи організації роботи з ними. 

Вищеозначене дає підстави свідчити про 

невичерпний інтерес до оптимізації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах, зокрема, завдяки 

дидактичним можливостям РЗДО. 

Обґрунтування особливостей конструювання 

навчального процесу за допомогою робочого зошита з 

друкованою основою як засобу оптимізації процесу 

навчання у вищих навчальних закладах потребує 

уточнення сутності базових понять у контексті 

наукового пошуку. 

Зокрема наукові розвідки Л. Зайцевої дозволили 

узагальнити різні погляди на трактування сутності 

поняття «робочий зошит», серед яких: дидактичний 

комплект для виконання самостійної роботи 

безпосередньо на його сторінках (Н. Преображенська); 

конспекти підручників або підручники в конспектах, 

беручи до уваги їхній інформативний матеріал 

(О. Крутьєв); набір завдань для організації самостійної 

роботи, складений відповідно до чинної програми з 

охопленням усього курсу або значної його частини 

(О. Нільсон, В. Онищук, І. Унт) [2].  

Г. Голобокова робочий зошит з друкованою основою 

тлумачить як матеріальний об’єкт, штучно розроблений 

У статті розкрито особливості структурування робочого зошита з курсу «Теорія та методика 

формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку», як дидактичного засобу, що 

забезпечує ефективну організацію самостійної роботи студентів, контроль та самоконтроль в процесі 

оволодіння навчальним матеріалом і створює умови для формування професійної компетентності. 

Ключові слова: самостійна робота студентів, управління самостійною роботою студентів, робочий 

зошит із друкованою основою 
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спеціально для навчальних цілей і який застосовується у 

навчальному процесі в якості інструмента діяльності 

педагога та студента [1]. 

Ми погоджуємося з трактуванням І. Упатової, яка 

трактує робочий зошит з друкованою основою як 

навчальний посібник, який являє собою збірник завдань, 

вправ, інструкцій для самостійного виконання завдань 

різного рівня складності, лабораторно-практичних робіт 

(залежно від специфіки дисципліни), він має особливий 

дидактичний апарат, що допомагає студентові в 

засвоєнні навчальної дисципліни, а викладачеві – реальну 

можливість оптимізувати навчальний процес [4]. 

На підставі аналізу змісту науково-методичної 

літератури та результатів  спостереження за діяльність 

студентів упродовж опанування навчальної дисципліни 

«Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку» на 

кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича розроблено та розпочато впровадження 

робочого зошиту з друкованою основою, який є 

складовою навчально-методичного комплексу 

вищеназваної навчальної дисципліни поряд з 

програмами, електронними лекціями, опорними 

конспектами лекцій та методичними вказівками до 

практичних і семінарських занять.  

Пропонований зошит написано відповідно до вимог 

діючої програми навчального закладу та названої 

навчальної дисципліни. Його структуровано так, щоб 

забезпечити чітку логічну послідовність вивчення курсу, 

а саме: програма, яка представлена за таким алгоритмом: 

тема заняття, план, література, питання для 

самоконтролю, завдання для самостійної роботи; 

методичні рекомендації та інструкції до модуль 

контролю; опис засобів контролю й оцінювання 

навчальних досягнень студентів; бланк оцінювання; 

перелік творчих завдань; орієнтовні питання до іспиту, 

література та додатки.  

Розглянемо вищезгадані структурні елементи РЗДО 

детальніше. 

Так, упродовж розробки посібника керувалися тим, 

що система запитань і завдань повинна будуватися 

відповідно структури й логіки навчального матеріалу 

програми, тобто, між з ними повинен встановлюватися 

співпідпорядкованість, що стосується як власне змісту 

матеріалу, так і загальнонавчальних умінь тощо. 

Ураховуючи те, що навчальна дисципліна «Теорія та 

методика формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку» спрямована на 
підготовку студентів до організації роботи з розвитку 

елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку в зміст завдань для самостійної роботи 

включені питання, які спрямовані на теоретичний, 

методичний та практичний аспекти майбутньої 

професійної діяльності.  

Розглянемо детальніше деякі з них. Так, на 

ознайомлення студентів з теоретичними питаннями 

навчальна дисципліна спрямовані завдання типу: «Дайте 

визначення таких категорій і понять теми», 

«Проаналізуйте положення математичного розвитку 

дошкільників різних педагогів-класиків та заповніть 

таблицю», «Проаналізуйте зв'язок теорії та методики 

формування елементарних математичних уявлень з 

іншими науками та оформіть результати у вигляді 

схеми, малюнка або таблиці», «Проаналізуйте структуру 

заняття та сформулюйте рекомендації до його 
складання»; заповніть таблицю: «Ускладнення програмових 

завдань щодо формування різних математичних уявлень 

у різних вікових групах дошкільного навчального 

закладу» тощо. За нашими переконаннями вищеназвані 

завдання сприятимуть формуванню когнітивної 

складової професійної компетентності вихователя 

дошкільного навчального закладу. 

Для забезпечення методичної підготовки (процес 

формування і збагачення настанов, знань і умінь, 

необхідних тим, хто навчається, для адекватного 

виконання професійно-орієнтованих методичних 

завдань) [3] нами сформовані завдання типу: «Розробіть 

та опишіть дидактичні ігри до кожного етапу 

формування у дошкільників знань і умінь вимірювати 

величини», «Підберіть віршований матеріал для 

ознайомлення дітей з формою предметів і 

геометричними фігурами», «Охарактеризуйте методику 

ознайомлення дітей з геометричною фігурою», 

«Підготуйте дидактичні ігри та вправи для формування 

часових уявлень у дітей дошкільного віку» тощо. 

Вищеозначені завдання, на наш погляд, сприятимуть 

формування операційно-діяльнісному компоненту 
професійної компетентності вихователя дошкільного 

навчального закладу. 

Окрім завдань теоретичного та методичного змісту 

до структури РЗДО вміщено завчання, які спрямовані на 

вироблення в студенів умінь і навичок  підбирати та 

виготовляти наочний матеріал для проведення різних 

видів діяльності з дітьми дошкільного віку упродовж 

опанування ними елементами математики. Зокрема, у 

посібнику представлені завдання типу: «Підготуйте 

ілюстративний матеріал для формування часових 

уявлень у дошкільників» та «Підготуйте 

демонстраційний та роздатковий матеріал до одного із 

завдань» тощо. На наш погляд виокремлені завдання 

сприятимуть задоволенню вищеозначеній меті. 

Методичні рекомендації та інструкції до модуль-

контролю спрямовані на допомогу студентам якісно 

підготуватися до перевірки знань та умінь. Слід 

відзначити, що зміст підсумкового контрою забезпечує 

перевірку теоретичної, методичної та практичної 

аспектів майбутньої професійної діяльності. Зокрема 

студентам пропонується різнорівневі завдання, де 

перший рівень – це понятійний блок; другий – 

теоретичний, а третій – методичний і практичний.  

Опис засобів контролю й оцінювання навчальних 

досягнень студентів та бланк оцінювання представлений 

у зошиті спрямований на допомогу студентами 

здійснювати контроль власних досягнень з навчальної 

дисципліни. 

Перелік творчих завдань забезпечує індивідуальну 

науково-дослідну роботу студентів. Нами пропонуються 

завдання типу:  

1. Скласти картотеку статей із журналів «Дошкільне 

виховання», «Дошкольное воспитание» до тем навчальної 

дисципліни; зробити анотацію до кожної з них. 
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2. Підібрати відеоматеріал до теми навчальної 

дисципліни. 

3. Підготувати комп’ютерну презентацію моделі 

навчально-виховного процесу з формування 

елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку за допомогою комп’ютерної програми 

Power Point або розробити текстовий освітньо-виховний 

проект. Слід відзначити, що завдання повинні 

підпорядковуватися до  орієнтовної тематики освітньо-

виховних проектів з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку, які 

студенти можуть змінювати або пропонувати власні. 

Слід відзначити, що вищеописані завдання 

спрямовані на поглиблене вивчення питань теорії та 

методики формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку. 

У додатках наведені зразки та вимоги до завдань для 

самостійної роботи, які спрямовані допомогти студентам 

їх виконувати. 

Висновки. Для оптимізації навчального процесу, на 

наш погляд, його необхідно забезпечувати відповідними 

дидактичними засобами навчання. Одним із таких 

засобів є розроблений нами робочий зошит з 

друкованою основою. Його структура та наповнення 

сприяє ефективному опануванню студентами 

навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Теорія 

та методика формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку». 

Робочий зошит з курсу «Теорія та методика 

формування елементарних математичних уявлень у 

дітей дошкільного віку» може розглядатися як 

особливий дидактичний засіб, що забезпечує ефективну 

організацію навчальної діяльності студентів, контроль і 

самоконтроль в процесі самостійного оволодіння 

теоретичним матеріалом. 
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Постановка проблеми. Метою екологічної освіти і 

виховання студентів є підвищення рівня екологічної 

підготовки, а показником її ефективності – високий 

рівень екологічної культури. Екологічна підготовка є 

складовою професійної педагогічної підготовки 

майбутніх учителів біології, теоретичною основою для 

організації еколого-педагогічної діяльності. Еколого-

педагогічну діяльність майбутнього вчителя біології 

репрезентуємо як форму професійної діяльності, 

пов’язану з організацією та проведенням у процесі 

урочної, позаурочної та позакласної роботи з біології 

заходів екологічного спрямування, реалізацією 

виховного потенціалу шкільного предмета «Біологія» з 

метою формування у школярів екологічної культури, 

мотивів та зацікавленості щодо охорони та збереження 

довкілля, потреби участі в екологічній діяльності. 

Результатом процесу підготовки студентів до 

еколого-педагогічної діяльності в ЗНЗ є формування 

готовності до означеного виду професійної діяльності. 

Готовність майбутніх учителів біології до еколого-

педагогічної діяльності в ЗНЗ розуміємо як особистісну 

характеристику студента, здатність на основі 

засвоєної системи знань, умінь і навичок, сформованих 

мотивів та цінностей, сукупності емоційно-вольових 

рис особистості систематично організовувати 

екологічну діяльність зі школярами. Компонентами 

готовності вважаємо мотиваційний, ціннісний, 

змістовий, діяльнісний, емоційно-вольовий. 

Мета статті – висвітлити результати експеримен-

тальної перевірки сформованості ціннісного компонента 

готовності майбутніх учителів біології до організації 

еколого-педагогічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Ціннісний компонент 

репрезентує формування соціально значимих орієнтирів 

діяльності особистості – цінностей. Психологи вважають 

цінності складовим елементом діяльності. Саме цінності 

визначають життєвий її смисл, задля чого вона фактично 

і здійснюється. Тобто цінності вказують на значимість 

(людську, соціальну та культурну) явищ і предметів 

діяльності. У своїх дослідженнях науковці 

характеризують поняття цінності і ціннісні орієнтації. 

Розглянемо підходи до їх тлумачення.  

Т.В. Бутківська трактує цінності як соціально 

значущі уявлення про те, що таке добро, справедливість, 

патріотизм, любов, дружба тощо. Це властивість того чи 

іншого суспільного предмета, явища, які задовольняють 

потреби, інтереси, бажання [1]. М. Головатий 

характеризує цінності як ідеї, погляди за допомогою 

яких люди задовольняють свої потреби та інтереси [2]; 

М. Рокич – як стійке переконання в тому, що певний 

спосіб поведінки чи кінцева мета існування має 

потенційне значення з особистого погляду, на відміну 

від протилежного чи зворотного способу поведінки або 

кінцевої мети існування [3].  

Ціннісні орієнтації – це сукупність ієрархічно 

пов’язаних між собою цінностей, яка ставить людині 

спрямованість його життєдіяльності [4]. 

О.М. Краснорядцева роль ціннісних орієнтацій вбачає в 

обумовленні поведінки, забезпеченні змісту і 

спрямованості діяльності [5, с.28]. Л.В. Романюк вважає 

ціннісні орієнтації чинником, що регулює і частково 

обумовлює мотивацію; орієнтирами поведінки людини; 

специфічним результатом, якого можна досягти в 

майбутньому. Науковець приходить до висновку, що 

ціннісні орієнтації, виконуючи функцію вибору, 

впливають на цілепокладання, прогнозування, 

планування, самоорганізацію, контроль і корекцію, 

комунікації [6, с.9].   

Єдиної класифікації цінностей у сучасних наукових 

дослідженнях не існує. П.Р. Ігнатенко класифікує 

цінності особистості залежно від потреб, які вони 

задовольняють, та сфери їх застосування: за об’єктом 

засвоєння – матеріальні, морально-духовні; за рівнем 

узагальнення – абстрактні та конкретні; за способом 

У статті представлено результати експериментальної перевірки сформованості ціннісного 

компонента готовності майбутніх учителів біології до організації еколого-педагогічної діяльності. За 

допомогою анкетування, методики «Домінанта», спостереження за діяльністю студентів встановлено 

кількісні та якісні показники сформованості означеного компонента. На основі розрахунків, застосування 

критерію однорідності χ2 для порівнюваних вибірок доведено, що результати дослідження є 

закономірними й ефективність змін зумовлена застосуванням експериментальної методики навчання.  

Ключові слова: експериментальне дослідження, еколого-педагогічна діяльність, ціннісний компонент, 

результати експерименту. 
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прояву – ситуативні, стійкі; за роллю в діяльності 

людини – термінальні та інструментальні; за змістом 

діяльності – пізнавальні та предметно-перетворювальні; 

за належністю – особистісні, групові, колективні, 

суспільні, загальнонародні та загальнолюдські [7, с.15].  

М. Рокич запропонував ієрархію цінностей людини, 

яка містить дві групи духовних цінностей: термінальні 

(цінності-цілі) та інструментальні (цінності-засоби). До 

першої групи науковець відносить головні принципи 

життєвих і моральних орієнтирів особистості, до другої 

– цінності, які є інструментом досягнення життєвих 

цілей та принципів [3].  

Формування ціннісного компонента готовності 

студентів до організації еколого-педагогічної діяльності 

має на меті розвиток цінностей, пов’язаних зі 

сприйняттям природи та ставленням до її збереження. 

Для реалізації мети ми задіяли весь спектр форм 

навчальної діяльності з дисциплін еколого-педагогічного 

спрямування – практичних і семінарських занять, 

консультацій, самостійної аудиторної та позааудиторної 

роботи, а також педагогічної практики. Цьому також 

сприяли індивідуальні бесіди зі студентами, розробки 

кейсів, виконання творчих завдань, проектна діяльність. 

Крім того, спонукали студентів до участі в заходах на 

екологічну тематику під час навчання у ВНЗ. Так, 

студенти Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка активно долучалися 

до допомоги притулку для тварин, заходів з прибирання 

мікрорайону міста в рамках проведення Дня Землі, 

розробки маршруту екологічної стежки на території 
Навчально-наукового центру «Ботанічний сад» 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка.  

Для експериментальної перевірки оволодіння 

майбутніми учителями системою цінностей 

застосовували – анкетування, бесіди, спостереження 

викладачів під час занять та педагогічної практики. На 

констатувальному етапі дослідження були задіяні 315 

майбутніх учителів біології, на формувальному – 288. 

У процесі дослідження ми скористалися методикою 

«Домінанта», розробленою А.Ф. Лазурським і 

С.Л. Франком, вдосконаленою С.Д. Дерябо і В.А. Ясвіним 

та адаптованою до нашого дослідження. Серед переліку 

цінностей студентам запропонували вибрати 

найважливіші для їхнього емоційного стану, майбутньої 

професійної діяльності і для одержання інформації. Далі, 

підрахувавши кількість виборів, спочатку визначали 

ранги  цінностей у кожній з 3 груп, потім ранжуванням – 

середній ранг для кожної цінності в групі. Якщо для 

декількох тверджень середній ранг співпадав, то їм 

присвоювався однаковий ранг. Аналізуючи і 

порівнюючи домінантність за трьома сферами, звертали 

увагу на різницю, більшу на 3-4 ранги [8]. Результати 

ранжування відображені в табл. 1. 

Отже, порівнюючи результати констатувального та 

формувального етапів, можемо робити висновок, що 

серед найважливіших цінностей природа та її краса 

перемістилася з 13 на 4 позицію, збереження довкілля з 

13 на 6,  життя як цінність з 11 на 2, ставлення до живого 

з 13 на 7, що є суттєвим (зважаючи на те, що за 

методикою оцінювання важливим є зміна рангу не менш 

ніж на 3-4 позиції) [8]. Серед найменш важливих 

цінностей лідирують оточення (повага з боку товаришів, 

колег, однокурсників), навчання, наука і мистецтво.  

Таблиця 1 – Результати вивчення сформованості цінностей за методикою «Домінанта» на констатувальному та 

формувальному етапах експерименту 

№ 

з/п 

Перелік цінностей Констатувальний етап експерименту Формувальний етап експерименту 

Ранг Ранг 

Е
м
оц
ії
 

Ін
ф
ор
м
ац
ія

 

Д
ія
ль
н
іс
ть

 

В
сь
о
го

 

С
ер
ед
н
є 
зн
ач
ен
н
я 

П
ід
су
м
ок

 

Е
м
оц
ії
 

Ін
ф
ор
м
ац
ія

 

Д
ія
ль
н
іс
ть

 

В
сь
о
го

 

С
ер
ед
н
є 
зн
ач
ен
н
я
 

П
ід
су
м
ок

 

1 Матеріальні цінності 7 7 5 19 6,3 5 5 14 9 28 9,3 11 

2 Природа, її краса 4 14 14 32 10,7 13 3 4 10 17 5,7 4 

3 Збереження довкілля 10 9 13 32 10,7 13 4 8 11 23 7,7 6 

4 Оточення (товариші, колеги) 1 6 7 14 4,7 2 7 12 10 29 9,7 12 

5 Життя як цінність 6 10 12 28 9,3 11 3 7 4 14 4,7 2 

6 Навчання  14 1 4 19 6,3 5 13 3 13 29 9,7 12 

7 Моральність (добро, зло) 3 13 8 24 8 8 1 5 5 11 3,7 1 

8 Наука і мистецтво 13 3 9 25 8,3 9 14 2 14 30 10 14 

9 Ставлення до самого себе 5 11 10 26 8,7 10 6 6 6 18 6 5 

10 Ставлення до живого 9 12 11 32 10,7 13 8 10 7 25 8,3 7 

11 Здоров’я (фізичне і психічне) 2 8 6 16 5,3 3 11 1 2 14 4,7 2 

12 Розвиток і самовдосоналення 8 2 2 12 4 1 9 9 8 26 8,7 9 

13 Раціоналізм 11 5 3 19 6,3 5 12 13 1 26 8,7 9 

14 Професіоналізм 12 4 1 17 5,7 4 2 11 12 25 8,3 7 
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Кількісною характеристикою рівня готовності 

майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної 

діяльності у ЗНЗ обрано коефіцієнт сформованості 

цінностей КЦ. Для його визначення ми застосовували 

результати карт спостереження викладачів (табл.2).  

Для зручності обрахунків серед переліку цінностей 

для дослідження кількісних показників сформованості 

ціннісного компонента ми обрали – ставлення до 

живого, ставлення до самого себе, ставлення до життя як 

найвищої цінності, саморозвиток і самовдосконалення, 

збереження довкілля, наука і мистецтво, природа як 

джерело естетичної насолоди, природа як джерело 

матеріальних благ. 

Таблиця 2 – Карта спостережень сформованості 

ціннісного компонента готовності майбутніх учителів 

біології до еколого-педагогічної діяльності 

№ 

з/п 

Перелік цінностей Бали  

0 1 2 

1 Ставлення до живого    

2 Ставлення до самого себе    

3 Ставлення до життя як найвищої цінності    

4 Саморозвиток і самовдосконалення    

5 Збереження довкілля    

6 Наука і мистецтво    

7 Природа як джерело естетичної насолоди    

8 Природа як джерело  матеріальних благ    

Кількісні показники оцінювання та їх характеристики 

були такими: 

• «0» балів одержували студенти, для яких природа, її 
охорона і збереження, естетична насолода від її краси є 

другорядними, природа є джерелом лише матеріальних 

благ; 

• балом «1» оцінювали майбутніх учителів, для яких 
цінності – природа, її охорона і збереження, естетична 

насолоди від її краси – є важливими, проте не 

головними;  

• балом «2» – студентів, для яких цінності, пов’язані 

з природою, її охороною та збереженням, естетичною 

насолодою від її краси, займають лідируючі позиції. 

Сформованість ціннісного компонента встановлювали 

за трьома рівнями – початковим (елементарним), середнім 

(репродуктивно-продуктивним) і високим (творчим). 

Результати карт спостереження на  констатувальному етапі 

були такими: 1-2 бали не набрав жоден студент, 3 бали 

набрали 16 студентів, 4 – 27 студентів, 5 – 39 студентів, 6 – 

56 студентів, 7 – 59 студентів, 8 – 38 студентів, 9 – 32 

студенти, 10 – 17 студентів, 11 – 13 студентів, 12 – 12 

студентів, 13 – 6 студентів, 14 – 16 балів  не набрав жоден 

студент; на формувальному (вихідний зріз) одержали такі 

дані: 1-2 бали не набрав жоден студент, 3 – 8 студентів, 4 – 

20 студентів, 5 – 31 студент, 6 – 48 студентів, 7 – 50 

студентів, 8 – 52 студенти, 9 – 25 студентів, 10 – 24 

студенти, 11 – 13 студентів, по 14-16  балів не набрав 

жоден студент; заключний зріз – 1-3 бали не набрав жоден 

студент,  4 бали – 6 студентів, 5 балів – 9 студентів, 6 – 11 

студентів, 7 – 37 студентів, 8 – 48 студентів, 9 – 51 студент, 

10 – 32 студенти, 11 – 36 студентів, 12 – 28 студентів, 13 – 

16 студентів, 14 – 9 студентів, по 15 і 16 балів не набрав 

жоден студент.  

Найбільша кількість балів, яку могли набрати 

студенти, становила 16. Надалі для кожного етапу 

експерименту обчислювали граничні значення 

коефіцієнта сформованості ціннісного компонента 

готовності, встановлювали межі коливання рівнів, 

визначали кількість майбутніх учителів, сформованість 

цінностей яких відповідає кожному з них (табл. 3). 

Таблиця 3 – Рівні сформованості ціннісного компонента готовності майбутніх вчителів біології до еколого-

педагогічної діяльності в ЗНЗ (на констатувальному і формувальному етапах експерименту)  

Рівні Констатувальний етап Формувальний етап 

Вихідний зріз Заключний зріз 

Межі  
коливань 

коефіцієнті

в КЦ i 

Всього студентів Межі  
коливань 

коефіцієнтів  

К''Ц i 

Всього студентів Межі  
коливань 

коефіцієнтів  

К'''Ц  i 

Всього студентів 

к-ість % к-ість % к-ість % 

Початковий  0,19-0,39 138 43,8 0,19-0,39 108 37,5 0,25-0,45 34 11,8 

Середній  0,40-0,60 129 41 0,40-0,60 127 44,1 0,46-0,66    166 57,6 

Високий  0,61-0,81 48 15,2 0,61-0,81 53 18,4 0,67-0,87 88 30,6 
 

Порівнюючи результати констатувального та 

заключного зрізу формувального етапів експерименту, 

можемо зробити висновки про зменшення на 

формувальному етапі кількості студентів з 

елементарним (початковим) рівнем сформованості 

ціннісного компонента на 32 %, збільшення кількості з 

середнім (репродуктивно-продуктивним) рівнем на 

16,6 % та відповідно на 15,4 % з високим (творчим) 

рівнем. Наочно результати відображує рис. 1. 

З метою виявлення збігу та розбіжності 

характеристик груп студентів, які брали участь у 

дослідженні, порівнювали дві статистичні гіпотези: 

нульову та альтернативну. За нульовою гіпотезою 

одержані результати не містять розбіжностей, за 

альтернативною – вірогідність помилки не перевищує 

5 % (рівень значимості 0,05). Для даних, виміряних за 

порядковою шкалою, або шкалою рангів, застосували 

критерій однорідності χ
2
. Для порівнюваних вибірок 

розрахували емпіричне значення критерію однорідності 

χ
2

емп = 24,59. Одержані дані порівняли з критичним 

значенням χ
2
0,05 (табличне значення становить 5,99) [9, 

с.52] і зробили висновки щодо випадковості та 

закономірності розбіжностей характеристик: 24,59 > 

5,99, тобто χ
2
емп п  >  χ

2
0,05. 
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Рис. 1. Результати сформованості ціннісного компонента готовності на різних етапах експерименту 

 

Висновки. На основі розрахунків можемо 

стверджувати, що для ціннісного компонента готовності 

майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної 

діяльності достовірність розбіжностей характеристик 

вибірок констатувального і формувального етапів 

експерименту становить 95 %. Отже, результати 

дослідження є закономірними і доводять, що 

ефективність змін зумовлена застосуванням 

експериментальної методики навчання. Статистичні 

дані, одержані за результатами заключного зрізу 

формувального етапу експерименту переконливо 

доводять, що навчання студентів за експериментальною 

методикою сприяє сформованості ціннісного 

компонента готовності до організації еколого-

педагогічної діяльності у ЗНЗ.  
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THE FORMEDNESS OF THE AXIOLOGICAL COMPONENT OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS’ 

READINESS TO ORGANIZE ECOLOGO-EDUCATIONAL ACTIVITY 

The article demonstrates the results of the experimental verification which was aimed at emphasizing the formedness of the 

axiological component of future biology teachers’ readiness to organize ecologo-pedagogical activity. With the help of 
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Постановка проблеми. Сучасний рівень 

українського суспільства, економічна, політична кризи 

спричинили кризу інституту сім’ї, основ родинного 

виховання. Відбувається глобальна криза сімейних 

цінностей, змінюється парадигма відношення до життя – 

домінантою стає егоцентризм, як з боку дітей, так і 

батьків, а також культ сили і грошей. Криза українського 

суспільства вплинула  на індивідуальність, активність та 

ініціативність молодого покоління, привела його, с 

одного боку, до соціального і культурного інфантилізму, 

аз іншого – до прагматизму, соціальної неадекватності, 

аж до прояву жорстокості, агресивності. У 

взаємовідносинах близьких людей нормою стає 

агресивність ( насильство в сім’ї, жорстоке поводження з 

дітьми, експлуатація дитячої праці, байдуже ставлення 

до проблем і потреб підростаючого покоління), 

нав’язування батьками правил, без налагодженого з 

дітьми взаємопорозуміння, що природньо призводить до 

протесту,бунтарства. Це може виявлятися у вчинках, а 

може бути і прихованим ( коли дитина ніби то слухняна, 

а в її душі зростає невдоволення і відчуження, 

знижується самооцінка, зникає самоповага).  

Мета статті. Проблемапротестної поведінки молоді з 

кожним роком стає актуальнішою і охоплює майже всі 

сфери її життя. Мета статті звернути увагу соціальних 

працівників, громадськості на потребу молодого 

покоління у самовираженні, на ті протестні, 

екстремальні, іноді загрозливі, ризиковані його  прояви, 

спрямовані на привернення до себе уваги суспільства, 

рідних, однолітків і в кінцевому рахунку, задоволення, 

через ці  дії своїх життєвих потреб.  

Виклад основного матеріалу. Наслідком 

прагматизації життя молодого покоління є корозія 

усталених духовних та сімейних цінностей, соціальної 

природи людини, закладеної в культурну сферу її життя. 

Адже культура як система понять, цінностей та оцінок її 

носія, значною мірою визначає те, як бачить світ 

людина, які соціальні якості при цьому виявляє, якими 

соціальними цінностями оперує, як діє в цьому світі.  

На тлі розвитку техногенної цивілізації і 

глобалізаційних процесів у суспільстві, руйнування 

норм соціальної регуляції, зміни ритму життя, умов 

життєдіяльності людини та збереження тілесного і 

психічного здоров’я, відбулося прискорене зростання 

екстремальних проявів активності молоді в різних 

формах її прояву. Ці процеси у суспільстві призвели до 

створення андеграундної поведінки у молодіжному 

середовищі, а протестні явища, ризикована поведінка 

викликають у суспільстві засудження, а не розуміння.  

Екстремальна поведінка стала, для більшої частини 

молоді, найбільш простим засобом самовираження: не 

потрібно читати книжки, мати власну думку, позицію, 

оскільки у цьому випадку, статус молодої людини 

залежить не від інтелекту, а від відсутності інстинкту 

самозбереження, ступеня ризику, якому вона себе піддає 

(екстремальний, ризикований вчинок викликає повагу 

серед однолітків). Успіх, повага, схвальність серед 

однолітків – найпростіший, на думку молодого 

покоління шлях до багатства, популярності, підвищення 

статусу у власних очах.  

Екстремальна поведінка (extremus – лат. – крайній) – 

поведінка за межею можливого, сприймається 

суспільством як даність, оскільки на персональному 

рівні є джерелом певних базових структур родової 

людини і навіть в певному розумінні, корисним, тому що 

руйнує традиційні форми суспільного або 

індивідуального життя, відкриває шлях новим формам 

[2, с.65]. Серед таких видів діяльності популярними в 

молодіжному середовищі є: бейсджампінг – стрибки з 

парашутом зі старих ліній електромереж, будинків, 

мостів; банджі-джампінг – стрибки з мостів висотою 

біля 50м (до ніг прикріпляється резиновий канат, 

вільний політ триває 5-6 сек.); тріал – мистецтво 

подолання перешкод на велосипеді (рекордним є 

стрибок на велосипеді на висоту 5 метрів); страйкбол – 

доволі небезпечний вид екстремального відпочинку( 

стрілянина кульками); паркур – подолання міських 

перешкод( в межах міста прокладається маршрут, який 

необхідно пройти за мінімальний час, не обходячи 

перешкоди – стіни, огорожі, будинки і не 

використовуючи ніяких пристроїв, крім свого власного 

тіла). Люди, які займаютьсяпаркуром (трейсеры), 

використовуютьелементи акробатики,гімнастики, бігу, 

скелелазання. Паркур передбачає, в певній мірі, 

здоровий спосіб життя. Кращі трейсери не вживають 

алкогольні напої, не палять, але в то же час паркур – 

заняття травмо небезпечне:трейсери стрибають зі стін, 

перекидаються, виконують складні перевороти; серйозні 

У визначенні проблемного поля даної статті – ключові аспекти протестної поведінки, яку підростаюче 

покоління України  використовує як  спосіб самовираження і стиль життєдіяльності.  

Ключові слова: протест, протестна поведінка, екстремальність, екстремальна залежність, ризик, 

азарт. 
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травми, переломи, струси, проблеми із суглобами; 

руфінг – дослідження дахів; діггери рухаються у 

зворотньому напрямку від буферів і джамперів, шукають 

пригод під землею, в міських дренажних системах і 

каналізаціях; фаєр поінг – екстремальний вид діяльності 

– жонглювання палаючими парними предметами, які 

закріплені на вірьовці. 

І саме в таких видах екстремального самовираження 

молоді, останнім часом, все частіше прослідковується, 

так звана протестна поведінка. Її виникнення 

спричинено багатьма чинниками. Сучасне покоління 

відзначається новим рівнем самосвідомості, зміни Я-

концепції, яка характеризується прагненням зрозуміти 

себе, з’ясувати свої можливості і особливості, зрозуміти, 

що поєднує їх з іншими людьми, що виділяє серед них, 

що робить унікальними і неповторними. Це і пояснює, 

частково, бажання ризикувати, тим самим виділятися в 

своєму середовищі, бути впізнаним, популярним. 

Факторами ризику стають: підвищений егоцентризм, 

прагнення до спротиву, упертість, протест, боротьба 

проти виховних авторитетів, прагнення до невідомого, 

ризикованого; загострена пристрасть до незалежності, 

відриву від сім’ї, в той же час – незрілість моральних 

переконань; хворобливе реагування на зміни і події, 

схильність перебільшувати ступінь складності 

проблеми, негативна або несформована Я-концепція; 

гіпертрофовані поведінкові реакції. Головним стає 

процес, ризиковані дії. При цьому молода людина 

прагне залишитися вільною, і навіть запевняє себе в 

тому, що ці дії роблять її вільною. В цьому прагненні 

свободи людина розраховується залежністю від того, що 

приносить їй задоволення, радість, насолоду.  

Хронічне заперечення суспільних цінностей, яке 

відбувається з часів перебудови,  призвело до порожнечі 

в свідомості молодого покоління, до апатії і аномії з 

одного боку, а з другого – привертання уваги до себе, 

різними засобами, в тому числі, ризикованими, 

екстремальними діями, що останнім часом сприймається 

в сучасному українському суспільстві, як нормальне 

явище. Важливо підкреслити те, що ці  дії молодих 

людей є усвідомленими, спрямованими на набуття 

певного статусу в своєму середовищі, на доведення 

дорослим, що вони є значимі і самодостатні. Обираючи 

дедалі радикальніші дії, пов’язані з ризиком, 

небезпекою, молодь ніби доводить перевагу сучасного 

покоління над старшим. При цьому часто проявляє 

зневагу до діючих у суспільстві правил поведінки, норм, 

етичних засад. Показником у виборі життєвої позиції 

молоді, у досягненні успіху, поваги, а в деяких випадках 

– бажання бути багатим, для сучасної молоді стає ризик, 

азарт. При цьому, саме відношення до ризику, 

ризикованої поведінки може бути неоднозначним: деякі 

молоді люди приймають за ризик свій власний страх, 

неадекватну, асоціальну поведінку; інші – показують 

повне нерозуміння реальної загрози, небезпеки; частина, 

таким чином, просить про допомогу, звертаючи на себе 

увагу (якщо зі мною щось трапиться, вони – дорослі, 

батьки, вчителі,дівчинка/хлопчик, до кого я проявляю 

зацікавленість – будуть плакати, жаліти, страждати, 

співчувати, винуватити себе). Ризик, ризикована 

поведінка завжди супроводжується азартом,як 

емоційним вираженням бажання володіти об’єктом 

задоволення; як тим, що штовхає людину до взаємодії, 

споживання цього об’єкту. Азарт це граничне емоційне 

вираження процесу оволодіння об’єктом; це навіть 

більше, ніж  просто повне злиття з об’єктом, це повна 

розчинність себе в об’єкті, з втратою себе для себе [3, 

с.370]. Азарт не відпускає людину, не дає їй зупинитися 

і побороти азартне бажання продовжувати, не дивлячись 

на результат, який часто втрачає значення, межує зі 

смертю або небезпечними травмами.   

Дуже часто ризикована поведінка стає реакцією на 

байдуже ставлення суспільства до проблем молодого 

покоління, або зневажливі, засуджуючі, заборонні дії 

дорослих. Іноді ризиковану поведінку розглядають як 

нормальну, але питання наскільки "нормальним"для 

людини є ризик, що є нормою ризику, залишається, 

особливо для молоді, без відповіді. Це пояснює, чому 

молодь ризикуючи, не замислюється про небезпеку, аж 

до тих пір поки не  трапиться щось непоправне. Але і в 

цьому випадку деякі з них намагаються "попіаритися", 

похизуватися, вдавати байдужість, сміливість, 

безстрашність. Позицію таких молодих людей 

характеризує протест проти батьків, вчителів, 

суспільних цінностей, проти примусової орієнтації на 

слухняних, безініціативних виконавців дорослих рішень. 

Протест молодої людини це  відповідь на посягання 

щодо її свободи, самостійності, незалежності. Для 

молодих людей  свобода, в їхньому розумінні, це : я 

роблю те, що не роблять інші; я роблю це класно, краще 

за всіх; ніхто не зможе це повторити. Свобода стає для 

молодих людей цінністю, яка набуває всеохоплюючого 

значення (я можу робити, що хочу; я вільний робити, що 

хочу; свобода – мірило моєї дорослості). Молодь 

гостріше відчуває соціальну несправедливість, більш 

чутлива, підпадає під психологічну зраненість і готова 

відбивати будь яку дискримінацію в свій бік. При цьому 

молоді люди  не розуміють, що зріла свобода передбачає 

відповідальність за прийняття і виконання прийнятих 

рішень, усвідомленість, ініціативність і самостійність. А 

безмежна свобода не робить людину вільною, навпаки, 

приводить до різного роду залежностей від предмета 

задоволення (ризик, азарт, адреналін, наркотики, 

алкоголь), які молода людина дуже часто і сприймає за 

свободу, за вільний прояв своїх бажань і задоволень. 

Безмежна свобода може принести багато проблем: адже 

здавалося б вільна реалізація потреб людини, в тому 

числі і потреб у задоволенні,має зробити людину 

щасливою, самодостатньою, але водночас штовхає до 

залежного стилю життя. Постійна стимуляція центру 

задоволення, який знаходиться в мозку людини 

призводить до того, що людина починає виділяти 

певний об’єкт, який забезпечує їй задоволення і в 

прагненні отримувати його у все більшій мірі,поступово 

попадає в залежність від нього, а також від тих засобів, 

які при цьому використовує. При цьому молода людина 

починає орієнтуватись на той шлях отримання 

задоволення, який для неї є легшим і той, який веде до 

необмежених бажань і насолод. Як раз соціальне 

очікування незалежності, задоволення, багатства, успіху, 

матеріальних благ без прикладання особливих зусиль і 

лежить в основі ризикованої, екстремальної поведінки 
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(протест стосовно тих норм, вимог, заборон, які 

висуваєдержава, вчителі, батьки). Адже людині легше 

проявити свободу в сферіекстремальної поведінки, в 

сексуальних відносинах, в процесі вживання алкоголю, 

наркотиків, ніж у професійній, соціальній діяльності. І 

саме ця поведінка стає об’єктом критики, 

незадоволення, засудження з боку дорослих, без спроби 

показати розуміння, безумовну любов, бажання почути, 

допомогти, служити. 

Поведінка, як процес взаємодії особистості з 

довкіллям, обумовлений її індивідуальними 

особливостями і внутрішньою активністю, виявляється у 

вигляді зовнішніх дій, вчинків на будь яке зовнішнє 

подразнення, вплив.  Якщо уявити собі поведінку, 

вчинки людини вершиною піраміди (видимою частиною 

айсбергу), на яку звертають увагу вчителі, батьки, 

громадськість і намагаються на неї впливати, то 

основою цієї піраміди ( невидимою стороною айсбергу) 

є фундаментальна, базова основа життєдіяльності 

людини, її потреби, цінності, переконання. Всі дії, 

вчинки людей мотивовані їхніми потребами.  

Незадоволення потреб породжує різні дії та емоції (від 

страху, болю, образи до бажання виділитися, проявити 

себе, довести свою унікальність через ризик, азарт, 

агресивність, жорстокість). І впливати на молодь, на її 

дії, вчинки, відношення, засоби самовираження потрібно 

саме через цю невидиму, але визначальну основу 

формування і становлення особистості – на базові 

потреби, цінності і переконання. 

Такими базовими потребами для молоді, особливо 

для підлітків, є потреби в любові, розумінні, визнанні, 

повазі. Молоде покоління  прагне бути потрібним і 

близьким,  успішним у справах, у навчанні, на роботі; 

потребує самореалізації, розвитку своїх здібностей, 

самовдосконалення, поваги до себе. І саме ці потреби 

найчастіше попадають у зону ризику. Дії дорослих, 

батьків, вчителів не завжди відповідають потребам 

молодих людей і враховують їх. Найчастіше – входять в 

протиріччя з ними. Замість того, щоб будувати свої 

відносини з дітьми на основі довіри, любові і  служіння; 

проявляти любов і повагу, інтерес до їхнього життя і 

захоплень; допомагати в їх самовираженні і 

самовизначенні, дорослі часто штовхають їх до 

руйнівних емоцій (біль, страх, образа), в яких присутня 

більша чи менша доля страждань. Пережити, висловити 

вербально ці емоції для молодої людини, важко, іноді 

неможливо через внутрішню напругу. Тому часто ці 

емоції ховають, замовчують або ж виплескують через 

грубість, зухвалість, девіантну, асоціальну поведінку. З 

іншого боку, незадоволеність молодої людини 

реалізацією своїх потреб в любові, повазі, розумінні 

породжує у неї переживання с приводу сприйняття себе, 

свого образу, оцінки себе (часто, як лузера, невдаху, 

якого не хочуть і не чують, не розуміють і не 

помічають). Вона починає думати, що задоволення 

потреби в розумінні, повазі може вплинути на позитивне 

відношення до себе, на формування почуття 

самоцінності як основи психологічного виживання, а 

тому прагне  знайти задоволення цих потреб в 

екстремальних видах діяльності, які дуже часто 

межують з травмо небезпекою і загрозою для здоров’я і 

життя. Дуже часто молодій людині, легше задовольнити 

ці потребив своєму середовищі, орієнтуючись на 

підняття авторитету, поваги, статусу, впізнавання,через 

ризиковані, протестні дії, а не на творчу, навчальну, 

професійну діяльність, не на результат особистісного 

зростання – володіння системою професійних знань, 

умінь і компетенцій. 

Екстремальність в протестній поведінці молоді 

проявляється: 

а) в особистісному самовизначенні, коли вони 

сприяють формуванню почуття впевненості в собі, 

підняття свого особистого статусу в колі друзів, 

однолітків; орієнтація, в цьому випадку, йде на фізичну 

силу, ризикованість, сміливість, зовнішню епотажність; 

б) в груповому самовизначенні, екстремальні прояви 

формують у молодої людини позицію відносно своєї 

ролі, місця, місії в суспільстві, що часто проявляється в 

радикальних настроях; так звана "золота молодь"в своїх 

екстремальних проявах самовираження показує свою 

важливість, значимість, надмінність по відношенню до 

інших (шкільний буллінг, діти ізгої). 

Останнім часом, екстремальність стає таким 

допінгом для молоді, який все більше пронизує сфери 

життя людини. Молода людина все більше починає 

делегувати себе, віддаватись, зливатись з стимуляторами 

активності, допінгами задоволення, які приносять 

задоволення, успіх, при цьому губить себе як 

особистість, відмовляється від себе. Дуже часто цим 

починають користуватись невігласи, які створюють 

"групи смерті"в соціальних мережах, заманюють молодь 

пропозиціями зіграти у смертельну гру. Таке інтенсивне 

маніпулювання свідомістю молоді штовхає її до 

екстремальних проявів (формування психологічної 

маси); навіювання (втрата критичності, аналізу, 

логічного мислення); реклами (дієва технологія 

перебільшення можливостей, залежність від відео 

зйомок на телефони, залежність від кількості "лайків"), 

суїцидної поведінки.  

У соціальному просторі України стрімко 

поширюється небезпечна мережева гра "Синій кит". Ця 

гра є небезпечною, бо в кінцевому рахунку штовхає 

молодь, підлітків до самогубства. Адміністратори сайту 

відпрацювали чіткій алгоритм дій: 

– психологічне вивчення особистості підлітка та його 

готовність до самогубства через спілкування в 

приватному чаті; 

– залучення дітей до виконання послідовного ряду 

завдань: всього в грі 50 завдань (квестів); кожне з них 

описує зміст дій, на виконання яких відводиться певний 

час (обмеження часу не дає дитині можливості 

подумати, прийняти усвідомлене рішення, критично 

замислитись); виконання кожного завдання фіксується 

на фото або відео; 

– практично всі завдання передбачають нанесення 

дитиною власноруч собі каліцтв, заподіяння болю, 

фізичних травм, опіків; 

– коли адміністратор сайту впевнений, що дитина 

готова до суїциду, він створює відеофільм (з певним 

музичним супроводом), в якому дитина в головній ролі і 

з своїми власними проблемами, які обговорюються і на 

основі цього обговорення дитина підштовхується до 
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єдиного шляху їх вирішення – самогубства. Фінальним 

завданням є фіксування моменту смерті на камеру в 

онлайн-режимі. 

Смертельні «квести» захопили дітей України. Вже 

наявні випадки самогубств та заподіяння собі шкоди, 

каліцтв. Діти, які приєдналися до гри, у більшості, з 

благополучних сімей, добре вчаться, ерудовані, 

цікавляться літературою, музикою. Адміністратори цих 

смертельних сайтів порівнюють себе з китами – 

тваринами, які добровільно можуть звести рахунок з 

життям, а значить асоціюються молодими людьми з 

свободою, яка є для них цінністю всеохоплюючого 

значення. 

Блокування цих груп з боку держави, поодинокі 

заходи не дають ефективних результатів. Тому студенти 

спеціальності «Соціальна робота» і «Соціальна 

педагогіка» факультету психології і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя 

створили потужну "Хвилю", яка має за мету об’єднати 

зусилля усіх небайдужих людей – викладачів ВНЗ, 

представників Міськвно і Райвно, вчителів, студентів, 

батьків та учнів та спрямувати освітянський рух України 

на вирішення даної проблеми. Це "Хвиля" взаємного 

обміну інформацією, досвідом, ідеями, практичними 

знахідками, методичними порадами.   

Втягування молоді в різні види екстремальної, 

ризикованої поведінки, в основі якої лежить протест, 

обумовлено, як правило, складними відносинами в сім’ї, 

з тривалим ігноруванням дорослими проблем дітей, їх 

переживань, потреб. Дуже часто конфлікти батьків і 

дітей відбуваються через непорозуміння, різні погляди 

на ті чи інші проблеми, небажання зрозуміти, виявити 

повагу до думки чи вчинку іншого. Дуже часто це 

можуть бути зауваження дорослих з приводу поганих 

оцінок, надто короткої спідниці, небажаних друзів – 

зауваження, які батьки промовляють директивним 

тоном, обзивають дочку "хвойдою", сина "чмошником"; 

допускають висловлення типу – спочатку зароби, а 

потім будеш підвищувати голос"; забирають особисті 

речі (ноутбуки, планшети, телефони); нав’язують  

бажаний для дорослих образ поведінки. Цим самим вони 

провокують дитинувідповідати роздратовано, агресивно, 

а потім відповідно і діяти в протестній формі, аж до 

прояву суїциду. Несхвальна реакція дорослих на вчинки 

дитини (пустощі, бешкетування¸ неслухняність, 

непосидючість, упертість) викликає або протестні дії 

дітей (зробити всупереч настановам батьків), або 

бажання довести, що вони гарні чи змиритися з тим, що 

їх вчинки, поведінка постійно не схвалюються, 

критикуються, без аналізу, без бажання зрозуміти і 

підтримати. Висловлювання: що б я не робив, тобі не 

догодиш – свідчить про переживання дитиною 

постійного незадоволення дорослих і втратою нею 

сподівання, що батьки її колись почують і зрозуміють. А 

зрозуміти потрібно, тому що такі прояви, як впертість, 

неслухняність часто пов’язані у дитини з конкретною 

ситуацією, настроєм і не проявляються як дії для 

дратування дорослих, скоріше як спроба привернути 

увагу. І навіть, якщо впертість – сформована риса 

характеру, дорослі мають відноситися з розумінням і не 

акцентувати увагу на цьому, не докоряти дітям у 

неповазі до себе, агресивності і неслухняності. 

Викликає протестну поведінку і постійне осудження 

дітей. Ця реакція дорослих дуже близька до 

несхвальності, але має і особливості:до несхвальності 

додається ще і постійне осудження, висміювання, 

нав’язування ярликів, вербальне приниження. Як і 

несхвальність, постійне засудження штовхає людей до 

ризикованих дій, для привернення уваги, для 

усвідомленого протесту проти насильницької, 

примусової орієнтації на слухняних виконавців волі 

дорослих. Батьки жаліються, що дитина не слухає, 

говорить неправду. При цьому перевіряють нишком 

сумки, шафи, тумбочки, щоб знайти цигарки, наркотики, 

з метою осудити дитину і покарати, замість того щоб 

шукатишляхі порозуміння, довірливих стосунків, 

підтримки.  

Директивні методи у відношеннях з дітьми не діють. 

Іноді тільки трагічні випадки заставляють і батьків і 

дітей задуматись про небезпеку для життя, про те, як 

відновити втрачені стосунки, взаємопорозуміння. 

Потрібні "непрямі, м’які"методи роботи і спілкування, 

які б оптимізували середовище навколо молодої 

людини, які б не торкалися базових і системо 

утворюючих основ її поведінки; потрібні методи 

скеровуючої соціалізації особистості. 

Висновки. Таким чином можна констатувати, що в 

роботі з екстремально залежними, з яскраво вираженими  

протестними настроями  молодими людьми, важливою є 

підтримка батьків,безумовна любов і служіння, бажання 

дітей і батьків мати добрі, довірливі відносини з позиції 

рівності. Впевненість дитини в тому, що її  бузумовно 

люблять, поважають її потреби та інтереси, цікавляться 

її життям не потребує від дитини доводити свою 

значимість, самобутність, неординарність. І тоді ніякі 

"сайти смерті"не заставлять дитину зробити крок з даху, 

з вікна, ризикувати своїм життям заради приверненя 

уваги до себе, до свого світу надій, сподівань. мрій. Бо у 

неї є друзі, родина, є особистий простір, особисті і 

спільні з рідними – інтереси, плани, майбутнє. І тільки 

необмежена кількість вільного часу, неконтрольований 

простір соціалізації молоді (мається на увазі, відсутність 

спілкування з батьками, або "фейкове"спілкування, 

відсутність друзів, необмежене перебування в 

соціальних мережах, втеча від реального у віртуальний 

світ) штовхає дітей до різного роду залежностей, 

трагедій екстремальної, доведеної до абсурдного ризику, 

поведінки, суїциду. 
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CHARACTERISTICS OF PROTEST BEHAVIOR AS AN EXTREME EXPRESSION OF TEENAGERS 

The definition of the problem field of this article - key aspects of protest behavior that the younger generation of Ukraine is 

using as means of self-expression and a style of life. 
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Постановка проблеми. В складних умовах 

сьогодення зростає об’єктивна потреба в діяльності 

комплексного характеру – медико-соціальної роботи, в 

межах якої соціальні працівники реалізують спеціальні 

профілактичні та реабілітаційні програми для особливих 

категорій осіб (алко- та наркозалежних, психічно 

хворих, Віл-інфікованих, людей з обмеженими 

можливостями, похилого віку, невиліковно хворих) у 

наркологічних і психіатричних диспансерах, медико-

соціальних реабілітаційних закладах; геріатричних 

інтернатах, хоспісах та ін.  

Вітчизняними вченими висвітлено різні аспекти 

проблеми становлення інституту медико-соціальної 

роботи і особливостей професійної діяльності фахівців 

медико-соціальної сфери (І.Булах, І.Грига, Н.Зимовець, 

Л. Кнодель, Г. Мешко, С. Стеценко та ін.). Серед 

зарубіжних дослідників варто відзначити В.Бочарову, 

Дж. Донеллі, Б. Еріксона, А. Козлова, М. Пейна, 

Ю. Хеймінга, О. Холостову, Ю. Шуригіну та ін. 

Недостатньо досліджними залишаються питання 

професійної підготовки фахівців для забезпечення 

медико-соціальної роботи. 

Мета статті – розкрити особливості підготовки 

соціальних працівників до медико-соціальної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Медико-соціальна 

робота – це вид мультидисциплінарної професійної 

діяльності медичного, психолого-педагогічного і 

соціально-правового характеру, спрямованої на 

відновлення, збереження та зміцнення здоров’я 

населення. Вона принципово змінює комплексну 

допомогу в сфері охорони здоров’я, оскільки передбачає 

забезпечення системних медико-соціальних впливів на 

більш ранніх етапах розвитку хвороби і соціальної 

дезадаптації, які потенційно ведуть до важких 

ускладнень чи інвалідності. 

Базова модель медико-соціальної роботи була 

запропонована А. Мартиненко. Вона включає медико-

соціальну роботу: патогенетичної спрямованості (робота з 

тими, хто часто хворіє, має виражені соціальні проблеми, 

обмежені фізичні можливості) і профілактичної 

спрямованості (люди групи підвищеного ризику, члени їх 

сімей) [1]. 

Оскільки медико-соціальна робота є мультидисцип-

лінарним видом діяльності, вона використовує форми і 

методи роботи, характерні для системи охорони здоров’я 

(реабілітаційні, психотерапевтичні), соціального захисту 

населення (консультування, соціальне обслуговування в 

стаціонарних закладах і вдома). Крім того, 

використовуються методи психології і педагогіки. 

Медико-соціальна робота проводиться в різних 
установах і закладах: медичних, соціальних, комбінованих 

медико-соціальних, в закладах профілактичного 

спрямування (пропаганда здорового способу життя, 

профілактика алкоголізму, наркоманії та ін.).  

В практиці медико-соціальної роботи найбільшого 

поширення набули технології медико-соціальної роботи 

з хворими на ВІЛ/СНІД, алко- та наркозалежними, 

невиліковно та психічно хворими, інвалідами. 

Під технологією медико-соціальної роботи розуміємо 

сукупність методів, прийомів і впливів, які спрямовані 

на усунення чи компенсацію обмежень життєдіяльності, 

підтримку і зміцнення здоров’я людини через інститути 

медичного і соціального страхування, соціального 

забезпечення, медико-соціального обслуговування тощо. 

Безперечно, майбутні фахівці соціальної роботи 

повинні бути готові до використання медико-соціальних 

технологій у професійній діяльності. 

В Ужгородському національному університеті 

підготовка соціальних працівників до використання 

технологій медико-соціальної роботи забезпечується в 

процесі теоретичної і практичної підготовки, поза 

аудиторної роботи. На першому етапі під час вивчення 

дисциплін «Вступ до спеціальності», «Медико-соціальні 

основи здоров’я», «Система організації соціальних 

служб», «Теорія соціальної роботи», «Методи соціальної 

роботи», «Соціальна робота з різними категоріями 

клієнтів» здійснюється теоретична підготовка студентів 

до майбутньої професійної діяльності у сфері медико-
соціальної роботи, а також практичне навчання, що 

передбачає організацію практики студентів у таких 

У статті розглядається проблема підготовки соціальних працівників до використання технологій 

медико-соціальної роботи у професійній діяльності. Підкреслюється, що в багатьох випадках у людей є 

проблеми, які самостійно неможливо вирішити медикам і соціальним працівникам, вони є за межами їх 

компетенції. В цих умовах зростає значення комплексної медико-соціальної роботи, яка реалізується в 

спеціальних профілактичних і реабілітаційних програмах для людей з алкогольною і наркотичною 

залежністю, похилого віку, невиліковно хворих. Проаналізовано досвід Ужгородського національного 

університету у підготовці фахівців до медико-соціальної роботи. 

Ключові слова: соціальні працівники, медико-соціальна робота, технології, профілактика. 
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закладах, як: центр профілактики та боротьби зі СНІДом, 

територіальний центр обслуговування інвалідів та 
одиноких непрацездатних громадян, геріатричний будинок-

інтернат, обласний наркологічний диспансер, 

психоневрологічний диспансер та ін. Також студенти 
залучаються до участі у волонтерській діяльності. 

Другий етап (дисципліни «Технології соціальної роботи» 

і «Соціальна медицина») передбачає цілеспрямовану 
підготовку соціальних працівників до медико-соціальної 

роботи та застосування ТМСР у професійній діяльності, яка 
здійснюється шляхом використанням різних форм, методів і 

засобів навчання. Так, провідними формами навчання на 

цьому етапі є лекції-візуалізації та теоретичного 
конструювання, де вербальна інформація технічними 

засобами трансформується у певний візуальний ряд і таким 

чином відбувається зміщення акценту з монологічного 
викладення матеріалу на спільну творчу діяльність викладача 

і студентів. Для наочності використовуються різні носії 
змістової інформації (слайди, плівки, малюнки, блок-схеми і 

т.д.).  Доцільним є проведення семінарських занять у формі 

семінару-дискусії. Практикується запрошення вітчизняних і 
зарубіжних фахівців медико-соціальних закладів для 

проведення окремих лекційних і практичних занять і 
професійно спрямованих виховних заходів. Важливе 

значення у професійній підготовці майбутніх соціальних 

працівників до роботи в соціально-медичній сфері мають 
спеціальні екскурсії. Важливу роль у процесі підготовки 

соціальних працівників до застосування ТМСР відіграють 

активні методи: кейси, ділові ігри, тренінги,  проектування.  
На цьому етапі студенти активно залучаються до 

позааудиторної професійно спрямованої роботи, яка 
реалізується в двох напрямках – науковому і культурно-

масовому. У рамках першого напрямку систематично 

проводяться науково-практичні студентські конференції, 
семінари, конкурси наукових робіт студентів, майстер-

класи, тренінгові заняття, зустрічі та ін.  

Культурно-масовий напрямок передбачає інформаційні 
бесіди, лекції, тренінги, дискусії, вечори запитань і 

відповідей, благодійні акції, презентації. 
У межах третього етапу (дисципліни «Методика 

індивідуального та групового консультування», «Основи 

соціальної реабілітації») здійснюється підготовка 
майбутніх соціальних працівників до застосування 

технологій медико-соціальної роботи з конкретними 

категоріями осіб у закладах різного типу, наприклад, 

наркозалежними, невиліковно хворими, їх сім’ями тощо. На 

цьому етапі застосовуються форми і методи роботи, які 
передбачають більшу самостійність і відповідальність 

студентів за виконану роботу, зокрема, метод проектів. 

Студентам пропонується різноманітна тематика проектних 
робіт: «Технологія соціальної реабілітації дітей з 

обмеженими можливостями», «Технологія організації 

хоспісного обслуговування» та ін. Презентація проектів 
відбувається у вигляді доповіді на студентській науковій 

конференції, публічного захисту, звіту тощо. Слід 
відзначити, що тематика бакалаврських, дипломних і 

магістерських робіт обов’язково передбачає дослідження 

медико-соціальних аспектів професійної діяльності фахівців 
соціальної роботи. 

Виявлено, що реалізація завдань підготовки майбутніх 

соціальних працівників до застосування ТМСР у 
професійній діяльності відбувається ефективно за 

дотримання таких педагогічних умов: професійна 
орієнтація студентів на медико-соціальну роботу, 

використання потенціалу професійно-спрямованих 

дисциплін у позанавчальній діяльності, проведення 
практичних занять та організація практики студентів у 

медико-соціальних закладах і службах, участь майбутніх 
соціальних працівників у волонтерській діяльності. 

Позитивний вплив на підготовку студентів до 

застосування ТМСР має міжнародне співробітництво УжНУ, 
зокрема з США та Угорщиною (спільні конференції, 

міжнародні проекти, стажування, наукові дослідження та 

ін.). У 2012-2014 рр. майбутні соціальні працівники УжНУ 
були залучені до реалізації україно-угорського проекту 

«Навички здорового способу життя». Зауважимо, що в 
Угорщині професійна підготовка соціальних працівників 

тісно пов’язана з медициною і здійснюється зазвичай на 

факультетах охорони здоров’я. 
Висновки. Вважаємо підготовку майбутніх соціальних 

працівників до використання технологій медико-соціальної 

роботи невід’ємною складовою професійної підготовки. 
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both medical and social workers, because the workers are faced to the problems that are beyond their professional competence and 
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Постановка проблеми. Однією з найголовніших 

складових навчально-виховного процесу в сучасному 

дошкільному закладі є навчання мови та розвиток 

мовлення, які відтворюють внутрішній світ дитини. 

Останнім часом головна увага приділялася формуванню 

особистості, яка адекватно, вільно і творчо застосовує 

мову в різних ситуаціях, а також із метою реалізації 

власне мовленнєвих завдань. Базовий компонент 

дошкільної освіти визначає кінцеву мету мовленнєвого 

розвитку випускника дошкільного закладу сформованість 

у нього комунікативної компетенції, яка є однією з 

провідних базисних характеристик особистості, що 

формується на етапі дошкільного дитинства (А.М. Богуш, 

М.С. Вашуленко, Н.В. Гавриш, О.Л. Кононко, К.Л. Крутій 

та ін.). Реалізація цієї мети здійснюється у процесі 

мовленнєвого розвитку дітей, тобто під час формування 

певних мовленнєвих умінь та навичок, що забезпечують 

функціонування мовлення. Як бачимо, у компоненті 

мовленнєвого розвитку дошкільників штучно 

об’єднуються в єдине ціле два самостійних і різних за 

своєю методичною сутністю напрями: лінгвістичний, 

який передбачає ознайомлення дітей з мовними 

явищами, і комунікативний – розвиток мовленнєвих 

навичок. Ознайомлення дітей з мовними явищами 

потребує елементарного усвідомлення суттєвих ознак 

одиниць мови і на цій основі формування мовленнєвих 

умінь. Розвиток мовленнєвих навичок у дітей старшого 

дошкільного віку формується на неусвідомленому рівні 

використання мови у процесі говоріння. Означені аспекти 

мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку 

потребують різних за змістом методичних підходів, 

оскільки в основі діяльності дитини з практично-

теоретичного засвоєння мови й практичного оволодіння 

мовленням лежать різні психологічні механізми.  

Усне мовлення в дошкільному віці розвивається у 

дітей з малечку інтуїтивним, навмисним, аналогійним, 

мимовільним шляхом – шляхом генералізації фонетичних 

і граматичних відношень (С. Рубінштейн, Ф. Сохін) та 

«емпіричних узагальнень» (Л. Божович). Засвоєння 

дітьми одиниць мови (мовних понять) у дітей у ДНЗ 

відбувається стихійно, на основі здобутого життєвого 

досвіду, за типом «житєйських» (Л.С. Виготський). 

Спонтанність засвоєння мовних явищ у старших 

дошкільників негативно позначається на шкільному 

навчанні, на подальшому засвоєнні системи мови, 

усвідомленні суттєвих ознак мовних одиниць та на 

оволодінні комунікативними вміннями й навичками. 

Невирішеність проблеми потребує детального 

теоретичного розгляду психологічних механізмів 

метамовного розвитку дітей та розробки практичних 

підходів, які мають передбачати постановку чіткої мети і 

завдань навчання метамови дітей старшого дошкільного 

віку в дошкільному навчальному закладі. 

Мета статті – на основі теоретичного обґрунтування 

наукових досліджень вчених представників різних наук 

та власних досліджень про ставлення дітей старшого 

дошкільного віку до власної мовленнєвої діяльності 

виокремити освітні завдання навчання метамови дітей 

старшого дошкільного віку в ДНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Мовленнєву 

діяльність розглядали як сукупність психофізіологічних 

дій організму людини, які спрямовуються на 

сприймання і розуміння мовлення або породження його 

в усній чи писемній формі [1]. Зростаючи, діти 

дошкільного віку мимоволі оволодівають мовленнєвою 

діяльністю тобто процесом спілкування, мовною 

комунікацією, що здійснюється за допомогою різних 

видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння) і 

різних форм мовлення (діалога, монолога). У процесі 

мовленнєвої діяльності, яка формується раніше ніж 

навчання дошкільників мови, відбувається оволодіння 

мовою, яка не завжди є усвідомленням засобів мови для 

мовленнєвої діяльності, активне опанування фонетикою, 

лексикою, словотвором, морфологією, синтаксисом, 

стилістикою. 

Започатковуючи дослідження, ми з’ясовували, чи 

потрібно дітям старшого дошкільного віку спеціально 

усвідомлювати мовну систему, оволодівати мовними 

одиницями, який психологічний зміст усвідомлення 

мовних понять? Останні психологічні дослідження та 

лінгводидактичні вимоги доводять, що так. По-перше, 

те, що ядро системи мови не може засвоюватися іншим 

У статті розглядається питання розвитку мовлення та навчання мови дітей старшого дошкільного 

віку. На основі аналізу теоретичних джерел піднімається питання необхідності навчання дітей 

метамови для розвитку в них усвідомленого мовлення як передумови успішного засвоєння грамоти. 

З’ясовано, що для метамовного зростання дітей з раннього віку необхідно створення відповідного 

мовленнєвого середовища, яке давало їм можливість до навчання грамоти на інтуїтивно-мовленнєвому 

рівні оволодівати елементами усвідомленого сприймання мови як системи одиниць. Виокремлено освітні 

завдання навчання метамови дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі. 

Ключові слова: розвиток мовлення, навчання мови, одиниці мови, метамова, усвідомлення мовлення, 

мовленнєва діяльність. 
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шляхом, ніж свідомо. По-друге, оволодіння одиницями 

мови як системою мовних засобів, як комунікативно-

орієнтованим описом мовних засобів і понять, 

використовується у спілкуванні. По-третє, мова із своєю 

системою понять виступає як система орієнтирів. «Те, 

що ми називаємо навчанням власне мови (мовним 

засобам, мовному матеріалу) зводиться до формування 

дій орієнтування, необхідного для мовленнєвої 

діяльності…», і до усвідомленого оволодіння засобами 

здійснення цієї діяльності. Лінгвометодичною 

проблемою є функціювання системи мови в якості 

орієнтувальної основи для формування мовленнєвої 

діяльності рідною мовою. Особливо важливим є те, що 

мова в навчанні дітей мовлення має зберегти всі свої 

суттєві властивості, ознаки і всю свою системну 

організацію, адже оволодіння мовою – це усвідомлення 

засобів мови для мовленнєвої діяльності, активне 

опанування фонетикою, лексикою, словотвором, 

морфологією, синтаксисом, стилістикою [2].  

Проблема мови і свідомості сьогодні активно 

вивчається представниками різних дисциплін. Відомі 

праці лінгвістів присвячені мовній свідомості 

Ю. Караулова, О. Кубрякової, 3. Попової, Ю. Сорокіна, 

Й. Стерніна, Є. Тарасова, Н. Уфімцевої, Т. Ушакової, 

Т. Чернігівської, Г. Яворської та ін.  

М.І. Лісовий розглядає мовленнєву діяльність як 

відображення мовної свідомості. Саме там де 

зароджується мовна свідомість, починається мовна 

культура. Це відбувається тоді, коли люди не тільки 

розмовляють, але й задумуються над тим, як вони 

говорять, свідомо перевіряючи підсвідоме мовне вміння. 

Тут важливими є цілеспрямовані пошуки та вибір, 

емоційної значимості слова. Мовна свідомість знаходить 

своє вираження в уявленнях, знаннях, поглядах та 

переконаннях особистості. Ці утворення є елементами 

змісту особистості. Засвоєння певного кола понять, 

правил, мовних фактів забезпечує свідоме ставлення 

мовця до свого мовлення, до добору мовних засобів, є 

необхідною передумовою вироблення мовленнєвих умінь 

та навичок. Відтак, без наявності мовної свідомості, без 

уважного ставлення мовця до власного мовлення не 

можна говорити про правильність його мовлення. 

Оволодіння необхідним рівнем мовних знань, 

сформованістю навичок усного мовлення відповідно 

умов, мети, ситуації спілкування, досягається якщо 

особистість свідомо ставиться до удосконалення свого 

мовлення. Основою мовної свідомості має стати певний 

рівень мовних знань і мовленнєвих умінь, які спонукають 

особистість до удосконалення власного мовлення і 

формують уважне ставлення до мови вцілому [2].  

Мовна свідомість, за Ю.А.Сорокіним, – це динамічне 

утворення, яке оперує елементарними одиницями знання 

(фігурами знання) і функціонує в активному (в напрямку 

від знака – до смислу) і пасивному (від смислу – до 

знака) режимах [3].  

Ураховуючи, що діти дошкільного віку оволодівають 

лише усним мовленням, було здійснено пошук наукових 

джерел, які б пролили світло на особливості протікання 

процесів становлення мовно-мовленнєвої особистості 

дітей старшого дошкільного віку. Так як навчання дітей 

метамови передбачає свідоме ставлення до власного 

усного мовлення вважаємо важливим для нашого 

дослідження положення психологічної теорії 

співвідношення несвідомого й свідомого компонентів у 

розвитку мовлення й мови дітей Л. Виготського. Автор 

звертається до проблеми необхідності усвідомлення 

мовленнєвих процесів у зв’язку з психологічним змістом 

навчання рідної мови навмисності, усвідомленості, 

довільності. Він писав, що дитина володіє відомими 

вміннями мовлення, але вона не знає, що ними володіє. 

Ці операції не усвідомлені. Дитина володіє ними 

спонтанно, в певній ситуації, автоматизовано, тобто 

володіє ними тоді, коли ситуація в якихось своїх 

великих структурах викликає у неї прояв цих умінь, але 

поза певною структурою – довільно, усвідомлено і 

навмисно – дитина не вміє робити того, що уміє робити 

мимовільно. Вона обмежена у користуванні своїми 

уміннями. [4, с.267-269] Усвідомлення мовних явищ дає 

можливість осмислювати, що дитина робить, і 

відповідно довільно оперувати своїми власними 

вміннями. ЇЇ мовленнєві уміння переводяться із 

несвідомого автоматичного плану в план довільний, 

навмисний і свідомий. [4, с.267-269]  

Л.О. Калмикова звертає увагу на те, що, незважаючи 

на різні психолінгвістичні механізми засвоєння мови і 

мовлення, напрями мовно-мовленнєвої діяльності 

дитини взаємопов’язані: усвідомлення мовних явищ 

відбувається тільки тоді, коли воно спирається на 

реальний мовленнєвий досвід дитини. Дошкільник не 

може усвідомити ті мовні явища, які відсутні в його 

мовленнєвій практиці [5]. 

Так як у процесах усвідомлення основну роль 

відіграє мислення. З позиції діяльнісного підходу 

О.М. Леонтьєва, мислення та мовлення є не сумою, а 

єдністю, специфіка якої полягає в тому, що обидва 

процеси не можуть вважатися ані рівнозначними, ані 

відірваними один від одного. Таким чином, мовлення 

(мовленнєва діяльність) визначається як один із засобів 

здійснення не мовленнєвої діяльності, мовленнєвий 

процес, процес породження і сприйняття мовлення, що 

забезпечує всі інші види діяльності людини [6]. 

Учені Д.Б. Ельконін, Л.С. Виготський та ін. у своїх 

дослідження спираються на комунікативні дані дітей й 

свідчать про ранній прояв метамовних здібностей. 

Представники інших обґрунтувань та підходів 

Л.І. Божович, О.Р. Лурія, Н.А. Менчинська, К.Г. Павлова 

та ін., будують свої дослідження на вербальних 

поясненнях дітей. 

Цінною для нашого дослідження є Концепція 

розвивального навчання В.В. Давидова, яка ґрунтується 

на ідеї про те, що навчання має бути науковим, тобто 

дитина повинна засвоювати наукові теоретичні поняття. 

Для цього у неї необхідно сформувати теоретичне 

ставлення до дійсності, здатність оперувати 

теоретичними (а не емпіричними) поняттями, довільність 

психічних процесів, потреба у навчальній діяльності та 

науковому пізнанні. Відповідно навчальна діяльність 

повинна розвиватися як засвоєння навчальних 

предметів, адекватних науковим знанням і за їх змістом, 

і за способом викладу. Звичайно, стосовно дітей 

старшого дошкільного віку, таке навчання має 

здійснюватися у вигляді розвивальних дидактичних ігор, 
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мовленнєвих вправ, ігрових творчих завдань та ін., 

враховуючи вікові, індивідуальні особливості та рівні 

мовно-мовленнєвого розвитку дітей.  

Ідею розвивального навчання В.В. Давидова 

репрезентували у навчанні дітей старшого дошкільного 

віку усного мовлення як розвиток емпірично-розумового 

типу мислення, який властивий життєвій практиці 

людини. Основу його складають емпіричні 

узагальнення, здійснювані за допомогою порівняння і 

позначення словом зовні однакових загальних 

властивостей мовних одиниць, які стають змістом 

поняття про класи мовної структури. Функція 

емпіричного узагальнення полягає в упорядкуванні 

різноманіття одиниць мовного ядра та їх класифікації. 

Такий тип мислення дає людині можливість добре 

орієнтуватися в системі вже наявних у неї знань про 

окремі одиниці мови і явища мовної дійсності й 

виконувати стереотипні дії. Концепція розвивального 

навчання В.В. Давидова ґрунтується на ідеї про те, що 

навчання має бути науковим, тобто дитина повинна 

засвоювати наукові теоретичні мовні поняття. Для цього у 

неї необхідно сформувати теоретичне ставлення до мовно-

мовленнєвої дійсності, здатність оперувати теоретичними 

(а не емпіричними) мовними поняттями [7]. 

У дослідженні усного мовлення старших 

дошкільників розглядали концептуальне положення про 

зону найближчого розвитку Л. Виготського, що має 

безпосереднє значення для навчання дітей метамови. 

Зона найближчого розвитку – це відстань між рівнем 

актуального розвитку дитини, визначеним самостійними 

досягненнями дитини, і рівнем можливого розвитку, 

визначеним за допомогою завдань, що вирішуються під 

керівництвом дорослих. Як пише Л.С. Виготський, що 

зона найближчого розвитку визначає функції, які ще не 

дозріли [8]. У нашому випадку розглядаємо розвиток 

мовлення дітей як емпіричний, інтуїтивний аналогійний 

рівень оволодіння мовленнєвими навичками. Рівень 

актуального розвитку характеризує успіхи мовно-

мовленнєвого розвитку та підсумки цього розвитку 

дитини на вчорашній день, а зона найближчого розвитку 

характеризує означений розвиток на завтрашній день за 

умови використання лінгвістично-коректних методик 

метамовного навчання старших дошкільників. 

Щоб з’ясувати, якою має бути лінгвістично коректна 

метамовна робота в ДНЗ, вивчали питання методичних 

підходів до практичного оволодіння дітьми мовними 

одиницями. 

Так, М.С. Вашуленко у своїх працях звертався до 

проблеми усвідомлення мовних понять учнями 

початкової школи у розділах курсу з мови “Слово”, 

“Речення”. Ці мовні одиниці активно опрацьовуються на 

уроках у першому класі як одиниці мовлення, 

висловлювання, в їх функціональних аспектах та 

значеннях. Уважаємо, що відповідний підхід до одиниць 

мови: звука, слова, речення, висловлювання має знайти 

себе в лінгводидактичній роботі з старшими 

дошкільниками [9]. 

У своїх працях О.Н.Хорошковська з розвитку у дітей 

усного мовлення пропонує ще з п’ятирічного віку 

реалізовувати завдання, що стосуються формування 

елементарних знань про мовні явища: слово, речення, 

звуки людської мови, артикуляційний апарат тощо. 

Здійснювати початкову підготовку до свідомого 

засвоєння елементів мовлення. Автором розроблено 

тематику занять для дітей шести років початкової школи 

з розділів: “Розвиток мовлення”, “Слово”, “Речення”, “У 

країні звуків і букв” та ін. [10, с.32-33].  

К.С. Прищепа відмічає, що об’єктом вивчення з 

дітьми на початку добукварного періоду є слово. 

Номінативне значення (роль) слова – називати предмети, 

ознаки, дії чи пов’язувати слова в реченні. Методист 

наголошує, що за допомогою слова або кількох слів 

можна висловити думку про когось або про щось. Для 

того, щоб навчитися складати речення, автор пропонує 

виділяти слово з мовного потоку. На наступному етапі 

радить працювати зі звуковою структурою слова. Далі 

авторка зауважує, що після того, як діти навчилися 

послідовно називати звуки в вимовленому слові, що 

дуже важливо, розглядається смислова функція звуків і 

їх фонологічні властивості [11, с.3-4]. 

Аналіз досліджень теоретиків і практиків й власні 

спостереження показали, що вживаючи у власному 

мовленні слова: звук, слово, речення, висловлювання як 

коди для позначення ситуацій, подій, об’єктів реальної 

дійсності та зв’язків між ними, діти не об’єктивують 

самих одиниць мови. Вони зіставляють предмети та 

явища із засвоєними словами, не розрізняючи при цьому 

злитих у них в єдине ціле мовних одиниць і названих 

ними матеріальних об’єктів, дій, станів, зв’язків, подій, 

ситуацій. Діти розуміють думки, виражені в різних 

видах речень, опановують смисл відношень між ними, 

уміло використовують речення для продукування 

мовлення, але при цьому не диференціюють 

граматичних форм як явищ мовленнєвої дійсності й 

названих ними відношень реальної дійсності. У 

психології та лінгвістиці такий феномен має визначення 

«прозорості значення мовного знака. 

Не помічаючи мовного знака як чогось автономного, 

не сприймаючи мови як системи одиниць, системи 

знаків, що мають значення й форму, діти підсвідомо 

продукують усні висловлювання рідною мовою. Мова як 

особливий світ для них ще не існує. Розуміння мовних 

одиниць старшими дошкільниками є інтуїтивним, 

позасвідомим. Засвоєння дитиною мовних значень на 

рівні інтуїції (розуміння змісту інформації, яка 

сприймається) можливе завдяки тому, що нею відчуті, 

сприйняті, пережиті ті явища, зв’язки між ними, які 

відповідають означеним одиницям мови. 

На це запитання дає відповідь В.О. Сухомлинський. 

За словами педагога, доки дитина не відчула аромату 

слова, не побачила його найтонших відтінків, не можна 

взагалі починати навчання грамоти, і якщо вчитель 

робить це, то він прирікає дитя на тяжку працю (дитина, 

зрештою, подолає ці труднощі, але якою ціною!). Тобто 

підкреслює велику користь орієнтування дитини на 

власний мовленнєвий досвід [12]. 

Проаналізована методика роботи з навчання грамоти 

дітей шостого-сьомого років життя запропонована 

І.І. Карабаєвою і Т.М. Солоп [13] дає можливість 

стверджувати, що робляться спроби ознайомлення дітей 

шостого-сьомого років життя із звуками, літерами, 

словами, складами, реченнями. Педагогами 
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запропоновані різноманітні методи і прийоми навчання 

старших дошкільників грамоти, розвитку їхнього 

мислення, уваги, пам’яті. Загальні методичні підходи 

авторів вважаємо виправданими, дієвими щодо навчання 

старших дошкільників грамоти. Однак, розроблена 

система роботи все ж не забезпечує підведення дітей до 

сприймання мови як системи у підготовчий період до 

навчання грамоти. Завдання формування здатності дітей 
оволодіння елементарними усвідомленими узагальненнями 

звука, слова, речення, що пропонуються в ході 

розроблених авторами занять реалізуються поверхово, 

без урахування їхніх істотних ознак. Надається увага 

звуковому аналізу слова без наповнення термінів, що 
використовуються, лінгвістичним або психолінгвістичним 

змістом. Що стосується роботи з реченням, то все 

зводити до словесного аналізування речення, складання 

речення, розрізнення його видів. Усвідомлене 

оволодіння значеннями слів-термінів можливе тільки 

тоді, коли використовуються знання про відповідні 

мовні одиниці в практиці мовлення на матеріалі різних 
вправ – синтаксичних, граматичних, лексичних, фонетичних. 

Робота з поняттям «висловлювання» взагалі не 

передбачається, хоча такий термін вихователем дітей 

дошкільного віку використовуються постійно. 

Визначення одиниць мовлення, які подаються в 

мовознавчих тлумачних та інших лінгвістичних 

словниках, дітям не доступні. Однак, це не означає, що 

дошкільники не повинні отримувати ніяких знань про 

мовні одиниці. Навпаки, потрібно з’ясовувати, з якого 

віку починати давати дітям знання про мову?  

Програма ДНЗ “Дитина”, пропонує раннє 

ознайомлення із звуком, словом, штучно закладаючи 

змішування двох видів робіт: мовленнєвої й понятійної, а 

відтак – і не розрізнення відповідних кожному напрямку 

робіт методів: а) розвитку навичок говоріння; 

б) усвідомлення дітьми мовних одиниць [14]. Із аналізу 
програм ДНЗ “Дитина”, “Впевнений старт”, найголовніший 

недолік даної роботи визначаємо у змішуванні мовно-

мовленнєвих завдань, що заздалегідь закладає 

формування житейських (буденних) ненаукових, не 

наближених до суттєвих ознак одиниць мови. Водночас у 

психології і методиці розвитку мови доведено, що діти 5-

6- річного віку здатні під час використання спеціальних 

методик усвідомлювати суттєві ознаки мовних понять, 

ураховуючи їх у власній мовленнєвій діяльності 

(Д.Н. Богоявленський, М.С. Вашуленко, П.Я. Гальперін, 

Д.Б. Ельконін, Л.О. Калмикова, Г.О. Ладиженська, 

О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв та ін.).  

Результати опитування вихователів старших груп ДНЗ 

свідчать про те, що педагогічні працівники хоч і не 

ототожнюють мову й мовлення, даючи їм вірне 

тлумачення, однак у своїй педагогічній діяльності 

тенденція їх змішування спостерігається. Крім того, 

розвиток мовлення розглядають як найвище досягнення 

випускників дошкільного закладу (64% опитаних); 

засвоєння дітьми рідної мови, на їх думку, включає 

формування практичних мовленнєвих навичок (71% 

опитаних), удосконалення комунікативних форм (37% 

опитаних). Таким чином, навчальна мовленнєва 

діяльність з боку дорослих є не завжди правильною з 

психолінгвістичного та лінгводидактичного боку.  

Важливо з’ясувати, які саме початкові знання про 

мову мають засвоїти діти старшого дошкільного віку, та 

яким шляхом забезпечити свідоме оволодіння ними. 

Оскільки мовленням діти оволодівають у ранньому віці 

в буденному житті, раніше ніж здобувають необхідні 

знання та уміння користуватися мовою, тому, вважаємо, 

що для метамовного зростання дітей з раннього віку 

необхідно створювати таке мовленнєве середовище, яке 

давало їм можливість до етапу навчання грамоти на 

інтуїтивно-мовленнєвому рівні оволодіти елементами 

усвідомленого сприймання мови як системи одиниць. 

Розв’язання проблеми свідомого ставлення дітей до 

власного мовлення вбачаємо у виокремленні освітніх 

завдань навчання метамови дітей старшого дошкільного 

віку: 

1. продовжувати виховувати пізнавальний інтерес 

дітей до явищ мовно-мовленнєвої дійсності; учити дітей 

рефлексувати своє мовлення; учити об’єктивувати мову 

як явище лінгвістичної дійсності, оперувати суттєвими 

ознаками мовних одиниць для доказу думки про те, що 

певна мовна одиниця, належить до того чи іншого 

мовного поняття (категорії одиниць);  

2. виховувати в дітей увагу до фонематичного 

звучання мовлення. Учити розрізняти звуки мовні й 

немовні; дати дітям знання про звуки як будівельний 

матеріал звукової мови, усного мовлення, про їх 

смислорозрізнювальні функції;  

3. сприяти лексичному розвитку – збагачувати й 

активізувати словник дітей назвами одиниць мовно-

мовленнєвої дійсності. Уводити в індивідуальний 

словник дітей терміни (звук (голосний звук, 

приголосний звук; твердий звук, м’який звук), слово 

(слово-назва, слово-дія, слово-ознака; протилежні за 

значенням слова; слова-узагальнення; слова-помічники 

під-в-і-та-якщо-бо-тому-…); речення (двослівні речення, 

трислівні речення; багатослівні речення; речення, що 

розповідає; речення, що запитує; речення, що спонукає 

до дії); висловлювання (розповідь; опис; міркування). 

Учити вичленовувати слова з речення, виділяти й 

називати слова. Учити дітей вичленовувати речення з 

потоку мовлення, пізнавати речення за інтонацією 

(початок, закінчення), на слух розрізняти за інтонацією 

речення розповідні, питальні, спонукальні;  

4. удосконалювати граматичну правильність 

мовлення – правильно вживати (тлумачачи) одиниці 

мови та сполучати їх у різних типах висловлювання.  

5. розвивати зв’язне мовлення: доречно 

використовувати мовленнєві одиниці в діалогічному та 

монологічному мовленні, формувати в дітей знання про 

висловлювання, його смислові частини (початок, 

основна частина, кінцівка); розрізняти на емпіричному 

та смисловому рівнях висловлювання-описи, 

висловлювання-розповіді, висловлювання-міркування.  

Висновки. Розвиток мовлення посідає центральне 

місце в загальній системі роботи дошкільного 

навчального закладу. Навчання мовлення одночасно є 

метою, і засобом практичного опанування мовою. Воно 

має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та 

самосвідомості дитини, позитивно впливає на 

формування її важливих особистісних якостей. За 

допомогою добре розвиненого мовлення дитина 
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навчається чітко та ясно мислити, легко встановлює 

контакт із оточуючими, ініціює власні ідеї, бере участь у 

різних видах дитячої діяльності з легкістю оволодіває 

грамотою. В опануванні мовленням дитина йде від 

частини до цілого: від слова до зчеплення двох-трьох 

слів, далі до простої фрази, а пізніше – до складних 

речень. Наслідком чого стає мовлення – усне 

висловлювання, що складається з низки свідомо 

поєднаних мовних одиниць, тлумачення яких дитина 

здобуває у процесі оволодіння знаннями про мову. 

Усвідомленості дитяче мовлення набуває в результаті 

реалізації поставлених завдань навчання метамови 

старших дошкільників, які включають пізнавальне 

ставлення дітей до явищ мовно-мовленнєвої дійсності; 

навчання рефлексії власного мовлення та об’єктивації 

мови як явища лінгвістичної дійсності. Реалізація 

завдань метамовного навчання дітей дошкільного віку, 

які необхідно починати реалізовувати якомога раніше, 

сприятиме зародженню в дошкільників основ наукових 

понять, становленню елементарних мовленнєвих умінь, 

а відтак, реалізації наступності між дошкільною й 

початковою мовленнєвою освітою. 
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TEACHING SPEECH CONSCIOUS PRESCHOOL CHILDREN 
The article discusses the development of speech and language teaching preschool children. Theoretical source study problems 

which made it possible to examine the necessity of teaching children to understand speech unit in the speech development. Teaching 

children conscious speech is a prerequisite for the successful assimilation of ratification. It was found that teaching children from an 

early age is necessary to create the proper environment speech, which gave them the opportunity to period on literacy intuitive 
speech-level master elements of conscious perception of language as a system of units. Thesis there is determined educational 

objectives teaching awareness of linguistic units preschool children in preschool education. 
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Today, in our rapidly developing world, much attention 

is paid to foreign languages. Mastering them is necessary in 

almost all fields of life, including international 

communication in the scope of a specific specialty as a 

foreign language now is an integral part of any profession. 

Without foreign language a highly skilled specialist is 

limited in his work: the lack of international contacts often 

hampers the work in many branches of industry, science and 

technology. The specialist must be able to speak 

competently, to battle for his view point and to dialogue with 

foreign partners. 

Problem statement. Foreign language teachers of 

technical higher establishments traditionally paid much 

attention to the compilation of various educational 

vocabularies. In the second half of the twentieth century, the 

core of school vocabulary was determined; the most frequent 

lexical units necessary for reading popular science and 

scientific literature were sorted out [2]. For senior students 

who, because of the lack of specially designed learning 

materials, were translating the separate journal articles on 

the specialty (the so-called «thousands») for a long time, the 

teachers of foreign languages compiled lists of terms for 

learning. The issue of compiling vocabularies has always 

been a topical theme. Therefore, there is a considerable 

experience in their development nowadays. 

Today more attention of methodologists and teachers is 

aimed at introduction of competence approach, development 

of innovative learning technologies, introduction of modular 

training, modern information and communication 

technologies and so on. 

Innovative approaches can be effective only when they 

are organically implemented in the already existing 

educational system. Specialists in the field of higher 

education noted [7], that it is important to combine properly 

a new approach to those which have already proved their 

necessity and effectiveness. Only in this case, the innovative 

technologies can enable students to master the necessary 

volume of educational information. 

The purpose of this article is a theoretical consideration 

of modern problems of compiling terminological dictionaries 

of scientific and technical terms, and practical advice on 

methodological training of students’ organization of English 

terminology is majoring in a technical college. 

Basic material statement. Teachers of foreign 

languages at technical universities often face a number of 

difficulties. So, a teacher should select educational material 

according to the principle provided the studied content to be 

of the professional orientation. Exercises to activate lexical 

and grammatical material, tasks for testing reading skills, 

speaking, annotation and abstracting should be based on the 

needs of students studying a foreign language, dictated by 

the specifics of future profession. 

Another feature of professional-oriented training is 

training of teachers. They should not only be proficients of a 

foreign language and use relevant methods and techniques of 

teaching, but also they should be aware of scientific and 

technical texts’ peculiarities on the given specialty: special 

terminology, particular general scientific and specific 

official vocabulary, complex grammatical structures, typical 

for scientific speech [6, p.2]. 

In modern linguistics there is no consensus among 

scientists about how to define the concept of «term». In this 

paper, the subject of our study is the teaching of foreign 

languages at technical colleges, namely English. So, we 

explain the concept of the term as follows. Technical terms 

in the English language are single words or combinations of 

words that express technical concepts. The study of terms in 

the development of any specialty is an integral part of the 

educational process, and mastering the terminological 

culture of the partner country leads to the understanding on a 

professional level, which in turn leads to successful 

cooperation in any field of activity. Thus, when studying a 

foreign language with engineering students a great place is 

given to the introduction of lexical material forming the 

professional concepts, serving as nominations for subjects, 

objects, events and actions, actual in major field of science 

and technology. 

However, there are often some difficulties. In different 

countries the events and subjects are given concepts within 

the national culture and language. The hardest thing is to 

The article analyzes theoretical bases and experience of developing learner’s terminological dictionaries. 

The article points out that the process of formation of terminological dictionaries for students, especially at technical 
educational institutions, is marked by the following contradictions: inaccuracy during the selection of included terms, the 

variability of the translation and insufficient terms description, insufficient number of examples for the use of terms in the 

appropriate context, low language skills of students. 
The morphological structure of terms was considered. The role of context in the compiling of terminological 

dictionary was identified. 

The article highlights the main methods of terms translation. 
Key words: terminology, term, dictionary, technical, students. 
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find such corresponding concepts equivalents in other 

languages. This concerns particularly the translation of 

scientific and technical terms. 

The most important means to assist in understanding of 

the foreign terminological semantics are bi- or multilingual 

terminological dictionaries. They play an important role in 

professional interlingual communication, because in fact 

terminological dictionaries are guides in the concepts and 

terminology world of specialties with its socio-cultural 

appearance, they are catalysts for adequate understanding of 

foreign language terminology, which ultimately has a 

positive effect on the effectiveness of professional 

communication in a foreign language. 

The importance of bi- and multilingual terminological 

dictionaries elaboration is caused by the presence of two 

trends in the development of scientific and technical 

terminology, that exist in dialectical unity. On the one hand, 

it is the trend towards internationalization, caused by the 

need for standardization and unification, and therefore, the 

researchers isolated a crucial feature of the terminology – 

«international recognition». On the other hand, there is a 

trend to preserve the specific features of national identity 

research sublanguages, by virtue of objective reasons, 

associated with the peculiarities of the scientific thought 

development [8]. 

Specialists P.M. Oleksiyov, V.P. Berkov, S.V. Grynyov, 

V.P.Danylenko, R.Y.Kobrin, Z.I.Komarov, V.V.Morkovkin, 

V.P. Petushkov and others looked through a large number of 

existing terminological dictionaries to study their system and 

adaptability, and identified several shortcomings. 

Firstly, there is often a conflict between the information 

about words presented in the dictionary and the dictionary 

purpose, or in other words, the inaccuracy in the selection of 

included terms. Also there is a variation of translation and 

insufficient description of terms. The disadvantage is also 

insufficient number of examples of the terms use in context, 

making difficult to understand terms and leads to the 

incorrect use of different words in sentences [5, s.10-11]. 

Learning new lexical items, terms by students of non-

language high schools is also complicated by the fact that, as 

a rule, these students do not have sufficient language skills 

using current vocabulary, but they are vital, as the main 

source of terms formation – is the vocabulary of the studied 

language. So, terms mostly arise in the existing language 

material. In this case, the absorption of terms is faster, if 

introducing new lexemes, the teacher informs about those 

concepts that formed the basis of the considered units, and 

tells the story of their appearance. It is also important to 

carry out structural and semantic analysis of the studied 

lexical units. 

The next difficulty in learning the terminology is a 

translation of abbreviations, which are very common in 

terms systems of all areas of science and technology. As 

with any other abbreviations translation, in this case the 

translation process includes decoding. Knowing the context 

of the analyzed text and possessing a sufficient lexical 

material of the studied language, it is possible to make it. 

When dealing with scientific, technical and professional 

literature, it should be noted that although the text language 

is a part of national language, using its vocabulary and 

grammatical structure, it is characterized by a certain style, 

as well as a number of features, both in the field of 

terminology and grammar [4]. 

In order to identify the correct concepts expressed by the 

terms, it is necessary to know the field of science and 

technology, to which the terminology applies. According to 

R.F. Pronina, «any term should be considered not as a 

separate semantic unit without any connection with the 

surrounding words and context as a whole, but as a word, for 

which a specific technical meaning is fixed, but that can 

change its content depending on the industry in which it is 

used in this particular case» [3]. 

It should be noted that it is also necessary to know the 

morphological structure of the terms for the correct 

understanding and translation of terms (simple – circuit; 

complex – teamwork; terms-word combinations – circuit 

breaker). 

Exploring the terms we should consider the fact that a 

characteristic feature of the term is its clear link to a specific 

concept, phenomenon or process, accuracy and desire for 

uniqueness, which contributes to its relative independence 

from the context [1]. 

Many English terms in any context corresponds to 

certain Russian terms. For example: the voltage, oxygen, 

flow. 

However, the role of context is very important, because a 

substantial number of terms have a special meaning. 

Besides, there are basic techniques for translation terms-

word combinations: 

1. The translation by the Russian words and phrases, 

word-for-word translation (the so-called «tracing»): 

– air-cooled engine – двигатель с воздушным 

охлаждением; 

– rotary drilling – роторное бурение; 

2. The translation through the use of the Genitive case: 

– air-conditioning system – система воздушного 

охлаждения; 

– cable laying – прокладка кабеля; 

3. The translation by using various prepositions: 

– vulcan chain pipe wrench – клещи для труб с цепью; 

– high altitude space station – космическая станция на 

высокой околоземной орбите  

– data processing manager – менеджер по обработке 

данных; 

4. The translation of one member of word combination 

by the group of explanatory words: 

–high alumina cement – цемент с большим содержанием 

глинозема; 

– chess computer – компьютер для игры в шахматы; 

5. The translation by the change in the components order 

of attribute group (adjectives): 

– battery-charging motor generators – мотор-генераторы, 

подзаряжающие батареи; 

– automobile repair plant construction project – проект 

строительства авторемонтного завода. 

Conclusions. Thus, when teaching students professional 

language, we should pay attention to the consistency of the 

scientific and technical literature, subject specifics, correct 

understanding and translation of terms, the relationship of 

the term and the context and the sequence of its translation, 

memorization of terms for further their use in practice. 
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In conclusion, it should be noted that the training 

terminological dictionaries are in demand with students of 

schools and graduates of universities. The development 

process of terminological dictionaries involves the use of 

modern information technologies and collaboration of the 

(sub)department of foreign languages and special 

(sub)departments. The use of a project method allows 

attracting learners themselves in compiling dictionaries, and 

they gain the experience of collective research work. 

Qualitatively compiled dictionaries will enhance the 

effectiveness of foreign language teaching in terms of 

technical colleges, in the professional training of their 

graduates. 
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РОЛЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 

У статті аналізуються теоретичні основи і досвід складання термінологічних словників для студентів технічних 

вузів. 

У роботі наголошується, що процес формування термінологічних словників для студентів, особливо в технічних 

навчальних закладах, характеризується наступними протиріччями: неточність під час вибору включених термінів, 

варіативність перекладу і недостатній опис термінів, недостатня кількість прикладів для використання термінів у 

відповідному контексті, низькі мовні навички студентів. 

Стаття розглядає морфологічну структуру термінів та визначає роль контексту в складанні термінологічного 

словника. 

Висвітлено основні методи перекладу термінів. 

Ключові слова: термінологія, термін, словник, технічний, студенти. 
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Постановка проблемы. Проблемам развития 

инновационной инфраструктуры Украины посвятили 

труды выдающиеся украинские ученые, среди которых 

В.М. Геец, А.И. Амоша, Н.В., В.И. Ляшенко и другие. В 

частности проблемам создания и функционирования 

бизнес-инкубаторов в Украине посвятили работы такие 

ученые, как Л.М. Васильева, І.О. Дерид, А.Б. Немченко, 

Л.О. Рыбина и др. И хотя опубликовано большое 

количество работ, все еще не решены проблемы 

поддержки создания разветвленной сети бизнес-

инкубаторов в научно-производственных регионах 

страны. И одной из основных проблем является высокие 

требования к уровню знаний иностранных языков 

украинскими студентами. 

Цель работы – проанализировать и акцентировать 

внимание на необходимости формирования практических 

навыков изучения иностранных языков студентами в 

условиях реальных бизнес-проектов. 

Изложение основного материала. Иностранный 

язык становится необходимым компонентом, как системы 

обучения, научных контактов, так и залогом будущей 

успешной научно-профессиональной деятельности 

аспирантов соискателей. Общеизвестно, что 

распространение и изучение иностранных языков 

является одним из важнейших условий человеческого 

прогресса. Языки нужны для того, чтобы получать знание 

и уметь использовать их в профессиональном общении. И 

естественно, что программа по иностранным языкам 

определяет обучение иностранного языка как один из 

основных компонентов, подготовки научных кадров 

высшей квалификации всех областей науки и техники с 

целью обеспечения инновационного развития экономики 

республики. Это означает, что в течение всего периода 

обучения студенты должны заниматься изучением 

иностранных языков достаточно интенсивно и 

эффективно. И здесь остро встает вопрос об оптимизации 

и интенсификации учебного процесса [1]. 

Основная задача преподавания иностранных языков 

в настоящее это обучение языку как реальному и 

полноценному средству общения. Решение этой 

прикладной, практической задачи возможно лишь на 

фундаментальной теоретической базе. Для создания 

такой базы необходимо: 
1) приложить результаты теоретически трудов по 

филологии к практике преподавания иностранных языков; 

2) теоретически осмыслить и обобщить огромный 
практический опыт преподавателей иностранных 

языков. 

Уровень знания иностранного языка студентом 

определяется не только непосредственным контактом с 

его преподавателем. Для того чтобы научить 

иностранному языку как средству общения, нужно 

создавать обстановку реального общения, наладить 

связь преподавания иностранных языков с жизнью, 

активно использовать иностранные языки в живых, 

естественных ситуациях. Это могут быть научные 

дискуссии на языке с привлечением иностранных 

специалистов и без него, а также обучение в условиях 

реальных бизнес структур [2]. 

Как показывает мировой опыт, одним из самых 

успешных решений развития и поддержки предприни-

мательства является инкубация бизнеса. Бизнес-

инкубатор в значительной мере помогает начинающим 

предпринимателям приобрести необходимый 

профессионализм, способствует преодолению рыночных 

и искусственных барьеров при создании бизнес-

структуры. Бизнес-инкубаторы (БИ) – это структуры, 

оказывающие помощь новым компаниям на этапе их 

организации и становления. Цель бизнес-инкубатора – 

обеспечение благоприятных организационно-

экономических условий для развития малого и среднего 

бизнеса, повышение конкурентоспособности предприятий на 

рынке путем предоставления всесторонней помощи 

предпринимателям на всех стадиях организации и 

функционирования предприятий. Бизнес-инкубаторы 

занимают важное место в инновационной 

инфраструктуре и рассматриваются, прежде всего, как 

часть инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства.  

Один из принципиальных вопросов в деятельности 

бизнес-инкубаторов заключается в умении применять 

навыки английского языка в реальной практике. Бизнес-

инкубатор может существовать как структурное 

подразделения организаций высокого порядка 

(технопарка) и как автономное учреждения. 

Организационно-правовая форма инкубатора зависит от 

того, кем и на чьи средства создается БИ. Регистрация 

БИ в качестве некоммерческой структуры предоставляет 

дополнительные возможности для получения грантов и 

средств различных организации поддержки малого 

В статье рассмотрены вопросы актуальности изучения иностранных языков студентами в процессе 

формирования сети академических бизнес-инкубаторов Харьковской области. Обозначена роль практического 

применения иностранных языков в реальной бизнес среде. 

Ключевые слова: практические навыки, иностранные языки, академический бизнес-инкубатор 
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бизнеса, инноваций[3]. А для получения грантов и 

оформления заявок на участие студенты должны легко 

владеть необходимыми иностранными языками. Это 

предоставляет в дальнейшем им массу преференций. 

ВУЗы Украины сегодня вынуждены вести активную 

инновационную политику для сохранения 

конкурентоспособности в условиях интеграции в 

мировое сообщество. А создание бизнес-инкубаторов на 

базе образовательных учреждений позволяет эффективно 

использовать концентрацию студенческих идей и опыта 

профессорско-преподавательского состава.   

Работа научных работников в сфере малого бизнеса 

имеет следующие преимущества[4]: 

 ученый-предприниматель, овладев за годы научной 

работы глубокими знаниями, гораздо лучше знает 

нужную сферу бизнеса, чем специалисты, занявшиеся 

ею без основательной подготовки; 

 ученому легче овладеть финансовым аспект дела, 
маркетингом, бухгалтерией в малом бизнесе, получая 

консультативную помощь от коллег-специалистов 

разных сфер; 

 выполняемые научными работниками современные 
исследования, как правило имеют комплексный 

характер, что позволяет будущим предпринимателям с 

легкостью, преодолев лишь языковой и психологический 

барьер, приспособиться к новым условиям труда.  

В настоящее время в Харьковской области на базе 
научно-технического комплекса "Институт монокристаллов" 

НАН Украины при поддержке Программы InfoDev 

выполнен проект «Создание информационно-

коммуникационной предпринимательской сети для 

развития бизнес инкубации в Харьковском регионе». В 

результате выполнения этого проекта создан 

«Виртуальный Бизнес-Инкубатор» (ВБИ). В 2013г. при 

партнерстве Государственного агентства по науке, 

инновациям и информатизации Украины и Фонда 

гражданских исследований и развития CRDF Global 

(США) выполнен проект «Харьковская инновационная 

платформа» – коммуникационный ресурс взаимодействия 

науки, бизнеса, потребителей и государства, 

направленный на создание условий для 

коммерциализации научных разработок, новых 

инновационных продуктов и услуг, привлечения 

инвестиционных ресурсов и повышение квалификации 

специалистов, работающих в сфере инноваций и 

трансферта технологий. 

3 июня 2014 г. в Харьковском национальном 

университете городского хозяйства им. А.Н. Бекетова 

открыт академический бизнес-икубатор для 

предоставления помощи, в т. ч. бесплатной, в 

организации собственного бизнеса студентам от идеи до 

получения прибыли[5].  

Главная цель создания академических бизнес-

инкубаторов (АБИ) – формирование благоприятной 

экономической и социокультурной среды для 

генерирования идей и успешного их воплощения на 

региональном (общенациональном) уровне. Основы 

создания – согласование интересов бизнеса и науки, 

повышения эффективности партнерства. Особенности 

обусловлены тем, что это социальный, а не 

коммерческий проект. 

Для Харьковского региона может быть интересен 

опыт Польши по созданию сети бизнес pre-инкубаторов, 

получившей название Академического инкубатора 

предпринимательства. На сегодняшний день польский 

Академический инкубатор предпринимательства – это 

сеть, объединяющая 31 лучший университет в Польше  и 

свыше 1400 развивающихся фирм. Основная миссия 

АИП – созидание благоприятного климата для развития 

академического предпринимательства в стенах 

ВУЗов[6]. 

И главной задачей на пути становления АИБ 

является знание иностранных языков. Уже сегодня 

студенты должны изучать иностранный язык не для 

неопределенной перспективы, а ощущать реальную 

возможность применения своих знаний. Как известно, 

для успешного изучения языка обучаемый должен 

активно и постоянно использовать его на практике. И 

студент должен быть заинтересован в такой практике. 

Активизация усилий в сфере академического 

предпринимательства положительно повлияет на 

повышение уровня знаний иностранного языка. Это 

неизбежно приведет к повышению интереса к новым 

методам и методикам изучения иностранных языков, к 

повышению уровня знаний студентов, и тем самым 

будет способствовать усилению инновационной 

активности в высших учебных заведения страны. 

Выводы. Одной из главных предпосылок успешного 

развития разветвленной системы бизнес-инкубаторов в 

научно-производственных регионах Украины является 

знание иностранных языков. В Харькове в рамках 

создания первого академического бизнес-инкубатора на 

базе Харьковского национального университета 

городского хозяйства им. Бекетова остро возникли 

вопросы практического применения иностранных 

языков на высоком уровне. Считаем, что для 

Харьковского региона целесообразно распространение 

академических бизнес-инкубаторов, как элементов 

региональной инновационной инфраструктуры, что 

приведет к повышению конкурентоспособности ВУЗов. 

А для успешного формирования и функционирования 

академических бизнес-инкубаторов уже сегодня нужно 

предвидеть и устранить языковые барьеры. Это позволит 

быстрее и эффективнее интегрироваться украинским 

вузам в мировое научное пространство. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство формує 

соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, 

нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до 

своєї діяльності, результатом якої має бути виховання 

«інноваційної людини». Професійна зорієнтованість на 

інноваційну виховну діяльність зосереджується під час 

навчання у вищому навчальному закладі. Цей період, 

коли майбутній педагог особливо чутливий до складних 

проблем освіти, складних педагогічних ситуацій, 

вважають сенситивним (сприятливим) для розвитку 

мотиваційно-ціннісного ставлення до педагогічних 

інновацій. Для цього в освітній сфері має панувати дух 

творчості, постійного пошуку, які є живильним 

середовищем для нових ідей, шукань, досягнень. 

Інноваційна виховна діяльність буде успішною тоді, 

коли студент, майбутній педагог, чітко усвідомлює 

практичну значущість різних інновацій у системі 

виховання не лише на професійному, а й на 

особистісному рівні. Процес інтенсифікації інноваційної 

виховної діяльності студентів з молодшими школярами 

буде здійснюватися тільки тоді, коли майбутні вчителі 

буть теоретично і практично володіти інноваційними 

технологіями виховання. Проте, входження педагога в 

інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без 

урахування його професійної та особистісної готовності 

до інноваційної діяльності. Готовність – це активна 

суспільна і професійно-педагогічна позиція суб’єкта, яка 

спонукає до інноваційної діяльності та сприяє її 

продуктивності. 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз 

психолого-педагогічної літератури свідчить, що в 

зарубіжній та вітчизняній науці основи формування 

особистості вчителя, його здатності до інноваційної 

педагогічної діяльності окреслено в дослідженнях 

К. Ангеловскі, Х. Барнетта, Г. Бассетта, К. Бондаревої, 

Л. Ващенко, О. Гуменюк, І. Дичківської, Г. Ільяхінської, 

І.Зязюна, В.Кременя, О.Наіна, І.Підласого, А.Підласого, 

С.Подмазіна, О.Савченко, Н.Юсуфбекової, М.Ярмаченка 

та інших учених.  

Щодо формування у студентів готовності, то в Україні 

проведено чимало досліджень, у яких розкриваються 

загальнотеоретичні проблеми становлення та розвитку 

готовності студентів до певного виду педагогічної 

діяльності (А. Ліненко, Г. Троцко та інші); формування 

готовності, спрямованої на особистісне та професійне 

удосконалення майбутніх педагогів: морально-

психологічної готовності (Л. Кондрашова), готовності до 

професійного саморозвитку (О. Пєхота), готовності до 

здійснення окремих аспектів виховної діяльності 

(О. Безпалько, В. Васенко), готовності до інноваційної 

професійної діяльності (І. Богданова, І. Гавриш, 

М. Гадецький) тощо.  

Показник високого рівня професійної готовності 

випускника до праці досягається під час підготовки 

студента у вищому навчальному закладі. В контексті 

нашого дослідження особливої актуальності набуває 

підготовка студентів у процесі педагогічної практики, 

адже загальновідомо, що для якісної інноваційної 

виховної діяльності набуті теоретичні знання необхідно 

часто і у різноманітних формах використовувати у 

роботі з молодшими школярами.   

Формування готовності студентів до інноваційної 

діяльності у процесі педагогічної практики як засобу 

становлення творчої особистості фахівця, висвітлено в 

працях О. Абдулліної, Л. Булатової, Г. Коджаспірової, 

В. Тарантея, І. Харламова, Л. Хомич, В. Розова, дисер-

таціях Н. Казакової, Л. Кацової, Л. Манчуленко та ін. 

Мета статті. Організація практичної підготовки 

вчителя є важливою, але потребує удосконалення, 

оновлення з позицій вимог сьогодення. Саме тому  

метою нашої статті є обґрунтувати  педагогічні умови 

формування готовності студентів до інноваційної 

виховної діяльності з молодшими школярами у процесі 

педагогічної практики як спосіб інтенсифікації 

інноваційної виховної діяльності студентів з молодшими 

школярами у процесі педагогічної практики. 

Методи дослідження: Для досягнення мети та 

реалізації задач дослідження застосовувалися такі 

У статті обґрунтовано важливість інтенсифікації інноваційної виховної діяльності студентів з 

молодшими школярами у процесі педагогічної практики, визначено та проаналізовано педагогічні умови 

формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі 

педагогічної практики, які сприяють підвищенню рівня готовності майбутніх учителів до впровадження 

нетрадиційних технологій у виховний процес початкової школи. 

Ключові слова: інноваційна виховна діяльність, молодші школярі, готовність вчителя, інтенсифікація, 

педагогічні умови, педагогічна практика. 
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теоретичні методи: системний аналіз філософської, 

педагогічної, психологічної наукової літератури, 

вивчення й узагальнення педагогічного досвіду – для 

узагальнення наукових підходів, розробок і пропозицій 

вітчизняних та зарубіжних учених, виявлення основних 

напрямів дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Інтенсифікація 

всебічно впливає на розвиток педагогічного процесу, 

створює нові можливості підвищення ефективності 

виховання школярів. Процес інтенсифікації передбачає 

створення сприятливих педагогічних умов для 

формування особистості дитини на основі підвищення 

рівня організації виховного процесу, широкого 

використання більш досконалих технологій виховання і 

кваліфікованої роботи. 

Поняття «інтенсифікація» запозичено у педагогіку з 

економіки. Даній проблемі присвячено цілий ряд 

наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Розглянемо ряд визначень та міркувань стосовно 

трактування даної категорії, які наводяться в науковій 

літературі. 

За енциклопедичним визначенням інтенсифікація 
виробництва – це важливий напрям розвитку розширеного 

відтворення суспільної діяльності, що ґрунтується на 

дедалі повнішому й раціональному використанні 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на базі 

досягнень науково-технічного прогресу. Це соціально-

економічний процес кількісного та якісного оновлення 

виробництва в організаційно-правових структурах, 

спрямований на нарощування обсягів і підвищення 

ефективності виробництва продукції в розрахунку на 

гектар земельних угідь та голову тварин. При цьому, 

особливого значення набуває удосконалення форм і 

методів організації праці та виробництва, підвищення 

кваліфікаційного рівня фахівців і кадрів масових 

професій. У сучасних умовах інтенсифікація досягається 

шляхом впровадження досягнень новітніх технологій, 

удосконалення технологічних процесів і організації 

виробництва, інтелектуалізації й підвищення 

продуктивності праці [1, с.43]. 

За словником іншомовних слів інтенсифіка ція 

(франц. intensification, від лат. intensio – напруження, 

зусилля і facio – роблю) – посилення, збільшення 

напруженості, продуктивності, дієвості; інтенсифіка ція 

виробництва – напрям у розвитку суспільного 

виробництва, за яким зростання його обсягу відбувається 

насамперед внаслідок науково-технічного прогресу, 

підвищення рівня організації виробництва і управління, 

ефективного використання технічних, матеріальних і 

трудових ресурсів [2].   

Окремі автори під інтенсифікацією розуміють 

статичну якісну характеристику суспільного 

відтворення, яка відображає досягнутий рівень 

продуктивних сил науково-технічного прогресу і 

кваліфікації сукупного робітника [3, с.44], або якісні 

зрушення у використанні ресурсів виробництва, які 

відбуваються в межах виробничого циклу [2, с.36]. 

У контексті нашого дослідження інтенсифікацію 

інноваційної виховної діяльності студентів з молодшими 

школярами розглядаємо як створення оптимальних 

педагогічних умов формування готовності студентів до 

інноваційної виховної діяльності з молодшими 

школярами у процесі педагогічної практики. 

Під умовами прийнято розуміти: обставини, від яких 

що-небудь залежить [4, с.874]; навколишнє середовище, 

в якому відбувається, протікає що-небудь; наявність 

обставин, передумов, що сприяють чому-небудь [5, 

с.756]; філософську категорію, що виражає відношення 

предмета до навколишніх явищ, без яких його існування 

неможливе [6, с.442]; сукупність процесів, взаємин, 

стосунків, необхідних для виникнення, існування або 

зміни даного об’єкта [7, с.322].  

Педагогічні умови розглядаються як: обставини 

процесу навчання, що забезпечують досягнення 

поставлених цілей; середовище, в якому педагогічні 

вміння виникають, існують і розвиваються [8]; такі 

обставини процесу навчання, в яких, по-перше, 

враховані наявні умови навчання, по-друге, передбачені 

способи перетворення цих умов у напрямку цілей 

навчання, по-третє, певним чином відібрані, вибудувані і 

використані елементи змісту, методи (прийоми) і 

організаційні форми навчання з урахуванням принципів 

оптимізації [9]; обставини процесу навчання, які є 

результатом відбору, конструювання та застосування 

елементів змісту, методів, засобів навчання для 

досягнення певних цілей [10, с.97]. 

Виходячи з наявних визначень, під педагогічними 

умовами формування готовності студентів до 

інноваційної виховної діяльності з молодшими 

школярами у процесі педагогічної практики ми 

розуміємо сукупність факторів, які свідомо створюються 

у навчально-виховному процесі і впливають під час 

педагогічної практики на стан готовності студента та 

результати його інноваційної виховної діяльності з 

молодшими школярами.  

Однією з педагогічних умов формування готовності 

студентів до інноваційної виховної діяльності 

виокремлюємо набуття студентами особистісного сенсу 

інноваційної виховної діяльності через усвідомлення 

ними цілей та значущості такої діяльності, бажання до її 

провадження, почуття успіху від одержаних результатів. 

Ця умова ґрунтується на особистісно орієнтованому і 

діяльнісному підходах у підготовці студентів до 

інноваційної виховної діяльності з молодшими 

школярами та передбачає розвиток інтересу і схильності 

студента як майбутнього педагога до впровадження 

інновацій у виховну роботу, що з одного боку, 

відображає його особистісну і діяльнісну спрямованість, 

з іншого боку, – вихідні спонукання або суб’єктивні 

стимули, мотиви, що ґрунтуються на усвідомленні ним 

свого громадянського обов’язку і соціально значущих 

цілей виховного процесу крізь призму власного 

внутрішнього досвіду. 

Усі види роботи, які студент здійснює під час 

проходження педагогічної практики, повинні сприяти 

формуванню у нього зацікавленості шляхами 

оптимізації виховного процесу, викликати бажання 

пошуку нових методів, прийомів виховання. Здійснення 

інноваційної виховної діяльності під час практичної 

роботи з учнями початкової ланки освіти передбачає 

перебування студента у постійному пошуку інформації і 

пошуку себе. Знайомлячись з інноваційними 
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технологіями, студент „приміряє” їх на себе, визначає чи 

справиться він з цим виховним арсеналом, проектує його 
дію і результат. Перебуваючи під впливом отриманої 

інформації, яка відображає сутнісні зміни в освіті як 

наслідок суспільних змін, у майбутнього вчителя 
формується світогляд, зміцнюються громадська свідомість. 

Внаслідок апробації інновацій при роботі з дітьми у 

студентів залишається позитивне або негативне ставлення 
до кожної з них, а, отже, формується власний банк надійних 

засобів впливу. Таким чином, важливим є „пронесення” 
інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами 

крізь призму власного сприймання, індивідуальних 

психічних переживань – тобто, внутрішнього досвіду 
студента.  

Психологічна готовність учителя до участі в 

інноваційних виховних процесах гуманістичного 
спрямування базується, таким чином, на вихідній установці 

педагога на дитину, його здатності до педагогічної 
взаємодії з нею.  

При формуванні готовності студента до реалізації 

інноваційних технологій виховання молодших школярів, 
слід виходити з того, що вчитель, покликаний 

реалізовувати особистісно орієнтовану освіту, має сам 
отримати такий досвід, відчути потребу по-новому 

переосмислити цінності освіти, визначаючи головною 

метою власної професійної діяльності виховання 
особистості, здатної до самоактуалізації. 

Наступною педагогічною умовою підвищення 

ефективності формування готовності студентів до 
інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами 

вважаємо доцільність опосередкування змісту практичної 
підготовки до виховної роботи – орієнтацією студентів на 

інноваційну діяльність, ознайомлення із передовим 

досвідом, використання у практичній діяльності 
інноваційних технологій, методів, прийомів виховання. 

Для реалізації цієї умови базовими навчальними закладами 

для проходження педагогічної практики обирали 
загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси, 

навчально-виховні об’єднання, ліцеї, колегіуми інноваційного 
типу. Це давало можливість ознайомити студентів із засобами 

досягнення високого рівня взаємодії з учнями, залучати їх до 

педагогічної творчості.  
Інноваційну школу як певну оригінальну педагогічну 

систему характеризують: системність цілеспрямованих 

нововведень; розробка і реалізація оригінальної моделі 
устрою життя дитини; апробація нових засобів і способів 

роботи педагога, спрямованих на розвиток творчих рис 
учителя, особистої відповідальності за результати своєї 

праці. Відповідно, інноваційні школи дають можливість для 

ґрунтовного вивчення досвіду та особливостей роботи 
вчителів, що впроваджують інноваційну виховну 

діяльність. Серед найбільш ефективних способів вивчення 
педагогічного досвіду інноваційної виховної діяльності з 

молодшими школярами виокремлюємо спостереження та 

аналіз виховних занять, інших форм виховного процесу; 
вивчення документації, бесіди з учителем і його колегами; 

анкетування батьків, учнів та ін. 

Як показує практика сьогодення, шкіл інноваційного 
типу у системі освіти України надто мало, тому для 

формування готовності студентів до інноваційної виховної 
діяльності з молодшими школярами доцільним є вивчення 

передового педагогічного досвіду виховної роботи 

вчителів-практиків.  

Наступною умовою виокремлюємо формування умінь 

подолання труднощів, що супроводжують реалізацію 
інновацій у педагогічну практику, – створення та 

розв’язання педагогічних ситуацій, надання підтримки 

студентам в процесі адаптації до інноваційного виховного 
середовища, налагодження взаємодії із суб’єктами 

педагогічного процесу.  

При успішному ознайомленні студентів із практичним 
використанням виховних інновацій у них виникає бажання 

втілити побачене у власній педагогічній діяльності. 
Відповідно, тут їм необхідна педагогічна підтримка з боку 

методистів, учителів, яка передбачає створення 

позитивного педагогічного середовища, проведення 
індивідуальних та групових консультацій; проведення 

показових занять; організація тренінгів, круглих столів, 

методичних семінарів тощо.  
У педагогічний зміст поняття „підтримка” стосовно 

студентів-практикантів ми включаємо такі компоненти: 
допомога студентові в адаптації до умов реального 

виховного процесу в школі; усунення психологічних 

бар’єрів, труднощів та стереотипів, які виникають у 
студента в організації взаємодії із суб’єктами педагогічного 

процесу (учнями, вчителями, батьками). 
Для професійної адаптації студентів-практикантів до 

умов реального навчально-виховного закладу велике 

значення має перспективне планування і правильна 
організація педагогічної практики, що забезпечують 

інтеграцію і генералізацію диференційованих знань, а 

також формування позитивного ставлення до виконання 
поставлених завдань. Усе це сприятиме професійному 

самоствердженню студентів у правильності зробленого 
ними вибору професії вчителя, прагненню до оволодіння 

професійними знаннями, вміннями і навичками і, 

відповідно, формування готовності студентів до 
інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами. 

Серед бар’єрів та причин опору вчителів педагогічним 

інноваціям більшість дослідників [11;12;13] виокремлюють: 
відсутність переконань у необхідності змін, неприйняття 

насаджуваних згори нововведень, острах перед невідомим 
або нездатність виконати будь-яке завдання, можливі 

невдачі, порушення усталеного порядку, звичок і 

взаємостосунків, відсутність поваги і довіри до особи, що 
здійснює зміни тощо.  

Готуючи студента до використання інновацій у 

вихованні, важливим, на нашу думку, є перехід від 
традиційних у педагогічній практиці інформаційно-

пояснювальних технологій до креативних, дійово-
розвивальних, особистісно-зорієнтованих навчальних 

технологій шляхом надання можливості студенту стати не 

„номінальним”, а фактичним суб’єктом інноваційної 
діяльності. 

Таким чином, формування готовності студентів до 
впровадження інновацій у виховний процес початкової 

школи неможливе без забезпечення позитивного 

педагогічного середовища, яке доцільно характеризувати 
через його педагогічний потенціал. Під педагогічним 

потенціалом середовища ми розуміємо єдність кількісних 

та якісних педагогічних можливостей середовища (у 
нашому випадку середовища школи), котрі актуалізуються 

як у результаті саморозвитку, так і при створенні 
сприятливих умов [12, С.170]. Структурними частинами 

педагогічного потенціалу виступають особистісні, 

матеріальні, духовні, структурні можливості. 
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Особистісні можливості педагогічного потенціалу 
середовища – це можливості людей, котрі спеціально або 

не усвідомлено займаються педагогічною діяльністю, і 

людей, які можуть бути додатково залучені до реалізації 
навчально-виховних цілей. Матеріальні можливості – це 

речові компоненти середовища, які можуть бути умовно 
поділені на дві групи: 

1) речові компоненти середовища, спеціально створені 

і призначені для будь-яких педагогічних цілей (школи, 
позашкільні навчально-виховні заклади, їхня матеріально-

технічна база тощо) і компоненти, що виконують інше 

призначення, але в ряді випадків можуть виконувати 
педагогічні функції (кінотеатри, житлові будинки, подвір’я, 

меблі, одяг, побутова техніка, прикраси і та ін.); 
2) природні компоненти, які включають можливості 

виховного впливу первинної природи, тобто природи, що 

існує і розвивається без втручання людини, і можливостей 
другої природи, існування і формування якої відбувається 

за безпосередньою участю людини. 

Духовні можливості середовища складають 
неопредметнені елементи соціального середовища: 

ідеологічна, культурна, моральна, психологічна атмосфера, 
що складається на основі взаємодії різних факторів 

(соціальна свідомість на макро- і мікрорівнях, моральні 

норми, національні традиції, звичаї, свята, характер 
спрямування і міра доступності літератури, мистецтва, 

психологічний мікроклімат у педагогічному колективі та 
мікрогрупах тощо). 

Структурні можливості включають способи і форми 

управлінської діяльності людей, що має на меті поєднання 
людських, матеріальних і духовних можливостей 

педагогічного середовища. 

Керівники педагогічної практики студентів, знаючи 
потенціал середовища, можуть не тільки використовувати 

його можливості для формування готовності до 
інноваційної виховної діяльності студентів з молодшими 

школярами, але й на основі цілеспрямованої актуалізації 

педагогічного потенціалу різних компонентів створювати, 
„моделювати” середовище відповідно до потреб підготовки 

компетентних педагогічних кадрів. 

Таким чином, реалізація цієї умови сприяє створенню 
ситуацій успіху, умов для співпраці та співтворчості всіх 

його учасників, опора на позитивне в особистості 
майбутніх учителів. Саме постійне тренування суб’єктності 

як здатності майбутніх учителів до вільного вибору і 

відповідальності сприяє становленню їх як суб’єктів 
інноваційної виховної діяльності у початковій ланці освіти. 

Ще однією важливою умовою формування готовності 

студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими 
школярами у процесі педагогічної практики є забезпечення 

особистісно орієнтованого підходу у практичній підготовці 
шляхом визнання індивідуальної цінності та пріоритету 

особистості студента, надання йому можливості вибору 

індивідуальної траєкторії у підготовці та проведенні 
виховних заходів, прояву особистісного потенціалу через 

індивідуалізацію та диференціацію завдань педагогічної 
практики.  

Реалізація цієї умови  проявляється у визнанні 

індивідуальної цінності та пріоритету особистості студента 
над загальним потенціалом колективу; передбачає 

шанобливе ставлення до майбутнього вчителя як вищої 

самостійної цінності; створює оптимальні умови для його 
становлення як суб’єкта професійної діяльності 

гуманістичного спрямування; потребує впровадження у 

педагогічну практику таких методів впливу, які 
забезпечують розвиток індивідуальності студента за 

рахунок максимальної диференціації завдань; сприяє 

розвитку його особистісних якостей; означає охорону його 
фізичного та духовного здоров’я. Для викладача вищого 

навчального закладу важливо вміти створювати у 
студентському колективі атмосферу доброзичливості, 

гнучко і динамічно включати кожного студента в заняття, 

спиратися на його суб’єктний досвід, стимулювати прояви 
самостійності, ініціативи студентів; визнавати за кожним 

право на помилку, але з обов’язковим аналізом її причин, 

визначенням шляхів подолання; надавати студенту 
можливість вибору індивідуальної траєкторії навчання; 

створення умов для творчості в самостійній та колективній 
діяльності тощо. 

Розвиток особистості студента передбачає, передусім, 

розвиток його здатності до самоосвіти, самонавчання, 
самовиховання, саморозвитку, самоактуалізації, 

самореалізації, професійної рефлексії; виховання цілісної 

людини, із взаємопов’язаними соціальною, природною та 
культурною сутністю. Особлива увага у процесі 

формування готовності студента до інноваційної виховної 
діяльності з молодшими школярами надається 

максимальному врахуванню таких індивідуальних 

особистісних властивостей як: особливості сприйняття, 
уваги, пам’яті, розумових процесів, темпераменту та 

вольових якостей, мотивації, самооцінки, рівнів намагань, 
домінуючого соціального статусу. 

Важливим у руслі нашої проблеми є дотримання умов 

ефективності індивідуалізації професійно-педагогічної 
підготовки майбутнього вчителя, які виокремлює О. Пєхота 

[13]: складання кожним студентом власного професійного 

автопортрета з метою інтеграції результатів особистісного 
та професійного самодослідження; розробки й реалізації 

професійної індивідуальної програми професійного 
зростання з урахуванням особливостей відповідних етапів 

професійно-педагогічної підготовки; включення до змісту 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
системи понять і концепцій, що спрямовують студента на 

рефлексію, самопроектування, саморозвиток професійно 

значущих особистісних якостей; зміни характеру взаємодії 
викладача та студента педагогічного вищого навчального 

закладу з позицій цінностей гуманістичної орієнтації в 
освіті. 

Необхідність індивідуалізації педагогічної практики 

зумовлена тим, що вона в тій чи іншій мірі відтворює 
основні риси майбутньої професійної діяльності. Наявність 

же двох сторін – масового і творчого – в інноваційній 

виховній діяльності вимагає від процесу професійно-
педагогічної підготовки врахування обох факторів. З 

одного боку, необхідна типова система вправ, а з іншого 
боку, створення можливостей для самореалізації 

особистості студента, виявлення та формування його 

творчої індивідуальності. 
Таким чином, виникає необхідність створення в період 

педагогічної практики такого середовища, у якому студент 
міг би виявляти себе так, щоб використовувати весь свій 

потенціал (схильності, здібності та ін.) на якісне оволодіння 

інноваційною виховною діяльністю з молодшими 
школярами. 

Виділені педагогічні умови, з одного боку, є відносно 

самостійними, з іншого – вони взаємопов’язані та 
доповнюють одна одну, створюючи єдиний комплекс. 
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Висновки. Таким чином, досвід показує, що при 

дотриманні обґрунтованих педагогічних умов діяльність 
студентів набуває творчого спрямування, інноваційної 

обізнаності, технологічної озброєності й оперативної 

самокорекції, оцінки рівня сформованості готовності до 
інноваційної виховної діяльності у себе та в інших, щой й 

забезпечує інтенсифікацію діяльності студентів на 

інноваційних засадах.  
Проблема готовності вчителя до використання 

інновацій у виховній  діяльності багатоаспектна і потребує 
подальшого вивчення, зокрема перевірки на практиці 

окремих методів та форм виховання молодших школярів, 

на що й будуть спрямовані подальші дослідження. 
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Постановка проблеми.  Сьогодні вища школа України 

вимагає суттєвого вдосконалення. Суспільству потрібні 

викладачі з високою педагогічною майстерністю, 

дослідницькою культурою, яка включає в себе готовність до 

дослідження у педагогічній діяльності, наукову самостійність, 

здатність до систематичного аналізу навчально-виховного 

процесу, творчість у визначенні та прогнозуванні педагогічних 

явищ, здатність до продуктивного мислення, оперативної 

обробки інформації, високу культуру спілкування і поведінки. 

На цьому наголошується в законах України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині 

розвитку освіти України в ХХІ столітті, Основних 

напрямах модернізації структури вищої освіти України, 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, галузевій концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти та ін. 

Українські науковці активно досліджують проблеми 

неперервної професійної освіти (Я. Бельмаз, 

О. Кузнецова й ін.), післядипломної освіти (І. Губенко, 

А. Кузьмінський та ін.), професійної освіти (Р. Гуревич, 

О. Дубасенюк та ін.); вивчають технології підготовки 

вчителів (О. Пєхота, О. Пометун й ін.) та стратегії 

формування  професіоналізму (С. Сисоєва, Л. Хомич та 

ін.); з’ясовують питання педагогіки вищої школи з 

погляду формування педагогічної майстерності 

(І. Зязюн, Н. Ничкало). Особливості становлення 

національних систем вищої освіти досліджують 

Н.Авшенюк, О. Кузнецова, Н. Мукан та ін. Проблеми 

професійної педагогічної підготовки за рубежем 

висвітлюють Л. Пуховська, С. Синенко та.ін. Водночас, 

недостатньо висвітленою є проблема підготовки 

магістрів педагогіки вищої школи. 

Мета роботи – обґрунтувати доцільність підготовки 

магістрів педагогіки вищої школи як важливої умови 

вдосконалення вітчизняної системи вищої педагогічної 

освіти. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових 

вітчизняних джерел (Н. Абашкіна, Н. Ничкало, 

Г. Терещук) засвідчує, що вища освіта в усьому світі 

впродовж останніх десятиріч демонструє інтенсивний 

розвиток і потребує творчого переосмислення. Такої ж 

думки дотримуються й зарубіжні вчені [1;2] Серед 

основних чинників динаміки вищої освіти, що 

вмотивовують природу модернізаційних процесів у цій 

сфері, варто виокремити:  

1) глобалізацію різних сфер життя людства (у руслі 

аналізу порушеного питання значущими виявами є 

глобалізація ринку інноваційної наукової продукції, 

робочої сили, освітніх послуг); 

2) зростання економіки знань (за нових умов вищий 

навчальний заклад повинен не тільки виробляти нові 

знання, що традиційно було однією з його провідних 

місій, а й доводити наукові розробки до стану їхньої 

готовності в продаж як товару; освітня установа 

перетворюється на підприємницьку структуру 

(підприємницький ВНЗ), у якій наукова робота стає 

виробничою діяльністю, що провадять на замовлення 

держави або приватного бізнесу);  

3) інтернаціоналізацію політичного, наукового й 

культурного життя людства, що стає все більш 

можливою та бажаною на тлі функціонування 

університетів як осередків світової науки й культури 

(такі заклади можуть суттєво підвищити рівень 

взаєморозуміння між народами, посприяти розв’язанню 

глобальних гуманітарних, політичних, екологічних, 

економічних проблем і конфліктів);  

4) масовість вищої освіти (суттєве збільшення 

контингенту студентів протягом останніх десятиліть 

призвело як до зростання розмірів традиційних вишів 

(університетів і спеціалізованих інститутів), так і до 

появи нових освітніх провайдерів; за цих умов помітне 

певне зниження якості освіти, зростає дефіцит її 

ресурсної бази, що стосується фінансових та 

інтелектуальних ресурсів);  

5) переважання в системі вищої освіти закладів 

університетського типу (провідна тенденція, що 

У статті розглядаються питання підготовки магістрів педагогіки вищої школи. Підкреслюється, що ці 

фахівці повинні володіти: системою знань з історії, теорії і сучасних тенденцій розвитку педагогічних 

концепцій та спеціальних методик, у тому числі й пов'язаних з використанням комп'ютерних засобів; 

методами і прийомами організації викладання навчальних дисциплін; технологіями розробки необхідної 

програмної та методичної документації, в тому числі з застосуванням інформаційних та інноваційних 

технологій, уміти використовувати їх для визначення змісту педагогічної діяльності; уміти на науковій 

основі організувати працю, володіти комп'ютерними методами збору, збереження і обробки (редагування) 

інформації та засобами інтелектуальної підтримки, що застосовуються в сфері  професійної діяльності. 

Ключові слова: вища школа, професійна підготовка, магістр педагогіки, освіта. 
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стосується структурних трансформацій у системі вищої 

освіти низки держав, – це набуття спеціалізованими ВНЗ 

статусу університету, зокрема технічними, 

сільськогосподарськими, педагогічними тощо; основний 

мотив такої трансформації – підвищення рівня 

фінансування та привабливості інституції на ринку 

навчальних послуг). 
Схарактеризовані вище глобальні чинники еволюції 

вищої освіти аргументують нагальність поліпшення її 

якості як провідного напряму модернізації діяльності 

вишів. Завдяки активній співпраці урядів розвинених 

держав, вітчизняних і міжнародних академічних 

спільнот, організацій роботодавців, протягом останніх 

десятиріч накопичено значний досвід у розробленні й 

запровадженні стратегій досягнення якості вищої освіти. 

Серед домінантних виокремлюють такі: політична 

(розроблення й застосування законів і підзаконних актів, 

що регламентують діяльність інституцій, відповідальних 

за визнання якості), адміністративна (дослідження й 

контроль якості освітніх послуг у межах ліцензування, 

акредитації, атестації вишів, навчальних програм, 

педагогічного та адміністративного персоналу), 

професійна (засоби зростання культури якості освіти), 

ринкова (національні й міжнародні рейтинги 

університетів). 

Розвиток і вдосконалення системи вищої освіти, 

підвищення її якості неможливе без наявності 

відповідних педагогічних кадрів. 

Проведені дослідження і багаторічний досвід роботи 

у вищому навчальному закладі дають підстави 

стверджувати, що значна кількість викладачів ВНЗ, 

незважаючи на належний рівень фахової підготовки, не 

здатні успішно справитися з тими завданнями, які 

постають перед ними в процесі навчально-виховної 

роботи зі студентською молоддю. Вважаємо, що 

отримання ступеня магістра педагогіки вищої школи 

майбутніми викладачами ВНЗ може в значній мірі 

позитивно вплинути на вирішення цієї проблеми. 

Педагогіка вищої школи – це наука про 

закономірності навчання і виховання студентів, а також 

їх наукову і професійну підготовку [3. с.7]. 

В Ужгородському національному університеті 

започатковано підготовку магістрів педагогіки вищої 

школи на основі освітніх рівнів бакалавра і спеціаліста 

різних спеціальностей. Підготовка магістрів передбачає: 

теоретичне навчання (60 кредитів ECTS) із дисциплін у 

вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, 

практичні, лабораторні заняття) і самостійної роботи: 

цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки (9,5 кредитів ECTS), цикл дисциплін 

фундаментальної підготовки (6,5 кредитів ECTS.), цикл 

дисциплін професійної та практичної підготовки (44 

кредитів ECTS); проходження педагогічної практики (2 

тижні, 6 кредитів ECTS); проходження переддипломної 

практики (3 тижні, 9 кредитів ECTS; виконання 

магістерської роботи із захистом в ЕК, екзамен (15 

кредитів ECTS). 

В результаті професійної підготовки магістри 

педагогіки повинні володіти: системою знань з історії, 

теорії і сучасних тенденцій розвитку педагогічних 

концепцій та спеціальних методик, у тому числі й 

пов'язаних з використанням комп'ютерних засобів; 

методами і прийомами організації викладання 

навчальних дисциплін; елементарними павичками 

аналізу навчально-виховних і розвиваючих ситуацій, 

визначення і вирішення педагогічних задач, розробки 

систем і моделей в процесі розв’язання психолого-

педагогічних проблем; технологіями розробки 

необхідної програмної та методичної документації, в 

тому числі з застосуванням інформаційних та 

інноваційних технологій, уміти використовувати їх для 

визначення змісту педагогічної діяльності. На основі 

глибокого розуміння мети та соціальної значущості своєї 

майбутньої професії як особливої сфери діяльності, що 

забезпечує трансляцію знань та культури від покоління 

до покоління, магістр повинен уміти: орієнтуватись в 

основних проблемах навчальних дисциплін; розробляти 

комплекси педагогічних засобів діагностики та впливу 

на студентів і адаптувати їх до реальних умов освітнього 

процесу; на науковій основі організувати свою працю, 

володіти комп'ютерними методами збору, збереження і 

обробки (редагування) інформації та засобами 

інтелектуальної підтримки, що застосовуються в сфері  

професійної діяльності; обирати методи та засоби 

впливу на основі реального рівня розвитку 

дошкільників, учнів, потреб сучасного суспільства, 

матеріальних можливостей закладу; організувати 

навчально-методичну роботу в закладах освіти; 

організувати психолого-педагогічний супровід 

вихованця; підготувати та провести олімпіади, 

конференції, конкурси наукових робіт студентів 

використовуючи традиційні і нетрадиційні форми 

роботи.  

Всі ці знання й уміння магістра педагогіки вищої 

школи забезпечать ефективну роботу викладача ВНЗ. 

Висновки. Вважаємо, що отримання ступеня 

магістра педагогіки вищої школи є необхідною умовою 

подальшого професійного розвитку викладача вищого 

навчального закладу. 
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Постановка проблеми. Україна є багатонаціональною 

державою, де, поряд з українцями, проживають росіяни, 

вірмени, кримські татари, поляки, словаки, угорці та ін. 
Посилення міжетнічної напруги, яке останнім часом 

спостерігається в Україні, актуалізує проблему міжетнічних 
відносин. 

Різні аспекти проблеми міжетнічних відносин 

досліджувалися вітчизняними і зарубіжними вченими. Це, 
зокрема питання культурної ідентичності та етнічних 

стереотипів (С. Бенкс, Т. Іванова, Н. Скуратівський), 

полікультурної освіти (І. Васютенкова, О. Гуренко, 
В. Кузьменко, С. Ніето), культури міжнаціонального 

спілкування (З. Гасанов, Л. Гончаренко, В. Заслуженюк), 
полікультурності і толерантності (Р.Валітова, Л.Ільченко, 

Д. Стівенсон). Заслуговує уваги і подальших досліджень 

питання соціальної роботи з етнічними меншинами.  
Мета статті – обґрунтувати роль соціальних працівників 

у попередженні міжетнічних конфліктів. 

Виклад основного матеріалу. Необхідно відзначити, 
що конфлікти на соціально-етнічному ґрунті 

супроводжують всю історію людства. Уявлення, ідеї, 
вірування, норми, ролі, цінності, тобто культурні коди, які є 

спільними для різних регіонів, країн чи культур, 

здійснюють безпосередній вплив на поведінку і діяльність 
їх представників і у більшості випадків не співпадають. 

Саме відмінності змісту культурних кодів часто є 

причиною виникнення міжетнічних проблем, конфліктів і 
непорозумінь. Відмінності у нормативно-ціннісних базах, 

способах поведінки, традиціях і звичаях, просторовій і 
часовій парадигмах, вербальній та невербальній 

комунікації, домінуючих стилях мислення, культурній і 

мовній картинах світу часто викликають непорозуміння у 
процесі міжкультурної взаємодії. 

Існують різні класифікації міжетнічних конфліктів, 
зокрема: соціально-економічні, які виникають внаслідок 

недотримання громадянської рівноправності; культурно-

мовленнєві і конфесійні (суперечності в питаннях культури, 
мови, релігії); політичні, якщо етнічні меншини відчувють 

свою меншовартість; територіальні та інші. 

Якщо говорити про сьогоднішній день, то однією з 
основних причин загострення взаємовідносин між націями і 

окремими етнічними групами є, в першу чергу, кризовий 
стан економіки в країні. Криза економіки, невирішеність 

соціальних проблем, гіперінфляція, міграція, зубожіння 

народу, воєнна агресія з боку Росії та інші негативні явища 

значно ускладнили відносини між народами. В окремих 

випадках негативна роль у розв’язанні міжетнічних 
конфліктів належить і засобам масової інформації, які часто 

сприяють формуванню підсвідомої неприязні представників 
одних народів до інших. Саме засоби масової інформації 

можуть вміло створити образ «ворога» в національних 

відносинах. 
Варто звернути увагу й на той факт, що останнім часом 

етнокультурологічні аспекти набули особливого забарвлен-

ня. Так, без перебільшення можна констатувати, що 
впродовж останніх років з’явилася специфічна категорія 

населення – біженці, переселенці, причини девіантної 
поведінки яких в значній мірі зв’язані з війною, вимушеною 

міграцією і переселенням сімей. Також спостерігаються 

девіантні прояви населення стосовно біженців. 
Дійсно, міграційний потік може зумовити певну загрозу 

соціально-політичній стабільності країни, створити 

передумови для виникнення конфліктних ситуацій між 
корінним населенням і мігрантами, які претендують не 

тільки на місце проживання, але й на робочі місця, землю, 
соціальне забезпечення, пільги, гарантії. Не маючи 

достатніх джерел існування, вони часто поповнюють ряди 

злочинних угрупувань. Це ж стосується і неповнолітніх та 
студентської молоді, які відчувають себе чужими в новому 

для них середовищі, іноді вороже налаштованому. 

Регулювання етнонаціональних відносин, різноманітних 

процесів етносоціального розвитку є важливим 

напрямком соціальної політики України. В основі 

регулювання етнонаціональних відносин лежить 

забезпечення умов для реалізації етнонаціонального 

потенціалу людини, етнічної індивідуальності, вільного 

розвитку всіх народів, формування міжетнічної єдності 
суспільства, недопущення будь-яких привілеїв чи обмежень 

за етнонаціональними ознаками, розпалювання міжетнічної 
ворожнечі та пропаганди національної переваги, 

гармонізація інтересів корінної нації з інтересами 

іноетнічного населення, національними меншинами, 
виявлення і вирішення етнонаціональних суперечностей . 

В боротьбі з девіантними проявами, які виникли на 
етнічному грунті, чільне місце посідає профілактична 

робота, особливо соціальна профілактика. 

Варто відзначити, що сам термін «профілактика» 
вживається в багатьох галузях науки і найчастіше 

Стаття присвячена дослідженню проблеми девіацій і можливих шляхів їх попередження. Особлива увага 
звертається на міжетнічні девіації. Відзначається, що ідеали, норми, цінності сильно впливають на поведінку 

людини, але зазвичай не співпадають в різних культурах, що може спричинити міжетнічні конфлікти і 
непорозуміння. Ігнорування етнічних особливостей населення посилює напругу і конфліктність в міжетнічних 

відносинах, що спостерігається сьогодні В цих умовах важливого значення набуває полікультурна політика і 

полікультурна освіт, яка може запобігти міжетнічним непорозумінням. В результаті полікультурної освіти 
формується міжкультурна компетентність фахівців, яка є особливо важливою для соціальних працівників. 

Ключові слова: девіації, етнічні девіації, попередження, конфлікти, полікультурна освіта, міжетнічна 
компетентність. 
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тлумачиться як «попередження», «запобігання». В 
«Енциклопедії для фахівців соціальної сфери» відзначається, 

що профілактика – це діяльність, спрямована на запобігання 

виникненню, поширенню чи загостренню негативних 
соціальних явищ і їх небезпечним наслідкам [1, с.166].  

Соціальна профілактика, яка здійснюється на рівні 
держави і розглядається як: сукупність державних, 

громадських, соціально-медичних  і організаційно-виховних 

заходів, спрямованих на попередження, усунення або 
нейтралізацію основних причин і умов, що викликають 

різного роду соціальні відхилення негативного характеру та 

інші соціально небезпечні та шкідливі відхилення в 
поведінці. Її метою є створення передумов для формування 

законослухняної, високоморальної поведінки; система 
соціальних, правових, педагогічних та інших заходів, 

спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють 

бездоглядності, скоєнню правопорушень і антигромадських 
дій неповнолітніми, здійснюваних у сукупності з 

індивідуальною профілактичною роботою та сім’ями, які 

перебувають в соціально небезпечному становищі. 
М. Шакурова [2] визначає соціальну профілактику як 

діяльність, спрямовану на попередження соціальних 
проблем, соціальних відхилень або утримання їх на 

соціально терпимому рівні шляхом ліквідації чи 

нейтралізації причин, які їх породжують. Профілактика 
спрямована на попередження можливих фізичних, 

психологічних, соціокультурних колізій у окремих індивідів; 
збереження, підтримку і захист життя і здоров’я людей; 

сприяння їм в розкритті їх внутрішніх потенціалів. 

Виділяють три рівні соціальної профілактики. 
Загальносоціальний рівень – діяльність держави, суспільства, 

їх інститутів, спрямована на розв’язання протиріч в 

соціально-економічному житті, морально-духовній сфері і 
т.п. Вона здійснюється різними органами державної влади і 

управління, громадськими організаціями. Спеціальний 
рівень – цілеспрямований вплив на негативні фактори, 

зв’язані з окремими видами відхилень чи проблем. Ліквідація 

або нейтралізація причин цих відхилень здійснюється в 
процесі діяльності відповідних суб’єктів, для яких 

профілактична функція є професійною. Індивідуальний 

рівень – профілактична діяльність стосовно конкретних осіб, 
у поведінці яких спостерігаються відхилення. 

Соціальну профілактику покликані забезпечувати 
соціальні працівники. Однією з умов ефективності їх роботи 

з представниками етнічних меншин є наявність 

міжкультурної компетентності в структурі професійної 
компетентності фахівця соціальної роботи, тобто знань, 

умінь і навичок, які дозволяють правильно оцінювати 

специфіку та умови взаємодії, взаємин і спілкування з 
представниками інших культур, що проявляються у 

своєрідності їх традицій, звичок і психологічних якостей, 

знаходити адекватні форми впливу на них з метою 
підтримки атмосфери взаємної довіри і конструктивного 

співробітництва, спрямованого на досягнення спільно 
визначених цілей соціальної допомоги. Складовими 

міжкультурної компетентності є: афективна – дотримання 

етичних норм і цінностей професії, усвідомлення власних 
культурних установок і переконань, міжкультурна 

толерантність; когнітивна– крос-культурні знання, розуміння 

і усвідомлення культурно обумовлених відмінностей у 
світогляді представників різних соціокультурних груп, 

знання мови клієнта; процесуальна – вміння та навички 
соціальної роботи з представникам різних етнокультурних 

груп населення, здатність підбирати та використовувати 

культуровідповідні стратегії втручання. 
Складовою міжкультурної компетентності є 

міжкультурна комунікативна компетентність. Міжкультур-

ну комунікацію можна розглядати у двох аспектах: а) як 
здатність ідентифікувати культурну приналежність, що 

передбачає знання мови, цінностей, норм, моделей, 
стандартів поведінки іншої комунікативної спільноти; б) як 

здатність досягати успіху, контактуючи із представниками 

іншої культурної спільноти, навіть при поверхневому 
знанні основних елементів культури своїх партнерів, але 

при достатньому рівні розвиненості емпатійності окремої 
особистості. Саме із другим варіантом міжкультурної 

комунікації доводиться найчастіше стикатися в практиці 

спілкування професійної соціальної роботи. 
Висновки. Попередження і подолання міжетнічних 

конфліктів є важливою складовою професійної діяльності 

соціальних працівників, ефективність якої залежить від 
наявності міжкультурної компетентності фахівця соціальної 

роботи, здатності до продуктивної комунікативної взаємодії. 
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PREVENTION OF ETHNIC DEVIATIONS AS A PART OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF SOCIAL WORKERS 

This article is devoted to the investigation of the problem of deviations and the possible ways of prevention. Special attention is 
paid to the ethnic deviations. It is underlined that conceptions, ideas, beliefs, norms, roles, values, that is cultural codes being 

common to different regions, countries or cultures, have a direct impact on the behavior and activities of their representatives and in 
major cases do not coincide. It is differences in the content of their cultural codes that are often the cause of arising interethnic 

problems, conflicts and misunderstanding. The neglecting of national and ethnic peculiarities of the population enables tension and 

conflict situations in relationships, which may be observed nowadays. In this context very important is multicultural policy of the 
state and multicultural education which is considered as one of the ways of prevention of ethnic conflicts. Multicultural education 

provides the formation of intercultural competence which is very important for social workers.  
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Постановка проблеми. Зміст професійно-технічної 

освіти має бути випереджальним, постійно 

оновлюватися з урахуванням динамічних змін у науці, 

економіці, техніці виробництва та орієнтуватися на 

новітні технології. Сучасне зростання інтересу до 

проблеми розкриття творчого потенціалу особистості 

передбачає виявлення всіх її життєвих відносин у 

різноманітних аспектах самоствердження та 

самореалізації і має зосереджуватися на пізнанні тих 

механізмів, які виступають внутрішніми детермінантами 

індивідуальної своєрідності її життєвої реалізації. 

Індивідуалізація і диференціація навчально-виховного 

процесу значно підвищує ефективність навчання, 

виховання і розвиток студентів. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що ідея 

індивідуалізації та диференціації знаходить 

відображення у філософських, соціологічних, 

психологічних та педагогічних концепціях багатьох 

дослідників, починаючи з давніх часів (Аристотель, 

Платон, Я.А. Коменський, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 

А. Дістервег та ін.). Психологічний аспект 

індивідуалізації при підготовці майбутнього фахівця до 

професійної діяльності широко висвітлюється в 

дослідженнях Б. Ананьєва, О. Асмолова, Г. Балла, 

Л. Виготського, В. Слободчикова та ін. Питання 

професійної підготовки майбутніх педагогів у своїх 

працях розглядають Л. Богославець, О. Внукова, 

М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, О. Савченко. 

Узагальнення теоретичних положень з досліджуваної 

проблеми дозволяє визначити індивідуалізацію та 

диференціацію професійної підготовки майбутніх 

фахівців як цілеспрямований процес формування та 

розвитку майбутнього фахівця з урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів, а також процес 

самореалізації його індивідуальності. 

Мета роботи – розглянути теоретичні основи поняття 

індивідуалізації та диференціації у підготовці фахівців 

для професійної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Індивідуалізація 

навчання – одна із найскладніших проблем вищої освіти, 

вирішення якої в значній мірі залежить від двох 

чинників: індивідуально-психологічних особливостей 

студентів та впровадження відповідної методичної 

системи навчання. Особистість і індивідуальність – це 

два способи буття людини, два її різні визначення. 

Розвиток особистості є процес соціалізації людини, 

засвоєння нею своєї суспільної суті. Сформована 

особистість виступає суб’єктом вільної, самостійної і 

відповідальної поведінки в соціальних стосунках. 

Становлення індивідуальності то є процес 

індивідуалізації суб’єктивної реальності. Оскільки 

індивідуалізація – це неповторність особистості, яка 

активно і творче проявляє себе в житті. Ці поняття 

фіксують різні виміри духовної суті людини. Важливою 

теоретичною засадою забезпечення індивідуалізації 

професійної підготовки майбутніх фахівців постає 

визнання студента як суб’єкта навчальної діяльності. 

Поняття індивідуальність має багато змістових 

відтінків. Головний полягає в тому, що індивідуальність 

є максимальною інтеграцією всіх якостей людини. Якщо 

особистість – вершина всієї структури людських 

властивостей, то індивідуальність – це суть особистості 

та суб’єкта діяльності, зазначає дослідник. Розуміння 

індивідуальності як системи людини пов'язане з 

питанням про способи узгодження різнорідних і 

різнорівневих якостей цієї полісистеми, про 

системоутворювальні фактори. [1] 

Справа в тому, що індивідуальність – продукт 

унікального життєвого досвіду, який втілений у 

внутрішньому світі особистості. Це не тільки суб'єкт 

соціальної життєдіяльності, а й суб'єкт внутрішнього 

життя, котра може бути достатньо автономною; вона 

відкривається суб'єкту через самоспостереження; 

внутрішній світ постає як неповторні комплекси 

цінностей (життєвих планів і перспектив, 

глибокоособистісних переживань), певні організації 

образів («портретів», «пейзажів», «сюжетів») і 

концептів, домагань та самооцінки[1]. 
На думку В. Слободчикова [7], поняття індивідуальності 

вказує на те, що людина з усієї багатоманітності 

соціальних ролей і функцій, сукупності зв’язків і 

відносин з іншими виокремлює своє, власне; робить їх 

абсолютно цінним змістом свого «Я». Тобто, визначення 

власної позиції в житті, самовизначеність у середині 

самого свого життя це і є індивідуальність. Вона – це 

завжди внутрішній діалог людини з собою, це авторство 

власного життя: в світорозумінні, в стилях діяльності. 

В індивідуальному бутті людина несе відповідальність 

не тільки за окремі слова та вчинки, але й за життя в 

цілому. Унікальним, єдиним та неповторним в 

індивідуальності виступають не зовнішні особливості 

індивіда, не його манера спілкування з іншими, а спосіб 

життя, самобутні форми життєдіяльності, буття в 

суспільстві. Саме тому, на думку вченого, 

індивідуальність – це людина як автор власного життя. 

Адже, завдяки індивідуальності, як стверджує 

В статті аналізується принцип індивідуалізації та диференціації навчання, як психологічні передумови 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Ключові слова: індивідуальний підхід, індивідуалізація, диференціація, диференціація навчання. 
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В.Слободчиков [7], людина уособлюється у відносно 

самостійну крапку буття, творчо виявляє себе, стає 

суб’єктом історичного життя, потенційно втілюючи в 

собі усі характеристики людського роду. 

Неповторність людини формується відносно 

основних цінностей культурного, духовного та 

суспільного життя. Моральним центром індивідуальності 

є совість. Людина самостійно формулює для себе 

моральні обов’язки та вимагає від себе їх виконання. 

Совість виступає внутрішньою, особистою мораллю або 

автономною етикою. 

Також до суб’єктивних складових індивідуальності 

відноситься система вірувань людини та її ціннісні 

орієнтації. Адже саме віра є те повне та безумовне 

прийняття людиною явищ, подій, власних життєвих 

принципів, цінність якого представлена в світі 

перевищуючої людини реальності. А в основі дії, 

вчинка, діяльності, всього життя в цілому лежать певні 

ціннісні орієнтації. 

Світогляд як складова індивідуальності – це загальне 

розуміння світу, людини, суспільства і ціннісних 

ставлень до них. Він включає в себе життєві принципи, 

які визначають характер діяльності людини, його 

взаємозв’язку з іншими, життєвими цілями[4]. 

Індивідуальністю людина стає лише у процесі 

формування індивідуалізованого світогляду. Вищою 

формою індивідуалізації є творча думка людини, яка 

прагне абсолютної співвіднесеності зі світом як основної 

мети пізнання. Ідеальна форма співвіднесеності 

виражається у світогляді людини. 

Форми індивідуалізованого, неповторного вираження 

своїх переживань, думок та прагнень допомагає людині 

знайти життєвий і творчий поклик. В. Роменець[6] 

стверджує, що це вміння є одним із найдорожчих 

надбань людини до самої себе, до своєї глибинної 

сутності, коли пізнання найзагальніших принципів 

переходить до розкриття реального світу. Крім того, 

людина визначає своє місце у природі, суспільстві, 

спрямованість своєї діяльності і в цьому виявляє свої 

особливі риси, що забарвлюють характер усього її 

світогляду. 

Індивідуальність розглядається В. Роменцем [6], як 

неповторний склад світогляду, своєрідна форма буття та 

творчої діяльності. Домінуюча потреба людини – 

потреба в реалізації самої себе, свого творчого 

потенціалу. А творче начало пов’язане з суб’єктивністю. 

Отже, можна стверджувати, що становлення 

індивідуальності є творчою діяльністю. 

Аналіз наукової теорії і практики навчання в 

традиційній системі освіти показує, що й до цього часу 

відсутній єдиний підхід до розкриття сутності та 

тлумачення понять «індивідуалізація навчального 

процесу», «індивідуальний підхід». Індивідуалізація 

навчання визначається як планування та здійснення 

навчання відповідно до індивідуальних особливостей 

особистості. Вона передбачає пристосування форм і 

методів педагогічного впливу до індивідуальних 

особливостей кожного школяра, студента задля 

забезпечення розвитку особистості. Індивідуальний 

підхід створює найбільш сприятливі можливості для 

розвитку пізнавальних сил, активності, нахилів і 

обдарувань кожного студента.  

Суспільні перетворення потребують змін в 

організації освітнього процесу в професійних 

навчальних закладах, що має задовольняти потреби 

студентів, роботодавців та суспільства в цілому. У ході 

підготовки повинні бути сформовані знання, уміння та 

навички, які будуть слугувати конкурентними 

перевагами майбутнього фахівця на ринку праці. 

Досягнення цього значною мірою пов’язане з 

індивідуалізацією професійної підготовки, яка наближає 

й адаптує навчальний процес до особливостей та 

освітніх потреб конкретного студента. 

Індивідуалізація є одним з провідних принципів 

психолого-педагогічної діяльності. Вона полягає в 

гнучкому використанні педагогами інтегрованої та 

різноманітної системи засобів, форм, методів та 

прийомів навчально-виховної роботи, яка враховує 

цілісну картину індивідуального розвитку кожного. Це 

вибір різних форм, методів, засобів і прийомів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності кожного 

студента. Студенти, працюючи індивідуально, постійно 

зустрічатимуться з інформацією, яка має безпосереднє 

відношення до їхньої майбутньої спеціальності, 

відповідно будуть достатньою мірою вмотивованими і 

матимуть досить міцний стимул до виконання 

поставлених завдань. Процес навчання у вищій школі 

має бути спрямований на створення умов для 

забезпечення індивідуального розвитку кожного 

студента, сприяння успішному навчанню, максимальному 

розвитку його здібностей та обдарувань. 

Диференційований підхід – це особливий підхід 

викладача до різних груп або до окремих студентів, що 

полягає в організації з ними на основі різної за змістом, 

обсягом і складністю (хоч і за одними навчальними 

програмами) роботи з урахуванням подібних 

властивостей особистості. 

Диференціація навчання – це спосіб його 

індивідуалізації в умовах роботи студентської групи. 

Студенти поділяються на динамічні типологічні групи і 

викладач під час заняття періодично працює з тією 

групою, яка потребує найбільшої його допомоги. Поділ 

студентів здійснюється переважно на гомогенні) і 

гетерогенні групи залежно від навченості кожного, 

темпу засвоєння знань у навчанні, загального і 

професійного розвитку [2-3]. 

На сучасному етапі розвитку вищої школи 

виокремлюють рівневу і профільну диференціацію. 

Рівнева диференціація здійснюється за умови 

досягнення всіма студентами обов’язкових результатів 

навчання (освітнього стандарту). 

У загальноосвітній школі профільна диференціація 

здійснюється на підставі вибору учнями профілю 

майбутньої трудової діяльності, у вищій школі – з 

урахуванням спеціалізації. 

При здійсненні профільної виникає потреба і в 

рівневій диференціації, адже в кожній групі є студенти 

різного рівня навченості, загального і професійного 

розвитку. 

Індивідуалізація і диференціація навчально-виховної 

роботи сприятиме підвищенню рівня навчання і 
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розвитку студентів лише за умови систематичної 

діагностичної роботи не лише на початковому етапі, а й 

протягом усього навчання. Цьому сприяє модульно-

рейтингова система навчання і обліку успішності. 

Таким чином, індивідуалізація та диференціація 

навчально-виховного процесу у ВНЗ є важливою 

передумовою подальшого розвитку системи вищої 

освіти. Вони значно підвищують ефективність навчання, 

виховання та розвитку студентів. Розробка та 

упровадження педагогічних інновацій в цій галузі є 

одним з перспективних напрямків наукових досліджень, 

який потребує розвитку як на рівні навчального процесу 

в окремому закладі так і в масштабах всієї системи 

вищої освіти.  
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A PROBLEM OF INDIVIDUALIZATION AND DIFFERENTIATION IS IN PREPARATION OF SPECIALISTS 

FOR TRADE EDUCATION 

Principle of individualization and differentiation of studies is analysed in the article, as psychological pre-conditions of 

increase of efficiency of educational-educator process at higher school. They promote efficiency of studies, education and 

development of students considerably. Development and introduction of pedagogical innovations in this industry are one of 

perspective directions of scientific researches, that needs development as at the level of educational process in separate 

establishment so in the scales of all system of higher education. 
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Постановка проблеми. Невідомий геній написав 

колись на фронтоні Дельфійського храму: γνωθι σεαυτον 

("пізнай себе"). Сократ і киніки (Антисфен, Діоген 

Синопський) першими побачили в ній найглибшу 

загадку про людину і на відміну від усіх інших 

«справжніх мудреців» (σοφιστης) переконливо довели 

своїм життєвим прикладом, що тлінними постають 

слова, які не підкріплені практичним досвідом 

неустанної  аскези душі і тіла. «Пайдагогами» могли 

бути лише люди, безкорисливо залюблені в істину, благо 

й красу як закони людського життя. Кіренаїк Аристипп 

зі зневагою ставився навіть до математики на тій 

підставі, що вона лише констатує знаки і символи 

людских чеснот, а отже її мертві знання не торкаються 

серця. Утім, освічені елліни продовжували натхненно 

змагатись в «інтелектуалізовано-етичній палестрі», 

виявляючи, виголошуючи і виспівуючи за Феофрастовою 

феноменологією чужі гріхи, ховаючи за маскою 

доброчесності власні.  

Ця теза набула особливої актуальності нині, на межі 

чергового цивілізаційного роздоріжжя – між культурою 

сотеріологічною і культурою гедоністичною. Перша, як 

відомо, шукає порятунку (грец. σωτηρία – порятунок), 

останній сенс людського життя за горизонтом вічності, і 

самè людське життя розглядає як мистецтво вмирати. 

Друга вбачає вищий сенс людського буття в тому, щоб 

безвідносно до трансценденції, з максимальним 

комфортом влаштуватися у межах земного буття. Її 

сутність визначається формулюванням ідей обов'язку і 

права. Людина приймає на себе обов'язок не заважати 

іншим жити так, як їм хочеться, і за виконання цього 

обов'язку отримує право самій жити за власним 

бажанням. Позитивний сенс цього, очевидно, 

виявляється лише у праві нікому не робити того, чого не 

бажаєш собі самому. І людина дійсно може не чинити 

іншим рішуче жодного зла, навіть бути 

високоцивілізованою, але вважати її моральнісною  за це 

«нероблення» є чистим непорозумінням. Адже 

моральність виражається не тим, чого не робить 

людина, а лише тим, що вона робить, по совісті.  

Можна симпатизувати одному життєвому укладу або 

іншому, але нелогічно очікувати релігійних одкровень і 

релігійного учительства від гедоністичної цивілізації. 

Спотворення духовних ціннісно-смислових орієнтирів 

буття, їх розмивання або підміна культурвідповідними є 

передумовами кризи у соціальному та індивідуальному 

мисленні. Ось чому численні дискусії про ефективність 

освітньої моделі, пошук оптимальної нової концепції 

освіти і цінностей культури визначили небувалий творчий 

спалах у сучасній вітчизняній педагогічній науці.  

Утім, як показує практика, соціально-моральнісні 

орієнтири й ідеали сучасного українського суспільства 

шикуються, в основному, на підміні духовних орієнтирів 

буття метою досягнення успіху в практичній 

самореалізації. Сучасна молода людина часто потрапляє 

у фальшиву ситуацію, приймаючи і засвоюючи 

помилкові поняття і думки «зорієнтованих на успіх» 

окультних, містичних вчень. Магічна практика в 

закомуфльованому вигляді просочується і у педагогіку, 

психологію та психотерапію у вигляді різних 

«розвивальних» тренінгів. Ці тренінги складають основу 

безлічі існуючих сучасних «центрів саморозвитку», де 

з'явилося багато людей, пристрасно захоплених 

пізнанням раніше невідомої для них реальності. Вона 

проявляється у формі псевдодуховних, але таких 

принадних цінностей, відчуженості від шляху Христової 

Істини, зумовлюючої смисл життя і засоби його 

досягнення. 

Однією з причин такого стану речей вважається 

ототожнення понять «духовність» і «душевність», 

ігнорування того факту, що душа людини створена 

субстанцією значно ємнішою і витонченішою від того 

У статті розглядається проблема реалізації сотеріологічної стратегії художнього пізнання в процесі 
фахової підготовки  майбутнього митця, оскільки відання предметної сутності, закодованої в художньому 

тексті, потребує від нього не  лише развитку дизайнового мислення, тобто оволодіння методами 

абстрагування, аппроксимації, смислової репрографії (згортання, узагальнення), метафорично-алегоричної 
компаративності, еротематичної рефлексії (допитуваності), контекстуального рефреймінгу (зміни вектору 

смислового аналізу) художньої інформації, її ретро-, про- і трансспективної рефлексії, але й духовного 
подвижництва. Ця надситуативна активність творчої особи спрямована на досягнення   нею  так званої 

норми духовності душі і передбачає перехід «через себе», тобто вибудову дистанції її зосередженого 

сходжения до сутнісного смислу предметності як результату тривалого і смиренного трансцендентного 
передчуття. Воно зумовлене такими епістемічними характеристиками, як інтуїція со-вісті і здатність до 

смислового (моральнісно-етичного) співіснування зі споглядуваною сутністю. У нашій концепції вони 

завершують структурний зміст анаґоґічної компетенції майбутнього митця.  
Ключові слова: педагогіка благочестя, сотеріологічна стратегія, епістемічний дискурс, світоглядна 

апперцепція, інтуїція совíсті, технологічна модель. 
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об'єкта, який розглядається у психології та психотерапії і 

радше мав би бути віднесеним до свідомості людини. 

Більше того, такі важливі явища душевного життя, як, 

наприклад, передчуття, навіювання, ясновидіння, 

читання думок, поки що лише у перспективі наукового 

дослідження: їх предмет не має жодних пояснень. Навіть 

загальні явища душевного життя так однобічно 

вивчаються, що під виглядом наукового знання 

пропонуються одні лиш гіпотези. Зрозуміло, що за таких 

обставин – тобто поки нами не вивчено життя духу, і  

позитивістське знання про нього не знищить усяку 

можливість для побудови різних психологічних гіпотез – 

претендувати на повну доказовість і очевидну 

достовірність будь-яких суджень про дух немає жодних 

підстав. В результаті провокується ситуація 

різоматичного фейєрверку «духовних» настроїв, цілей, 

прагнень, що, циркулюючи в суспільній свідомості, 

здійснює потужний вплив на молоду людину, 

породжуючи в її середовищі розгубленість, скептицизм, 

індиферентність і цинізм, причому не лише за порогом 

храму. Тому сьогодні, коли стіна взаємного відчуження 

Церкви і культури, Церкви та університетської освіти  

нарешті  звалилася, людям хочеться більше роз'яснень: 

кожного кроку віри і молитви, літургійної дії і формули 

догмату. Їх вабить пристрасть до інтелектуалізування, 

тяжіння до підміни роботи душі роботою думки, навіть в 

осягненні простої речі: усе, що є в традиції Церкви – це 

допомога у сходженні душі до Христа (не менше – але і 

не більше!).  

Насамперед це стосується майбутнього митця. Адже 

для людини цілком природнім є намір виражати 

найголовніше у своєму житті формами мистецтва, 

шукати моделювання своєї віри у художніх смислах, 

прагнути увіковічнення того, що вона знайшла в досвіді 

Одкровення, в художньому міфі – щоби даний серцю 

досвід зробити предметом осмислення. Отож, мистецтво– 

як сакральний простір, простір сакрального і 

художнього досвіду – це Євангеліє плюс вдячне 

прийняття його впливу на тих людей різних часів, 

культур і народів, які цілком відкрилися для Христової 

вісті. Звідси актуальність проблеми реалізації 

сотеріологічної стратегії професійної мистецької 

освіти, а визначення її концептуальних засад постало 

метою статті.   

Виклад основного матеріалу. Реципієнту, який 

навіть у найпершому наближенні не чув про І. Канта і 

Л. Вітгенштейна, К. Поппера і Е. Гуссерля, важко 

збагнути, що будь-який художній текст існує лише в 

інтерпретації, а на людині лежить «прокляття Мідаса»: 

все, чого вона торкається, неминуче набуває відбитку її 

життєвого і духовного досвіду. Рівно так само, як і 

читач, взявши до рук бесіду «Про сенс християнського 

життя» преп. Серафима Саровського (XIX століття) або 

збірник висловів преп. Силуана Афонського (ХХ 

століття) і порівнявши їх з бесідами преп.Макарія 

Єгипетського (IУ століття) або Ігнатія Богоносця (II 

століття), погодиться із зауваженням О. Мандельштама 

про те, що «у кожної справжньої книги немає 

титульного аркуша» [8, с.205]. 

Утім, художнє пізнання, як безпосереднє життя 

людської свідомості в середині космосу, змінюване у 

часі співпереживання-співчуття його подійності, в 

принципі є безперервним творчим актом: адже думка 

така ж невловима, як і наше дихання у безмежному 

повітряному просторі. Уся історія сприймань, 

прочитань, потлумачень видимої і невидимої реальності 

і її профетична проекція у майбутнє переконує: 

художник завжди по-своєму зберігає об’єктивність, але 

потенційний простір передбачуваного ним смислу 

завжди ширший. У цьому, до речі , виявляється одна з 

найбільших таємниць мистецтва: межі авторського 

«впізнавання» предметної сутності в різні епохи 

постають різними, що спонукає реципієнта до 

нескінченного довершення. Зрештою, і адресат і 

адресант постають своєрідними посередниками між 

сферою ідеального, духовного («вгадуваного» всесвіту 

Платонових ідей) і його символічним (знаковим) 

відтворенням у художньому тексті. Звідси 

лінгвоцентричність художнього пізнання, навіть 

одержимість художньою символікою. В першу чергу це 

стосується європейської художньої культури, що в добу 

сучасного спорудження «інформаційної вавилонської 

вежі» усе частіше вдається до реабілітації ідеї мови як 

чинника думки, а мовлення як способу моральнісного 

розуміння сутності. Це зумовлює природність 

допитувального сходження від метафізики символу до 

філософії мовленого смислу. 

Символізм є одним із способів діалогу з Логосом «в 

миру і через тварний світ» [4, с.204]. Ось чому 

символічне сприймання світу органічно притаманне 

людському розуму, а символи, постаючи епістемічними 

категоріями, становлять основу будь-якої теорії 

пізнання, органічно єднаючи світ видимий і невидимий. 

Адже «споглядання мислимого в зображених 

символах, – як справедливо відзначає прп. Максим 

Ісповідник, – є спогляданням духовним» [7, с.160]. Від 

себе додамо: за умови, якщо воно співмірне з 

пізнавальними можливостями людини і відповідає тому 

надчуттєвому космосу, яке знаково представлено. За 

інших обставин символи реалізують своє друге 

покликання – «покрити істину таїною мовчання» [2, 

с.892]. Ця очевидність слугує застереженням неодмінно 

обережного поводження зі символікою (особливо 

сакральною), вшанувуючи її уважним рефлексуванням.  
До розширення пізнавального обрію запрошує 

художня епістемологія. Предметом її дослідження 

постає аналіз природи і критеріїв достовірного
1
 

(сутнісного) художнього знання, меж і умов його 

осягнення, а також співвіднесеність різних форм 

інтелектуального життя (розширення енциклопедії 

                                                         
1 Етимологія слова «достовірність», пов’язана з латинськими 

іменниками uero, se-verus, «тверда, непохитна віра» і heorte, 

«свято», «радісна надія», дає підстави вважати його синонімом 

слова «істинність», що семантично походить від грецького 

дієслова es, «бути», іменника esto, «субстанція» та 
однокореневих прикметників etos, eteos (від s-e-to), «існуючий 

насправді», «сутнісний», які відповідають латинським 

дієприкметникам alethes, lethos, lathos, «не підлягаючий 

забуттю», «збережений в пам’яті для чергового відкриття» і 
споріднені з аккадськими іменниками emtu, «істина», ammatu, 

«надійний фундамент» та єврейськими emeth, «вірність, 

істинність», і amen, «воістину так». 
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знання, розвиток мислительної техніки, освоєння способу 

«бачення» сутності речі). Йдеться про природу 

інтегративного (процедурного, імпліцитного, 

інтуїтивного і реліктового) знання двомірного (символ – 

його смислові значення як єдність множин) і тримірного 

(символ – його смислові значення – сутність як абсолютна 

єдність і самототожність) типів (М. Фуко, В. Келле). Їх 

верифікація можлива за трьох умов: здатності до 

«зустрічі-уподібнення» з означеним символом; 

оволодіння методом «допитуваності» його смислової 

сутності і врахування контексту інтелектуальної ситуації. 

Це, звісно, вимагає від суб’єкта (як митця традиції чи 

митця історії) cформованості відповідної художньо-

епістемологічної компетентності, зміст якої детально 

розкрито в авторській монографії (2002 р.) і підручнику 

(2012 р.). Утім, як показує практика, вона, на жаль, не 

гарантує студенту уникнення парадоксу «готовності, але 

нездатності» до осягнення сутнісного смислу, 

довіреного для художнього моделювання. Такий прикрий 

результат є об’єктивним, оскільки суб’єкти педагогічної 

взаємодії перебувають в ситуації добровільного 

усамітнення у «платоновій печері». Її умови обмежують 

мету епістемічної діяльності лише осмисленням способів 

самоприсутності у «іншому», унеможливлюють 

екзистенціальне «проживання» трансцендентного 

передчуття (інтуїції) зустрічі з ним. Ігнорування тієї 

обставини, що художнє вираження є «інтуїтивною 

діяльністю духа» [6, с.14], знаходить своє виправдання в 

єдиній беззаперечній тезі: сутність розкривається лише 

такою, якою її заслужив споглядаючий своїм минулим і 

дійсним. Тому згідно з христологічною методологічною 

позицією, таїна загадкового «сфінкса» не відкривається, а 

смиренно приймається люблячим серцем і винятково у 

випадку інтуїтивного відання-єднання (трансцендентного 

передчуття). Адже вертикаль мислительної активності 

суб’єкта (на рівні смислоутворення) замикається поза 

сферою діяльнісного підходу, і вузол інтраспективної 

опосередкованості знаходиться у так званому єдиному 

смисловому полі [3] або у надіндивідуальних схемах 

людства [1].  

Отож, кінцеве вирішення проблеми так званого 

зримого бачення сутнісного смислу передбачає 

світоглядну апперцепцію майбутнього митця: його 

переорієнтацію з віри у всесильність власного таланту – 

на осмислення своєї творчої немічності і віру у вищу 

мудрість та надію (смиренне сподівання) на допомогу у 

справі осягнення істини. Механізмом такого 

«контекстуального рефреймінгу» постає афективно-

інтелектуальне подивування величі Божого Творіння. 

Душевний енстаз, смиряючи «фаустівський дух», 

триває коротку мить. Утім, таке миттєве енергетичне 

«возз’єднання» з істиною, як зауважив І. Ільїн, постає 

для особи тим «давно забутим повітрям, крізь яке 

предметність сущого прозрівається зовсім по-іншому» 

[5, c.89]. Це зумовлює «впевненість у невидимому і 

здійснення очікуваного» [Євр., 11:1], а відтак – 

актуалізує совісну віру у Світло Божої Благодаті, надію 

(передчуваюче очікування) на її духоносний, 

життєдайний вплив і, в кінцевому результаті, – чуття 

любові» [9, c.467].  

Таким чином, відання предметної сутності потребує 

духовного подвижництва. Ця надситуативна активність 

творчої особи спрямована на досягнення «норми 

духовності душі» [10, с.284] та зумовлює описаний 

О. Ухтомським «перехід через себе» і утворення «певної 

дистанції попереду» –дистанції сходження споглядаючого 

до зосередженого, вдячного «приймання» сутнісного 

смислу предметності як результату тривалого і 

смиренного трансцендентного передчуття, енергетичного 

єднання і «миттєвої зустрічі чистого з чистим». Воно 

зумовлене такими характеристиками, як інтуїція со-

вíсті [9] і здатність до смислового (енергетичного) 

співбуття з пізнаваною сутністю. Підставою для 

обдарування ними студента є його відкритість для 

совісної віри  як «нужди в істинному знанні, що 

просвітлює сповнене острахом відання надією і любов’ю» 

[9, с.458], і воля до сакрального, що характеризує 

рекапітуляцію усіх душевних і духовних сил. 

Означений процес найбільш ефективно відбувається 

у художньо-інтелектуальному середовищі, на основі 

реалізації дидактичних принципів педагогічної 

герменевтики, адекватних природі мистецтва як 

теурґійного суму за божественним, зокрема: 

• научання як «пригадування» вродженої здатності 
розпізнавання (екфорії) архетипів у художніх знаках і 

символах; 

• научання як споглядання  моделі асоціативного 
розпізнавання сутнісного смислу художнього тексту 

(артефакту); 

• латентного, облігатного научання моделюванню 
художнього смислу; 

• інцентивного учіння способів алегоричного, 

тропологічного і анаґоґічного тлумачення художніх 

текстів, арт-проектів. 

Згідно з принципами сотеріологічної стратегії, 

методи художньої дидактики можуть комбінуватися не 

лише в залежності від способу організації научання 

(кроскультурного, співбуттєвого, диференційованого, 

інтерактивного коучингу), але й від способу подачі 

навчальної інформації (алгоритмічного, еристичного, 
еротематичного, дивінаційного, епаґоґічного, анаґоґічного). 

Йдеться про роль педагогічного наративу – гомеостазу 

риторики, гомілетики, дидактики і символіки – у процесі 

викладання фахових мистецьких дисциплін.Адже знання 

мистецтва і культури – це не лише оволодіння рядом 

мистецьких практик, а й сукупність денотативних, 

прескриптивних, оцінних висловлювань. Їх визначальною 

характеристикою постає відповідність критеріям 

(справедливості, краси, правди), встановленим у 

конкретній спільноті «знаючих». А це завжди провокує 

конкуренцію і навіть конфлікти різних позицій, думок, 

особливо під час змодельованого агону − словесного 

турніру, кожний учасник якого усіма засобами «стає на 

герць» і до останнього боронить свою тезу. З цього 

погляду, наративне знання викладача має бути 

зосередженим не лише на тому, щό і як саме потрібно 

сказати (студентам), щоб тебе почули, але й на те, що 

сáме потрібно почути твоїм слухачам, щоб спонукати їх 

до роздуму і допитуваності сутнісного смислу 

художнього явища, події. Тобто риторика викладача в 

ході еротематичної катехизації і еристики має допомагати 

розширити і поглибити версії-інтерпретації майбутніх 
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митців на шляху до істини. Причому, мовленнєві акти 

формулювання художньої епістеми повинні реалізуватися 

не лише на основі принципів толерантності і взаємоповаги, 

а й з урахуванням індивідуального темпоритму входження 

учасників наративної комунікації в духовно обґрунтоване 

референтне поле розповіді. Сáме такий педагогічний 

наратив (на рівні знання-любові), втілюючи багатющий 

досвід «проживання» людських злетів і падінь, може 

слугувати оберегом учня від свідомого продукування 

смислових симулякрів у згадуваній ситуації 

постмодерністського релятивізму, з його невизначеністю, 

неконтрольованою фрактальністю, прагматичною 

парадоксальністю і пусто-порожньою мовною грою. 

Висновок. Підводячи підсумок сказаному, зауважимо: 

звісно, сотеріологічна стратегія мистецької освіти не 

застрахована від похмурих сценаріїв дисфункції. Утім, 

багаторічний досвід її реалізації дає можливість 

протистояти концептуальній спрямованості процесу 

викладання мистецьких дисциплін в русло культурового 

релятивізму і енвайронментальної естетики, а отже 

«приручення» симулякрів традиційних духовних 

цінностей, пересічного споживацького смаку (нав’язаного 

сучасними ЗМІ) і переведення елітарного художнього 

знання на рівень доступного, а головне – спонукати 

майбутнього митця до виконання своєї анафоричної місії.  
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PEDAGOGY OF PIETY: PREPARING FUTURE ARTIST 
The actuality and grounded maintenance of substantive  soteriological strategy of personal development of a future artist have 

been specifed in the article. Characteristics of the epistemological status and methodological grounds for the future specialists’ 

cognition of the essence in the context of clear demarcation between philosophical and humanitarian discourses, clarifying the 

prospects and abilities of perfect (apocatastasive) responsibility of a cognitive person, analysing the theory of the essence 
interpretation and methodological application of modern interpretive strategies of artistic education; revealing the contents and 

stages of the development of epistemological competence of future artists, defining the structural and functional model of educational 

technologies of future specialists’ epistemological self-correction and analysing the ways of its fulfillmen  and effective pedagogical 
conditions to conduct experiment in order to verify the mentioned statements  (to make decent and intellectual surrounding of seeking 

the truth; to motivate epistemological self-correction of the participants of pedagogical interaction;to provide free self-defining and 
to activate future specialists’ personal resources;to perform epistemological concept in teaching professional subjects) have been 

proposed. Functioning of these regularities is determined not only by didactic but also special principles such as spirituality of the 

educational process; integral (sobornost) and hierarchy of the educational process; providing the freedom of choice for future 
creative personalities of their own personal educational direction; personal responsibility and educational reflection; spiral and 

concentric search for epistemological reference; creative and dialogical interaction; contemplation as spiritual perfection. So, the 

shift to require using cognitive and correcting technologies, which can fulfill the strategy of “topology of the way to the sense” and 
construction of semantic presuppositions, are supposed. 

Key words: pedagogy of piety, soteriological strategy, epistemic discourse, world view apperception, intuition of co-message, 
cognitive and corrective technology. 
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Постановка проблеми. Проблеми освіти висуваються 

у XIX ст. на перший план. Зростає їх об’єктивне значення 

і підвищується престиж у суспільній свідомості. В цих 

умовах удосконалення діяльності вищої педагогічної 

школи сприймалось сучасниками як одне з 

першочергових завдань. Особливої уваги вимагала 

університетська освіта. Структура факультетів, що 

склалась, відповідала рівню розвитку науки і культури. 

Разом з тим вимагалось поглиблення спеціалізації, 

заснування нових кафедр, впровадження у навчальний 

процес нових форм і методів, залучення до викладання 

обдарованих людей. Друга половина XIX ст. 

характеризується небувалим підйомом розвитку 

громадсько-педагогічної думки, нових тенденцій в 

культурі та просвіті. Основним фактором розвитку освіти 

виступала зростаюча потреба в підвищенні рівня 

грамотності населення. Школи переслідують мету – 

навчити школярів самостійно мислити, виховати в них 

потребу в творчості. Перетворення в галузі освіти 

здійснювалось за напрямами: удосконалення існуючих 

навчальних закладів і створення нових національних 

шкіл. 

Мета роботи – проаналізувати особливості організації 

професійної підготовки вчителів у ХІХ столітті на 

території України.  

Виклад основного матеріалу. Соціально-економічні 

перетворення, що відбувалися наприкінці ХVІІІ ст. 

вимагали більш високої організації та впорядкування 

освітніх процесів. У 1802 р. було створено Міністерство 

народної освіти, визначився основний підрозділ 

Міністерства, на який, насамперед, покладалися 

обов’язки організації освіти – Головне правління 

училищ. У 1803 р. були затверджені «Попередні правила 

народної освіти», через рік – «Статут університетів 

Російської імперії» та «Статут навчальних закладів, 

підвідомчих університетам». Започаткувалося 

структурування освіти. Провідними були прогресивні 

тенденції наступності, безстановості та безкоштовності 

освіти, проте розвитку в цей період вони не отримали [3]. 

Із створенням у 1803 р. (1805 р.) першого у Східній 

Україні Харківського університету і відповідного 

навчального округу, до якого входило 372 навчальних 

заклади, виникає об’єктивна необхідність 

загальнопедагогічної підготовки. Вона зумовлена 

наявністю чотирьох відділів, згодом факультетів. 

історико-філологічний, фізико-математичний та 

юридичний розпочали підготовку студентів до 

викладацької діяльності.   

Реформа в галузі народної освіти 1802-1804 рр. 

передбачала значне розширення сітки державних 

середніх і початкових навчальних закладів. Це поставило 

перед реформаторами проблему необхідності збільшення 

чисельності вчительського складу і підвищення його 

професійного рівня. Це завдання могло бути вирішено 

тільки шляхом створення чіткої відлагодженої державної 

системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних 

закладів усіх рівнів.  

Становлення педагогічної підготовки пов’язане з 

відкриттям педагогічних інститутів при Харківському 

(1811 р.) та Київському (1834 р.) університетах. Головним 

завданням інститутів стала підготовка вчителів для 

гімназій і училищ свого округу. Інститут знаходився під 

відомством директора, який обирався університетською 

Радою з ординарних професорів. Таким чином, система 

підготовки педагогічних кадрів у навчальному окрузі 

була підвідомчою університету [2]. Педагогічний інститут 

займався не тільки підготовкою вчителів, але й навчанням 

майбутніх викладачів університету. Держава не 

оплачувала навчання останніх. Вчителями становились, 

насамперед, студенти, навчання яких оплачувала держава. 

В статті розглядаються особливості організації професійної підготовки вчителів в різних типах 

навчальних закладів, які функціонували на території України у ХІХ столітті. Автори зазначають, що 

освіта в країні розвивалась в умовах глибоких політичних, економічних, соціальних і культурних змін. 

Зростала потреба у висококваліфікованих педагогічних кадрах, яка здійснювалась в університетах, 

педагогічних інститутах, гімназіях, на вищих жіночих курсах тощо. Протягом ХІХ ст. почала 

формуватися система вищої педагогічної освіти, яка мала за мету підготовку вчителів. Розвитку 

педагогічної освіти сприяло поширення громадсько-педагогічного руху, представники якого виступали за 

підвищення рівня грамотності серед населення. Реалізацію цієї мети вони бачили в збільшенні кількості 

шкіл, підвищенні професійного й освітнього рівнів вчителя, вдосконаленні його підготовки в педагогічних 

закладах. 

Ключові слова: вчитель, педагогічні кадри, професійна підготовка, особливості професійної 

підготовки, університет, педагогічний інститут, гімназія, вищі жіночі курси. 
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Згідно зі статутом, вони складали більшість від усіх 

студентів педагогічного інституту. Після закінчення 

інституту вони повинні були прослужити у 

вчительському званні не менше шести років, 

компенсуючи, таким чином, витрачені на їх підготовку 

кошти. Про високий рівень підготовки майбутніх вчителів 

вказує і той факт, що до інституту приймались студенти, 

які вже закінчили навчання в університеті й отримали 

кандидатський ступінь. Кар’єра майбутнього вчителя 

прямо залежала від успіхів, показаних ним під час 

навчання. Випускники інституту направлялись на посади 

старших або молодших вчителів гімназій, а іноді ставали 

вчителями повітових училищ. Але й для тих, хто навчався 

за державний кошт була можливою наукова кар’єра. 

Вчителі гімназій, які прослужили не менше трьох років, 

поряд з магістрами мали переваги перед іншими 

претендентами на посаду ад’юнкту, якщо з’являлось 

вільне місце в університеті. У «Статуті навчальних 

закладів, підвідомчих університетам» підкреслювалось, 

що, отримавши таку можливість, вчителі гімназій повинні 

були прагнути розширювати свої наукові пізнання, щоб 

отримати можливість розпочати викладання в 

університеті. Основним критерієм просування по 

кар’єрних сходах було успішне виконання вчителем своїх 

посадових обов’язків, рівень знань з предмету, що 

викладався і педагогічні здібності. 

До педагогічних інститутів пропонувалось приймати 

людей, які закінчили трирічний курс навчання в 

університеті, в інституті освіта продовжувалась також 

протягом трьох років. Такий тривалий термін навчання 

повинен був забезпечити серйозну наукову підготовку й 

озброєння навичками педагогічної справи. З 1835 р. 

прийом до педагогічних інститутів здійснювався на базі 

гімназичної освіти. Ідея про отримання педагогічної 

освіти в педагогічних інститутах на базі університетів не 

прижилась. Термін навчання в університеті для 

бажаючих отримати подальшу освіту в педагогічному 

інституті скоротився спочатку до двох років, а згодом – 

до одного року і, нарешті, з 1835 р. до педагогічного 

інституту стали поступати одразу по закінченню гімназії. 

Педагогічна підготовка майбутніх вчителів полягала в 

тому, що студенти приділяли велику увагу самостійним 

заняттям, практичним вправам і викладанню в училищах. 

Статут 1835 р. нічого не змінив в положенні 

педагогічних інститутів. Студенти повинні були 

відвідувати спеціальні педагогічні заняття, слухати лекції 

університетських професорів, займатися під їх 

керівництвом практичними вправами, складати твори, 

самі читали проблемні лекції й давали уроки. Діяльність 

кожного педагогічного інституту характеризувалась 

певною своєрідністю, наявністю особливостей, хоча в 

цілому зміст освіти і організація навчально-виховної 

роботи в них ґрунтувались на єдиних вимогах і 

документах влади. 

В Харківському університеті педагогічний інститут 

був відкритий у 1811 році. Його директором став 

професор Х.Ф. Роммель [5]. Йому доручалось складати 

план і правила викладання. Педагогічна підготовка 

слухачів інституту полягала у вивченні складеної 

професором Х.Ф. Роммелем обробки курсу дидактики і 

методики. В 1812 р. рада університету прийняла рішення 

про те, щоб студенти, які готують себе до педагогічної 

діяльності, обов’язково повинні займатися педагогікою. 

В педагогічному інституті професором Х.Ф. Роммелем 

читався курс загальної педагогіки, дидактики і 

методології. 

Істотну роль в підготовці вчительських кадрів 

відігравали історико-філологічні інститути. Такий 

інститут був організований в 1875 р. в Ніжині. До 

інститутів приймались особи, що закінчили класичну гім-

назію або духовну семінарію з філософського класу. В 

інститутах вивчались наступні дисципліни: філософія, 

логіка, психологія, педагогіка, дидактика, грецька 

словесність, римська словесність, російська словесність, 

російська історія, загальна історія, французька або 

німецька мови, закон Божий, гімнастичні вправи, 

хоровий спів. 

Діяльність педагогічних інститутів була дуже 

неоднозначною протягом усього періоду їх існування. 

Кожний з них розвивався своїми темпами і індивідуально 

вирішував завдання підготовки майбутніх вчителів. 

Помітний занепад інститутів розпочався після введення 

університетського статуту 1835 р., яким скасовувалась 

автономія університетів. Новий статут звільнив 

університети від завідування навчальними округами. 

Цим переривався зв’язок університету з середньою 

школою, він фактично припинив займатися спеціальною 

підготовкою вчителя, тим не менше багато випускників 

надалі присвятили себе педагогічній діяльності [1]. 

В 1848 р. університети знову підлягають 

реорганізації: в них ліквідуються кафедри філософії й 

започатковуються кафедри педагогіки. Через відсутність 

кваліфікованих спеціалістів діяльність кафедри була 

недостатньо ефективною. Не дивлячись на появу 

спеціальної кафедри педагогіка або зовсім не читалась, 

або читалась нерегулярно, хоча ця дисципліна була 

включена до навчальних планів університетів. 

Педагогічні інститути вже почали закриватися до їх 

офіційної ліквідації в 1858 р. Вивчення діяльності 

педагогічних інститутів свідчить про доволі складну 

обстановку, в якій вони функціонували. Складність 

полягала в неоднозначному відношенні до них з боку 

Міністерства, загроза закриття неодноразово нависала 

над педагогічними інститутами. Невисокий престиж 

вчительської професії в середовищі молоді призводив до 

того, що в педагогічних інститутах не завжди 

забезпечувався необхідний кількісний та якісний склад 

студентів; в них тривалий час були відсутні кафедри 

педагогіки, і вони самі відчували гострий дефіцит у 

кваліфікованих кадрах. Однак не дивлячись на труднощі 

педагогічні інститути цілеспрямовано здійснювали 

підготовку вчителів.  

Наступною, після педагогічного інституту ланкою в 

процесі підготовки вчителів, були гімназії. Саме учителя 

гімназій займались безпосередньою підготовкою вчителів 

для училищ. В «Статуті навчальних закладів, підвідомчих 

університетам» особливо підкреслювалось, що важлива 

роль в цьому процесі повинна була відводитись не тільки 

випробуванню в науках, але й у спробі їх викладання. 

Таким чином, визнавалось значення педагогічної 

підготовки вчителів. Після закінчення навчання майбутні 

вчителі отримували свідоцтва про успіхи у навчанні; без 
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цього свідоцтва ніхто не міг займатися педагогічною 

діяльністю в училищах округу, що знаходились під 

контролем директору гімназії. 

Вчитель повітового училища також мав можливість 

кар’єрного зростання. Він міг отримати посаду вчителя 

гімназії при появі вільного місця; головну роль при 

цьому відігравав рівень педагогічної підготовки вчителя і 

його знань з предмету, тому у статуті підкреслювалась 

необхідність для вчителів повітових училищ 

«удосконалення своїх пізнань у навчальних предметах, 

що викладаються в гімназіях». Така можливість була 

надана й вчителям приходських училищ. При появі 

вільного місця і наявності достатніх здібностей і знань, 

вони могли зайняти посаду вчителя повітового училища. 

Важливим виключенням у даному випадку було те, що 

можливості кар’єрного зростання були позбавлені 

представники духовного звання, які, складали переважну 

більшість серед вчителів приходських училищ. 

В системі підготовки вчителів був яскраво виражений 

недолік. Вже були названі дві основних ступені цієї 

системи. На першій ступені (в педагогічному інституті) 

готувались, насамперед, вчителі гімназій; на другій 

ступені (в гімназії) – вчителі повітових і приходських 

училищ. Саме в структурі організації другої ступені й 

полягав істотний недолік. Суміщення процесу підготовки 

вчителів повітових і приходських училищ призводило до 

того, що більшість майбутніх вчителів прагнули отримати 

посаду саме в повітових училищах (що надавала 

дворянство) й, навпроти, уникали роботи в приходських 

училищах, яка не тільки не надавала чину, але й не давала 

твердих гарантій оплати праці в силу відсутності 

державного  фінансування цих училищ. Це призводило до 

гострої нестачі вчителів у приходських училищах, 

особливо в сільській місцевості, і змушувало владу 

шукати альтернативні шляхи наповнення цих навчальних 

закладів вчителями. Основним шляхом було залучення 

священнослужителів до педагогічної діяльності. 

Не дивлячись на вказаний недолік, можна 

стверджувати, що в ході освітньої реформи 1802-04 рр. в 

кожному навчальному окрузі була створена збалансована 

система підготовки вчительського складу під управлінням 

університету, що призвело в підсумку до збільшення 

чисельності вчителів і підвищення якості їх професійних 

здібностей у порівнянні з попереднім періодом. Але була 

створена не тільки система підготовки вчителів, але й 

система керівництва педагогічною діяльністю. Вона 

також носила ієрархічний характер. На чолі її знаходилась 

університетська корпорація, яка управляла усією 

навчальною діяльністю округу. В Раді університету 

проходило утвердження вчителів усіх рівнів навчальних 

закладів. Училищний комітет регулярно отримував звіти 

від вчителів підвідомчих йому навчальних закладів через 

директорів гімназій і наглядачів училищ. Директор 

здійснював відбір вчителів підвідомчих йому навчальних 

закладів, яких він представляв на утвердження Ради. В 

підвідомчій йому гімназії, директор стежив за діяльністю 

вчителів, контролював процес навчання, спостерігав за 

виконанням навчальних програм і використанням 

затверджених начальством книг. Він регулярно відвідував 

підвідомчі йому навчальні заклади, контролюючи хід 

навчального процесу, і відсилав звіти вчителів до 

училищного комітету. Безпосереднім контролем над 

педагогічною діяльністю в повітових училищах займався 

наглядач, який спостерігав за роботою вчителів. Він 

регулярно відвідував підвідомчі йому училища, 

контролюючи хід навчального процесу, відсилав звіти 

вчителів зі своїми зауваженнями директору гімназії. 

Нижчим ступенем системи управління вчительською 

діяльністю було начальство приходських училищ. В 

навчальних справах воно залежало від наглядача училищ. 

Фактично, була створена достатньо чітка система 

керівництва педагогічною діяльністю за схемою: 

університетська корпорація – директор гімназії – наглядач 

повітового училища – начальник приходського училища. 

Ця система дозволила упорядкувати навчальний процес і 

поставила його під контроль університетської корпорації, 

що стало важливою складовою частиною системи 

управління університету підвідомчими йому навчальними 

закладами. 

В статуті були чітко окреслені обов’язки вчителів усіх 

типів навчальних закладів. Вони повинні були 

дотримуватись навчальних планів і про будь-які зміни в 

навчальному процесі доповідати училищному начальству. 

При відсутності вчителя викладання навчального 

предмету доручалось іншому педагогу. Якщо це було 

неможливо, то одному з найкращих учнів доручалось 

повторення пройдених уроків. Крім того, вчителів міг 

заміняти директор (в гімназії) або наглядач (в повітовому 

училищі). Кожен вчитель повинен був планувати курс 

учіння таким чином, щоб закінчити його до кінця 

навчального року. Він вів список учнів, згідно з 

встановленим взірцем і спостерігав за тим, як відвідують 

учні заняття. Кожний вчитель щомісячно відсилав 

начальству звіт про здібності, старанність, успіхи й 

поведінку учнів. Вчителям заборонено було брати плату 

за навчання, але допускалось проведення додаткових 

приватних занять. Вчителі повинні були розвивати 

розумові здібності учнів, а не пам’ять. Особливим 

обов’язком вчителів гімназій була підготовка й 

проведення випробувань кандидатів на посади вчителів 

повітових і приходських училищ. Вони повинні були 

вести списки підготовлених ними вчителів, вказуючи, до 

яких навчальних закладів вони були призначені. 

Таким чином, в статуті була детально регламентована 

навчальна діяльність вчителів гімназій і училищ та 

проголошені принципи їх педагогічної діяльності, що, 

без сумнівів, сприяло упорядкуванню навчального 

процесу, й було особливо важливо на початковій стадії 

реформування освітньої системи. 

В цей період також склалася мережа освітніх закладів 

особливого типу, що займали проміжне становище між 

вищими й середніми закладами освіти - ліцеї. Найбільш 

вагомим став внесок у розвиток української освіти 

Рішельєвського в Одесі (1817-1865 р.). Кременецького 

(1819-1833 р.) і Ніжинського (1832-1875 р.). Випускники 

цих навчальних закладів досить успішно викладали в 

початкових, середніх школах, були домашніми 

наставниками. Це пояснювалося тим, що ліцеї, гімназії 

вищого типу і деякі пансіони одержали, як і 

університети, право присвоювати випускникам класний 

чин. У зв’язку з гострою нестачею вчительських кадрів у 

1819 р. Міністерство духовних справ і народної освіти 
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для забезпечення нижчих училищ здібними вчителями 

ухвалило утримувати при гімназіях казеннокоштних 

вихованців, виходячи з суми 100-200 крб. на рік з 

обов’язковою умовою їхньої вислуги в майбутньому у 

відомстві народної освіти. 

Згідно з новим Статутом середніх навчальних 

закладів (1834 р.) шкільні освітні заклади ділилися на 

чотири типи – губернські гімназії зі шляхетними 

пансіонами при них, повітові училища, парафіяльні 

училища та приватні пансіони. Гімназії, як правило, 

давали освіту дітям дворян і чиновників. Навчалися в них 

діти до семи років. Шляхетні пансіони при гімназіях 

забезпечували цілодобове утримання вихованців з 

харчуванням та додержанням усіх інших умов 

проживання й навчання. Повітові училища, як 

зазначалося в статуті, призначалися нібито для всіх 

станів, але в основному приймали вони на навчання дітей 

купецтва, ремісників. Парафіяльні училища давали 

«початкові, більш-менш всякому потрібні знання між 

людьми найнижчих станів». Щодо приватних навчальних 

закладів, які могли бути двох типів: «лише для 

викладання предметів або, водночас, і для повного 

«утримання учнів, то статут досить розмито визначав 

їхню мету – розповсюджувати освіту». Вступати на 

навчання в такі пансіони могли діти будь-яких станів. У 

пансіони, що давали освіту, не вищу за повітове 

училище, допускалися навіть діти поміщицьких селян і 

дворових людей. Зрозуміло, що реалізувати це право на 

практиці було майже неможливо. Водночас, вчителями 

або домашніми наставниками працювали й випускники 

інших освітніх закладів – інститутів шляхетних дівчат та 

приватних пансіонів, іноді навіть повітових училищ. Таке 

становище з підготовкою вчителів, а також недостатнє 

фінансування загальноосвітніх навчальних закладів 

призводило до гострої нестачі педагогічних кадрів. 

Введення поміркованої платні в гімназіях якоюсь мірою 

могло розв’язати фінансову проблему. Тому в 1817 р. до 

Головного правління училищ було внесено пропозицію 

впровадити платню, яку Комітет міністрів ухвалив у 

лютому 1819 р. Із зібраних грошей пропонували 

організувати касу для підтримки вчителів.  

Рівень забезпечення загальноосвітніх шкіл 

підручниками, навчальними посібниками, методичною 

літературою та науково-теоретичного обґрунтування 

навчального процесу значно знизився й через те що 

другий Загальний статут університетів 1835 р. фактично 

ліквідував училищні комітети, відтак ті втрачають 

функцію контролю за навчанням і методичним 

забезпеченням загальноосвітніх навчальних закладів 

округів. Новий статут значно обмежував навчальну, 

наукову та організаційну діяльність університету. Було 

ліквідовано свободу викладання й академічне 

самоврядування, відмінено університетську автономію, 

значно посилено владу попечителя, який тепер був 

зобов’язаний жити тільки в межах округу й 

безпосередньо керувати всіма його справами. Попечителя 

призначали також управителем університету. Під його 

безпосереднім керівництвом перебував інспектор 

студентів, що був військовим чи цивільним службовцем. 

Університет було остаточно позбавлено судових 

функцій. Права і обов’язки ради, порівняно зі Статутом 

1804 р., стосувалися лише керівництва навчальною 

частиною. Ректора обирала рада з числа ординарних 

професорів терміном на чотири роки. Господарською й 

поліційною частинами опікувалось правління, 

підпорядковане попечителеві. До структури університету 
входило лише три факультети – філософський з розподілом 

на два відділення (історико-філологічних і фізико-

математичних наук), юридичний і медичний. На всіх 

факультетах було відкрито кафедру богослов’я. Щодо 

професорсько-викладацького складу, то, хоча за радою 

університету зберігалося право обирати професорів та 

інших викладачів, призначати на посаду професора й 

ад’юнкта вакантних кафедр людей, що відзначалися 

«вченістю і даром викладання» за наявності в них 

потрібних учених ступенів міг і міністр освіти. Від 

1836 р. студенти перебували під наглядом спеціальної 

інспекції. Статут опікувався навіть зовнішнім виглядом 

студентів – вони повинні були носити спеціальний стрій, 

мати певну зачіску, манери. Позитивним у новому 

статуті можна вважати лише появу розширеного розділу 

«Про інститут педагогічний», який обґрунтовував 

завдання навчання майбутніх учителів в університетських 

педагогічних інститутах, особливу увагу акцентуючи на 

практичній підготовці. Введення цього розділу 

зумовлювалося критичною ситуацією, що склалася в 

справі забезпечення існуючої шкільної мережі вчителями. 

Потреба в них була настільки гострою, що для 

викладання навіть у гімназіях доводилось набирати 

вчителів з випускників духовних семінарій. Як наслідок, 

саме випускники духовних закладів освіти в першій 

половині XIX ст. становили значну кількість учителів 

світської школи.  

Згідно з реформою духовної освіти (1803-1814р.) було 

встановлено чотири типи духовних навчальних закладів 

(подібно до створеної в 1803-1804 рр. чотириступеневої 

системи світських шкіл) – церковно-парафіяльні школи, 

духовні повітові училища, духовні семінарії й духовні 

академії та впроваджено окружну система організації 

духовної освіти – сформовано чотири духовних 

навчальних округи на чолі з духовними академіями. 

Кожна з дев’яти єпархій округу повинна була мати 1 

семінарію, 10 повітових і 30 церковно-парафіяльних 

шкіл. Слухачів духовних академій готували не тільки до 

церковних посад, а й до викладацької діяльності в 

семінаріях. Часто вони працювали вчителями в гімназіях 

та світських повітових училищах. Випускників, які 

відзначалися в навчанні, залишали на викладацьких 

посадах у академії. В першій половині XIX ст. деякі з них 

стали професорами університетів (О.М. Новицький, 

С.С. Гогоцький, П.Д. Юркевич та ін.). Випускники 

духовних семінарій за успіхами в навчанні розподілялися 

на три основні розряди: І – найвищий – забезпечував 

можливість викладати в єпархіальних духовних 

училищах та гімназіях; II і III – стати вчителем церковно-

парафіяльної школи.  

Теоретичним підґрунтям реформування світської 

середньої й вищої освіти на початку 40-х років стала 

теорія «офіційної народності, найяскравішим виразником 

якої за часів Миколи І виявився міністр освіти 

С.С. Уваров. Саме йому належить визначення класичної 

тріади «самодержавство, православ’я, народність», 
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покликаної відродити вітчизняну освіту. Відповідно до 

цієї теорії уряд намагався обмежити нижчим станам 

доступ в університети, намагаючись перетворити останні 

в спеціальні дворянські інститути. Історіограф 

Міністерства народної освіти С.В. Рождественський 

вказує на таємний циркуляр до попечителів навчальних 

округів (1840 р.), де міністр рекомендує звертати увагу 

на соціальне походження абітурієнтів. Іншим заходом у 

цьому напрямі стало чергове підвищення платні за 

навчання (1848-1850 р.) [4]. 

Європейські події 1848 р. спричинили круту політику 

щодо університетів. Закрито кафедри філософії, а курси 

логіки й психології доручено викладати професорам 

богослов’я. У 1850 р. запроваджено кафедри педагогіки в 

університетах. Причиною відкриття кафедр педагогіки 

стало те, що попри існування університетських 

педагогічних інститутів, учителів випускали історико-

філологічний, фізико-математичний і частково 

юридичний факультети, але вони не могли дати 

ґрунтовної педагогічної підготовки, отож її повинні були 

забезпечити кафедри педагогіки. Офіційним 

розпорядженням Міністерства освіти їх було відкрито на 

історико-філологічних факультетах університетів. При 

цьому педагогіку читали і на інших факультетах по 4-6 

годин на тиждень. Відтепер постійно наглядали за 

викладанням не лише в університетах, але й у інших 

закладах освіти, зокрема в ліцеях і педагогічних 

інститутах, а всі викладачі перед початком лекційного 

курсу повинні були подавати детальні навчальні 

програми зі списками рекомендованої літератури. 

Другий статут університетів (1835 р.) підтвердив 

доцільність цього виду вищої педагогічної освіти. 

Провідною тенденцією її організації в цей період 

виявилась її підпорядкованість класичній університет-

ській освіті. Тому саме університетські педагогічні курси 

прийшли на зміну педагогічним інститутам. 

Певні зміни в діяльність університетів вніс 

«Університетський статут» 1863 р., яким затверджувалась 

наявність в університеті чотирьох факультетів: історико-

філологічного, фізико-математичного, юридичного, 

медичного. В цей період університети представляли 

собою найкрупніші наукові центри, що мали велику 

самостійність і автономність. Статут зробив суттєвий 

вплив на розвиток університетської освіти й науки в 

ньому. Діяльність професорів і викладачів отримала 

максимум свободи.  

Докорінно змінилось положення в університеті з 
прийняттям «Статуту» у 1884 році. Останнім ліквідувалась 

самостійність університетських рад, посилювалась роль 

ректора, який вже не обирався, а призначався міністром. 

Статутом уводилась регламентація викладання, 

навчальні курси стали розробляться спеціальними 

комісіями, що створювались міністерством освіти. 

Становлення вищої жіночої освіти в нашій країні 

припадає на другу половину ХІХ століття. Цей рух був 

пов’язаний із суспільно-політичним і культурним 

розвитком держави. У 60-х роках ХІХ ст., після 

проведених реформ, що призвели до збільшення 

кількості початкових шкіл, потреба у кваліфікованих 

педагогічних кадрах надзвичайно зросла. Тому у жіночих 

гімназіях було введено восьмий, педагогічний клас. 

Функціонували також приватні середні жіночі школи з 

восьмим педагогічним класом. Навчальні заклади з 

додатковими класами готували вчительок основних 

предметів для народних училищ.  

Період 60-х років став переламним, це був підсумок 

тривалого процесу розкладання феодально-кріпосницької 

системи і формування капіталістичних відносин. В 

результаті цих змін відбулася перебудова в структурі 

суспільства. Виникає так зване жіноче питання, яке було 

пов’язане з прагненням жінок отримати вищу освіту. 

Офіційне питання про дозвіл жінкам відвідувати 

університет було розглянуто Міністерством народної 

освіти у 1861 р. Міністерство народної освіти зробило 

запит в університети відносно того, чи можуть жінки 

допускатися до випробувань на вчений ступінь, 

витримувати ці випробування, отримувати права, рівні зі 

студентами протилежної статі. 

Вищі жіночі курси відіграли позитивну роль в 

поширенні вищої жіночої освіти. Однак цим їх роль не 

вичерпувалась. Вищі жіночі курси дозволили жінкам 

долучитися до професійної педагогічної діяльності. Ті, 

хто закінчив курси, хоча й не мав офіційного дозволу 

викладати в середніх навчальних закладах, тим не менше 

використовували отримані знання саме в педагогічній 

діяльності. Слухачки вивчали доволі широке коло 

дисциплін. Навчальний план курсів за кількістю 

предметів і навчальних програм, за глибиною й 

насиченістю матеріалу відповідав університетським 

освітнім документам, тобто рівень знань у слухачок 

дорівнювався університетському. До того ж на курсах 

часто викладали визначні вчені. Вони поєднували 

викладацьку діяльність в університеті й на курсах, 

використовуючи аналогічні методи навчання та прийоми 

активізації пізнавальної діяльності слухачок. 

Наприкінці 80-х років вищі педагогічні жіночі 

заклади освіти закриваються. Проте з 1890-х починають 

закладатися передумови становлення системи підготовки 

педагогічних кадрів та відновлення загальнопедагогічної 

підготовки вчителя. Окремі педагогічні заклади освіти, 

автономно розробляючи програми навчальних курсів 

загальнопедагогічної підготовки, проводять її, виходячи з 

принципу єдності теорії і практики. В університетах 90-х 

років педагогіка ще не виступає самостійною 

дисципліною. Однак ідея її відновлення проводиться 

відомими викладачами психології і філософії.  

На початку ХХ ст. педагогіка починає 

усвідомлюватися як самостійна навчальна дисципліна, 

хоч здебільшого під цією назвою розглядається лише 

«Теорія виховання». Як правило, обов’язковими 

компонентами теоретичної загальнопедагогічної 

підготовки вважаються наука про виховання, історія 

педагогіки, дидактика, училищезнавство, часткові 

методики, психологія. Спостерігається тенденція до 

забезпечення єдності теорії і практики, досягнення 

науковості.  

Висновки. Таким чином, педагогічна підготовка 

студентів у XIX ст. здійснювалась у різних типах вищих 

навчальних закладів: університетах, педагогічних 

інститутах, гімназіях, вищих жіночих курсах тощо. 

Професійні якості вироблялись у процесі теоретичної, 

наукової і практичної підготовки майбутніх вчителів. 
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Педагогічна підготовка складалась з декількох 

складових: оволодіння теоретичними знаннями, 

самостійної роботи із закріплення отриманих знань, 

оволодіння практичними прийомами викладацької 

діяльності. В практиці роботи вищої педагогічної школи 

використовувались різні методи, прийоми та форми 

навчання. Велика увага приділялась оновленню існуючих 

форм навчання - лекцій, семінарських і практичних 

занять, самостійної роботи студентів, практичної 

діяльності в школі. Підготовка майбутніх вчителів 

відрізнялась послідовністю і визначеністю, виховувала у 

студентів самостійність і прагнення до самоосвіти, 

творчості. В педагогічних інститутах та на Вищих 

жіночих курсах вона здійснювалась більш 

цілеспрямовано, ніж в університеті, адже тут відводилось 

більше навчального часу і уваги роботі студентів з 

учнями в школі. Навчальний план вказаних вищих 

навчальних закладів включав дисципліни психолого-

педагогічного циклу. Педагогічна практика сприяла 

формуванню в них пізнавальних інтересів і позитивного 

ставлення до педагогічної професії. 
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Постановка проблеми. Проблема формування 

комунікативних навичок під час вивчення іноземної 

мови у ВНЗ спричиняє багато дискусій щодо доцільності 

застосування різних прийомів навчання через те, що по-

перше, іншомовна мовленнєва компетенція є однією із 

основних компетенцій, якими повинні володіти 

майбутні фахівці, щоб бути успішними у здійсненні 

міжкультурної комунікації та у виконанні професійних 

обов’язків; по-друге у багатьох випускників виявляється 

несформованим необхідний рівень готовності до 

спілкування іноземною мовою, що свідчить про 

необхідність застосування інноваційних технологій 

навчання говоріння у практиці викладання іноземних 

мов. Власний досвід викладання у вищому навчальному 

закладі дає підстави розглядати театральну майстерність 

як ефективний інструмент навчання іноземної мови в 

рамках комунікативної методики. 

Можливості театрального мистецтва як засобу 

формування та удосконалення мовленнєвих навичок і 

вмінь досліджуються рядом методистів України. 

О. Дацків, І. Шпак, А. Мунтян, Л. Шелест, Н. Кузнєцова, 

Н. Бочаров розглядають метод драматизації як 

сукупність прийомів взаємодії викладача і студентів у 

драматичних та рольових іграх, імпровізаціях, 

симуляціях і театральних проектах, спрямованих на 

формування іншомовної комунікативної компетентності. 

Особливості навчання іншомовного говоріння через 

застосування драматизації розглядали зарубіжні вчені 

Ф. Бернарди, Енн Ф. Берк, Джулі К. О'Салліван, 

М. Кессіді, Джон Доджіл, А. Мейл, А. Дафф, 

Мак Каслін, В. Сполін, С. Вессельс, Б. Хокінс, П. Девіс, 

М.Б. Флемінг, А.Г. Фуентес, С.К. Хейс, С. Холден, 

С.К. Хейс, які вважають драматизацію перспективним 

методом розвитку комунікативних здібностей, засобом 

для вдосконалення процесу оволодіння іноземною 

мовою і визначають її як метод і технологію навчання. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць, 

проблема застосування драматизації у навчанні 

іноземної мови потребує подальшого дослідження, 

оскільки специфіка практичного використання елементів 

акторської майстерності на практичних заняттях у ВНЗ 

має безліч варіантів і потребує відповідного теоретичного 

обґрунтування у педагогічних дослідженнях. 

Мета роботи – проаналізувати театральне мистецтво, 

як метод удосконалення комунікативних навичок 

студентів із середнім рівнем володіння мовою (А2-В1). 

Предмет – театральне мистецтво, як засіб навчання 

іноземної мови. 

Були поставлені наступні завдання : методики 

викладання іноземних мов; 

1. описати прийоми театральної діяльності, що 

стимулюють комунікативні дії; 

2. виявити переваги методу драматизації, як засобу 
навчання говоріння; 

3. дослідити методичні передумови застосування 

елементів театральної діяльності для формування 

комунікативних вмінь. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 

задач використовувався комплекс таких методів: 

вивчення, аналіз і узагальнення науково-педагогічної, 

психологічної літератури, передового педагогічного 

досвіду з даної проблеми; методи емпіричного 

дослідження: бесіди, педагогічне спостереження, 

анкетування, опитування та ін. 

Виклад основного матеріалу. Викладач іноземної 

мови у сучасних умовах вирішує складне завдання 

формування у студентів іншомовної комунікативної 

компетенції. Практичний досвід спілкування зі 

студентами та спостереження за результатами їхньої 

навчальної діяльності свідчать про недостатній рівень 

сформованості вмінь говоріння у майбутніх фахівців. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання 

прийомів театральної майстерності в навчальному 

процесі. Розглянемо докладніше сутність театральних 

форм удосконалення мовленнєвих навичок. У контексті 

нашого дослідження під театральним мистецтвом на 

заняттях з іноземної мови слід розуміти таку технологію 

навчання, яка спрямована на розвиток іншомовної 

мовленнєвої компетенції засобами драматизації художніх 

творів. Під драматизацією розуміємо відтворення 

навколишнього світу (вчинків, почутів, думок), 

користуючись при цьому мовою, рухами, мімікою. Будь 

Стаття присвячена методиці формування навичок спілкування іноземною мовою засобами 

театрального мистецтва. Визначено сутність театрального мистецтва як засобу навчання. Розглянуто 

основні прийоми театрального мистецтва, що можуть бути ефективно застосовані під час практичних 

занять з іноземної мови у ВНЗ. Виявлено переваги використання цих прийомів для удосконалення вмінь 

говоріння студентів із середнім рівнем володіння мовою (А2-B1). Досліджено передумови успішного 

оволодіння учнями основами іншомовного спілкування. 

Ключові слова: комунікативні навички, прийоми драматизації, викладання іноземної мови, студенти 

немовних спеціальностей. 
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яка життєва ситуація може бути драматизована в 

аудиторії при належній підготовці або без неї за 

допомогою вербальних і невербальних мовних засобів.  

Сутність навчання говорінню полягає у формуванні 

уміння створювати власне оригінальне висловлювання. 

Відомо, що найважливішою умовою породження і 

стимулювання говоріння у методиці вважається 

наявність мотиву висловлювання. Для створення мотиву 

висловлювання у навчальних умовах необхідно 

конструювати ситуацію, яка викликає потребу говорити. 

Застосування драматизації як художнє відображення 

життя забезпечує наявність мотиву висловлювання і 

таким чином стимулює говоріння. Адже мета 

драматизації на заняттях з англійської мови – 

відтворення у навчальних умовах актів реальної 

комунікації. Для цього створюються умовні ситуації 

(схожі на реальні) і студенти виступають у них у різних 

ролях, зазвичай зображаючи уявних персонажів і 

здійснюючи уявні комунікативні наміри, самостійно 

організовуючи свою мовленнєву і немовленнєву 

поведінку шляхом імпровізації відповідно до ситуації. 

Драматизація спонукає до відбору мовленнєвих та 

немовленнєвих засобів для оформлення своїх 

висловлювань у відповідності до ситуацій, для 

відтворення вчинків, почутів, думок. Драматизуючи, 

студенти опановують мову: розповідають, декламують, 

ставлять запитання, відповідають тощо. «Драма 

найбільш глибоко і адекватно втілює в мистецтві форми 

і способи людського спілкування як специфічну й 

унікальну форму людського буття» [1]. В.В. Артемов 

вказував на схожість обставин, що стимулюють 

оволодіння мовою, з театральними і вважав театр 

«своєрідною лабораторією, у якій створюються 

мовленнєві вчинки» [2]. 

На відміну від рольових ігор, учасники яких 

виконують узагальнені, стандартизовані соціальні ролі 

(продавець, покупець, лікар, пацієнт і т. д.), які не мають 

особистісних характеристик і відтворюють стандартні 

ситуації повсякденного життя, рольові ігри-драматизації 

передбачають наявність персонажів, наділених усіма 

особистісними характеристиками (стать, вік, соціальний 

і сімейний статус) і конфліктної ситуації, у якій діють 

учасники гри. Драматизація змушує пропускати 

ситуацію через себе, надаючи їй особистісного 

характеру. Позаяк в цьому випадку драматична гра є 

глибоко особистісною індивідуалізованою творчою 

діяльністю, що значно підвищує ефективність засвоєння 

іноземної мови [2]. 

У методиці викладання іноземних мов описано 

чимало форм драматизації, які застосовуються 

викладачами на заняттях. Наш досвід роботи у вищому 

навчальному закладі та бесіди із колегами викладачами 

дали змогу виокремити 9 найпоширеніших видів 

театральної діяльності, що залучають студентів до 

висловлювань і таким чином забезпечують формування 

вмінь говоріння. 

Пропонуємо використовувати зі студентами такі 

форма роботи на уроці: 

1) Інсценування – переробка для сцени літературного 

твору (театральна інтерпретація словесного твору). 

Відтворення сюжету літературного твору в новій 

інтерпретації ставить студента перед необхідністю ясно, 

чітко, зрозуміло висловлюватися. На змістовній основі 

казки, пісні чи іншого матеріалу для інсценування 

можуть бути побудовані різні ситуації рольового 

спілкування. Метод інсценування найбільш повно 

відповідає професійній діяльності студентів-театралів, і 

тому підвищуює інтерес учнів до англійській мові, 

оскільки вони бачать застосування теоретичних знань на 

практиці. Можна використовувати непредметні ігри, в 

яких студенти самі знаходяться в образі діючої особи і 

виконують взяту на себе роль та предметні ігри, в яких 

діючими особами є визначені предмети (іграшки, ляльки 

лялькового театру настільного, пальчикового тощо) [3]; 

2) Імпровізація – спонтанні розігрування різних 

сюжетів без попередньої підготовки. У студентів немає 

часу на підготовку, їх ролі та ситуації пред'являються 

безпосередньо перед інсценуванням. Чим менше деталей 

представлено в завданні до імпровізації, тим краще, так 

як це сприяє розвитку уяви [4]. Матеріалом для 

імпровізації є тільки відомі всім твори, а також тільки 

що прочитані твори або глави твору; студентам 

надається повна свобода вибору мовних засобів для 

реалізації обраної ролі, зберігається лише фабула твору; 

при розподілі ролей потрібно стежити, щоб кожен учень 

щоразу отримував нову роль. Імпровізація ефективна як 

для роботи в парах, так і в групах, залежно від 

комунікативної ситуації. У ній можуть бути використані 

реквізит і звукові ефекти, що стимулює студентів 

проявляти винахідливість. Реальність навчальної 

комунікативної ситуації для імпровізації стимулює її 

учасників до активної участі у спілкуванні; 

3) Tеатрознавство – вивчення різних аспектів 

сценічного мистецтва. Перегляд постановок як 

англійською мовою, так і рідною з подальшим 

обговоренням англійською мовою, попередньо 

ознайомивши студентів з рецензіями на них. Студенти 

вчаться обговорювати проведені вистави і інсценівки, 

обмінюватися враженнями після перегляду, робити 

навчальний аналіз інсценованого епізоду (розглядають 

поняття конфлікту драматичного дії, засоби його 

вираження, характеристику драматичного персонажа, 

значення промови дійових осіб). Продуктивною формою 

роботи буде підготовка студентами власних відгуків на 

спектакль, зіставлення їх з думками театральних 

критиків. З цього погляду доцільніше знайомити учнів із 

спектаклем або з фрагментами театральних вистав після 

того, як у них уже склалися на літературній основі 

образи драматичного твору. Варто використовувати на 

завершальному етапі вивчення драматичного тексту 

різноманітні види письмових робіт: твори на літературні 

теми (аналіз ідейного змісту п’єси, роботи 

узагальнюючого характеру за творчістю кількох 

драматургів), твори-роздуми з літературно-

публіцистичними відступами на матеріалі безпосередніх 

вражень від прочитаного, відгуки, рецензії на 

переглянуті спектаклі тощо; 

4) Симуляція – моделювання ситуацій професійної 

діяльності. Створення таких ситуативних моделей, які 

були б максимально наближені до реальної діяльності 

фахівців театрального профілю. Найважливішим в театрі 

є репетиційний етап перед уявним глядачем, процес 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/243782/source:default
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


   
126 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 
 

творчого переживання і втілення. Студент – «режисер», 

що має добре розвинену пам'ять і уяву, володіє 

здібностями швидко сприймати літературний текст, 

переводити в ігровий постановочний контекст, створює 

опис майбутньої вистави від імені уявного режисера 

(зображення місця і часу у виставі, характер дійових 

осіб, «надзавдання» вистави, декорації, костюми, 

музичне оформлення), ініціює гру-драматизацію, 

розподіляє ролі, визначає «сцену» і сценографію 

відповідно до літературного сюжету, керує грою-

драматизацією, її розвитком, регламентує діяльність 

решти учасників спектаклю. Поряд із репетицією 

можливе відтворення трансляції теле- і радіопрограм 

про театральне життя країни, телевізійної студії, 

редакції газети, спілкування з глядачем. 

5) Cамостійне складання сценарію. Сценарій 

представляє собою основу для постановки будь-якої дії, 

подання або кінофільму. На відміну від звичайного 

розповідного тексту сценарій детально описує 

обстановку, сцену, дії, персонажів та їх діалоги таким 

чином, щоб учасники, що грають певні ролі, змогли 

найбільш точно відтворити задумку сценариста. Кожен 

сценарій повинен містити певні етапи: експозиція – 

знайомство з героями і обстановкою; зав'язка; розвиток 

дії; кульмінація; розв'язка [5]. 

6) Пантомі ма – створення художнього образу за 

допомогою міміки, жестів, пластики тіла тощо. Це 

своєрідний способіб спілкування з навколишнім світом та 

іншими людьми, своєрідна розповідь з використанням 

неіснуючих, уявних предметів. Студенти розуміють на 

слух мовлення, що звучить у нормальному темпі з голосу 

та у звукозапису і виконують певні дії, створючи 

виразний образ. І навпаки, студенти розповідають знайомі 

та нові художні твори за допомогою пантоміми, 

спонукаючи глядачів висловлювати свої думки (словесно 

змалювати ті чи інші події, персонажів твору). Студенти, 

розуміючи зміст тексту при його одноразовому 

пред’явленні, передають його жестами, і навпаки, 

розуміючи жести, передають зміст словами. Пантоміма 

стимулює продукування власного оригінального 

висловлювання. Студенти вчаться сприймати й розуміти 

мовлення на слух у момент його народження та знаходити 

потрібні мовні засоби для повідомлення. Аудіювання 

використовується насамперед для введення мовного 

матеріалу (лексичних одиниць, граматичних структур) в 

усній формі. Аудіювання має першорядну роль у навчанні 

говоріння. Так, говоріння неможливе без слухання. 

Систематичне слухання оригінального мовлення сприяє 

вдосконаленню говоріння завдяки перенесенню слухачеві 

частини мовного матеріалу з мови, що сприймається на 

слух, у власну мову; 

7) Декламація – виразне читання (декламування), або 

мистецьке виголошування прози або віршіа, здебільшого 

з пам'яті. Під час вивчення драматичного твору 

особливу роль відіграє його виразне читання. Методисти 

рекомендують проводити його за ролями (читання в 

особах) та радять спочатку продемонструвати зразок 

читання в особах, використавши запис драматичного 

твору у виконанні акторів театру. Майстерність 

мовлення, безпосередність словесної дії вимагають від 

читця добре виробленої техніки мовлення: дихання – 

фізіологічної основи мовлення; голосу – головного 

інструмента читця; дикції – чіткого вимовляння звуків, 

слів, виразів; орфоепії – правильної літературної вимови. 

Існує чимало вправ, які навчать правильно дихати під 

час читання та допомогають відпрацювати дикцію. На 

підсумковому етапі вивчення драматичного твору 

практикують конкурси читання окремих сцен для 

з’ясування глибини розуміння п’єси; 

8) Постановка театралізованих вистав. Театральний 

проект охоплює процес підготовки до постановки та 

відтворення на сцені для глядачів літературної або 

створеної самими студентами вистави. Метою такого 

проекту є і процес підготовки, і результат – сама 

вистава. Робота над театральною постановкою 

проводиться в кілька етапів. Перший етап – підготовка 

до вистави, починаючи з виразного читання сценарію та 

бесіди про прочитане. З’ясовуємо не тільки зміст, мету 

та завдання, але й окремі засоби виразності. Другий етап 

– організаційний. Обговорення кількість дійових осіб, 

продумування декорацій, музичне оформлення. Третій 

етап – передбачає роботу над роллю. Заучування ролі 

чудово тренує довільну пам’ять. Четвертий етап – 

репетиція. На цьому етапі йде робота над сценічною 

виразністю: визначення доцільних дій, рухів, жестів, 

міміки, інтонації. При підготовці театральної вистави 

студент є глядач, актор, сценарист, декоратор залежно 

від прийнятої ролі; 

9) Проведення майстер-класів, на яких виконуються, 

пояснюються, обговорюються вправи на розвиток 

акторської майстерності. Майстер-клас це особлива 

форма передачі знань і умінь, трансляції досвіду, 

центральною ланкою якої є демонстрація оригінальних 

методів освоєння певного змісту за активної ролі всіх 

учасників заняття. В процесі його проведення йде 

безпосереднє обговорення запропонованого методичного 

продукту і пошук творчого вирішення педагогічної 

проблеми як з боку учасників майстер-класу, так і з боку 

майстра (під майстром ми маємо на увазі студента, який 

проводить майстер-клас). Слід звернути увагу при 

підготовці майстер-класу на те, що в технології 

проведення майстер-класу головне – не повідомити і 

освоїти інформацію, а передати продуктивні способи 

роботи, чи-то прийом, метод, методику, чи технологію. 

Позитивним результатом майстер-класу можна вважати 

результат, що виражається в оволодінні учасниками 

новими творчими способами вирішення театральної 

проблеми. 

Вищеперелічені види театральної діяльності 

виступають найбільш ефективними прийомами навчання 

говоріння, оскільки вони забезпечують мотивацію у 

монологічних та діалогічних висловлюваннях, сприяють 

створенню необмеженої кількості мовленнєвих ситуацій 

та роблять їх особистісно значущими. 

Широке використання театральних методів навчання 

у процесі вивчення іноземної мови дозволяє: 

1.) подолати таку перешкоду, як «мовний бар’єр». 
Перевтілення «в пропонованих обставинах» дає змогу 

ідентифікувати себе з будь-яким персонажем 

драматизації, і, таким чином, знизити рівень 

тривожності, скутості, сором’язливості. Це веде до 
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ефективного розкріпачення власної індивідуальності, 

вияву творчої активності і самостійності; 

2.) здійснювати особистісно-орієнтований підхід. 

Кожен учень може розвиватися в мові у відповідності зі 

своїми здібностями. При розподілі ролей великі, зі 

складними текстами віддаються студентам з кращого 

мовною підготовкою, слабші учні отримують ролі з 

невеликою кількістю реплік; 

3.) виховувати вміння працювати в команді 

колективу. Спільна робота (колективний вибір п'єс або 

сюжетів, колективна режисура, колективне злагодження 

п'єси, масові сцени, колективна робота над сценою, 

бутафорією і т. д.) розвиває вміння слухати партнера, 

створює умови для взаєморозуміння і взаємовиручки, 

закріплює відповідальність за успіх загальної справи, 

створює сприятливий психологічний клімат [6].  

4.) формувати не тільки теоретичні та практичні 
знання з іноземної мови, але й практичні вміння з 
професійної діяльності. При використанні театралізованих 

засобів одночасно з розвитком навичок говоріння 

відбувається удосконалення виконавської техніки, 

акторської майстерності та практики постановочного 

процесу вистави; 

5.) залучати студентів до мистецтва художнього 
слова. Під час драматизацій формується техніка та 

логіка усного мовлення, виразне та дикційно чисте 

сценічне мовлення, розвивається вимова та долаються 

мовленнєві недоліки, збагачується словниковий запас, 

розвивається пам’ять, увага, уява і спостережливість, 

художні, естетичні смаки та вподобання; 

6.) навчати сприймати мову на слух (навички 

аудіювання); 

7.) удосконалювати вміння виразного читання 

(розвиток читацьких навичок з одночасним 

удосконаленням виконавської техніки); 

8.) актуалізувати знання про екстралінгвістичні 

навички (невербальні засоби спілкування) та вміння 

використовувати їх у діалогічному та монологічному 

мовленні. Невербальне спілкування відіграє величезну 

роль у комунікації в цілому, і цей факт може бути 

використаний при навчанні іноземної мови. Пантоміма 

повністю базується на невербальній поведінці для 

передачі значення. 

Отже, прийоми, запозичені з театрального мистецтва, 

при вмілому педагогічному підході можуть значно 

оптимізувати навчання говоріння. 

Ефективність удосконалення навичок і вмінь 

говоріння на уроках іноземної мови визначається 

комплексом наступних умов: 

1.) Особистість педагога, його емоційність, естетична 
культура, вміння враховувати інтереси і нахили 

студентів, налаштовувати їх на втілення творчих 

задумів. Професія викладача має багато спільного з 

професіями актора й режисера. Публічність – специфіка 

педагогічної й акторської професійної ситуації. Як 

актор, так і викладач впливає на відчуття і розум 

глядачів-студентів, адресуючись до відчуттів, пам’яті, 

думки, волі слухача. Заразливість, переконливість, 

артистизм вчителя, як і актора, можуть забезпечити 

йому успіх. Як режисер у процесі репетицій, так і 

викладач повинні мати здатність яскравого, емоційно-

вольового впливу на акторів або студентів. Викладачу 

необхідно побудувати логіку навчального процесу так, 

щоб він був сприйнятий і зрозумілий студентам. 

Режисер також вибудовує драматургічну логіку 

майбутнього спектаклю [7]. Педагогічне керівництво 

театральною діяльністю охоплює наступні складові: 

організаційно-процесуальне забезпечення (розробка ідеї, 

теми, сценарію, загальної драматургії уроку з 

театральним компонентом, організація процесу навчання, 

форми й методи оцінки результатів); емоційно-

психологічне забезпечення (створення сприятливого 

психологічного клімату, творчої атмосфери); матеріально-

предметне забезпечення (підготовка художньо-

дидактичних матеріалів, створення відповідного 

середовища, наприклад, організація простору класу для 

рухливої гри, оформлення уявної сцени); 

2.) наявність сформованих певних знань, умінь, 

уявлень про театр як у викладача так і у студентів. 

Організація театралізованої діяльності передбачає 

використання набутих знань і готовність до професійно 

орієнтованого іншомовного спілкування. Формуючи 

предметне середовище для самостійної театрально-

ігрової діяльності, викладач повинен враховувати рівень 

підготовленості студентів до участі в ній, продумувати 

можливі форми її здійснення, театральний ігровий 

матеріал (персонажі, елементи декорацій), які покликані 

збуджувати бажання говорити; 

3.) навчання з опорою на грамотно складені 

підручники, до яких включався б відповідний 

театрознавчий матеріал. З метою поліпшення навчання 

підручники з іноземної мови повинні включати до змісту 

автентичні тексти, короткі інформативні тексти 

театрознавчого характеру і комунікативного 

спрямування, що пропонують використовувати наведені 

в них відомості для висловлення власних думок того, 

хто вчиться, сприяючи розвитку спонтанного мовлення 

та формуючи навички критичного мислення студента. 

Висновки. Проведений аналіз навчального процесу 

вищої школи, огляд методичної літератури з метою 

виявлення можливих шляхів інтенсифікації та 

оптимізації процесу вивчення іноземної мови дозволив 

зробити висновок, що засоби і технології театрального 

мистецтва мають більш активно впроваджуватися в 

практику викладання іноземних мов у ВНЗ. У 

дослідженні театральне мистецтво розглядається як 

драматизація– умовне відтворення дійсності, перенесення 

на сцену подій і явищ, міжособистісних стосунків людей 

у розрізі певної життєвої ситуації.  

На практичних заняттях з англійської мови 

драматизацію використовують як інструмент 

удосконалення мовленнєвих навичок. Пропонуємо 

впроваджувати такі методичні прийоми запозичені з 

театрального мистецтва: інсценування, імпровізація, 

театрознавство, симуляція, складання сценарію, 

пантоміма, декламація, постановка театралізованих 

вистав, проведення майстер-класів. Вони дозволяють 

оволодіти всіма видами мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння та письма), розвивають 

увагу, пам'ять, уявлення, цілу низку акторських 

здібностей, забезпечують активність творчих знань, 

допомагають застосовувати професійний досвід, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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залучають студентів до реального співробітництва, 

інтелектуального діалогу, гармонізації спілкування. 

Результативність впровадження елементів театральної 

дії у навчальний процес значною мірою залежить від 

професійної підготовки викладача (знання предмету, 

володіння методикою викладання; розуміння учнів); 

готовності студентів до професійної діяльності (запас 

професійних знань, умінь і навичок, прагнення займатися 

театральною роботою, позитивна мотивація до вивчення 

англійської мови); наявності підручників як провідного 

компонента навчально-методичного забезпечення 

(завдання інтерактивного типу, зразки правильного 

виконання завдань, автентичність навчального матеріалу). 

Факти, отримані в процесі аналізу сучасного стану 

формування комунікативних навичок засобами 

театрального мистецтва, свідчать, що на сьогодні окрему 

педагогічну проблему становить підготовка фахівців для 

викладання іноземної мови засобами театралізації, 

відбір та організація мовленнєвого матеріалу для 

навчання англомовного говоріння студентів-театралів та 

експериментальна перевірка ефективності методики 

навчання говоріння засобами драматизації. Перспективу 

подальшого наукового дослідження у цьому напрямку 

ми вбачаємо у детальному теоретичному обґрунтуванні 

доцільності застосування драматизації для 

удосконалення вмінь говоріння у майбутніх фахівців 

театру; виявленні недоліків та обмеженнь методу 

драматизації щодо формування навичок говоріння; 

визначенні форм організації театралізованного навчання 

та видів контролю. 
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Постановка проблеми. Одним з актуальних 

напрямів підготовки студентів спеціальності «Соціальна 

робота» є формування соціально-правової компетентності 

майбутніх соціальних працівників як сукупності 

спеціальних компетенцій та здатності їх реалізації у 

процесі професійної діяльності. Це буде допомагати не 

лише якісному вирішенню соціальних проблем та 

задоволенню потреб клієнта, але й сприятиме реалізації 

прав людини як в цілому в межах всієї країни, так і 

відносно кожної окремо взятої особистості в соціумі.  

При конструюванні змісту процесу формування 

соціально-правової компетентності майбутніх соціальних 

працівників ми опиратимемось на концептуальні 

підходи до змісту освіти (А. Алексюк, О. Вишневський, 

С.Гончаренко, В.Давидов, Ю.Мальований, С.Савченко, 

М. Скаткін, А. Хуторськой та ін.), і зокрема, до змісту 

вищої освіти (В. Андрущенко, О. Глузман, І. Зязюн, 

М. Лещенко та ін.). Власне зміст процесу формування 

соціально-правової компетентності фахівців соціальної 

сфери, в т.ч. соціальних працівників, досліджували 

М. Горбушина, Н. Валєєва, М. Губанов, Я. Кічук, 

А. Коротун та ін. Проте, це питання потребує 

подальшого розгляду та спеціального дослідження в 

умовах соціальних перетворень та освітніх реформ.  

Метою статті є висвітлення змістових аспектів 

процесу формування соціально-правової компетентності 

майбутніх соціальних працівників в умовах 

університетської освіти. 

Виклад основного матеріалу. У педагогічній науці 

зміст освіти розглядається як педагогічно адаптована 

система знань, умінь і навичок, досвіду творчої 

діяльності і емоційно-ціннісного відношення до світу, 

засвоєння якої забезпечує розвиток особистості [3, 

с.266]. Зміст освіти завжди обумовлений вимогами і 

потребами суспільства, враховує перспективи розвитку 

науки, техніки, технології і культури. Зміст освіти 

визначається освітньо-професійними програмами, в яких 

відображено змістово-реалізаційні аспекти освітньо-

кваліфікаційних характеристик, визначено нормативний 

зміст навчання, встановлено вимоги до змісту, обсягу та 

рівня освітньої і професійної підготовки фахівців 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної 

спеціальності. Характеризуючи зміст формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників, слід, насамперед, вказати на вимоги, які 

висуваються до структури і змісту навчальної 

інформації щодо підготовки студентів-майбутніх 

соціальних працівників у вищому навчальному закладі. 

Науковці (Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченко,) 

вказують на необхідність врахування при визначенні 

змісту підготовки фахівця соціальної сфери таких 

особливостей: 

соціальний працівник працює у відкритому 

середовищі і має справу в своїй діяльності з різними 

віковими та соціальними групами; 

необхідність органічного поєднання загального 

гуманітарного знання, емоційного сприйняття та 

конкретних проблем людини; 

формування певного стилю професійної діяльності, 

яка базується на вмінні взаємодіяти з різними 

соціальними інститутами, адміністративними органами, 

фахівцями залежно від конкретних обставин, умінні 

слухати людей, володіти здатністю забезпечити 

посередництво особистості і суспільства, уміння 

впливати на спілкування і стосунки клієнта, працювати в 

неформальному середовищі; співпереживати, 

співчувати; зорієнтувати дитину на саморозвиток і 

подати їй підтримку.  

При визначенні структури змісту формування 

соціально-правової компетентності майбутніх соціальних 

працівників ми керувалися тим, що вона повинна 

підпорядковуватись кінцевому результату освітнього 

процесу – набуттю соціально-правової компетентності 

та охоплювати наступні напрями: 

1) Мотиваційно-ціннісний напрям передбачає 

формування системи соціально-правових цінностей, що 

мотивують і мобілізують соціального працівника на 

діяльність в межах правового поля, викликають потребу 

в розвитку своєї соціально-правової компетентності і 

прагнення до особистісного самовдосконалення. 

Змістовне наповнення цього напряму проявляється у: 

• формуванні професійного інтересу  до  

вирішення проблем клієнта, пов’язаних із захистом його 

прав та інтересів; до виявлення соціально-правових 

проблем, причин і факторів їх виникнення; до  

консультативної діяльності, до поширення соціально-

правових знань, ідей, цінностей тощо; 

• усвідомленні цінності та важливості нормативно-

Стаття присвячена висвітленню змісту процесу формування соціально-правової компетентності 

майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти. Обґрунтовано, що змістові аспекти 

мають розглядатися через аналіз мотиваційно-ціннісної, когнітивної, функціонально-діяльнісної та 

рефлексивно-оціночної складових соціально-правової компетентності. Представлено структуру змісту 

формування соціально-правової компетентності та охарактеризовано її компоненти.  

Ключові слова: соціальний працівник, соціально-правова компетентність, соціально-правові компетенції. 
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правового інструментарію у професійній діяльності; 

важливості попередження правопорушень і злочинності 

серед різних категорій населення; необхідності 

правового виховання та правової соціалізації 

особистості, свідомого ставлення клієнта до своїх прав 

та обов’язків; цінності виховання в людини поваги до 

прав іншого тощо; 

• спрямованості на комунікативну і координаційну 

діяльність з інтеграції зусиль на різних рівнях для 

вирішення соціально-правових проблем; на підвищення 

рівня соціально-правових знань та поінформованості 

клієнта; на організаційно-правовиховну роботу з 

різними групами населення тощо; 

• переконанні в необхідності постійної 

перевірки стану дотримання прав та інтересів 

вразливих категорій населення та притягнення до 

відповідальності винних.  

2) Когнітивний напрям передбачає оволодіння 

системою знань, які дозволяють здійснювати соціально-

правовий аналіз професійних ситуацій і їх вирішення: 

• знання змісту нормативно-правових документів – 

щодо прав клієнтів та гарантій їх захисту; щодо системи 

соціальних пільг, гарантій, допомог і послуг різним 

категоріям населення; щодо інфраструктури соціального 

забезпечення та ін.; 

• орієнтація в специфіці проблем та потреб різних 

категорій клієнтів, причинах та умовах порушення прав 

чи прояву делінквентної поведінки; 

• поінформованість про механізми реалізації 

державної соціальної політики та захисту прав людини; 

про особливості функціонування різних інститутів 

соціальної сфери – суб’єктів соціально-правового захисту; 

• знання технологій, форм, методів, прийомів 

профілактичної/превентивної, корекційно-реабілітаційної, 

інформаційно-просвітницької, правовиховної роботи з 

різними клієнтами. 

3) Функціонально-діяльнісний напрям передбачає 

оволодіння методиками, техніками, технологіями 

соціально-правової діяльності, які можна застосовувати 

у сфері соціальної і соціально-педагогічної роботи, 

оволодіння уміннями та навичками в процесі практичної 

та науково-дослідної діяльності студентів. Зокрема, він 

включає: 

• орієнтацію на здатність використовувати 

отримані знання як у межах окремих соціально-

правових компетенцій так і інтегровані знання 

соціально-правового спрямування;  

• формування системи професійних умінь (гностичних, 
комунікативних, організаційних, проективних, 

технологічних, управлінських та ін.), які розкриваються 

через сукупність дій і операцій з вирішення соціально-

правових задач;  

• розвиток професійно значущих якостей особистості 
(соціально-правова активність, відповідальність, 

комунікативність, толерантність), що дозволяють 

успішно реалізовувати професійні функції. 

4) Рефлексивно-оціночний напрям включає 

формування та розвиток здатності майбутніх соціальних 

працівників до відстеження цілей, процесу та 

результатів власної професійної діяльності і передбачає: 

• розвиток здатності здійснювати адекватну 

самооцінку рівня розвитку соціально-правової 

компетентності на основі самосвідомості й рефлексії; 

• набуття умінь визначати та аналізувати власну 
поведінку в ситуаціях професійної взаємодії, в 

правозахисних ситуаціях у залежності від варіантів їх 

вирішення;  

• формування здатності аналізувати якість та 

ефективність професійної діяльності, осмислювати 

можливість і необхідність інновацій у соціально-

правовій діяльності. 

Конкретизація вказаних напрямів відбувається у 

межах окремих професійних компетенцій, які в 

сукупності формують соціально-правову-компетентність 

соціального працівника і поділені нами на такі блоки: 

охоронно-захисні, координаційні, контролюючі, 

профілактичні, інформативно-просвітницькі та 

правовиховні компетенції. Визначення переліку та 

змісту кожної з компетенцій дозволяє при 

конструюванні змістового компоненту ідентифікувати їх 

з освітніми програмами та окремими навчальними 

дисциплінами, які сприятимуть забезпеченню 

формування всього комплексу соціально-правових 

компетенцій у майбутніх соціальних працівників. 

Схематичне відображення цього процесу представлене 

на рис.1. 

Як бачимо з рис.1, процес професійної підготовки 

соціальних працівників, спрямований на формування 

соціально-правової компетентності постає як система 

взаємопов'язаних складників освітньої програми за 

напрямом підготовки «Соціальна робота». Насамперед, 

ми виділяємо навчальні дисципліни професійної 

підготовки, які закладають основи соціально-правової 

компетентності, оскільки містять окремі модулі чи теми, 

що відображають зміст нормативного забезпечення 

соціальної роботи, особливості і специфіку, соціально-

правової діяльності, на підставі цілей і завдань в межах 

певної дисципліни («Вступ до спеціальності», «Історія 

соціальної роботи», «Теорія соціальної роботи», 

«Методи соціальної роботи», «Ведення професійних 

документів», «Менеджмент соціальної роботи», 

«Соціальна робота з різними групами клієнтів» та ін.). 

Базовими для формування соціально-правової 

компетентності є такі навчальні дисципліни як: «Правові 

основи соціальної роботи», «Основи соціально-

правового захисту особистості», «Соціальна політика». 

Особливе значення мають вибіркові дисципліни або 

дисципліни соціально-правової спеціалізації, націлені на 

поглиблене формування знань, умінь і навичок в 

соціально-правовій сфері діяльності. Такими 

дисциплінами можуть бути «Соціальне забезпечення 

населення», «Соціальне страхування», «Профілактика 

делінквентної поведінки», «Пенітенціарна педагогіка», 

«Технології представництва інтересів клієнта», 

«Міжнародний механізм захисту людини», «Соціальна 

робота у сфері пробації», «Конкретний випадок 

соціально-правового захисту клієнтів», «Соціально-

правовий захист вразливих категорій населення» тощо. 
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Рис. 1 Структура змісту формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників 

 

Зміст практичної підготовки дозволяє виявляти 

досягнення і прогалини студентів в освоєнні 

професійної діяльності. Ця підготовка передбачає 

включення до програм практик завдань, пов’язаних з 

формуванням соціально-правової компетентності з 

поступово зростаючим рівнем складності, що сприяє 

осмисленню власного практичного досвіду і виходу на 

новий рівень теоретичних узагальнень. Водночас, 

практика виступає потужним фактором формування 

мотиваційно-ціннісного компоненту професійної 

компетентності (в тому числі, соціально-правової). Адже 

мотиваційна сфера особистості найповніше 

розкривається в ситуації діяльності, де вона виступає як 

позиція суб’єкта [4, с.25]. Проаналізувавши програми 

основних видів практик (ознайомчої (без відриву від 

навчання), волонтерської, навчальної, виробничої), ми 

переконалися у необхідності доповнення їх змісту, з 

урахуванням аспектів формування соціально-правової 

компетентності студентів. Зокрема, нами були 

розроблені рекомендації щодо включення відповідних 

завдань до програми тієї чи іншої практики; 

обґрунтовано інституції соціально-правового захисту 

(служби у справах дітей, правозахисні громадські 

організації) як самостійні бази проходження практики 

студентами – майбутніми соціальними працівниками; 

розроблено програми практик в умовах вказаних баз 

практики.  

Зміст науково-дослідницької роботи студентів також 

включає завдання та напрями соціально-правових 

досліджень. Зокрема, до орієнтовної тематики курсових 

та дипломних робіт нами було внесено перелік тем, які 

пов’язані з проблемою дослідження, а також 

здійснювалось керівництво відповідними курсовими та 

дипломними роботами. 

Висновки. Отже, окреслені змістові аспекти 

підготовки майбутніх соціальних працівників 

дозволяють визначити конкретний зміст процесу 

формування соціально-правової компетентності 

майбутніх соціальних працівників в умовах 

університетської освіти. Водночас, він є базою для 

визначення технологій, організаційних форм, методів, 

прийомів, які мають використовуватись у освітньому 

процесі для забезпечення результативності підготовки 

майбутніх соціальних працівників відносно формування 

соціально-правової компетентності. 
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workers in a university education. It is proved that substantial aspects should be considered through the analysis of 

motivational, cognitive, functional and reflective components of the social and legal competence. The structure of the content 
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Постановка проблеми. Моніторинг виховної системи 

сьогодні є обов’язковим, адже ВНЗ є науковими, 

культурно-освітніми центрами. Це стиль сучасного 

науково-педагогічного мислення, яке включає в себе 

безперервне і тривале спостереження, аналіз, синтез, 

порівняння, класифікацію, вміння здійснювати розумові 

операції, необхідні у всіх випадках, що вимагають 

висновків, узагальнень, визначення залежності явищ або 

предметів до певного класу, оцінювання стану виховання, 

розповсюдження інформації про діяльність освітньої 

виховної системи, а також прогнозування динаміки та 

основних тенденцій її розвитку. 

Моніторинг виховання, виховного середовища, 

оцінка стану розвитку виховної системи – досить 

складні методологічні проблеми, адже мова йде про 

характеристики, які в силу своєї природи не можуть 

повністю бути виражені і цифрах і формулах. 

Ефективність виховного процесу, виховної системи 

можна оцінювати за кількісними та якісними 

показниками. 

Мета статті. Описати кількісний аналіз ефективності 

функціонування оновленої виховної системи технічного 

ВНЗ за кількісними та якісними показниками. 

Виклад основного матеріалу. Нами здійснено 

кількісний аналіз наукових праць в каталозі українських 

і російських дисертацій з педагогічних наук за 

ключовими словами. 

За ключовим поняттям «виховна система ВНЗ» в 

електронній бібліотеці «Веда» було виявлено 

словосполучення «виховний процес», «виховна робота», 

«система виховання», «виховна система» в темах 172 

дисертацій на ступінь кандидата і доктора педагогічних 

наук. З них 21 дисертації належать українським ученим. 

І всього 3 українські дисертації вміщують в темі поняття 

«виховна система» вищого навчального закладу, з них 

одна дисертація на здобуття вченого ступеня доктора 

соціологічних наук. 

Аналіз бібліографічного покажчика з теорії і 

методики виховання дав такий результат: переважна 

більшість досліджень пов’язана з виховним процесом у 

загальноосвітніх навчальних закладах. За останніх 16 

років педагоги-дослідники у своїх працях розглядали 

окремі аспекти заявленої проблеми нашого дослідження, 

зокрема: виховання патріотизму у студентської молоді; 

виховання естетичного смаку в студентів; формування 

гуманістичних цінностей у студентів; виховання 

культури вчинку у студентської молоді у позааудиторній 

роботі вищого навчального закладу; виховання духовно-

моральних цінностей у студентів з обмеженими 

фізичними можливостями; особистісно орієнтоване 

виховання студентів в умовах соціокультурного 

середовища вищого навчального закладу; патріотичне 

виховання студентів вищих технічних навчальних 

закладів; організаційно-виховна робота куратора 

академічної групи у вищих технічних навчальних 

закладах; формування громадянськості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів; формування національної 

самосвідомості студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів; формування моральної культури 

студентів вищих навчальних закладів торговельно-

економічного профілю; формування культури дозвілля 

студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи 

студентського клубу та ін. 

Зазначене вище свідчить про відсутність наукових 

праць з теми нашого дослідження. Найбільш дотичними 

до проблеми нашого дослідження є праці Савош Г. 

«Особливості виховної роботи в системі вищої технічної 

освіти України: соціологічний аналіз», Вербець В. 

«Теоретико-методологічні засади формування духовно-

творчого потенціалу студентської молоді», Бєлова Л. 

«Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти 

аналізу», Бєлоусова Л. «Виховна система ВНЗ: питання 

теорії та практики», Безугла М. «Формування у 

студентської молоді духовно-культурних цінностей 

освіти», Грозова Т. «Організаційно-педагогічні умови 

становлення виховної системи у вищому навчальному 

закладі», Леньов Ю. «Виховна системи вищого 

військового навчального закладу», Єрмаков І. 

«Виховання життєтворчості: моделі виховних систем», 

Бугаєва Т., Гафурова Н. «Сучасна виховна система ВНЗ: 

умови виходу з кризи», Денисенко А. «Організація 

моніторингу виховної системи вищих педагогічних 

навчальних закладів», Пономарьова Г. «Система 

виховної роботи у вищих педагогічних навчальних 

закладах», Ржевська А. «Управління процесом виховання 

студентів вищого педагогічного закладу освіти», 

Роганова М. «Теорія і практика виховання духовної 

культури студентів вищих навчальних закладів засобами 

культурологічних дисциплін» та ін.. 

За допомогою інформаційно-пошукової системи 

УФД «Бібліотека» нами було здійснено аналіз 

педагогічних досліджень з теорії і методики виховання 

за останні 16 років. Всього було переглянуто 550 праць 

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання, 

автори яких охоплюють дослідженням всі ланки освіти 

від початкової до вищої школи. З цього переліку робіт 

У статті представлено кількісний аналіз ефективності функціонування оновленої виховної системи 

технічного ВНЗ, подано критерії та показники якості через оцінку процесу і оцінку результату. 

Ключові слова: кількісний аналіз, виховна система, показники якості, оцінка результату. 
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безпосередньо до заявленої теми нашого дослідження 

непрямо можна віднести  роботи Камінської О., Козак І., 

Ушакова А., Цимбрило С., Шевель Б..  

Безпосередньо до цього переліку нами було вивчено, 

проаналізовано, розглянуто в різних джерельних базах 

17 докторських робіт (Байчекуєва Н., Коберник О., 

Роганова М., Пономарьова Г., Солодка А., Макарова О., 

Пономарьов О., Олексюк О., Чиж О., Караковський В., 

Кічук Н., Дзундза А. та ін.) 73 кандидатських роботи 

(Абдулов Р., Абрамчук О., Галєєва А., Грень Л., 

Денисенко А., Ігнатюк О., Картавих О., Ржевська А., 

Дубич К., Долженко О., Омельченко О., Романова С., 

Сопівник І., Тепла О., Стьпіна О., Кондрицька О., 

Калашнікова Н. та ін.), 30 монографій і 21 посібник із 

питань виховання у вищій школі (Бех І., Бойко А., 

Боритко М., Бєлова Л, Єрмаков І., Сбруєва А., 

Леньов Ю., Степанов Є., Карпенчук С., Резнік С., 

Сорока Г., Клепко С., Троцко Г., Шевченко Г. та ін.).  

Джерельна база дає підстави стверджувати, що коло 

наукових інтересів щодо виховних процесів у вищій 

школі дослідників широко представлене  здебільшого 

кандидатськими дисертаціями. Так, з 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки – в нашому дослідженні 

представлено 5 докторських і 13 кандидатських 

дисертацій, які є теоретичним підґрунтям  до аналізу 

виховної системи в цілому й сучасного вищого 

технічного ВНЗ зокрема; з 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти – 2 докторських і 10 кандидатських;  

з 13.00.05 – соціальна педагогіка – 1 докторська і 2 

кандидатські; 13.00.07 – теорія і методика виховання – 9 

докторських і 38 кандидатських робіт; з 22.00.03, 

22.00.04 – 2 кандидатські роботи; з 09.00.03 – 3 

кандидатські роботи; 09.00.10 – 1 кандидатська робота.  

Треба зазначити, що в науковому полі вітчизняних і 

пострадянських педагогів-науковців є достатня кількість 

досліджень з проблем становлення, розвитку й 

функціонування виховної системи середнього 

загальноосвітнього закладу, особливістю якої є 

достатньо велика й подовжена у часі константа – учні.  

За своєю суттю виховання у вищому технічному 

закладі є процесом, що забезпечує осмислення і 

упорядкування життєвих сенсів, цінностей, професійних 

і особистісних цілей здобувачів вищої освіти. Виховна 

система такого закладу має свої особливості, оскільки її 

суб’єкти – майбутні професіонали (наприклад, викладачі 

теоретичного навчання, інженери-педагоги, інженери-

економісти, інженери-металурги), здатні згодом 

проектувати, моделювати виховні системи освітніх 

установ, де вони будуть працювати, учнівської групи, 

дорослого колективу, власного життя.   

Гіпотеза нашого дослідження полягає в тому, що 

функціонування оновленої виховної системи буде більш 

ефективним, якщо буде: розроблено Концепцію 

виховної системи, Концепцію виховної роботи, 

Положення про виховну роботу, оновлено Положення 

про куратора академічної групи; удосконалено 

структуру управління виховною системою вищого 

технічного навчального закладу; прийнято сукупність 

цілей оновлення виховної системи всіма суб’єктами 

освітньо-виховного процесу; організовано колективну 

проектну діяльність суб’єктів виховної системи, 

направлену на реалізацію поставлених цілей; розроблено 

програму виховання студентів; удосконалено освітньо-

виховний простір з метою творчої співдружності й 

самореалізації студентів і викладачів; налагоджено тісну 
взаємодію зі студентським самоврядуванням; організовано 

системний моніторинг щодо результативності 

ефективного функціонування оновленої виховної системи 

на всіх етапах експерименту. 

Наш експеримент відбувався у Національній 

металургійній академії України як базовому закладі. 

Форма проведення – панельне дослідження. Відомо, що 

у фундаментальному дослідженні застосовуються в 

основному теоретичні методи дослідження і 

експеримент. Прикладні педагогічні дослідження і 

розробки вимагають емпіричних методів. Існує певна 

відмінність між методами вивчення педагогічних систем 

у статиці і динаміці; окремого, але представницького 

об’єкта (монографія) і безлічі об’єктів; між панельним і 

лонгітюдним дослідженням. Повторні дослідження – це 

сукупність декількох досліджень, проведених за єдиною 

програмою та інструментарієм послідовно через певні 

проміжки часу і покликані отримати результати, що 

характеризують динаміку зміни об'єкта. Вони є засобом 

порівняльного аналізу. Панельне дослідження 
проводиться за єдиною програмою, на одній і тій же 

вибірці і за єдиною методикою через певний інтервал 

часу. Мета – аналіз динаміки подій. Люди можуть 

змінюватися, але об’єкти дослідження (навчальний 

заклад) зберігаються. Це доволі широкий експеримент з 
великим охопленням учасників. Констатуючі експерименти 

часто бувають панельними. Виховуючий вплив 

культурно-просвітницьких, національно-патріотичних 

заходів неможливо застосувати на конкретну групу 

людей, адже це навчальний заклад, участь студентів у 

тому чи іншому заході є непостійною. Це пов’язано з 

розкладом занять, присутністю студента в академії в 

день проведення заходу, психічним станом і настроєм 

молодих людей тощо. Виховна робота має імовірнісний 

характер, що означає відсутність жорсткої кореляції між 

виховним впливом і результатом, деяку невизначеність 

термінів і характеру прояву виховного результату.  

До кількісних показників можна віднести: кількість 

гуртків, секцій, клубів, що працюють в академії; 

кількість студентів, які беруть участь у роботі 

різноманітних гуртків, секцій, клубів; соціальна 

активність, що виявляється в кількості учасників та 

числі акцій суспільно корисних справ, волонтерського 

руху, акцій милосердя тощо; кількість проведених 

виховних заходів; кількість правопорушень, скоєних 

студентами; наявність в академії відповідних структур, 

кураторів, органів самоврядування, які сприяють 

організації виховної діяльності; відповідність 

матеріально-технічного забезпечення заходів, клубів 

меті і завданням їхньої діяльності. 

Якісними показниками є такі: рівень вихованості 

студентів; рівень розвитку студентського колективу; 

рівень взаємодії з громадськістю; психологічний клімат 

у студентських академічних групах; програмно-

методичне забезпечення виховного процесу; професійно-

педагогічна позиція викладачів-кураторів (їхні ціннісні 

орієнтації, гуманістична спрямованість тощо). Система 



   
135  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus March # 12, 2017 
 

оцінки якості виховної діяльності також включає в себе 

оцінку процесу і оцінку результату. Критерії оцінки 

процесу: залучення студентів в виховну діяльність; 

залучення викладачів в виховну діяльність; ресурсне 

забезпечення; ефективність діяльності структурних 

підрозділів, задіяних в організації виховної діяльності, а 

також кафедр, факультетів; просування іміджу академії. 

Критерії оцінки результату: сформованість 

професійної культури (ставлення до навчання); 

сформованість загальнокультурних компетенцій; 

динаміка соціальної активності студентської молоді; 

Критерії факту можуть бути представлені такими 

показниками, як: впорядкованість життєдіяльності 

академії (відповідність змісту, обсягу і характеру 

освітньо-виховної роботи можливостям і умовам 

академії); наявність сформованого єдиного академічного 

колективу; інтеграція виховних впливів, концентрація 

педагогічних зусиль. 

Критерії якості складаються з таких показників, як: 

ступінь наближеності системи до поставлених цілей, 

реалізація педагогічної концепції, ідей і принципів, що 

лежать в основі виховної системи; загальний 

психологічний клімат академії, стиль відносин, 

самопочуття студента, його соціальна захищеність, 

внутрішній комфорт; рівень вихованості студентів. 

Перелік основних критеріїв зводиться до наступного: 

самопочуття студента (критерій відношень); рівень 

вихованості (критерій факту); творча взаємодія поколінь 

викладачів та студентів (критерій колективу); зміст 

діяльності, емоційна насиченість (критерій змісту); 

підготовленість до життя (критерій часу); критерій 

«відкритості закладу»; критерій системності роботи [2;3]. 

На всіх етапах дослідження ми оцінювали якість 

виховної діяльності за наступними критеріями: наявність 

плану (або розділу в плані діяльності вузу) з виховної та 

позанавчальної діяльності; рівень організації виховної та 

позанавчальної діяльності; наявність доступних для 

студентів джерел інформації про план заходів в рамках 

виховної діяльності; наявність внутрішніх локальних 

актів, що регламентують виховну діяльність; наявність 

органів студентського самоврядування; обсяг коштів, що 

виділяються вузом, на організацію виховної діяльності; 

частка студентів, які беруть участь у позанавчальній та 

виховній роботі; наявність і рівень організації інституту 

кураторства; наявність і рівень організації системи 

тьюторської підтримки; питома вага студентів, які 

отримують матеріальну підтримку (крім стипендії); 

наявність затвердженої програми з профілактики 

наркотичної, алкогольної, тютюнопаління та інших видів 

залежності; наявність зареєстрованих правопорушень, 

скоєних студентами та їх кількість. 

Баранова Н.А., Беденко Н.Н., досліджуючи якість 

виховної діяльності вищих навчальних закладів, 

зазначають, що «аналіз зарубіжного досвіду 

функціонування сектора вищої освіти показує, що в 

країнах світової спільноти в рамках процедур 

зовнішнього оцінювання діяльності вищих навчальних 

закладів особлива увага приділяється трьом основним 

напрямкам: наявності умов для професійного зростання, 

підтримки академічної активності та особистісного 

розвитку студентів» [1]. 

Для розв’язання зазначених вище завдань 

використовувався комплекс взаємопов’язаних методів 

дослідження: педагогічне спостереження, тестування, 

анкетування студентів, кураторів академічних груп, 

заступників деканів з виховної роботи, інтерв’ювання, 

моделювання ситуацій морального вибору, методика 

«Незакінчене речення», аналіз документації (планів 

виховної роботи кураторів і заступників деканів), 
статистична обробка та порівняння одержаних результатів. 

На констатувальному етапі педагогічного 

експерименту ми використали анкету вивчення думки 

студентів «Концептуальне обґрунтування виховної 

діяльності», анкету вивчення думки професорсько-

викладацького складу «Роль викладачів у вихованні 

студентів», розроблені Центром виховної роботи, 

кафедрою «Організація роботи з молоддю» (Уральський 

федеральний університет) і адаптовану до завдань 

нашого дослідження. Дослідженням було охоплено 578 

студентів 1-4 курсів та 94 куратора академічних груп.  

Перевірка завдань гіпотези, а саме удосконаленння 

освітньо-виховного простору з метою творчої 

співдружності й самореалізації студентів і викладачів 

здійснювалася за формулою  
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n1 – кількість студентів експериментальної групи,  

n2 – кількість студентів контрольної групи,  

с – число категорій, тобто кількість рівнів 

вихованості студентів, 

O1і – кількість студентів, що потрапили в і-ту 

категорію, тобто виявили певний рівень вихованості, 

O2і– кількість студентів, що потрапили в і-ту 

категорію, тобто виявили певний рівень вихованості. 

У ході дослідно-експериментальної роботи були 

отримані такі практичні результати: студенти поглибили 

базу змістовних знань про загальнолюдські, духовно-

культурні цінності, проблеми сучасного світу, тенденції 

суспільного та особистого розвитку, вміння ціннісного 

вчинку (клуб «Перспектива», заходи патріотичного, 

духовно-культурного спрямування); у них поглибилось 

розуміння значимості духовно-культурних цінностей 

нарівні з професійними компетентностями.  

Особливість експерименту полягала в тому, що 

спочатку ним було охоплено студентів одного 

факультету – гуманітарного. Це дозволило нам внести 

змінний фактор як в освітній процес на рівні факультету, 

так і у виховну роботу. Студенти експериментальної 

групи вивчали дисципліни, в які було введено нові теми 

та творчі завдання виховуючого змісту («Педагогіка» – 

для майбутніх перекладачів; «Методика навчання на 

виробництві», «Методика виховної роботи в ПТНЗ» – 

для майбутніх викладачів теоретичного навчання; 

«Інноваційні технології у педагогічній діяльності», 

«Педагогічні комунікації», «Педагогічні технології у 

вищій школі» – для спеціалістів і магістрів). Студенти 

стали проявляти значно більшу пізнавальну 

зацікавленість у процесі навчання. Це виявилося, в 

першу чергу, в їх бажанні серйозніше готуватися до 

занять, у підвищенні інтересу до виконання творчих 

завдань (дерево життя, портфоліо), активній участі в 
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дискусіях та обговоренні проблемних питань (комунікативна 
компетенція), що сприяло подальшому розвитку вмінь та 

навичок творчо мислити і давати власну ціннісну оцінку 

своїй діяльності (професійна відповідальність), а також 
здатність до рефлексії і засвоєння духовно-культурних 

цінностей освіти (зустрічі з цікавими людьми, особиста 
участь у проведення виховних заходів, написання статей в 

газету «Кадри металургії»); формування та розвиток 

пізнавальних і професійних мотивів, засвоєнні способів 
вирішення проблем і навичок професійного мислення, 

заохочення до інтелектуальної роботи. 

Кількісні показники ефективності функціонування 
оновленої виховної системи академії на прикладі одного 

факультету, подані у таблиці, свідчать про системний підхід, 
наявність організаційно-методичної системи з виховної 

роботи як інструменту змін у виховній системі закладу.  

Виховні заходи, діяльність клубів 2015-2016 

рік 

2016-2017 

рік 

Культурно-мистецькі заходи 

бібліотеки 

127 осіб 182 особи 

Діяльність клубів 301 ос. 472 ос. 

Квести  120 157 

Зустрічі з учасниками АТО  422 98 

Флеш-моб до Дня Гідності і Свободи 

України  

- 52 

Урочистості до Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

132 159 

Інтерактивна зустріч (День 

захисника України) 

- 221 

Культурна спадщина України 

(спілкування в Інтернеті) 

- 521 

Волонтерська діяльність студентів 67 71 

Загальні збори кураторів  - 94 

Всеукраїнський тиждень права - 131 

Відвідування театрів 120 259 

Заходи до 30-річчя Чорнобильської 

трагедії 

142 Ще не 

було 

Участь у міських заходах 227 268 

Публікації студентів в газеті «Кадри 

металургії» 

20 25 

Зустріч з волонтером, випускницею 

академії. 

- 61 

Перегляд документального фільму - 68 

Колонка куратора в газеті 2 3 

Всього 1860 2321 

Якщо говорити про оцінку результату, то вона якраз 
тісно пов’язана з іміджем академії, який вимірюється 

трьома змінними: атмосферою закладу, зовнішнім 

престижем і репутацією закладу. Зазначимо, що 
комплексну анкету, адаптовану до завдань нашого 

дослідження, отримали випускники академії 2010-2016 рр. 
в електронному вигляді. На питання «Якби була 

можливість вступити в академію ще раз, яку б 

спеціальність ви обрали?» 81 % опитаних відповів, що 
вступив би знову в академію, на той же напрямок 

підготовки, 11 % – вступили б знову в академію, але на 
інший напрямок підготовки, і 8 % – не розглядали це 

питання в силу сімейних обставин, народження власних 

дітей тощо. На питання «Після закінчення академії з ким 
або з чим у вас асоціюються роки навчання?» 45 % 

випускників відповіли, що з викладачами, їхньою 

харизмою; 29% – з цікавими заходами, 26 % – з новими 
друзями. Студенти, які ще навчаються в академії, 

визначилися так: викладачі – 18%, нові форми культурно-
просвітницьких заходів (флеш-моби, інтерактивні зустрічі, 

КВВ, квести тощо) – 61 %, наукова діяльність студентів – 8 

%, заходи, що проводяться на факультеті, кафедрі – 13 %. 
Цифри свідчать про високий рівень сприйняття 

випускниками освіти як цінності, а також рівень 

вихованості, який дав результати через певний час. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Отже, ефективність функціонування 
виховної системи сучасного технічного ВНЗ залежить як 

від кількісних, так і якісних показників, оцінки процесу і 

оцінки результату. Необхідність моніторингу освітньо-
виховної діяльності в академії – це вимога часу. Вважаємо, 

що оцінювання стану виховання, збір інформації про 
діяльність освітньої, виховної системи, дають можливість 

скоригувати виховну діяльність, спрогнозувати її динаміку 

та основні тенденцій розвитку. 
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Постановка проблеми. Одним із найважливіших 

завдань при  навчанні іноземної мови є завдання навчити 

студентів користуватися іноземною мовою як засобом 

спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в 

різноманітних ситуаціях реального життя. Прагнення 

вивчати іноземну мову пояснюється багатьма причинами. 

Одна з яких – бажання подорожувати по світу, вести 

ділові переговори, спілкуватися з зарубіжними 

партнерами, збагачувати свої знання у спілкуванні з 

представниками різних країн і культур, а без знання хоч 

би однієї іноземної мови це зробити дуже важко. За своєю 

суттю ця компетенція включає декілька компонентів: 

комунікативні вміння в говорінні, аудіювання, читання та 

письма; мовні знання і навички володіння цим основним 

матеріалом, для породження і розпізнавання інформації 

для забезпечення вторинної соціалізації, без яких не 

можна сформувати комунікативну компетенцію. У 

процесі досягнення таким чином планованого результату 

вирішується цілий комплекс виховних, освітніх і 

розвиваючих завдань. Включення в цільову установку 

навчання іноземних мов, а, також навчання країнознавчих 

знань як повноправного компонента для забезпечення 

засвоєння студентами реалій іншої національної 

культури, розширення їхнього загального кругозору, що 

приведе також до підвищення інтересу до вивчається 

іноземних мов та стійкої мотивації. Реалізація 

мотиваційного етапу вимагає корегування змісту занять з 

іноземної мови з точки зору на підготовку студентів 

майбутньої професійної діяльності. Також необхідно 

сформувати позитивну мотивацію пізнавальної діяльності 

студентів при вивченні іноземних мов, оскільки мотив 

спонукає до діяльності і спрямовує її.  

У сучасній методиці навчання іноземних мов тест 

широко використовується як засіб навчання, що 

дозволяє викладачу долучати студентів до мовної 

комунікації з самого початку вивчення ними іноземної 

мови. По-перше, він сприяє досягненню оптимальної дії 

всіх елементів системи навчання завдяки забезпеченню 

зворотного зв’язку, спрямованого на навчальну 

діяльність викладача та студента. По-друге, зворотній 

зв’язок зумовлює подвійну природу функціонування 

контролю. 

Одним із ключових питань є практична розробка 

тесту. Тест та тестові завдання мають важливе 

методологічне значення для формування основних 

теоретичних положень системи контролю у навчанні 

іноземних мов у вищих навчальних закладах. Тому 

метою даної статті при комунікативному тестуванні є 

перевірка володіння іноземною мовою як засобом 

спілкування, тобто тест, і процедура тестування 

враховують закономірності практичного застосування 

мови під час здійснення реального іншомовного 

спілкування. Оптимальною формою контролю є тестовий 

контроль. У навчанні іноземної мови застосовуються 

різні види контролю: поточний, тематичний, рубіжний, 

підсумковий. Відповідно до цих видів контролю можна 

виділити види тестового контролю або види тестування. 

Це поточне тестування, тематичне тестування, рубіжне 

тестування і підсумкове тестування. Кожне із згаданих 

видів тестування реалізується за допомогою спеціально 

розроблених тестів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прийоми 

тестового контролю у навчанні іноземних мов 

вивчається давно, про що свідчать численні 

дослідження. Теми досліджень складають наукові ідеї 

про: етапи розвитку тестування, а також найцінніші 

надбання тестології (В.С. Аванесов), вимоги щодо 

використання тестових технологій, які лягли в основу 

сучасної тестології (І.Є. Булах), питання класифікації 

тестів, які використовуються для оцінювання знань 

(В.А. Коккота, М.Б. Челишкова), використання тестової 

методики з метою контролю аудіювання у ВНЗ 

(О.П. Петращук, Ю. Х’юз), методологію тестового 

контролю (І.А. Рапопорт), теоретичні проблеми 

тестування у навчанні іноземної мови (В.А. Коккота, 

С.Ю. Ніколаєва). Виявлення, контроль і оцінка знань 

студентів – важлива проблема теорії і практики 

навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних 

знань, набутих умінь і навичок неможливе якісне 

здійснення цієї проблеми. Тому контроль знань 

студентів завжди був, є і буде важливою складовою 

частиною навчального процесу, хоч і ставлення до нього 

зазнавало певних змін. Міняються окремі форми і 

способи контролю знань, але його головна суть – знати, 

У статті проаналізовано комунікативне тестування як перевірка володіння іноземною мовою засобом 

спілкування. Тест та процедура тестування враховують закономірності практичного застосування мови 

під час здійснення реального іншомовного спілкування. Розглянуто об’єкт тестування при комунікативному 

підході як комунікативна компетенція, яка є здатністю здійснювати мовленнєву діяльність через реалізацію 
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Ключові слова: комунікативне тестування, засіб спілкування, комунікативна  компетенція, тестовий 
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наскільки вдало відбувся процес засвоєння вивченого 

матеріалу, – залишається незмінною. Вона визначається 

самою природою процесу навчання. [ 7]. 

Не замінюючи плановий контроль (усне опитування, 

письмові контрольні роботи тощо), тести, на думку І. Я. 

Лернера, «окрім контрольної, виконують навчально-

розвивальну функцію: урізноманітнюють процес 

перевірки здобутих знань, умінь і навичок; активізують 

процес опанування мовним матеріалом, який вивчається, 

оскільки передбачають свідомий вибір, аналіз, 

зіставлення; стимулюють активність і увагу студентів на 

занятті; підвищують їхню відповідальність під час 

виконання завдань» [2, с.43]. 

Виклад основного матеріалу. Тестування є однією з 

інноваційних форм інформатизованої системи освіти. 

Тест – це стандартизоване завдання, за результатами 

якого роблять висновок про знання, уміння, навички 

(здібності, професійну придатність, обдарованість тощо) 

того, кого випробовують. Тестування широко 

застосовується на всіх ланках навчання, починаючи з 

тренувального контролю і закінчуючи самопідготовкою. 

Тестування значно підвищує ефективність 

навчального процесу, оптимально сприяє повній 

самостійності роботи кожного студента, і є одним із 

засобів індивідуалізації в навчальному процесі. Крім 

того, тестовий контроль має багато переваг перед 

іншими видами контролю. [1, с.28]. 

Значним кроком на шляху розвитку методики 

контролю за засвоєнням студентами навчального 

матеріалу є тестування. Введення тестування дозволяє 

здійснити плавний перехід від суб'єктивних і багато в 

чому інтуїтивних оцінок до об'єктивних обгрунтованих 

методів оцінки результатів навчання. Однак, цей крок 

повинен здійснюватися на строго науковій базі, 

спираючись на результати педагогічних експериментів і 

наукових досліджень. Тестування не повинно замінити 

традиційні методи педагогічного контролю, а має лише в 

деякій мірі доповнити їх. 

Існують різні підходи до тестування. Це 

інтегративний, комунікативний, прагматичний і 

синтетичний, а також комбінований або гібридний 

підхід, за якого поєднуються позитивні напрацювання 

дискретного підходу з новим комунікативним підходом. 
Сьогодні впровадження нових інформаційних 

технологій у процес навчання іноземних має велике 

значення. Однак багато сучасних педагогічних та 

методичних ідей представляються плідними і 

перспективними для розробки мультимедійних засобів 

навчання іноземних мов. При створенні програмних 

продуктів стала необхідність врахування психологічних 

особливостей студента, використання матеріалів, 

навчальних міжкультурної комунікації, необхідно 

спиратися на принципи комунікативного підходу і на 

ідеї розвиваючого та ігрового навчання. Перспективним 

видається з'єднання можливостей мультимедіа з ідеями  

навчання, розробка за допомогою мультимедіа 

проблемних ситуацій різних типів. Конструктивною є 

завдання алгоритмізації та автоматизації процесу 

складання проблемних завдань засобами комп'ютера на 

основі формалізації деяких елементів цього процесу. 

Легко піддаються автоматизації вправи з навчання 

іноземних мов, пов'язані із заповненням пропуску, 
перестановкою, вибором, видаленням зайвого елемента і т.п. 

Розглянемо сутність комунікативного підходу. 

Комунікативний підхід подібний до інтегративного тим, 

що зумовлює важливість значення продукту 

мовленнєвої діяльності, а не в її форми. Але провідною 

метою при комунікативному тестуванні є перевірка 

володіння іноземною мовою як засобом спілкування, 

тобто тест і процедура тестування враховують 

закономірності практичного застосування мови під час 

здійснення реального іншомовного спілкування. 

Комунікативний підхід до тестування реалізується за 

допомогою комунікативних тестів, спрямованих на 

перевірку рівня володіння комунікативною 

компетенцією. У зв’язку з цим, здобуття окреслених 

компетенція сприяє формуванню високого рівня 

професіоналізму особистості у сфері пізнавальної 

діяльності,яка полягає у засвоєнні способів отримання 

інформації та житті у багатокультурному та 

багатоконфесійному суспільстві. 

Об’єктом тестування при комунікативному підході є 

комунікативна компетенція (знання, навички та вміння 

тестованих в їх мовленнєвих діях), яка є здатністю 

здійснювати мовленнєву діяльність через реалізацію 

комунікативної мовленнєвої поведінки на основі 

фонологічних, лексико-граматичних, соціологічних і 

країнознавчих знань та навичок відповідно до 

різноманітних завдань і ситуацій спілкування. 

Комунікативна компетенція включає лінгвістичну 

компетенцію, яка є поєднанням організаційних та 

прагматичних знань. Організаційні знання - це знання 

правил оперування одиницями мови на фразовому, 

понад фразовому та текстовому рівнях. Прагматичні 

знання дозволяють утворювати та інтерпретувати 

дискурс шляхом співвіднесення значень фраз/речень і 

текстів з комунікативними намірами учасників 

спілкування та характеристика ситуації спілкування. 

Формування комунікативної компетенції можливе за 

умови моделювання у навчальному процесі типових 

ситуацій реального спілкування, що виникають у різних 

сферах життя і стосуються різних тем. У зв’язку з цим 

навчальна діяльність учнів організовується таким чином, 

щоб вони виконували вмотивовані дії з мовленнєвим 

матеріалом для вирішення комунікативних завдань, 

спрямованих на досягнення цілей та намірів спілкуван-

ня [4, с.63-65]. 

На формування комунікативної компетенції впливає 

низка факторів. Визначаємо внутрішні та зовнішні 

фактори. До внутрішніх можна віднести мотиваційну 

сферу, внутрішню позицію особистості, розвиток та 

становлення «Я» та почуття ідентичності особистості. 

До зовнішніх факторів належать суспільство, в якому 

вживається конкретна мова, його соціальну структуру, 

різницю між носіями мови у віці, соціальному статусі, 

рівні культури та освіти. Внутрішні та зовнішні фактори 

взаємопов’язані, зовнішні залежать від внутрішніх і 

навпаки. [6, с.142].  

На сьогодні найбільш перспективною є модель 

комунікативної мовної здатності. Вона складається з 

мовної компетенції, стратегічної компетенції та 

психофізіологічних механізмів. Мовна компетенція 
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включає організаційну компетенцію, яку складають 

граматична і тестова компетенції і прагматичну, яку 

складають іллокутивна та соціолінгвістична компетенції. 

Стратегічна компетенція проявляється в оцінці 

плануванні та реалізації функцій при визначенні 

найбільш ефективних засобів досягнення 

комунікативної мети. Психофізіологічні механізми 

задіяні в використанні мови характеризуються такими 

каналами, як слуховий та зоровий, і спосіб –

рецептивний, продуктивний та  реалізації компетенції. 

Таким чином, подібна модель могла б служити основою 

для конструювання комунікативних тестів особливо для 

виділення критеріїв сформованості комунікативної 

компетенції. Разом з тим ці моделі потребують 

вдосконалення. [3, с.120]. Слід зазначити, що 

комунікативний підхід впливає на підходи до 

оцінювання, передусім на ставлення до помилок. 

Людина, яка вивчає нову мову, не може уникнути 

помилок, і вона не повинна боятися роботи ці помилки, 

особливо на нижчих рівнях володіння мовою. Тому 

майже на всіх рівнях допускаються помилки, і студенти 

можуть отримати високі оцінки, припускаючись 

помилок. Результати тестування при цьому 

відображають рівень глобального володіння мовою. 

Завдяки цьому виникає проблема об’єктивного 

оцінювання відповідей тестованих та надійності 

здобутих результатів тестування. Розв’язання цієї 

проблеми пов’язане з особливістю комунікативних 

тестів, яка полягає в тому, що вони визначаючи рівень 

глобального володіння мовою,мають вищу валідність, 

проте їх надійність зменшується пропорційно 

підвищенню валідності. 

Також слід зазначити, що сучасна теорія тестування 

характеризується новим осмисленням об’єктив 

тестового контролю. Було доведено, що володіння 

іноземною мовою як засобом спілкування відбувається 

завдяки комунікативній компетенції. Враховуюче це, 

Лайел Бахман запропонував модель іншомовного 

спілкування в умовах тестування , концепція якої 

визначає комунікативну компетенцію одночасно як 

об’єкт, і як засіб визначення рівня володіння 

тестуванням іноземною мовою. 

Ще одним теоретичним досягненням, яке зумовлює 

характер сучасних підходів до тестування, є визначення 

того, що спосіб тестування впливає на успішність 

іншомовної діяльності під час тестування. 

Експериментально доведено ,що типи і види тестових 

завдань, а також їх послідовність значно впливають на 

якісні характеристики іншомовної діяльності в умовах 

тестування, а отже, і на результат ,яки й оцінюється. 

Важливим при цьому є також тематичний зміст тестових 

завдань. Тестові завдання повинні мати ситуативну 

основу і підсилювати мотиви студентів говорити, 

читати, слухати чи писати іноземною мовою. Завдання 

повинні бути сформульовані чітко, коротко, точно. 

Жодне з завдань не повинно бути підказкою для 

відповідей на подальші завдання. Варіантів відповідей 

на кожне завдання повинно бути, по можливості, не 

менше п’яти, а у вигляді невірних відповідей бажано 

використовувати типові помилки. При виконанні 

завдань з читання оцінюється рівень розуміння 

матеріалу, який читається, уміння узагальнювати зміст 

прочитаного, виокремлювати ключові слова та 

з'ясовувати значення незнайомих слів за контекстом. 

Тексти побудовані на матеріалах, що відображають 

реалії життя у країнах, з мов яких проводиться 

тестування. Різниця між рівнями забезпечується двома 

основними підходами: шляхом добору автентичних 

текстів (основні ознаки – відображення реалій 

справжнього життя, обізнаність учасника тестування з 

життєвими ситуаціями), що стосуються відповідних 

сфер; добору завдань за складністю з огляду на критерії 

лінгвістичної складності, тип тексту, обсяг тексту. При 

тестуванні письма перевіряється рівень сформованості 

навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення 

практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій 

формі необхідну інформацію, правильно, з урахуванням 

соціокультурних відмінностей оформити і написати 

особистого листа, вітальну листівку, оголошення, 

повідомлення, нотатки тощо. Такі завдання спрямовані 

на перевірку сформованості рівня писемної мовленнєвої 

діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів 

засвоєння системних знань про мову як засіб вираження 

думок і почуттів людини, формування мовних та 

мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння 

користуватися іноземною мовою як в усному, так і в 

писемному спілкуванні. Від учасників тестування 

очікують уміння правильно і відповідно до ситуації 

використовувати лексичні одиниці: частини мови, 

фразеологічні звороти, розмовні фрази та ідіоматичні 

вирази; відповідні граматичні форми (часові форми 

дієслів, модальні, допоміжні дієслова, дієслова-зв'язки, 

іменники, прикметники тощо). Тестові завдання повинні 

бути спрямовані на перевірку інтегрованих умінь в 

різних видах мовленнєвої діяльності. Підсумки тестів 

розглядаються не лише як інформація про успішність 

студентів, але і як сигнал до перегляду практики 

викладання іноземних мов. Завдяки цьому необхідно 

розробити методику тестового контролю з оволодіння 

іноземною мовою в різноманітних контекстах 

навчальної діяльності тестованих. Сам факт проведення 

тесту й участі в ньому переслідує певну мету й має 

відповідні наслідки. Результати тестування також 

використовують з певною метою, що, відповідно, веде 

до певних наслідків (позитивних чи негативних). Як 

зазначає L. Bachman [5, с.27-29] тести повинні завжди 

служити потребам системи освіти чи суспільства в 

цілому. Вплив тесту на процес навчання і, відповідно, на 

викладачів, що відповідають за цей процес, текстологи 

називають зворотним ефектом (washback or backwash) 

[9]. Вважаємо, що три аспекти процедури тестування 

можуть мати очевидний вплив на тестованих: досвід 

участі у тестуванні й підготовки до нього; оцінювання 

їхніх знань, умінь і навичок; рішення, які можуть бути 

прийняті на основі оцінки/балу за тест. І нарешті 

остання ознака ефективності тесту – його практичність, 

під якою ми розуміємо співвідношення між ресурсами, 

що є необхідними для проектування, розробки й 

використання тесту, та наявними ресурсами. Визначення 

«порогового рівня» (threshold level) практичності тесту 

має важливе значення під час його розробки, де 

практичність = наявні ресурси необхідні ресурси. 
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Більше того, розглядається питання про можливість 

введення особливого документу, що відображав би 

досвід студента стосовно вивчення і використання 

іноземної мови та вказував би на досягнутий рівень 

володіння. Цей документ отримав назву Європейського 

мовного портфеля (European Language Portfolio). 

Приступаючи до розгляду проблеми, вважаємо за 

необхідне викласти наше розуміння терміну «тест», у 

якому ми керуємося визначенням, запропонованим 

B.Heaton. Отже, тест – це метод вимірювання, процедура 

виконання якого створює особливі психологічно 

комфортні умови для тестованих з метою визначення 

рівня сформованості КК набором попередньо 

підготовлених й апробованих на предмет ефективності 

завдань, і результати якого піддаються певному 

оцінюванню за заздалегідь встановленими критеріями 

[8, c.23]. Отже, концептуальний підхід до розробки 

тестів полягає в тому, щоб визначити і врахувати 

ступінь впливу характеристик тестових завдань та їх 

змісту на точність релевантність здобутих під час 

тестування результатів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Проведене теоретичне дослідження дозволяє зробити 

висновки, що комунікативний підхід до тестування 

іноземної мови дає змогу правильно і, що важливо, 

об’єктивно оцінити рівень комунікативної, а разом із 

тим і лінгвістичної компетенції тестованих. З позицій 

комунікативного підходу вдалося визначити фактори, 

які впливають на формування комунікативної 

компетенції. Аналіз комунікативного підходу дозволяє 

стверджувати, що використання комунікативних тестів 

дає можливість перевірити не лише початкові, 

репродуктивні знання мови, але й когнітивні уміння на 

рівнях: знання, застосування та обґрунтування. 
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COMMUNICATIVE TESTING AS THE MONITORING SYSTEM OF THE FOREIGN LANGUAGE 

KNOWLEDGE OF A MEANS OF COMMUNICATION 

The article analyzes the communicative testing as the monitoring system of the foreign language knowledge of a means of 

communication. Test and testing procedure take into account of the practical application language regularities during the 

implementation of a real foreign language communication. It is considered the testing object of the communicative approach 

as communicative competence which is the ability to carry out the speech activity through the implementation of 

communicative verbal behavior according to the communication different situations. 
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Постановка проблеми. Результативність будь-якої 

діяльності (наукової, педагогічної, виробничої) значною 

мірою залежить від ефективного менеджменту. Тому 

питання вдосконалення професійної підготовки 

майбутніх менеджерів активно досліджуються як 

зарубіжними, так і вітчизняними вченими (Д. Глейзман, 

О. Грейсон, Г. Кунц, М. Мескон, О. Романовський, 

Ф. Хміль, Б. Яковенко). Аналіз наукових праць свідчить, 

що загальноприйнятим у науковій літературі є погляд, 

згідно з яким фундатором концепції управління як 

специфічного виду діяльності є американський 

менеджмент, який створив образ менеджера-

професіонала в галузі організації та управління, 

сформував найбільшу у світі управлінську 

інфраструктуру, вклав кошти в розвиток і 

популяризацію ідей менеджменту [1–3]. Парадигма 

менеджменту постійно змінювалася і, відповідно 

змінювалися методи підготовки менеджерів. Значення 

американського менеджменту у світі, його вплив на 

розвиток теорії і практики управління безперечні. Саме 

тому вивчення американського досвіду підготовки 

управлінських кадрів набуває актуальності для України 

в умовах реформування економіки, переходу її на 

інноваційний шлях розвитку.  

Мета статті – проаналізувати найбільш поширені 

методи професійної підготовки менеджерів в США, 

зокрема кейс-метод. 

Виклад основного матеріалу. Слід підкреслити, що 

американська вища школа у підготовці менеджерів 

використовує найрізноманітніші технології (проблемного 

навчання, проективні, інтерактивні, особистісно-

орієнтовані, групової навчальної діяльності, технології 

навчання як дослідження та ін.). Причому, впродовж 

останніх десятиріч особливо інтенсивно йде пошук 

більш ефективних форм і методів навчання. 

Спрямованість цих пошуків зводиться до спроби 

змінити традиційну модель: «професор говорить, 

студент слухає», тобто суттєво переглядається роль 

лекції у професійній підготовці фахівців. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що одним з 

найбільш популярних методів, які сьогодні 

використовуються у професійній підготовці менеджерів, 

є кейс-метод, або метод вивчення конкретних ситуацій 

(МКС). Його було започатковано в Гарвардській школі 

бізнесу ще в 1921 р., активно він почав 

використовуватися в останні десятиріччя. Цей метод дає 

змогу через колективну творчу дискусію на прикладі 

конкретної абсолютно правдивої ситуації, що містить 

оригінальний практичний досвід, виробити у слухачів 

цілком конкретні практичні навички. У найбільш 

загальному вигляді метод конкретних ситуацій (МКС) 

являє собою опис дійсних подій, що мали місце в 

процесі управлінської діяльності. Це ніби «зріз» цього 

процесу, фіксація його динаміки в певних часових 

межах, що ставить студента перед вибором шляхів 

вирішення проблем і  подальших дій. 

Відповідно до цього методу студенти аналізують і 

обговорюють реальні управлінські ситуації. Вони 

ставлять себе на місце менеджерів, описаних в 

«ситуації», аналізують різні складові проблеми і 

рекомендують можливі варіанти її вирішення. Навчальні 

завдання містять той же об'єм незавершеної інформації, 

який був доступний менеджерам в реальному перебігу 

проблемної ситуації. Очікується, що після вивчення 

ситуації студент прийде до свого висновку, а після 

обговорення конкретних  ситуацій (КС) в групі  внесе до 

неї необхідні зміни. МКС як метод навчання будується 

на відтворенні шляхом моделювання реальної ділової 

ситуації, так, щоб відображати найбільш загальне в 

управлінні. Конкретні ситуації та їх обговорення в 

аудиторії дають можливість ознайомлення з численними 

підходами до вирішення проблеми з позицій різного 

знання справи, досвіду, спостережень відносно 

розглянутої проблеми. Те, що кожен учасник процесу 

приносить із собою в групу для визначення і 

формулювання ситуаційної проблеми, для її аналізу і 

вироблення рішення,  може бути дуже важливим. 

Критерієм правильності прийнятих в управлінні 

рішень (до стадії їх реалізації) є їх обґрунтованість і 
доказовість. Наявність в конкретній ситуації конфліктності 

як її змістової складової – спонукає студентів до дискусії 

і викликає необхідність відстоювати свої позиції. Таким 

чином, метод допомагає розвивати аналітичні здібності, 

навички та вміння в процесі «кількісного» і «якісного» 
обґрунтування своїх рішень і рекомендацій. Обговорюючи 

КС спочатку в групі, а потім в аудиторії, студенти 

змушені захищати свої висновки і аргументи перед 

своїми колегами і перед інструктором. 

У статті аналізуються питання професійної підготовки фахівців менеджменту у вищих навчальних 

закладах США. Розкрито значення терміну «менеджмент». Наголошується на зміні парадигми 

менеджменту впродовж останнього століття і, відповідно, зміні методів професійної підготовки фахівців 

менеджменту. Особлива увага звертається на висвітлення питання використання сучасних технологій і 

методів підготовки менеджерів, серед яких чільне місце посідає метод «кейсів». Проаналізовані основні 

риси цього методу та особливості його використання у підготовці менеджерів в США. Підкреслюється 

важливість використання зарубіжного досвіду в Україні. 

Ключові слова: вища освіта США, менеджмент, професійна підготовка менеджерів, «кейс-метод». 
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Навчаючись управлінню за допомогою МКС, 

студенти дуже ефективно можуть поліпшити своє 

розуміння процесів, що відбуваються в управлінні, і 

підвищити свою компетентність через вивчення, 

побудову припущень та їх обговорення в рамках реальних 

подій. При цьому розвиваються навички логічного 

мислення, пошуку відповідної інформації, аналізу та 

оцінки фактів і розробки альтернатив, необхідних для 

вирішення проблем і прийняття рішень. У результаті 

студенти навчаються методам вирішення проблем та 

прийняття рішень, а також набувають досвіду аналізу. У 

ході обговорення КС і дискусії з колегами також 

виробляються навички та вміння ефективної 

міжособистісної та групової комунікації. Це відбувається 

в процесі вирішення проблем і отримання при цьому 

підтримки в групі. Участь у всіх етапах роботи над КС в 

рамках розглянутого методу веде до розвитку однієї з 

вирішальних якостей менеджера – вміння брати на себе 

відповідальність за прийняте рішення. 

Важливим у використанні МКС є також те, що 

студенти вчаться тому, як ставити правильні питання. 

Фахівці вважають, що у керівників це вміння зумовлює 

90% їхнього успіху. І, нарешті, найголовніше, чому 

вчить МКС, – це те, що не буває «єдино правильної 

відповіді» на ситуацію. МКС не сумісний з пошуком 

такої відповіді. Він позбавляє від спокуси задати в кінці 

роботи з КС питання: «якою має бути правильна 

відповідь в конкретній ситуації?» МКС допомагає 

виробити кілька можливих відповідей одночасно, що 

робить ділове життя набагато багатшим і цікавішим. 

 Основна характеристика КС  – це її зв'язок з життям 

або відсутність будь-якої гіпотетичності. Відмінність КС 

від традиційної задачі полягає в тому, що в рішенні КС 

існує безліч альтернатив, що відкидають наявність 

«єдино правильної відповіді». В рамках етики МКС 

кожна конкретна ситуація супроводжується посиланням, 

констатуючи, що КС не є за своєю суттю прикладом або 

ілюстрацією правильного або неправильного управління, 

а служить для обговорення її змісту в групі. Це істотно 

відрізняє КС від будь-якого іншого матеріалу, що 

використовується в традиційному навчанні. 

КС за «конструкцією» не є добре сформульованою 

проблемою. Навчання пошуку і формулювання 

проблеми є принциповим в застосуванні МКС. Легко 

помітити, що в ході занять часто плутають симптоми 

прояву проблеми (зниження прибутку, плинність кадрів, 

конфлікт тощо) з самою проблемою. Симптоми зазвичай 

лежать на поверхні і помітні відразу, а проблема як 

відмінність між тим, що є, і тим, що повинно бути, 

«прихована», як правило, в конкретній ситуації за 

безліччю фактів і подій. 

Залежно від специфічних цілей навчання 

управлінню, КС можуть бути дуже різними за змістом і 

організацією представленого в них матеріалу. Так, якщо 

з точки зору змісту в КС акцент у викладі матеріалу 

робиться на проблемність або описовість, а самі події 

знаходяться більше в минулому або сьогоденні, то при 

комбінації вказаних двох змінних можна виділити 

чотири основні типи КС, які використовуються у 

навчанні управлінню: КС, що ілюструють проблему в 

цілому; КС, присвячені історії бізнесу; КС, які навчають 

аналізу та оцінці; КС, які навчають вирішенню проблем 

та прийняття рішень. 

В рамках методу конкретної ситуації робота студента 

з КС включає: індивідуальний аналіз КС; аналіз КС в 

малій групі; обговорення КС в групі з викладачем. 

Основою подібної системи є два моменти: студент 

повинен приходити на заняття підготовленим; завжди 

слухати і реагувати на те, що сказано викладачем та 

іншими студентами в ході аналізу КС як в малих групах, 

так і в аудиторії. Внесок студента в успіх заняття 

включає відповідальність за доведення своїх ідей до 

інших і прийняття критики своїх ідей іншими. 

Аналіз КС передбачає: вибір методів аналізу; 

визначення основних напрямів аналізу; визначення рівня 

і типу аналізу, що виноситься на обговорення в класі. 

Ефективний аналіз КС – це забезпечення студентом 

своєї позиції відповідними фактами та аргументами. 

Систематична робота з КС сприяє виробленню вміння 

бути завбачливим. Працюючи над проблемою, що 

вивчається, студент змушений вчитися виявленню 

труднощів і перешкод на шляху до її вирішення.  

Важливим є передбачення можливих кроків конкурентів 

при прийнятті того чи іншого рішення.  МКС в цілому 

допомагає стати сприйнятливим до іншої думки і порад. 

При прийнятті рішення в організації людина повинна 

радитися і вміти використовувати добру пораду. 

Необхідно вміти слухати і чути інших.  

Висновки. МКС є ефективним методом професійної 

підготовки майбутніх менеджерів, оскільки дозволяє 

поєднати знання багатьох управлінських дисциплін і 

розділів менеджменту воєдино, здійснюючи на практиці 

міждисциплінарний підхід до змісту освіти і надаючи 

можливість як в цілому, так і вибірково інтенсивно 

обговорювати широке коло проблем і розвивати у собі 

більш професійний підхід до управління. 
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METHOD OF CASE-STUDY IN PROFESSIONAL TRAINING OF MANAGERS IN USA HIGHER SCHOOL 

This article deals with the problem of management and professional training of managers. The meaning of the term 

«management» is defined.  It is underlined that paradigm of management has been seriously changed during last centuries 

(beginning from XVII-th to our days) according to the changes of social and economic conditions. Paradigm of management is 

a system of ideas, imaginations of theory and practice of administrative actions. The methods of training in higher school has 

been changed too. Considerable attention is paid to highlighting of the main methods of professional training of modern 

managers. One of the most important of these methods is case-study. The importance of American experience in the 

development of modern paradigm of management and professional training is underlined.  

Key words: USA higher education, management, professional training of managers, case-study. 
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Постановка проблеми. Сучасне століття 

характеризується глобальними соціальними змінами, 

стрімким розвитком науки та інформаційних технологій, 

що призводить до ускладнення і швидких змін у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. В Україні, в умовах 

нестабільності економіко-політичної сфери, ці зміни 

зумовлюють зростання різноманітних соціальних 

проблем і тим самим актуалізують розвиток соціальної 

роботи та наукових знань, які забезпечують підґрунтя її 

реалізації. Науково-дослідна, творча діяльність 

соціальних працівників сьогодні розглядається як 

професійний обов’язок, про що зазначається в Етичному 

кодексі та кваліфікаційних вимогах до фахівців 

соціальної роботи. 

Стан дослідженості проблеми. Різні аспекти 

проблеми формування готовності студентів до науково-

дослідницької роботи (НДР) досліджені низкою 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, питання 

активізації дослідницької діяльності студентів під час 

навчання у ВНЗ вирішуються Є. Венгером, М. Букачем, 

М. Даниловим, О. Дубасенюк, Т. Дьячек, Т. Клімовим, 

О. Микитюк та ін. Окремі аспекти підготовки фахівців 

різних професійних сфер до НДР досліджуються 

Н. Гавришем, П. Горкуненко, В. Мюрреєм, В. Раєвським, 

І. Лернером та ін. Проблему науково-дослідницької 

діяльності як необхідної складової професіоналізму 

фахівців соціальної роботи розглядають Г. Адамс, 

Г. Бернгард, Х. Графф, Т. Дьячек, Т. Лейн, А. Ляшенко, 

К. Марлоу, Є. Холостова, С. Шардлоу та ін. 

Мета статті – дослідити організаційні аспекти 

формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до науково-дослідницької роботи в процесі 

професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Формування 

готовності фахівців соціальної роботи до науково-

дослідницької діяльності є неперервним процесом, який 

триває протягом всього періоду навчання у ВНЗ і 

здійснюється як у навчальний, так і позааудиторний час. 

Узагальнення результатів досліджень Т. Дьячек, 

Ю. Макарової, а також власний досвід роботи 

засвідчують про доцільність та ефективність поетапної 

підготовки студентів до науково-дослідницької роботи, 

яка співвідноситься з фазовим характером навчальної 

діяльності. Так, можна виокремити три етапи 

формування готовності соціальних працівників до НДР: 

дослідницько-орієнтований, дослідницько-організаційний 

і дослідницько-формувальний [1;2].   

Зауважимо, що під науково-дослідницькою роботою 

соціальних працівників будемо розуміти особливий вид 

інтелектуально-творчої діяльності, який виникає в 

результаті функціонування механізмів пошукової 

активності і передбачає самостійне дослідження, 

спрямоване на теоретичне й експериментальне вивчення 

явищ і процесів, обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів 

пізнання [3]. 

Узагальнення досвіду професійної підготовки 

соціальних працівників у деяких вітчизняних ВНЗ, 

зокрема, в Ужгородському національному університеті 

засвідчує, що дослідницько-орієнтований етап 

реалізується на першому курсі підготовки фахівців 

соціальної сфери під час вивчення фахових дисциплін 

«Вступ до спеціальності», «Система соціальних закладів і 

служб», а також дисциплін соціально-гуманітарного 

блоку: «Загальна, вікова і педагогічна психологія», 
«Соціологія», «Філософія». В процесі вивчення зазначених 

дисциплін відбувається формування стійкого інтересу до 

майбутньої професійної та дослідницької діяльності, 

розвиток ціннісного ставлення до обраної професії, 

актуалізація потреби в особистісному і професійному 

саморозвитку та самовдосконаленні, формування 

первинних дослідницьких знань, умінь та навичок тощо. 

У статті досліджено організаційні аспекти формування готовності майбутніх соціальних працівників до 
науково-дослідницької роботи в процесі професійної підготовки. Виокремлено три етапи дослідницької 

підготовки фахівців: дослідницько-орієнтований, дослідницько-організаційний, дослідницько-формувальний.   

Показано, що дослідницько-орієнтований етап спрямований на формування адаптивного рівня готовності 
майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької роботи. Доведено, що на дослідницько-

організаційному етапі відбувається формування репродуктивного рівня готовності студентів до здійснення 
досліджень. Аргументовано, що дослідницько-формувальний етап передбачає розвиток креативного 

компонента готовності студентів до досліджень та формування індивідуального стилю дослідницької 

діяльності фахівця. Визначено основні форми і методи формування готовності соціальних працівників до 
науково-дослідницької роботи в навчальний і позанавчальний час. Обґрунтовано визначальну роль практики в 

цьому процесі.  

Ключові слова: професійна підготовка соціальних працівників, науково-дослідницька робота, етапи 
науково-дослідницької підготовки, практичне навчання, позааудиторна робота. 
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Можна визначити основні методи і форми, які 

застосовуються на даному етапі під час аудиторного 

навчання: реферування, конспектування, анотування, 

підготовка тез, оглядів літератури, виконання завдань 

дослідницького характеру під час ознайомчої практики у 

соціальних закладах і службах. Так, одним із таких 

завдань ознайомчої практики є аналіз діяльності будь-

якої з побачених установ за певними критеріями: знання, 

необхідні фахівцям даного закладу для якісної роботи; 

цінності, які найбільш актуальні в роботі з клієнтами цієї 

установи; вміння, яких вимагає робота в цьому закладі. 

Студенти подають інформацію у формі звіту, де також 

обґрунтовують, в якій установі, та з якою групою 

клієнтів вони хотіли б працювати в майбутньому.  

У позанавчальний час проводяться круглі столи 

(наприклад, «Знання необхідні соціальному працівнику: 

думки студентів та практиків»), тематичні зустрічі з 

випускниками і фахівцями соціальних закладів, зокрема, 

з працівниками Департаменту соціального захисту 

населення, Центру профілактики та боротьби зі СНІДом, 

спеціалістами медико-соціального реабілітаційного 

центру «Дорога життя» та ін. 

Результатом навчання на цьому етапі є 

сформованість адаптивного рівня готовності майбутніх 

соціальних працівників до науково-дослідницької 

роботи.  

Дослідницько-організаційний етап (2-3 курси). На 

цьому етапі головною метою є розвиток когнітивно-

інформаційного компонента готовності соціальних 

працівників до НДР, що передбачає формування вмінь 

та навичок: визначати проблему, обирати й 

застосовувати адекватні методи дослідження, 

формулювати і обґрунтовувати гіпотези, робити висновки 

й приймати рішення, переконувати, аргументувати і 

доводити свою позицію, виробляти стратегію/тактику 

індивідуальної дослідницької діяльності. 

Головним завданням цього етапу є засвоєння 

студентами наукових основ дослідницької діяльності під 

час вивчення таких дисциплін як: «Основи наукових 

досліджень», «Соціальна і демографічна статистика», 

«Методологія та методи соціальних досліджень» та ін. 

Так, основна мета вивчення дисципліни «Основи 

наукових досліджень» полягає в оволодінні студентами 

знаннями та вміннями щодо застосування 

закономірностей наукового пізнання, принципів і 

методів наукового пошуку для визначення мети 

дослідницької роботи, характеру її здійснення, розробки 

необхідного інструментарію і форм подання результатів 

наукового дослідження. Навчальна дисципліна 

«Соціальна і демографічна статистика» передбачає 

формування в студентів теоретичних знань і практичних 

навичок кількісної оцінки якості соціальних і 

демографічних явищ та процесів на основі застосування 

різноманітних статистичних показників. Дисципліна 

«Методологія та методи соціальних досліджень» 

спрямована на підготовку студентів до застосування 

різноманітних методів досліджень у соціальній роботі, 

зокрема, соціологічних, психологічних, математичної 

статистики, для обробки та аналізу даних, виявлення 

закономірностей і тенденцій соціальних явищ і процесів 

тощо. 

Виконання завдань дослідницького характеру також 

відбувається в період навчальної і виробничої практик, а 

також під час написання курсових робіт. Так, навчальна 

практика на 2 курсі спрямована на вивчення змісту і 

основних характеристик діяльності закладів соціального 

обслуговування населення, ознайомлення з основними 

функціональними ролями і обов’язками спеціаліста 

соціальної роботи. Одним із її завдань є виконання 

дослідницької роботи, яка передбачає створення моделі 

соціального обслуговування клієнтів у базовому закладі. 

Виробнича практика на третьому курсі передбачає 

спостереження і посильну участь студентів у вирішенні 

конкретних завдань закладу. За результатами її 

проходження студенти готують дослідження-опис 

випадку, який був вирішений фахівцями закладу під час 

практики. В цій підсумковій роботі студенту необхідно 

дати оцінку правильності вирішення проблеми, а також 

теоретично обґрунтувати, які теорії, моделі, методи і 

технології були при цьому використані.  

Що стосується позааудиторного навчання, то 

активізація самостійної навчальної та науково-

дослідницької діяльності студентів відбувається шляхом 

їхньої участі в студентських конференціях, 

волонтерській роботі, під час дослідницької діяльності в 

науково-дослідних гуртках. Зокрема, кожного року 

кафедрою соціології та соціальної роботи УжНУ 

проводяться міжнародні семінари-конференції («Молодь 

за здоровий спосіб життя», «Волонтерство в соціальній 

роботі», «Проблеми девіантної поведінки: історія, 

теорія, практика» та ін.), присвячені актуальним 

питанням соціальної роботи і підготовки фахівців. В 

процесі цих заходів студенти мають можливість 

підготувати і виступити з цікавими доповідями, які 

публікуються в матеріалах конференцій, а також 

студентських наукових збірниках.  

На цьому етапі відбувається розвиток науково-

дослідницької спрямованості студентів, формування 

вмінь та навичок застосовувати отриману інформацію в 

нестандартних ситуаціях і при вирішенні нетипових 

завдань теорії і практики соціальної роботи. Формується 

система уявлень про сутність професійної соціальної 

роботи з різними категоріями осіб. Обирається 

індивідуальна траєкторія дослідження проблем 

соціальної сфери. 

Результатом цього етапу є сформованість 

репродуктивного рівня готовності майбутніх соціальних 

працівників до НДР. 

Метою дослідницько-формувального етапу (4 курс) є 

розвиток креативного компонента готовності студентів 

до НДР, а також формування індивідуального стилю 

дослідницької діяльності фахівця. Цей етап передбачає 

становлення в студентів системного, цілісного бачення 

науково-дослідницької роботи в соціальній діяльності, 

вміння чітко визначити її місце і роль у професійній 

культурі фахівця, приймати і демонструвати ефективні 

рішення в процесі соціальної практики. 

Основними завданнями дослідницько-формувального 

етапу є: формування готовності студентів застосовувати 

дослідницькі знання, вміння та навички на практиці в 

нових умовах; розвиток вміння адекватно оцінювати 

свої можливості і проектувати власну індивідуальну 
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дослідницьку діяльність; формування навичок аналізу, 

контролю, оцінки власної діяльності, критично і 

системно мислити, прогнозувати можливі результати 

НДР, корегувати її; активно приймати участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставках; 

усвідомлювати ступінь відповідальності за прийняті в 

дослідницькій роботі рішення. 

На цьому етапі відбувається поглиблена підготовка 

студентів з фахових дисциплін («Технології соціальної 

роботи», «Соціальна робота з різними категоріями 

клієнтів», «Соціальне проектування»), написання 

кваліфікаційної роботи. Особливу роль у контексті 

підготовки майбутніх соціальних працівників до НДР 

відіграє дослідницька практика. Тут відбувається 

розвиток вмінь свідомого і варіативного розв’язання 

соціальних проблем клієнтів; активізація інтересу до 

самостійного пошуку нових, творчих способів 

розв’язання професійних завдань; розвиток здібностей 

студентів формувати взаємозв’язки індивіда, групи і 

суспільства, аналізувати потреби клієнтів і працювати над 

їх задоволенням шляхом розробки соціальних проектів.  

В рамках позанавчальної діяльності майбутні 

соціальні працівники беруть активну участь в роботі 

науково-дослідних гуртків, здійснюють тьюторство над 

студентами молодших курсів. Спостерігається активна 

участь у різних видах і формах НДР (олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт), де відбувається презентація 

«продуктів» авторської дослідницької діяльності. Так, 

серед наукових робіт, які були представлені студентами-

соціальними працівниками на конкурс були відзначені 

такі актуальні дослідження як: «Специфіка вуличної 

соціальної роботи з бездоглядними та безпритульними 

дітьми», «Особливості системи паліативного догляду 

інкурабельних хворих в Україні», «Трансформація 

сімейних стосунків у сучасному суспільстві» та ін. Також 

студенти беруть участь у проведенні різноманітних 

соціологічних досліджень, зокрема, «Вивчення потреб 

людей похилого віку», «Міграційні настрої сучасної 

молоді» та ін., результати яких презентуються на 

щорічних наукових студентських конференціях. 

Висновки. Таким чином, вибудувана поетапна 

система науково-дослідницької підготовки майбутніх 

соціальних працівників відзначається комплексністю і 

послідовністю. Вона передбачає органічне поєднання 

навчальних і позанавчальних форм науково-

дослідницької роботи студентів, творчий розвиток 

особистості кожного випускника університету, 

формування в нього знань, умінь та навичок активно 

застосовувати в своїй діяльності прогресивні наукові 

досягнення людства.   
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION OF FUTURE SOCIAL WORKERS’ READINESS TO 

SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK 

The organizational aspects of formation of future social workers’ readiness to scientific and research work in the process 

of professional training are examined in the article. There are separated three stages of research training of specialists: 

research-oriented, research-organizational, research-forming. It is shown that research-oriented stage aimed at formation of 

adaptive level of readiness of future social workers to scientific and research work. It is proved that at the research-

organizational stage there is the formation of reproductive level of students’ readiness to research work. It is argued that the 

research-forming stage provides the development of creative component of students’ readiness to researches and formation of 

individual style of research activity of specialist. There were defined the basic forms and methods of formation of social 

workers’ readiness to scientific and research work during school hours and extracurricular time. The decisive role of practice 

in this process is proved. 

Key words: professional training of social workers, scientific and research work, stages of scientific and research training, 

practical training, extracurricular work. 
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The statement of the problem. The intensive activity of 

Ukraine, the appearing of different international academic 

projects and programs, increases the requirement for 

specialists, knowing a foreign language, both in everyday 

and in professional activity. In order to increase the quality 

of education it is necessary essentially to revise the content 

and training technologies of the specialists, focused for the 

development of  a new, independent, active and creative 

person. 

The self-dependent work is constantly in the focus of 

attention for methodologists, linguists and teachers so as 

only this kind of activity builds the skills and abilities to gain 

knowledge regularly and without any help and gives the 

chance for self-improving. The self – dependent work forms 

the thinking, the creativity, the ability to find the problems 

solution, but also the ability to use own knowledge in 

completely new situation. Nowadays the employers demand 

from the graduates of engineer-pedagogical specialties to 

think critically and analytically, to adjust to quickly 

changing economic, social and political environment, to 

apply the modern information technologies, to express own 

ideas orally and in writing briefly and clearly. 

For this reason the traditional training model as a form of 

knowledge transfer is replaced gradually with model of 

knowledge processing and constructing. In this case the 

foreign language can be considered not only as the means of 

linguistic knowledge acquiring, necessary for professional 

career advancement, but as the means of progressive 

knowledge obtaining in professional activity. It allows 

setting the objectives of the course "Professional Foreign 

Language" in engineer-pedagogical higher educational 

establishment as the students’ communicative competence 

obtaining. Its level at different stages of language training 

enables to apply the foreign language in practice both in 

professional (productive and academic) activity, and for self-

educating. The skills of the most commonly used and rather 

simple linguistic means applying in main kinds of speech 

activity: speaking, listening, reading and writing are 

considered as an aspect of practical foreign language 

knowing. The proficiency in practical language of future 

profession implies the skills forming to work with special 

foreign literature independently for the necessary 

information obtaining to solve professional and individual 

problems. The growing significance of student’s self – 

dependent work is the most important aspect of pedagogical 

education modernization in Ukraine because it is possible to 

compensate lack of foreign language lessons through self – 

dependent work. Besides, according to such scientists’ 

opinion as A.V. Barybin, A.S. Yelizarov, A.R. Ganeeva, 

E.A. Saribekova and others, the self – dependent work 

includes the opportunities for internal cognitive students’ 

motives intensification to gain new knowledge and their 

desire for self-development and self-improvement. 

The purpose of the article. The questions of self-

dependent work organization methods of future engineer-

teachers at foreign language lessons, namely the skills 

mastering of foreign literature reading concerning to future 

specialty for the necessary professional information 

receiving, the training to work with the bilingual  dictionary 

and reference literature are considered in this paper. 

The statement of the main material. As a rule there are 

two forms of students’ self-dependent work in higher 

educational establishments. The first form is an activity, 

planned by the teacher, and it means to perform the given 

tasks independently, without direct interaction with teacher. 

The second type is the self-dependent work, have been 

planned in the schedule. It is carried out in the training 

process and the teacher can control it. However, the 

necessary result concerning to supply more solid knowledge, 

the mastering of skills and abilities of foreign language is not 

always achieved. Nowadays the intermediate students’ self-

dependent work is formed, providing more students’ self-

dependence and personalization of tasks and considerable 

dynamism in knowledge, skills and abilities mastering is 

actively formed. 

Organizing the self-dependent work in engineer-

pedagogical higher educational establishment, it is necessary 

to take into consideration the following factors: 

1) insufficient level of proficiency in a foreign language; 

2) inadequate motivation for foreign language mastering; 

3) almost complete lack of self-dependent work skills. 

One of the main tasks of foreign language training of 

future engineer-teachers is the reading abilities mastering of 

foreign literature on future specialty to receive professional 

information. Only some students can read special literature 

in foreign language on their own. Many students have some 

problems, reading the foreign text: unknown phrases, 

dealing with the dictionary, therefore the reading becomes 

The questions of methods concerning self-dependent work organization of future engineer-teachers at the 

lectures of foreign language are considered in the article. Among them are – acquirement of reading abilities of 

foreign literature concerning future specialty, with the purpose of necessary professional information acquirement, 

teaching to work with bilinguistic dictionary and reference  literature, so as it is one of the necessary conditions of 

successful training of competitive graduates. The necessary conditions for resulted self-dependent work of students 

are given in the article. 

Key words: self-dependent work, work with a dictionary, special literature, cursory reading, engineer-teacher, 

foreign language, bilinquistic dictionary, creative activity, competitive graduate. 
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exhausting and boring occupation. The first-year students 

don’t yet have complete reading mechanism. The students 

try to define the meaning of each word; they cannot separate 

the primary from the secondary issues, to identify the story 

line. Therefore it’s necessary to select important, interesting 

topics for the reading first of all. 

We define two directions concerning to students training 

of self-dependent reading of foreign literature: 

1. To form the motivation. 

2. The training of students to cope with the difficulties, 

encountered with reading of foreign-language text. 

The motivation of reading is intensifying, only when the 

student begins to understand the text. Therefore, it is very 

important to adapt the texts at the initial training stage of 

self-dependent reading as much as possible. 

It is possible to use the fact-finding reading for language 

difficulties overcoming at self-dependent reading. First of 

all, you should teach the students to select words and 

phrases, defining the main meaning of the text, to determine 

the main and the secondary information, to identify the plan 

of information presentation. The teacher should give the 

translation of frequent phrases and expressions. When the 

students are able to read adapted texts on their specialty, it’ll 

be possible to give the authentic material them. The given 

stage is characterized by the training of professional-oriented 

reading; therefore it’s very important to select the material, 

considering students’ vocational needs. The selection of text 

material should be carried out together with teachers of basic 

chairs. It can improve students’ knowledge of a foreign 

language and enhance their professional skills. The 

systematic work with special foreign language texts enables 

the students to increase their own professional range of 

interests and improve the foreign language skills. 

As practice shows, it’s effectively to use small texts for 

reading skills development, for example – the articles from 

newspapers, the interviews, the fragments of literary works, 

the Internet websites, the questionnaires, the encyclopedic 

articles. The following tasks can be used relating to these 

texts: 

1. Give the answer, "true" or "false". 

2. Choose the best titles for the paragraphs. 

3. Place the paragraphs in logical order. 

4. Find and correct the factual errors in the text. 

5. Fill the gaps in the text. 

6. Express the personal opinion concerning to the reading. 

7. Find the meaning of certain word, etc. 

The teacher should train the students to work with 

dictionaries, reference books fruitfully and on their own. It is 

necessary to explain the main principles of the reference 

books organization and the common rules for work with 

them. 

The students should be taught to translate the derived and 

stem-compound words, phraseological expressions, and to 

choose only one appropriate word from numerous meanings. 

The students should be taught the other manuals using, for 

example the different encyclopedias, to explain unknown 

definitions, the terms during home reading, etc. 

We propose the following sequence of students’ training 

for work with the dictionary: 

1. The teacher presents the types of dictionaries, their 

structure, lexicographic articles, tables, reductions, etc., at 

the induction lesson.  

2. Then the students are proposed some preparatory 

exercises to develop skills of the dictionary using (arrange 

the words in alphabetical order, give the initial form of the 

word, define the part of speech, etc.). 

3. Gradually students’ work with the dictionary becomes 

self-dependent activity. The students do exercises, focused 

on skills development of work with the dictionary at the 

process of self-dependent work at the lesson. 

It is necessary to take into consideration the real level of 

knowledge and abilities of students of engineer-pedagogical 

specialties, organizing the students’ self-dependent work. 

The students can have the insufficient grammar level, a 

small range of vocabulary; they cannot have self-dependent 

work skills, for this reason, it is necessary to simplify the 

mastering of material as much as possible and to remove the 

concrete difficulties in these groups. At the process of self-

dependent work, the teacher should state the clear tasks, to 

organize the students’ work so as to achieve concrete goal, 

spending the minimum academic time. The teacher must 

create the interesting and constructive atmosphere at the 

lesson, where the students can achieve their full potential. It 

is important to create the certain conditions and to give the 

tasks, focused for the self-dependent knowledge acquiring, 

so that the students can solve the problems creatively, 

express their personal opinion concerning to the given 

problems. 

The students’ self-dependent work of foreign language 

has reproductive character at the first stages. The students 

master the methods of practical actions carrying-out; do 

exercises, designed for all kinds of speech activity 

development: listening, reading, writing, spoken language. 

These tasks can be both group, and individual ones. At this 

stage active training methods and creative tasks, stimulating 

students’ self-dependent work in the process of creative 

works carrying out,  are enough effective. Among them are: 

projects, presentations, debates, competitions, round table 

discussions. Their topics are to be closely connected with 

important questions of students’ future profession. The given 

activity initiates students’ special interest and helps to study 

a foreign language entirely, forms critical thinking and the 

ability to find, classify and analyze the necessary 

information. In this case a foreign language is used as a 

means of new knowledge acquiring, and the activity 

concerning to creative tasks carrying out updates the 

vocabulary, enlarges the linguistic skills and their using in 

different fields, and gives the opportunity to solve all 

problems, connecting with vocational – oriented training of 

foreign language. 

Conclusion. The self-dependent activity of future 

engineer-teachers in the process of foreign language training 

can be productive in that case, when the teacher organizes 

and manages the students’ self-dependent work. The teacher 

must have necessary and sufficient methodological basis and 

software (guidelines, instructions) concerning to the self-

dependent work carrying out and have a wide variety of 

technical training means. The students’ self-dependent work 

is one of important conditions for effective learning of 

foreign language, it’s characterized by considerable 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9&translation=phraseological&srcLang=ru&destLang=en
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personalization of tasks, the more independence in scientific 

search, the focusing on professional competences 

development, the increasing of creative activity and 

students’ initiative, as a result of training materials using, 

focused on practice and integration of inter-subject links. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассматриваются вопросы методики организации самостоятельной работы студентов инженерно-

педагогических специальностей на занятиях по иностранному языку, а именно – овладение умениями чтения 

иностранной литературы по будущей специальности, с целью извлечения необходимой с профессиональной точки 

зрения информации, обучение работы с билингвистическим словарем и справочной литературой, так как это 

является одним из условий успешной подготовки конкурентоспособного выпускника. В статье определены 

необходимые условия, для того чтобы самостоятельная работа студентов имела положительный результат.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, работа со словарем, специальная литература, просмотровое чтение, 

инженер-педагог, иностранный язык, билингвистический словарь, креативная деятельность, конкурентоспособный 

выпускник. 
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Постановка проблеми. Навчити молодь ХХІ 

століття жити й працювати у швидкоплинних умовах – 

одне з найважливіших завдань вищого навчального 

закладу. Динамізм глобальних змін у світлі яскраво 

вираженої інформатизації, тенденції розвитку 

українського суспільства з орієнтацією на 

широкоосвічену й гармонійну особистість детермінують 

потребу ширшого використання інформаційно-

комунікаційних технологій у педагогічній науці.  

Майбутні магістри педагогіки, викладачі вищої 

школи повинні володіти мінімумом правових знань, які 

потрібні їм як членам суспільства, з конституційної, 

адміністративної, цивільної, сімейної, господарської та 

деяких інших галузей права у тому числі і щодо 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 

у своїй професійній діяльності.  

Виxiднi кoнцeптуaльнi пoлoжeння щoдo пpaвoвoї 

ocвiти та правового виховання мaйбутнix педагогів у 

пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки вiдoбpaжeнo у зaкoнах 

Укpaїни «Пpo ocвiту», «Про вищу освіту», Нaцioнaльнiй 

дoктpинi poзвитку ocвiти, Нaцioнaльнiй пpoгpaмi 

пpaвoвoї ocвiти нaceлeння (Укaз Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 

18 жoвтня 2001 p. № 992), Кoнцeпцiї Кoмплeкcнoї 

пpoгpaми пpoфiлaктики пpaвoпopушeнь (рoзпopяджeння 

Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 1 бepeзня 2006p. №116-p), 

Укaзi Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 9 чepвня 2006 p. № 509 

«Пpo Кoнцeпцiю фopмувaння cиcтeми бeзoплaтнoї 

пpaвoвoї дoпoмoги в Укpaїнi», iншиx нормативних 

документах.  

Різні аспекти проблеми дослідження розглядалися у 

працях багатьох дослідників, зокрема: формування 

правової культури та правосвідомості особистості 

(В. Безбородий, Г. Васянович, О. Ганзенко, О. Дьоміна, 

І. Козубовська, І. Марчук, В. Одарій, М. Цимбалюк); 

формування правових знань (Т.Головань, М.Городиський, 

І. Дарманська, Л. Миськів, В. Оржеховська, О. Скакун) 

та   викладання правових дисциплін (А. Колодій, 

О. Макаренко, С. Микитюк, І. Романова, Н. Ткачова, 

В. Смірнова); особливості підготовки майбутніх 

фахівців професійної освіти (Р. Горбатюк, Г. Козлакова, 

Н. Морзе, Н. Пожар, О. Романишина, М. Шерман) та ін.  

Разом з тим аналіз психолого-педагогічної літератури 

з проблеми дослідження свідчить, що залишилися поза 

увагою дослідників особливості правового виховання 

майбутніх педагогів вищої школи у контексті 

інформатизації освітнього процесу.  

Мета роботи – дослідити особливості правового 

виховання майбутніх педагогів вищої школи у контексті 

інформатизації освітнього процесу та проаналізувати 

вплив інформаційного середовища на процес правового 

виховання майбутніх педагогів вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 

розвитку суспільства педагогічна діяльність потребує 

серйозного соціально-психологічного, інформаційного 

та правового забезпечення, адже суспільний розвиток 

вимагає змін у професійному світогляді майбутніх 

педагогів вищої школи, який має поєднувати світогляд 

особистості та високий професіоналізм. Питання про 

правове виховання майбутніх педагогів вищої школи є 

особливо актуальним у зв’язку з необхідністю 

ефективного правового використання матеріалів, 

отриманих за допомогою інформаційних технологій.  

Правове виховання – це інтегрована категорія, яка 

розробляється філософією, соціологією, правознавчими 

та психолого-педагогічними науками. Немає єдиного 

розуміння терміна «правове виховання» у педагогічних 

працях. Ми розглянемо правове виховання як суспільне 

явище, систему виховного впливу, діяльність 

правовиховних структур, педагогічний процес, 

педагогічну теорію, виховну суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію. 

Правове виховання як суспільне явище – це результат 

функціональної взаємодії суб’єктів права, що забезпечує 

створення регулюючих еталонів поведінки у вигляді 

правових норм [2, с.12]; діяльність держави з «метою 

формування у молоді належного рівня правової 

свідомості, яка, у свою чергу, буде детермінантом 

правомірної поведінки» [9, с.11].  

Правовий прогрес в Україні можливий за умови 

одночасного формування правової культури громадян (у 

тому числі й студентства) і розбудови громадянського 

суспільства, демократичної держави у процесі 

здійснення політичної та правової реформи [2, с.14].  

Як бачимо, вивчення правового виховання як 

суспільного явища передбачає дослідження 

реформування соціальних норм та настанов. 

У статті досліджено особливості правового виховання майбутніх педагогів вищої школи у контексті 

інформатизації освітнього процесу як суспільного явища, системи виховного впливу, діяльності 

правовиховних структур, педагогічного процесу, педагогічної теорії, виховної суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

проаналізовано вплив інформаційного середовища на процес правового виховання майбутніх педагогів вищої 

школи; розглянуто інформаційно-правову готовність майбутнього педагога до професійної діяльності. 

Ключові слова: правове виховання, магістр педагогіки, майбутній педагог вищої школи, освітній процес, 

інформаційне середовище. 
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Правове виховання це і система виховного впливу, і 

цілеспрямована організаційно-діяльнісна система 

взаємодії вихованців з іншими суб’єктами навчально-

виховного процесу, у якій актуалізуються як особистісні 

моральні, так і загальнолюдські якості [5, с.11]. Разом з 

тим правове виховання – це комплекс заходів, що 

здійснюються вищими навчальними закладами і 

спрямовані на виховання у молоді такої правової 

культури, яка охоплювала б усе передове в галузі знань 

про державу і право, поєднувала б ці знання з 

практикою, перетворювала б їх на законослухняну 

поведінку [1, с.34]. Як система, правове виховання 

«включає суб’єкти та об’єкти, мету, завдання, принципи, 

напрями, форми, методи виховного впливу та 

спрямоване на формування високого рівня правової 

культури й правосвідомості особистості» [4, с.10].  

На нашу думку, особливістю правового виховання 

майбутніх педагогів вищої школи як виховної системи є 

розробка та реалізація заходів виховного впливу.  

Правове виховання як діяльність правовиховних 

структур передбачає цілеспрямовану, послідовну, 

систематичну діяльність органів освіти, правоохоронних 

органів, інших державних органів, громадських і 

правозахисних організацій, органів місцевого 

самоврядування, окремих громадян з надання послуг у 

роз’ясненні й інформуванні положень права і 

законодавства, юридичного консультування з метою 

формування в юнаків та дівчат системи правових знань, 

правових переконань і настанов, правових почуттів 

(поваги до права і закону, до соціальних цінностей, які 

охороняються правом, законності тощо), що 

забезпечують стабільність правомірної поведінки і 

соціально-правову активність особи [7, с.9].  

Разом з тим, якщо розглядати правове виховання 

педагогів вищої школи як діяльність правовиховних 

структур, то необхідно вивчати їх організацію та 

управління. 

Правове виховання – це педагогічний процес 

діяльності суб’єктів виховного процесу, який 

забезпечить формування та розвиток такої особистості 

майбутнього працівника, якій притаманні висока 

моральність та відповідний рівень правової свідомості й 

культури; формування в особистості соціально цінних, 

позитивних якостей; формування поваги до закону, 

права; цілеспрямованої діяльності педагога та вихованця 

з правового навчання; формування певних переконань, 

потреб і інтересів, ціннісних орієнтацій і настанов 

поведінки.  

Ми вважаємо, що особливістю правового виховання 

педагогів вищої школи як педагогічного процесу є 

залежність його ефективності від впливу педагогічних 

умов. 

Правове виховання є однією з важливих педагогічних 

теорій: «один із аспектів теорії виховання, головне 

завдання якого полягає у формуванні правосвідомості, 

правомірної поведінки, правової культури особис-

тості» [6, с.9]. Цілісність виховання як соціального явища 

передбачає також розширення базової правової освіти за 

межі загальноосвітніх правових знань у виробничу 

сферу [8, с.69].  

Ми вважаємо, що досліджувати правове виховання 

педагогів вищої школи як педагогічну теорію необхідно 

через взаємозв’язок між видами виховання.  

Правове виховання можна розглядати як 

цілеспрямовану виховну суб’єкт-суб’єктну взаємодію. У 

правовиховному процесі беруть участь дві сторони: з 

одного боку – вихователь, з другого – вихованець. 

Причому обидві сторони – активні учасники цього 

процесу.  

Критеріями правового виховання є глибина та 

засвоєння правових знань, повага до права, 

переконаність та впевненість в їх дієвості, значущості та 

справедливості, інтерес до вивчення права, 

непримиренність до правопорушень і правопорушників, 

готовність особи до корисної діяльності у правовій 

сфері» [1, с.34]. 

Особливістю правового виховання педагогів вищої 

школи як виховної взаємодії є визначальність 

особистісно-індивідуальних якостей вихователя й 

вихованця.  

Таким чином, ми проаналізували правове виховання 

як суспільне явище, що передбачає вироблення 

соціальних норм та настанов; як виховну систему, що 

включає реалізацію заходів виховного впливу; як 

діяльність правовиховних структур, яка залежить від їх 

організації; як процес формування правових якостей, 

ефективність якого залежить від впливу умов; як 

педагогічну теорію, де є важливим взаємозв’язок між 

видами виховання; як виховну взаємодію, під час якої 

визначальними є якості особистостей вихователя й 

вихованця. 

Проаналізуємо вплив інформаційного середовища на 

процес правового виховання майбутніх педагогів вищої 

школи.  

Сьогодні відбувається становлення інформаційного 

суспільства. За останні десятиліття з’явилося безліч робіт 

вітчизняних учених, присвячених одній з фундамен-

тальних задач освіти – формуванню інформаційної 

культури людини (А. Єршов, В. Каймін, В. Мілітарев, 

Н. Макарова, Е. Смірнов, І. Яглом, М. Жалдак, 

Н. Розенберг, Ю. Первін, А. Тіхонов, Б. Багатир, 

O. Козл, K. Овчинникова, К. Колін, С. Хрісточевській та 

ін.). Поняття «нові інформаційні технології» з’явилося з 

розвитком інформатизації суспільства, що базується на 

застосуванні обчислювальної техніки. Цим визначається 

сукупність засобів і методів обробки даних, що 

забезпечують цілеспрямовану передачу, обробку, 

зберігання й відображення інформаційного продукту 

(даних, ідей, знань).  

В умовах розвитку інформаційних технологій 

зростають вимоги до підготовки майбутніх педагогів 

вищої школи. Завдяки комп’ютеризацiї з’являються нові 

можливості, вирішуються певні завдання, проте 

породжуються нові протиріччя i проблеми.  

Для підготовки педагогів вищої школи викладачу 

необхідно накопичити інформацію, первинно її 

опрацювати, провести аналітико-синтетичну обробку 

для передачі споживачу. Швидка комп’ютеризація, 

роботизацiя, гнучка автоматизація диктують розвиток 

творчих здібностей людини, висувають вимогу вміти 

постійно ускладнювати інтелектуальну працю [3, с.57].  

Необхідність відповідальної правової підготовки 
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педагогів вищої школи у контексті інформатизації 

освітнього процесу зумовлена такими обставинами: 

доступ до широкого обсягу інформації; зростання 

кількості комп’ютерних злочинів; розробка глобальних 

інформаційних мереж; збільшення міжнародних 

інформаційних потоків; створення персональних баз 

даних. Розом з тим, педагог повинен знати, що захист 

інформації є однією з найважливіших частин механізму 

захисту сучасних інформаційних систем. Він вирішує 

такі завдання, як захист від: несанкціонованого доступу 
до ресурсів персонального комп’ютера; несанкціонованого 

використання й копіювання інформації; комп’ютерних 

вірусів та шкідливого програмного забезпечення; 

хакерських атак тощо. Важливою проблемою підготовки 

майбутніх педагогів вищої школи, на нашу думку, є 

оптимізація управління навчально-виховним процесом 

на основі використання сучасних педагогічних 

технологій. За цих умов домінантною стає здатність 

перебудувати систему власної професійної діяльності, 

враховуючи соціально значимі цілі та нормативні 

вимоги. Так, ми пропонуємо такі методичні прийоми 

підвищення ефективності правового виховання педагогів 

вищої школи у контексті інформатизації освітнього 

процесу, а саме: позитивний вплив організації групової 

роботи на якість знань студентів в умовах 

інформатизації навчання; використання активних 

методів навчання, реалізації модульно-рейтингової 

технології організації навчального процесу; необхідність 

упровадження диференційованого підходу до навчання 

праву майбутніх педагогів; використання нових 

інформаційних технологій під час контролю знань, 

умінь та навичок студентів; безперервна інформаційно-

технологічна підготовка студентів: комплексне 

використання в навчальному процесі інформаційних 

технологій для формування інформаційної культури 

фахівця; безперервність, спадкоємність й достатність 

інформатизації навчального процесу, інтеграції 

спеціальних та інформаційних дисциплін. Усе це 

дозволить виокремити у структурі загальної готовності 

до професійної діяльності, вважаючи відносно 

самостійним компонентом, «інформаційно-правову» 

готовність як цілісне утворення і результат 

взаємовпливу професійної готовності й готовності до 

правової діяльності. 

Інформаційно-правова готовність фахівця має ядро – 

базову готовність і надбудовну частину – спеціальну 

готовність. Базовою є інформаційно-педагогічна 

готовність – це готовність студента використовувати 

методи, прийоми та засоби навчання й універсальні 

інформаційно-комп’ютерні технології для забезпечення 

педагогічної діяльності у професійній сфері. Спеціальна 

готовність – це готовність до вирішення правових 

завдань. 

Висновки. Проведене дослідження виявило, що 

особливостями правового виховання майбутніх 

педагогів вищої школи у контексті інформатизації 

освітнього процесу як суспільного явища є дослідження 

реформування соціальних норм та настанов, як системи 

виховного впливу є розробка та реалізація заходів 

виховного впливу, як діяльності правовиховних 

структур є вивчення їх організації та управління, 

педагогічного процесу є залежність від впливу 

педагогічних умов, як педагогічної теорії – 

взаємозв’язок між видами виховання, як виховної 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії – особистісно-індивідуальні 

якості вихователя й вихованця.  

Інформаційне середовище впливає на процес 

правового виховання майбутніх педагогів вищої школи 

та потребує відповідної підготовки, яка реалізується 

через інформаційно-правову готовність майбутнього 

педагога до професійної діяльності.  

Нами встановлено, що необхідність відповідальної 

правової підготовки педагогів вищої школи у контексті 

інформатизації освітнього процесу зумовлена такими 

обставинами: доступ до широкого обсягу інформації; 

зростання кількості комп’ютерних злочинів; розробка 

глобальних інформаційних мереж; збільшення 

міжнародних інформаційних потоків; створення 

персональних баз даних. Усе це дає право виокремити у 

структурі загальної готовності до професійної діяльності, 

вважаючи відносно самостійним компонентом, 

«інформаційно-правову» готовність як цілісне утворення 

і результат взаємовпливу професійної готовності і 

готовності до правової діяльності. 

Оскільки професійна діяльність фахівців 

комп’ютерного профілю є поліфункціональною і 

широкопрофільною, а структурними елементами 

процесу виховання, як відомо, є мета, завдання, 

закономірності, принципи, методи, засоби, результати 

виховання та їх коригування, то перспективи подальшої 

роботи вбачаємо у дослідженні системи інтегративного 

змісту професійної підготовки майбутніх педагогів 

вищої школи, що забезпечить можливість постійного 

поповнення знань та розширення його практичних умінь 

та навичок, а також формування конкуренто-

спроможного професіонала на основі сформованих 

інтегрованих знань, практичних умінь та навичок.  
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Постановка проблеми. Питання вдосконалення 

професійної підготовки вчителя посідають чільне місце 

серед актуальних питань педагогічної науки. Сьогодні  

недостатньо готувати вчителя, який володіє 

відповідними фаховими знаннями, вміннями і 

навичками професійної педагогічної діяльності. На 

сучасному етапі розвитку суспільства у світовому 

освітньому просторі суттєво змінились ціннісні 

орієнтації стосовно фахівців. Найбільш цінною 

визнається вільна, творча особистість, здатна успішно 

працювати в умовах, які постійно змінюються.  

Концепція вищої педагогічної освіти визначає кінцевою 

метою підготовку вчителя, який володіє досвідом 

творчої діяльності і методологією наукового пізнання, 

здатністю самостійно оновлювати свої знання, 

розширювати світогляд, вдосконалювати педагогічну 

майстерність. Таким чином, система професійної 

педагогічної освіти повинна бути спрямована на 

підготовку вчителя-дослідника.  

Досвід професійної підготовки такого вчителя 

нагромаджено у багатьох зарубіжних країнах, зокрема 

досить вагомі здобутки є у Великій Британії.   

Різні аспекти педагогічної освіти Великої Британії 

висвітлювали у своїх у працях такі вітчизняні дослідники: 

Н. Авшенюк (стандартизація педагогічної освіти), 

А. Бойко (система тьюторства), О. Волошина (підготовка 

вчителів початкової школи), О. Данильченко (підготовка 

вчителів рідної мови), І. Задорожна (методична 

підготовка вчителя), Ю. Кищенко (зміст педагогічної 

освіти), О. Локшина (реформування системи освіти), 

Н. Погребняк (реформування вищої освіти), Л. Пуховська 

(професійна підготовка вчителя), Ю. Розенфельд (система 

вищої освіти), А. Сбруєва (досягнення і перспективи 

британської освітньої реформи), А. Соколова (структура 

педагогічної підготовки), С. Старовойт (сучасна 

британська освітня система), Н. Яцишин, І. Шкурко 

(педагогічна практика) та ін. Водночас, проблема 

підготовки вчителя-дослідника у вищих навчальних 

закладах Великої Британії поки що не досліджена 

достатньо. 

Метою даної статті є дослідження окремих аспектів 

британської системи підготовки вчителя-дослідника. 

Виклад основного матеріалу. Систематична 

підготовка вчителів для викладання в загальноосвітніх 

школах Великої Британії розпочалась тільки в кінці ХІХ 

століття. Це відбулося під впливом соціально-

економічного розвитку, технічного прогресу, а також у 

зв’язку з інтенсивним розвитком наук про людину і 

суспільство [1;2]. В кінці ХХ століття у вищій освіті 

Великої Британії, в тому числі й педагогічній, 

відбуваються суттєві перетворення, спрямовані на 

стандартизацію освіти, які знайшли відображення в 

різних нормативно-правових документах «Базова 

підготовка вчителя» (1989; 1992). «Правила про 

одержання педагогічної освіти» (1989), «Про викладання 

та вищу освіту» (1998); «Реформа базової підготовки 

вчителя» (1991), «Біла книга: Вища освіта: нові підходи» 

(1991; 2003) та ін.  

Слід підкреслити, що вже кінці ХХ-го століття у 

Великій Британії актуальною стала проблема 

співвідношення викладання і дослідницької роботи в 

діяльності сучасного вчителя. На початку ХХІ-го 

століття ця проблема набула ще більшого значення. 

Сьогодні в британській системі освіти є запит саме на 

вчителя-дослідника [3;4]. 

Як результат трансформації світової і британської 

системи освіти в ХХІ столітті утверджується нова 

освітня парадигма, яка полягає в зміні акцентів позиції 

сучасного вчителя – з функціонального виконавця він 

перетворюється на педагога-дослідника (teacher-

researcher), який володіє значним творчим потенціалом, 

здатністю до рефлексивного мислення, постійної 

самоосвіти, самовдосконалення своєї професійно-

педагогічної діяльності. 

Дослідницька діяльність – це складний, динамічний, 

безперервний процес, який включає пізнавальну 

активність педагога і його творчий потенціал, здатність 

до рефлексивного мислення, готовність до професійної 

самоосвіти, самовдосконалення – всі ці якості спрямовані 

на пошук нових технологій навчання, генерацію 

У статті розглядається проблема підготовки вчителя-дослідника у Великій Британії, яка має значний 

досвід в цьому. В кінці ХХ століття проблема співвідношення викладання і дослідницької діяльності 

вчителя стала актуальною. Її актуальність ще більше посилилася на початку ХХІ століття. 

Результатом трансформацій у світовій і британській освіті сьогодні є утвердження нової освітньої 

парадигми, яка полягає у зміні акцентів діяльності вчителя : від вчителя-виконавця до вчителя-дослідника, 

який володіє значним творчим потенціалом, рефлексією, здатністю до постійного вдосконалення. 

Британська система підготовки вчителя-дослідника базується на трьох моделях: «ефективний вчитель», 

«вчитель, здатний до рефлексії», «вчитель, здатний до змін». 

Ключові слова: Велика Британія, система педагогічної підготовки вчитель-дослідник, дослідницькі 

вміння. 
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практико-орієнтованих знань і формування ціннісних 

орієнтацій учнівської молоді. 

В дослідницькій сфері педагогічної освіти 

традиційно прийнято розглядати дослідження як 

вивчення дій вчителя в професійній діяльності, яке 

передбачає аналіз, роздуми педагога над своєю роботою 

з метою її вдосконалення. Це сприяє значній позитивній 

мотивації учасників освітнього процесу шляхом 

рефлексії результатів власних пошуків в період 

підготовки у вищому навчальному закладі і подальшій 

безперервній освіті. 

Моделювання процесу підготовки вчителя-

дослідника у Великій Британії базується на трьох 

запропонованих британськими вченими (С. Борг, 

Е. Кеммбел, Д. Шон) моделях: «ефективний вчитель» 

(effective teacher), діяльність якого спрямована на 

створення сприятливого психологічного клімату в класі, 

виявлення здібностей і потенційних можливостей 

кожного учня, сприяння творчому розвитку дітей в 

процесі навчальної діяльності, «вчитель, здатний до 

рефлексії» (reflective teacher),  який глибоко осмислює 

власну професійну педагогічну діяльність, а також 

діяльність своїх колег, регулярно оцінює її результати, 

«вчитель, здатний до трансформацій» (transformative 

teacher), який не просто готує учнів до успішного 

функціонування в суспільстві, а займає позицію 

активного діяча, готує учнів до участі в суспільно-

корисних перетвореннях в державі.. 

Сконструйована нова модель підготовки вчителя-

дослідника в контексті вищої педагогічної освіти Великої 

Британії включає низку взаємозв’язаних компонентів 

:цінності професії – етичний компонент, який базується 

на інтеграції знань про культуру, цінності, суспільну 

свідомість у професійну практику; особистісні і 

професійні якості – компонент професійності вчителя; 

дослідницька позиція, яка визначає здатність вчителя до 

освітніх трансформацій; ключові компетенції, які 

використовуються педагогом для досягнення професійної 

мети; дослідницькі вміння (гностичні, конструктивні, 

прогностичні, рефлексивні, комунікативні, перцептивні, 

експресивні, сугестивні та ін.), які забезпечують зміст, 

процес і результат дослідження; технології професійної 

підготовки на основі дослідницької діяльності; валідність 

результатів дослідження. 

Важливою умовою підготовки вчителя-дослідника у 

Великій Британії в контексті вищої педагогічної освіти є 

функціонування спеціальних педагогічних товариств, 

мета яких полягає в організації симпозіумів, семінарів, 

майстер-класів, а також у зміцненні зв’язків між 

викладачами і студентами педагогічних відділень, 

шкільними менторами. Як учасники педагогічних 

товариств, викладачі, студенти, шкільні вчителі спільно 

розробляють різні освітні проекти, використовуючи 

матеріали власного досвіду. 

Британські вчені Е. Дженкінс, М. Хіллі та ін.) 

надають важливого значення формуванню дослідницьких 

умінь майбутніх учителів. Їх формування, на думку 

вчених, починається з виявлення мотиву проведення 

досліджень і пошуку відправної точки для 

вдосконалення професійної діяльності (перша стадія). 

На другій стадії обґрунтовується вибір напрямку 

дослідження. Третя стадія передбачає розробку стратегії 

конкретних дій, які впроваджуються в практику. Після 

цього відбувається збір необхідної наукової інформації 

для вирішення педагогічної проблеми (четверта стадія). 

Наступна (п’ята стадія) полягає у проведенні аналізу 

отриманих результатів, врахуванні побічних ефектів 

обраної стратегії та її коригуванні і передбачає 

впровадження в практику нової вдосконаленої стратегії. 

Нарешті, остання стадія – це узагальнення отриманих 
результатів, підведення підсумків здійснення дослідження.  

Результатом підготовки вчителя до здійснення 

науково-дослідницької діяльності є сформовані 

дослідницькі вміння. Учитель-дослідник уміє: 

застосовувати отримані знання та вміння для вирішення 

конкретних педагогічних і дослідницьких задач; точно 

формулювати конкретну педагогічну або дослідницьку 

задачу і вибирати стратегію для її ефективного 

вирішення; здійснювати розумне перспективне 

планування; прогнозувати і передбачати; вивчати й 

узагальнювати досвід колег; володіти науковим апаратом, 

стилем наукового мислення; визначати власні 

дослідницькі потреби; самостійно формулювати 

проблему дослідження та використовувати адекватні її 

завданням методи; спостерігати, порівнювати, 

аналізувати, систематизувати психолого-педагогічні 

явища і факти, переконливо аргументувати висновки, 

викладати матеріал чітко, стилістично точною 

літературною мовою; використовувати алгоритм пошуку, 

обробки та використання інформації; добре орієнтуватися 

в науковій, науково-популярній, політичній літературі, 

методичній літературі за фахом, працювати з 

бібліотечними фондами; володіти комп'ютерною та 

інформаційної грамотністю.  

На сьогоднішній день реалізація дослідницької 

компетенції педагогів є пріоритетним напрямком роботи 

Національного бюро педагогічних досліджень (National 

Teacher Research Panel). Національна інвестиційна 

стратегія в сфері науки та інновацій  серед основних 

завдань передбачає значне збільшення витрат на 

проведення наукових досліджень; посилення 

співробітництва між вищими навчальними закладами і 

школами; підвищення професійних навичок педагогів в 

сфері новітніх технологій. 

Висновки. Сучасна педагогічна освіта у Великій 

Британії передбачає підготовку вчителя, який володіє не 

тільки фаховими знаннями, вміннями і навичками 

професійної педагогічної діяльності, але й вміннями 

проводити самостійні наукові дослідження. Досвід 

підготовки вчителя-дослідника в навчальних закладах 

Великої Британії доцільно впроваджувати в Україні. 
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TRAINING OF TEACHER-RESEARCHER IN THE SYSTEM OF PEDAGOGIC EDUCATION  

IN GREAT BRITAIN 

This article deals with the problem of training teacher-researcher in Great Britain which has experience in this field. At the 

end of XX century in Great Britain the problem of correlation in teaching and research activity in the work of contemporary 

teacher has gained its actuality. In the early XXI century this problem has already become of the utmost importance. Being a 

result of the transformation of the world's educational system as well as British one, nowadays a new research paradigm is 

becoming firmly established, the main task of which is to change accent in the position of a contemporary teacher: from mere 

functional fulfillment of the duties to the teacher - researcher, who has a huge creative potential, ability for reflexive thinking, 

constant self-education and self-perfection of the professional skills. Modeling the teacher – training process in Great Britain 

is based on three patterns: effective teacher, reflexive teacher, transformative teacher.   

Key words: Great Britain, system of pedagogic training, teacher-researcher, scientific skills. 
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Постановка проблеми. Нові соціально-економічні 

умови розвитку педагогічної освіти обумовлюють 

необхідність пошуку шляхів модернізації підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. Пріоритетами 

розвитку освіти на сучасному етапі є формування в 

учителя активної професійної позиції, технологічної і 

функціональної компетентності, цілісного досвіду 

педагогічної діяльності. Ці завдання зумовлені 

євроінтеграційними процесами, зміною технологій 

навчально-виховного процесу у вищій школі. На це 

орієнтує Державна національна програма «Освіта», в 

якій наголошено, що одним із основних шляхів 

реформування освіти є підготовка нової генерації 

педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та 

загальнокультурного рівня.  

Інноваційні процеси в освітньому просторі України 

зумовили орієнтацію змісту і технологій навчання на 

розвиток індивідуальності майбутніх фахівців. 

Основним завданням викладацького складу ВНЗ є 

формування у студентів відповідних професійних умінь 

і навичок, а також мотивації до майбутньої професійної 

діяльності. Ділова гра як засіб імітації професійної 

діяльності інтенсифікує процес навчання й тісно 

пов'язує його з практичною діяльністю, надає студентам 

можливість отримати попередній досвід майбутньої 

діяльності, стати активним учасником у процесі 

вирішення тих чи інших проблемних ситуацій. 

Аналіз літератури з проблеми дослідження. 

Проблемі використання гри у професійній підготовці 

майбутнього спеціаліста присвячено чимало досліджень 

вчених, серед яких: Л. Виготський, Б. Ліхачов, В. Платов, 

Г. Селевко та інші. Розробкою та впровадженням 

ділових ігор у навчально-виховний процес займалися 

Я. Бєльчиков, А. Вербицький, А. Лівшиць, П. Щербань, 

Т. Хлєбнікова, Г. Селевко, Е. Хруцький та інші.   

Розробляючи теорію ділової гри, Л. Виготський, 

Б. Ельконін стверджували, що вона виступає важливим 

педагогічним засобом і активною формою навчання, яка 

формує навчальну діяльність і забезпечує процес 

відпрацювання професійних умінь та навичок [5;8]. 

Вчена Воровка М. [4] підкреслює винятково важливе 

значення ділових ігор, зокрема педагогічного 

спрямування, у процесі формування професійних 

практичних навичок майбутніх учителів. Разом з тим 

використання ділових ігор у професійній освіті, зокрема 

у вищих навчальних закладах, залишається до цього 

часу не досить дослідженою проблемою. 

Формулювання цілей статті і постановка завдань. 

Метою статті є висвітлення ділової гри як засобу 

підготовки майбутніх вчителів початкових класів до 

професійної діяльності, з’ясування можливостей ділової 

педагогічної гри з метою активізації навчально-

професійної діяльності студентів. 

Виклад основного матеріалу. У вищих навчальних 

закладах України діловим іграм стали приділяти 

належну увагу ще із середини 60-х років минулого 

століття. Сьогодні гра як один із найдавніших 

педагогічних засобів переживає період своєрідного 

розвитку, адже вона з успіхом застосовується як у 

шкільному, так і вузівському навчанні.  

Ділова гра – це імітація реальної діяльності вчителя у 

певних, штучно створених педагогічних ситуаціях [1, 

с.134]. Вона є комплексною, багатофункціональною 

дією, у межах якої сполучено декілька взаємопов'язаних 

видів діяльності: аналіз і пошук розв'язання проблем, 

навчання, розвиток, дослідження, консультування, 

формування колективної діяльності. 

Аналіз наукової літератури дозволив визначити 

характерні ознаки ділових ігор:  

• отримання результатів, спрямованих на розв'язання 
проблем за короткий проміжок часу;  

• зацікавленість учасників гри, а отже, й підвищена, 
порівняно з традиційними методами, ефективність 

навчання;  

• науково-педагогічний працівник безпосередньо 

перевіряє знання студентів, їхню підготовку, уміння 

розв'язувати проблеми [7, с.244]. 

Основними ознаками ділової гри є розподіл ролей між 

учасниками; взаємодія учасників гри, що виконують ті чи 

інші ролі; наявність спільної мети в ігровому колективі. 

У статті розкрито питання щодо використання ділових ігор при підготовці майбутніх вчителів 

початкових класів до професійної діяльності. 

Ділова гра розглядається як один із засобів моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, 

суть якого полягає у відтворенні цієї діяльності в спеціально створених умовах, що відображають реальну 

обстановку. 

Ключові слова: ділова гра, види гри, можливості ділової гри, професійна підготовка вчителя початкової 

школи. 
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Усі ділові ігри можна класифікувати за такими 

ознаками: за часом проведення (ігри без обмеження 

часу, з обмеженням часу, такі, що відбуваються у 

реальному часі); за оцінкою діяльності (гра кожного з 

учасників отримує або не отримує позитивну оцінку); за 

кінцевим результатом (ігри, що відбуваються згідно з 

встановленими правилами, та відкриті ігри); за кінцевою 

метою (навчальні, пошукові, констатуючі); за 

методологією проведення (рольові, групові, імітаційні, 

організаційно-діяльнісні, інноваційні, ансамблеві ігри); 

за сферою використання (промислові, дослідницькі, 

навчальні, кваліфікаційні) [7, с.244].  

В ході ділової гри студенти беруть на себе певні ролі 

(учителя, батька, матері, учня), або виступають як 

активні глядачі, які аналізують та оцінюють дії 

учасників гри.  

До теоретичних положень застосування ділової гри 

можна віднести такі: визначення гри як методу 

активного навчання; психолого-педагогічні основи та 

принципи конструювання та проведення ігор у 

навчальному процесі; виявлення в діловій грі здібності 

стихійного виділення  орієнтувальної основи структури 

діяльності, що імітується; розгляд навчальної ділової гри 

як способу реалізації принципу проблемного навчання; 

мотивація ділових ігор. 

Залежно від мети навчання і рівня підготовки 

студентів ділові ігри можуть проводитися в парах і в 

групі. Ділова гра в парах – простий вид гри. Даний вид 

дозволяє використати анкети, які студенти мають 

заповнити, ставлячи один одному питання. Ділові ігри у 

групах можуть проводитися по-різному. Так, багато 

науковців вважають, що вся група повинна грати 

одночасно, а викладач контролювати їх роботу.  

Організація та проведення ділових ігор вимагає 

попередньої підготовки. Важливу роль у проведенні ігор 

відіграють попередні опитування студентів, їх здібності, 

погляди на майбутню професійну діяльність. Ще одним 

дієвим методом вважають метод тестів, за допомогою 

якого, застосовуючи засіб схожих завдань, з’ясовують, 

якою мірою досліджуваному притаманні ті чи інші 

властивості. Методом тестів, використовуючи порівняно 

прості процедури, досліджують як окремих осіб, так і 

цілі групи [2]. 

Специфіка навчальних можливостей ділової гри як 

методу активного навчання в порівнянні з традиційними 

іграми полягає в тому, що процес навчання максимально 

наближений до реальної практичної діяльності 

керівників і фахівців; це досягається шляхом 

використання в ділових іграх моделей реальних 

соціально-економічних відносин [1]. Окрім того, метод 

ділових ігор являє собою організовану діяльність по 

операціоналізації теоретичних знань, переведення їх в 

діяльнісний контекст.  

Перевага ділових ігор полягає в тому, що, узявши на 

себе ту або іншу роль, учасники гри вступають у 

взаємостосунки один з одним, причому інтереси їх 

можуть не співпадати. В результаті виникає конфліктна 

ситуація, що супроводжується природною емоційною 

напруженістю, що створює підвищений інтерес до ходу 

гри. Учасники можуть показати не тільки професійні 

знання і уміння, але і загальну ерудованість, такі риси 

особистості, як рішучість, оперативність, комунікативність, 

ініціативність, активність, від яких нерідко залежить 

результат гри. 

Ділові ігри відіграють важливу роль у становленні 

особистості майбутнього педагога, так як вони сприяють 

формуванню системи професійних знань, умінь і 

навичок, які необхідні вчителю для вирішення ним 

педагогічних завдань; в ході ігор здійснюється обмін 

знаннями і досвідом, розвивається інтерес до творчості, 

підвищується ініціативність та активність студентів [3, 

с.56]. Всі ці якості є невід’ємними складниками 

соціальної відповідальності. Окрім цього, вони 

сприяють формуванню почуття професіонала, розвиває в 

студентів ряд важливих здібностей: спільного прийняття 

рішень, творчого професійного мислення, що не просто 

відтворює засвоєні знання, але й використовує їх у 

практично-орієнтованій діяльності. 

Таким чином, оптимальність процесу професійного 
становлення майбутніх фахівців у значній мірі 

забезпечується за рахунок використання у навчальному 

процесі ділових ігор. 

Головним завданням ділових ігор є формування та 

розвиток набутих у процесі здобування університетської 

освіти знань, умінь і навичок у проблемних ситуаціях, 

які відображають зміст професійної діяльності  педагога. 

Система професійно-комунікативної підготовки у ВНЗ 

передбачає вирішення типових для професійної 

діяльності фахівця завдань-ситуацій, що стимулюють 
ініціативність, самостійність, комунікативну компетентність, 

уміння обирати тактики взаємодії зі співрозмовником та 

контролювати власні комунікативні вчинки. 

Ділові ігри є трудомісткою формою навчання; є сенс 

їх використання для отримання цілісного досвіду 

виконання майбутньої професійної діяльності, 

систематизації в цілісну систему вже наявних умінь і 

навичок, отримання досвіду соціальних відносин, 

формування професійного творчого мислення.  

Діяльність студентів у діловій грі є своєрідною 

умовою практики, що залучає їх до професійно-творчої 

діяльності, за обставин, близьких до реальних; така 

діяльність добре компенсує розрив між педагогічною 

теорією і практикою [6, с.55]. 

Ділові ігрибільш емоційно насичені, ніж інші методи 

навчання. Це особливо важливо, оскільки пережиті 

позитивні емоції закріплюються і сприяють формуванню 

позитивного емоційного ставлення до майбутньої 

професії в цілому, поглиблюють інтерес до неї. 

Особливістю даного методу є відсутність прямого 

впливу на особистість студента, що, в свою чергу, дає 

йому право вибору, забезпечує можливість розвивати 

рефлексивні здібності, від рівня та якості яких залежить 

стійкість соціальної відповідальності [6, с.56]. 

Висновки. Слід зазначити, що завдяки діловій грі, у 

спеціально створених умовах майбутні учителі 

отримують можливість відтворити найрізноманітніші 

професійні та життєві ситуації, що дають їм змогу 

сформувати світогляд, відстояти свою думку та позицію. 

Тому ми вважаємо, що ділова гра є ефективним засобом 

підготовки майбутніх вчителів початкових класів до 

професійної діяльності і потребує подальшого вивчення 

в науково-педагогічній літературі. 
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The problem of usage of business games while preparing future teachers of junior grades for their professional activity is 

reflected in this article.  

Business game is analised as one of the  means of creating professional activity during the process of teaching the point of 

which lies in the representation of this activity in the specially created conditions that reflect real situation. 
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Постановка проблеми. Характерною особливістю 

вітчизняної педагогіки є компаративний аналіз 

позитивного зарубіжного досвіду з метою його 

доцільного використання в освіті сучасної України. В 

українському науковому просторі уже з’явилися 

розвідки, в яких висвітлено тенденції реформування 

польського шкільництва (А. Василюк, Л. Гриневич), 

реалізація здоров’яорієнтованої освіти у сучасній 

Польщі (О. Міхальська, І. Мордвінова) та представлено 

певну ретроспективу організації фізичного виховання у 

польських школах (Р. Гах, В. Пасічник).  

Проте, просвітницько-організаційна діяльність 

громадських товариств Польщі в контексті здоров’язбере-

ження дітей та юнацтва у її історичному вимірі ще не 

стала предметом системного вивчення та аналізу. 

Мета дослідження – розкрити та проаналізувати 

конструктивний досвід здоров’язбережувальної 

діяльності Варшавського Гігієнічного Товариства (ВГТ) 

наприкінці ХІХ ‒ на початку ХХ століття.  

Виклад основного матеріалу. На різних етапах 

свого розвитку Польща переживала складні періоди, 

навіть на 123 роки (після відомих історичних поділів її 

територій Королівською Прусією, Австрійською та 

Російською імперіями) зникла з мап світу. Найбільшу 

свободу щодо мови, освіти, науки і культури поляки 

мали в Галіції, яка в 60-70-х роках ХІХ століття 

отримала автономію в межах Автро-Угорщини. 

Натомість ‒ найгірша ситуація була на теренах, 

анексованих Російською імперією. 

Закономірно, що за умов відсутності держави, школа 

не могла бути головним осередком виховання майбутніх 

будівничих незалежної Польщі. Прогресивні польські 

діячі, об’єднані у різні товариства, здійснювали потужну 

просвітницько-пропагандистську, культурну, навчальну, 

виховну, видавничу, лікарську діяльності.  

Очільником «варшавського гігієнічного руху» кінця 

ХІХ століття вважають лікаря, суспільного діяча, 

популяризатора гігієни Юзефа Поляка (пол. Jόzef Polak; 

1857-1928). За його ініціатив 1885 року вдалося 

заснувати часопис «Здоров’я» (пол. «Zdrowie»), 

завданням якого було забезпечити необхідною 

інформацією лікарів, вчителів, інженерів, архітекторів, 

будівельників, юристів, усіх тих, хто, з огляду на своє 

суспільне становище і освіту, міг впливати на 

розповсюдження засад гігієни серед широких верств 

населення [1]. Позаяк владні (російські) структури не 

надто переймалися проблемами здоров’я мешканців 

краю, на сторінках часопису активно обговорювали 

питання про необхідність створення інституції, яка 

могла б взяти на себе функції координатора 

здоров’язбережувальної діяльності. Згодом ця мрія була 

реалізована, а до тих пір усі проблеми щодо збереження 

та формування здоров’я населення дискутувалися на 

засіданнях редакційної ради «Здоров’я». Власне, тут 

виникла ідея організації гігієнічної виставки, яка 

повинна була стати «великим уроком гігієни для 

широкого кола громадян». Завдяки волі і моральній 

енергії організаторів 1887 року виставка успішно 

реалізувалася. У тогочасній пресі писали, що за 

територіальними розмірами та різноманітністю 

представлених тем І Варшавська гігієнічна виставка не 

поступалася проведеним раніше у Берліні, Лондоні і 

Брюсселі [1]. Аналіз змісту каталога виставки [2] 

засвідчує, що досягнення у сфері суспільної гігієни 
розміщувалися у павільйонах фізико-хімічної, шпитальної, 

інженерно-будівельної, паразитарної та виховної секцій. 

Виставкова форма пропаганди засад гігієни набувала 

популярності, відтак через 9 років відбулася ще одна її 

широкомасштабна версія: 1896 року у Варшаві було 

організовано ІІ Гігієнічну виставку [3, s.248]. 

Особливою популярністю на виставках користувалися 

експонати виховної секції, а саме: дитячий покій, 

кімната для занять у дитячому садочку Фребеля (пол. 

ogródki Freblowskie), спортивні зали, класна кімната, 

У статті розкрито та проаналізовано конструктивний досвід здоров’язбережувальної діяльності 

Варшавського Гігієнічного Товариства наприкінці ХІХ ‒ на початку ХХ століття. Встановлено, що ВГТ 

стало інституцією, яка взяла на себе функції координатора здоров’язбережувальної діяльності. В 1887 і 

1896 роках у Варшаві було організовано дві гігієнічні виставки, на яких особливою популярністю 

користувалися експонати виховної секції, 1903 року було створено Інститут Дитячої Гігієни. На початку 

ХХ століття у Варшавських парках організували рекреації для організації забав і групових ігор. 

Застосовано історико-генетичний метод – для аналізу витоків діяльності польських товариств у 

контексті здоров’язбереження. 

Ключові слова: Варшавське Гігієнічне Товариство, здоров’язбережувальна діяльність, гігієна, діти та 

молодь. 
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таблиці із основними засадами гігієни, ін. Крім 

гігієнічно-орієнтованої інформації відвідувачам 

пропонувалися активні форми відпочинку: на теренах 

виставок влаштовували конкурси і спортивні змагання.  

1898 року після багаторічної кропіткої праці вдалося 

організувати і легалізувати Варшавське Гігієнічне 

Товариство (пол. Warszawskie Towarzystwо Higieniczne), і 

з його появою відкрилися можливості для реалізації 

різноманітних, до того часу «розпорошених» і 

фрагментарних, гігієнічних ініціатив [4, с.165].  

З-посеред членів виховної секції ВГТ активно 

працювали лікарі і педагоги, які згодом, стали відомими 

не тільки у Польщі: Войцех Гурський (Wojciech Gόrski), 

Станіслав Карпович (Stanisław Karpowicz), Станіслав 

Копчиньський (Stanisław Kopczyński), Януш Корчак 

(Janusz Korczak – Henryk Goldszmit), Хелена Радлиньська 

(Helena Radlińska), Стефанія Семполовська (Stefania 

Sempołowska), Анелія Шицувна (Anelia Szycόwna). 

Секція виховної гігієни здійснювала лікарський нагляд 

за закладами навчання і виховання, організовувала 

публічні лекції, видавала підручники з гігієни, 

ініціювала гігієнічно-просвітницькі акції, унормовувала 

згідно санітарних вимог навчальні рік, тиждень і день 

закладів освіти [4, с.165-166].   

Одним із перших статутних завдань Варшавського 

Гігієнічного Товариства було організувати спеціальну 

інституцію, яка б цілеспрямовано займалася охороною і 

пропагандою здоров’я дітей [1]. 1903 року було 

створено Інститут Дитячої Гігієни (пол. Instytut Higieny 

Dziecięcej im. barona Leona de Lenvala). У цьому закладі 

роздавали ліки, гігієнічні засоби і білизну. З перших днів 

функціонування Інституту його діяльність була 

просякнута дидактичною інтенцією: дітей-пацієнтів на 

практиці вчили засад гігієни, призвичаювали до чистоти, 

демонстрували їм відповідні техніки, а під пильним 

оком інструкторок матері навчалися прати, штопати, 

прасувати одяг, доглядати за своїми дітьми, обробляти і 

перев’язувати рани, ін. [5, s.72-73].   

З метою розширення «поля» пропагандистсько-

виховного впливу ВГТ відкривало нові відділи в інших 

містах. В контексті ефективних форм розповсюдження 

засад гігієни особливої уваги заслуговує діяльність 

ченстоховського відділу. 1903 року на зібранні його 

членів організатор і керівник секції народної гігієни у 

ВГТ Казимир Хелховський (Kazimierz Chełchowski) 
представив проект створення Музею Народної Гігієни у 

Ченстохові. Додамо, що таку ідею неодноразово 

висловлювали члени відділу, оскільки, з огляду на 

чисельний рух паломників, вважали Ченстохову 

хорошим місцем для розповсюдження гігієнічної 

інформації. Мрією К. Хелховського у рамках проекту 

«Музей Народної Гігієни» було, щоб кожен паломник 

під час свого перебування на Ясній Горі (пол. Jasna 

Góra) відвідав музей і після повернення додому 

втілював засади гігієни у рідному селі. У червні 1905 

року відбулося урочисте відкриття музею, на яке 

прибули представники відділів Товариства з Варшави, 

Лодзя, Каліша і Сосновця. Експозиція обіймала 

різноманітні матеріали щодо суспільної гігієни та 

гігієнічно-дидактичної діяльності [1].  

В історико-педагогічних щодо Польщі дослідженнях 

однозначною є теза про те, що на переломі ХІХ-ХХ 

століть Варшава «душилася» у межах кордонів, 

визначених в результаті поділів території Польщі: до 

міста постійно прибували нові мешканці (в 1880 році 

населення складало 310 тис. мешканців, в 1913 році ‒ 

845 тис.), змінювався вигляд міста ‒ до того зеленого, 

забудованого відносно вільно ‒, з’явилося багато 

промислових закладів та будинків, побудованих суто для 

оренди, для більшості варшавських дітей єдиним 

«позадомовим» простором активності залишалися 

маленькі подвір’я кам’яниць [6, s.150].  

У травні 1899 року на засіданні ВГТ інженер Тадеуш 

Баліцький (Tadeusz Balicki) виступив з ідеєю про 

необхідність створення у Варшаві «зелених громадських 

просторів» з метою пропагування фізичного і 

суспільного розвитку дітей та молоді. В червні цього ж 

року задум отримав матеріальне підтримання від 

промисловця, банкіра Вільгельма Рая (Wilhelm Ellis Rau), 

а у серпні з’явилися перші дитячі майданчики для забав 

на території варшавських парків [7, s.70].  

Певні формальні перешкоди затримали розвиток 

проекту на два роки. Цей час було використано для 

детального ознайомлення членів Товариства з подібними 

проектами у Німеччині, Франції, Швейцарії та Швеції. 

Але найбільший досвід було отримано після відвідин 

спеціальних місць для забав і тілесних вправ (пол. ogrody) 

у парках Кракова, закладених в 1888-89 роках видатним 

лікарем, професором Ягеллонського університету, 

суспільним діячем Генріком Йорданом (Henryk Jordan). 

Ідея вченого полягала на запевненні умов для повного 

фізичного, соціального і психічного розвитку дітей та 

юнацтва шляхом використання «зелених теренів» та 

організації забав і групових ігор [8, s.9]. 

1901 року у Варшаві було офіційно відкрито три 

майданчика такого типу. В пам’ять про фундатора вони 

отримали назву «Ogrodу im. W.E. Rau’a» [9-10]. 

15 грудня 1915 року, виступаючи на урочистому 

відкритті будинка ВГТ Юзеф Поляк сказав, що, з огляду 

на суспільно-політичні умови, Варшавське Гігієнічне 

Товариство не могло стати державною організацією 

народного здоров’я, разом з тим, незаперечною 

заслугою товариства було те, що тисячі наукових робіт, 

написаних членами товариства, їх розміщення у пресі, 

профілактична, виставкова, парково-виховна діяльність 

заклали міцний фундамент гігієнічної освіти населення, 

послужили прикладом для створення інших товариств, 

які опікувалися «народним здоров’ям» [11, s.126]. 

Висновки. Проаналізоване дозволяє стверджувати, 

що громадські ініціативи Варшавського Гігієнічного 

Товариства увібрали досягнення ближнього і далекого 

зарубіжжя, розвивалися в напрямі від імпровізації до 

створення «своєї» системи позашкільного 

здоров’язбережувального виховання зростаючої 

особистості. Теоретична і практична спадщина 

репрезентантів ВГТ носила активно-творчий характер. 
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF WARSAW HYGIENIC SOCIETY IN A CONTEXT OF HEALTHKEEPING 

OF CHILDREN AND YOUTH (XIX ‒ BEGINNING OF XX CENTURY) 

The article describes and analyzes the constructive experience in healthkeeping activity of Warsaw Hygienic Association in 

the late XIX - early XX century. It was found that WHT was the institution that initiated the coordination of healthkeeping 

activity. In 1887 and 1896 years two hygiene exhibitions was organized in Warsaw, in which educational section was 

particularly popular, 1903 became the year of establishment of Institute of Child Hygiene. In the early XX century the 

recreation parks were organized in Warsaw for group fun and games. 

The historical-genetic method was applied - to analyze the origins of Polish societies in the healthkeeping context. 
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Постановка проблеми. Криза, що відбувається 

сьогодні у економічному, політичному, соціально-

культурному житті України, негативно впливає на 

міжособистісні відносини у суспільстві. Дестабілізація 

економіки, спад виробництва, військові дії на Сході 

країни, зниження життєвого рівня населення 

відображається на психологічному самопочутті людей, 

породжуючи внутрішні конфлікти, напругу, 

тривожність, страх, агресію, а іноді й жорстокість. 

Виклики сьогодення часто перевищують звичний 

адаптивний потенціал підлітків. Частими стали прояви з 

їхнього боку демонстративно-зухвалої поведінки, 

цинізму, негативізму, які в переважній більшості 

випадків є свідченням соціальної дезадаптації підлітків. 

Різні аспекти проблеми соціальної дезадаптації 

підлітків вивчаються вченими (Т. Азарова, М. Бітянова, 

Н. Максимова, Л. Олифіренко, Н. Ричкова, Л. Шипіцина 

та ін.), проте суттєве збільшення кількості дітей з 

порушеннями в адаптації свідчить про необхідність 

подальших досліджень. 

Мета статті – обґрунтувати можливості превентивної 

роботи з дітьми, які мають відхилення в адаптації. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, термін 

«адаптація» запозичений з латинської мови і означає  

пристосування. Наприклад, це може бути пристосування 

організму, особистості до різних впливів чи умов життя, 

які постійно міняються [1, с.10]. Низька адаптивність або 
її відсутність характеризуються терміном «дезадаптація». 

Розрізняють різні види адаптації, проте зазвичай 

вони взаємозв’язані.  Наприклад, психологічна адаптація 

особистості в суспільстві відбувається завдяки таким 

психологічним механізмам, як рефлексія, ідентифікація, 

емпатія тощо. Соціальна адаптація – процес 

пристосування індивіда до умов соціального 

середовища, формування адекватної системи стосунків 

із соціальними об’єктами, інтеграція особистості в 

соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних 

соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового 

соціального середовища. Як слушно відзначає 

О. Безпалько, без психологічної адаптації соціальна була 

б неможливою [2, с.8]. 

Процес соціальної адаптації безперервний, зважаючи 

на те, що в соціальному середовищі відбуваються 

постійні зміни, які потребують нових способів 

пристосування індивіда. Результатом соціальної адаптації 

особистості є її адаптованість. Адаптованість може бути 

внутрішньою, що виявляється у формі перебудови 

функціональних структур і систем особистості при певній 

трансформації середовища її життя і діяльності (у цьому 

випадку зовнішні форми поведінки й діяльності 

особистості змінюються відповідно до зовнішніх вимог 

середовища; зовнішньою (поведінковою), коли особис-

тість внутрішньо змістовно не перебудовується і зберігає 

себе, свою самостійність; змішаною, при якій особистість 

частково перебудовується і пристосовується до середо-

вища, його цінностей, норм і водночас зберігає своє Я. 

Якщо ж особистість не може пристосуватись до умов 

середовища, виникає часткова або повна дезадаптація.  

Вченими (Н. Максимова, Л. Олифіренко, Н. Ричкова, 

Л. Шипіцина та ін.) по-різному тлумачиться поняття 

«дезадаптація». Зокрема, стан дезадаптації можна 

розглядати, по-перше, як відносно короткочасний 

ситуативний стан, який є результатом впливу нових, 

незвичних подразників середовища і який сигналізує про 

порушення рівноваги між психічною діяльністю і 

вимогами середовища, спонукає до переадаптації. В 

цьому розумінні дезадаптація – необхідна складова 

процесу адаптації. По-друге, дезадаптація може бути 

досить складним і тривалим психічним станом, 

викликаним функціонуванням психіки на межі її 

регулятивних можливостей, який виражається в 

неадекватній реакції і поведінці особистості. 
Дезадаптивна поведінка буває двох типів: 1) Поведінка 

агресивного типу як атака на перешкоди, бар’єри. Іноді 
агресія спрямовується на будь-який випадковий об’єкт, на 

інших людей, які не причетні до її причин. Вона 
виражається в різких спалахах гніву, в незадоволенні всім, 

що відбувається, особливо вимогами, які пред’являються до 

агресивної особистості. 2) Втеча від ситуації – заглиблення 
в свої переживання, спрямування всієї енергії на генерацію 

власних негативних станів, самозвинувачення. Індивід 

починає відчувати себе нікчемним, не здатним вплинути на 
ситуацію, стає замкнутим. 

В статті розглядаються питання превентивної соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають 

відхилення в адаптації. Часто вони відомі як «діти групи ризику». Запропоновано визначення терміну 

«адаптація». Розглянуто різні точки зору вчених щодо цього явища Особлива увага звертається на 

специфіку роботи з дезадаптованими дітьми психологів, соціальних педагогів, вчителів. Підкреслюється 

важливість поєднання колекційної і реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення в адаптації. 

Наголошується, що соціально-педагогічна превентивна робота з такими дітьми проводиться в загальних і 

спеціальних установах і закладах. 

Ключові слова: дезадаптовані діти, адаптивність, соціальна і педагогічна робота, корекція, 

профілактика. 
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Проблеми соціальної дезадаптації підлітка носять дуже 
специфічний характер, що вимагає особливого підходу в 

соціально-психологічній роботі. 

Метою соціально-психологічної роботи є допомога 
підліткам, які опинилися у непростих життєвих ситуаціях, 

пробудження у них життєвих сил, включення їх, наскільки 
можливо, у контекст життєдіяльності сім’ї, соціальної 

спільноти, суспільства. Її суть полягає не лише у 

забезпеченні підлітка благами, а й у допомозі в тому, щоб 
він сам міг здобувати необхідні блага, використовувати їх. 

Не тільки технології, форми і методи є найважливішими у 

соціально-психологічній роботі, але й врахування 
індивідуальних особливостей особистості, на забезпеченні 

благ якої сконцентровані ресурси і зусилля фахівців 
соціально-психологічних служб. 

Подолання складних життєвих обставин (ситуацій) 

потребує мобілізації й оптимального використання 
особистісних ресурсів підлітка і ресурсів середовища. Цей 

процес можна поділити на такі стадії: 

1. Запобіжна стадія. Діяльність на цьому етапі 
допомагає підлітку підготуватися до подолання труднощів 

(наприклад, сприяння в іншій інтерпретації ситуації) і , 
відповідно попередити їх. 

2. Безпосереднє подолання проблеми. Суть його полягає 
в докладанні зусиль для розв’язання конкретних проблем. 

3. Відновлювальна стадія. На цій стадії підліток має 
справу із наслідками критичної події, тому необхідно 
обмежити обсяги втрат, швидше повернутися до 

нормального стану. 

На сьогоднішній день основними суб’єктами 
профілактики дезадаптації дітей і девіантної поведінки 

неповнолітніх в Україні є: 

– органи управління освітою і освітні заклади, які 
включають також дитячі будинки, школи-інтернати, 

спеціальні навчально-виховні заклади відкритого і 
закритого типу; 

– органи управління соціальним захистом населення, які 

включають також спеціалізовані заклади для неповнолітніх, 
які потребують соціально- психологічної реабілітації; 

– органи і установи управління у справах молоді, які 

включають центри соціальної реабілітації і соціально-
психологічної допомоги дітям і підліткам; 

– органи і установи управління охорони здоров’я; 
– органи опіки; 

– органи служби зайнятості; 

– правоохоронні органи; 
– служби у справах неповнолітніх. 

Перелічені органи і установи покликані здійснювати 

діяльність, спрямовану на: попередження бездоглядності і 

бездомності дітей, виявлення причин і умов, які сприяють 
цьому; забезпечення захисту прав та інтересів неповно-

літніх; психологічну реабілітацію неповнолітніх, які 

перебувають в несприятливих умовах, чи небезпечному 
становищі; ресоціалізацію дезадаптованих дітей і підлітків 

(правопорушників, залучених до вживання наркотиків, 
алкоголю, заняття проституцією тощо). 

Сучасна структура вітчизняної системи профілактики 

дезадаптованості дітей і девіантної поведінки неповнолітніх 
представлена численними і різновідомчими органами і 

соціальними інститутами, що вирішують виховно-

профілактичні завдання найрізноманітнішими методами і 
засобами. Ці органи поділяють на загальні і спеціальні. 

Загальні органи профілактики (навчально-виховні, 
культурно-дозвіллєві, спортивно-оздоровчі й інші установи, 

що діють у системі освіти, культури і т.д.) здійснюють 

профілактичну роботу в ході вирішення завдань виховання і 
формування у підростаючого покоління стійких моральних 

принципів, правової суспільної поведінки. 

Спеціальні органи профілактики (правоохоронні органи, 
служби у справах дітей, органи опіки і піклування і т. ін.) 

безпосередньо ведуть роботу з дітьми, підлітками, сім'ями 
групи ризику, з неповнолітніми правопорушниками і 

злочинцями, що повернулися з виховних колоній і 

спеціальних навчально-виховних установ, засуджених судом 
до різних мір покарання, не пов'язаних з позбавленням волі. 

Слід зазначити, що межа між загальними і спеціальними 
органами профілактики досить відносна. Так, профілактична 

робота з підлітками з різного роду формами психічної і 

соціальної дезадаптації і з сім'ями, що характеризуються 
тими або іншими факторами ризику, ведеться не лише 

спеціальними, але і загальними органами профілактики. 

Висновки. Складні соціально-економічні умови життя, 
нестабільність і зневіра в моральних ідеалах зумовлює явище 

дезадаптації серед частини молоді, в тому числі й 
неповнолітніх, з якими необхідно проводити своєчасну 

реабілітаційну, корекційну і профілактичну роботу 

спільними зусиллями установ і закладів загальної і 
спеціальної профілактики. 
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PREVENTIVE WORK WITH CHILDREN WHICH HAVE DEVIATIONS IN ADAPTATION 
This article deals with the questions of social-pedagogical preventive work with the children which have different deviations in 

adaptation. Very often they are known as «children at risk».  The definition of the term «adaptation» is proposed. The opinions of 

scientists concerning of the meaning of this term is considered. Special attention is paid to the peculiarities of social-pedagogical 

work with these children provided by social pedagogues, psychologists, teachers. It is underlined that successful social-pedagogical 
preventive work with the children which have problems with adaptation is impossible without rehabilitation. Social and pedagogical 

preventive work is provided by general and special institutions.  
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Statement of the problem. Scientific-and-technological 

advance and socio-economic growth in more developed 

countries have led to the significant changes in demographic 

process. These days there is no ignoring a demographic 

factor in a long-range social and economic planning as it can 

complicate substantially the solving of many problems the 

society will face in the future. People are creatively 

redesigning their lives in the late phase of their lives and 

moving in new direction with personal growth and renewal. 

In present days, the growing age group of older adults needs 

to be ensured the adaptation to rapid economic and social 

changes. For every country, it is important to contribute to 

overcoming the problems of loneliness and social isolation of 

older adults as well as to encourage them to further education 

in order to become an active segment of the society. 

According to a variety of research and the statistic data, 

the demographic revolution has been occurring worldwide 

[8]. The society meets the shift from a demographic regime 

of high fertility and relatively low mortality to a regime of 

low fertility and low mortality, especially in developed 

regions, which results in slow growing population and its 

ageing. Many appreciable investigations on demographic 

changes prove the 21st century to be a turning point in the 

age structure of the world population and the prognosis show 

that elderly cohort is increasing dramatically. 

People are tending to live longer and more active lives 

than ever before. Thus, the older adults should be brought 

into the active fraction of human capital. In such challenging 

situation, the conception of lifelong learning is becoming 

one of the most significant factors of the development of 

society. As education is regarded to be a significant factor of 

the development of human potential and social progress, 

encouraging older adults to learning activity should become 

one of the strategic directions of the state policy. 
The purpose of the article is to prove the need for older 

adult education as indispensable component of active and 
successful life in older age. 

Educational gerontology as the area of research study has 

been developed in the works of European and American 

researchers. In particular,  

 the conceptual principles of education of older adults 

have been substantiated in the researches of W. Bachmann, 

O. Bollnov, F. Williamson, C. James, F. Kehrer, P. Laslett, 

A. Lemieux, H. McClusky, M. Mann, G. Mieskes, K. Percy, 

D. Peterson, W. Sadler, R. Swindell, A. Zych;  

 psychological foundation of education in the third age 

(older adults) has been analysed by W. Withnal, D. Garvin, 

E. Erikson, J. Carter, D. Katz, J. Kohen, E. Miles, 

B. Marshall, E. Schneider;  

 the models of gerontological education and the 

approach to education of older adults have been studied in 

the researches of P. Baltes, C. Handy, A. Heller, F. Clark, C. 

Rafman, M. Seaman, M. Farmosa;   

 the problems of organizing and running of universities 

for people of the third age have been illustrated by J.Cowdel, 

D.Martin, J.Thompson T.Townsend, R.Swindell, and others. 

Population ageing means the increase in the number and 

proportion of older people in society. It has three possible 

causes: migration, longer life expectancy and decrease in 

birth rate. It is necessary to note that most commonly 

accepted measure of population ageing is by evaluation of 

the percentage of people aged 60 and over in the total 

population structure [15].  

There is no universal definition of when old age starts 

but the UNO (United Nations Organization) has agreed and 

it is generally accepted that 60+ may by identified as a guide 

for working definition of old age [3]. However, the WHO 

(World Health Organization) considers 50 as the beginning 

of old age. At the same time, WHO recognizes that when it 

comes to defining old age it is very important to take into 

consideration not only the age (years) a person has reached, 

but a social aspect as well – loss of previous roles and attain 

of the new ones, ability or inability to make active 

contribution to society. 

The analysis of the demographic forecast to 2050 shows 

that the percentage of the world’s population aged 60 years 

The article provides evidence that it is worthwhile to reconsider the traditional approach to older adults needs. 

The growing age group of older people needs to be ensured the adaptation to rapid economic and social change. 

The state policy needs rethinking in the approaches to human potential, recognizing seniors as a valuable part of 

social and even economic resources, as this cohort is going to win a significant place in demographical and social 

structure. It is important to provide the opportunity for older adults to be active participants of country development 

process, including education and labor market. Encouraging people of the third age (older adults) to educational 

activity may be an effective resource for social, economic and intellectual growth of the country and this idea 

should become one of the strategic directions of the state policy.  

Key words: ageing of the population, demographic shift, older adults, older adult education, the third age. 
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and over is expected to be about 21% – at the level of 

Europe presently; the percentage of the people aged 65+ will 

rise to 16% of the total population. The ratio of older people 

in developed regions is expected to grow to 31.2% which 

makes almost the third of the population; for Europe the 

ratio of the elderly aged 60 and over is predicted to reach 

32.8% which means one in three persons will be over 60 

years old [2]. In some developed countries and the countries 

with economies in transition, the number of older persons 

already exceeds the number of children and birth rate have 

fallen below replacement level. As the tempo of ageing in 

developing countries is more rapid than in developed 

countries, developing countries will have less time than the 

developed countries to adapt to this demographic shift. 

Research on demography and social studies has 

concluded that on the one hand, increase in longevity is “… 

one of the most amazing demographic facts in modern 

history” (W. Sadler), people live longer and more active 

lives than ever before; on the other hand, ageing population:  

 has influenced a change in the structure of population; the 

birth rates decrease and the consequence of rising human life 

expectancy has caused a change in the structure of life course;  

 signifies a decrease in the percentage of the children 

and young people and an increase in the percentage of older 

people aged 65 and over; 

 affects all aspects of the society including education, 

social and cultural activities [16]. 

Ukraine is among the leading European countries as 

regards the decrease in population. For the last 25 years, its 

population has decreased by about 10 mln people [3]. Both 

reduction of the population and change in the demographic 

structure have led to the population ageing and to decrease in 

the number of people who could potentially be economically 

active fraction in the total population. As economically 

active cohort of population forms a country’s labor market, 

its size changes can influence the rate of economic growth.   

In case of Ukraine there are five factors regarded as those 

that have a significant influence upon the demographic 

situation in Ukraine: high rate of mortality; low birth rate; 

rapid ageing of the population; migration of youth; social 

policy decline [3]. 

There are sudden changes in reproductive potential. 

Some notable decline has occurred during the recent 10 

years. By the year 2020 the old-age dependency ratio is 

expected to be 2:1. It is also prognosticated that the 

population size in Ukraine will be constantly decreasing. By 

2050 it will have fallen to 34 857 000. At the same time the 

percentage of the people aged 65+ will have reached 25, 4%. 

Thus, the middle 21st century will prove to be a severe trial 

for the state in the provision of pension [4].  

The age structure of Ukraine population has shown a 

regressive type of regeneration: the percentage of people 

aged 65+ makes 15.6%, and children under 14 make 13.8 % 

[3]. The determining factors that affect the demographical 

situation and population ageing in Ukraine are the following: 

 drop in the birth rates and the fact that people get 

married later in life which causes a decrease in the number 

of older people; 

 relatively high death rate, especially among the people 

of the middle age, high abortion rate and infant mortality; 

 some social and economic reasons – low level of 

medical care, low income of people, especially of middle 

class, social vulnerability; 

 migration of the population, the outflow of economically 

active cohort – youth and people of middle age. 

In such crucial demographic trends in Ukraine the 

effective social policy should be proved and consistently 

embedded. It seems that the political purposes should not be 

determined on the base of the quantitative parameters of 

population size; it is more rational to take into consideration 

the human resource to provide the best quality of life for all 

people. Under the circumstances of longevity revolution on 

the one hand, and ageing of the population on the other 

hand, older adult education is regarded as an integral 

component of this process. 

Those facts seem to be essential from the point of view 

of not only demographers but also economists, 

gerontologists, educators and social workers. The great 

amount of older adults in Ukraine are highly educated 

people. It means that they make a population segment of the 

potential source of knowledge and experience. According to 

Census, about 44% of people above 60 have college or 

university education. In urban areas, this rate is higher than 

in rural areas. At the same time, the current rate of studying 

older adults in Ukraine is next to nothing: it is only 1.8% of 

people above working age is involved in learning, 

comparing to 26.6% in EU countries and about 31% in the 

United States [18]. 

Recently, the craving for independence is supposed as a 

prevailing tendency in education of older adults. On the one 

hand, this tendency arose on the bases of theoretical 

gerontology that declares individual’s activity; on the other 

hand, it was a result of social costs reduction in most 

countries. Independence under present-day conditions should 

be connected with an individual’s sustainable development. 

In case of Ukraine, the educational activity of older 

adults is adopting rather slowly; modern legislative basis 

have not been worked out yet, and the opportunities of social 

partnership have not been used. In the situation of 

globalization and integration into the global economic, 

cultural, and educational movement, Ukrainian social and 

education policy should work out the conception of older 

adult education in order to encourage more people to 

learning activity and involve them into social and economic 

activity, enhances their potential to contribute to society. The 

obviously tiny amount of older adults who are involved in 

learning process points out the existence of some obstacles 

both of objective and subjective nature.  

Many prominent researches believe that how people age 

is determined not so much by their genes but by the way 

they live that includes an opportunity for second growth, and 

is closely associated with lifelong learning. According to 

D. Garvin, people, whose lives illustrate growth, have been 

committed learners. They have been learning more about 

themselves, about opportunities and challenges, exploring 

new areas, and gaining new skills. Their learning has not 

been just mental stimulation with an accumulation of 

information. Strategic learning includes gathering 

information, interpreting it, and then applying learning to 

new behaviors – the way they work and live [6]. Thus, a 

socially adopted person being on a pension is a socially 
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active person who acts under his/her own steam, who leads 

his/her life, making full use of his/her personal and 

professional experience and intellectual potential. 

The research on educational gerontology has revealed the 

strong links between an individual’s well-being and learning 

activity during the third age, “… healthy active people who 

continue their intellectual interests as they grow older tend to 

maintain and even increase, various dimensions of cognitive 

functioning” [14, p.115].  

R. Swindell accepts this statement but argues that 

although a course-affect relationship between intellectual 

challenge in later life and an individual’s ability to continue 

to function effectively may remain difficult to establish, the 

empowering nature of education provides a convincing 

rationale for increasing the range of opportunities for older 

people [17, p.430]. Thus, education is considered as a 

significant part of social adaptation of the elderly. A socially 

adopted person being on a pension is a socially active person 

who acts under his/her own steam, who leads his/her life, 

making full use of his/her personal and professional 

experience and intellectual potential. 

B. Groombridge states, that the importance of education 

in later life is recognized by both individuals and society 

through these major reasons: 

 education can foster the self-reliance and independence 

of the elderly; 

 education is a major factor in enabling older people to 

cope with practical and psychological problems in a 

complex, changing and fractured world; 

 education for and by older people enhances their 

potential to contribute to society; 

 education encourages the elderly to communicate their 

experiences to each other and to other generation, fostering 

balance, perspective and understanding which is valuable in 

a rapidly changing world of conflict; 

 education is crucial for many older people’s self-
actualization and for lifelong learning [9, p.317]. 

Thus, the main role of education of older adults is to 

delay or minimize dependence by the rapidly growing older 

population, on the public purse. The importance of lifelong 

learning is seen not only in acquiring further knowledge, but 

also in communication, critical comparison, and personal 

experience. People who have an opportunity to learn in later 

life are more likely to be able to retain their independence 

than those whose options are limited. 

Learning may be defined as “any more of less permanent 

change in behavior resulting from experience” (D. James). 

D. James distinguishes two main categories of learning 

process in later life: 

 extension or exploratory learning through which 

individuals acquire new skills, develop new interests, 

increase understanding and broaden horizons; 

 reinforcement or consolidatory learning through which 

individuals revisit and confirm experiences and ideas with 

which they feel comfortable, re-affirm their position in the 

world particularly after some major change or challenge in 

their lives [11]. 

Recent research has revealed that the most successful 

and effective educational program for older people is the 

University of the Third Age (UTA). It provides 

opportunities for the elderly to enjoy a wide range of 

activities associated with well-being in later life. On the 

other hand, UTA provides a host of examples of 

individuals who initially are looking for some mutually 

supportive group of like-minded people with whom to 

interact informally [11]. It may be defined that UTA is a 

growing phenomenon which reflects the demographic trend 

of more people living longer, healthier lives. Two distinctly 

approaches to UTA (specified by R. Swindell and J. 

Thompson) were successfully adopted by a number of 

countries:  

 the French model, based on the first U3A funded by 

professor Pierre Vella in 1973 in Toulouse, they offer mostly 

formal courses;  

 and the British model arising in Cambridge in 1981, 

emphasizes informal, autonomous self-help groups in which 

the instructors are usually third-agers themselves, not college 

professors [4]. 

Higher education institutions should redefine its role in 

human capital formation by retraining older adults, 

teaching new life skills to cope with late-life problems, and 

offering opportunities for personal enrichment through 

learning. As it is expected by the year 2035, ¼ of the total 

population will be people aged over 65, so higher 

education will definitely no longer be a prerogative of 

declining cohort of young people. For this sector, it is 

strategically important to adapt new educational 

philosophy and make changes in the policy, fundamental 

structure, financing, and curriculum.  

Conclusion. Thus, the result of the demographic 

changes leads to the conclusion that the growing age group 

of elderly people needs to be ensured the adaptation to 

rapid economic and social change. It is important to 

contribute to overcoming the problems of social isolation 

of this category of people. The state policy needs 

rethinking in the approaches to human potential, 

recognizing older adults as a valuable part of social and 

even economic resources, as this cohort is going to win a 

significant place in demographical and social structure. 

Main purposes of participating in learning programs for 

older adults are the following:  

 preparation for retirement; 

 prevention of senility; 

 overcoming of negative features of old age by 

popularization of mental and physical activity; 

 knowledge extension; 

 encouragement of interpersonal attitudes and public 

activity. 

We should consider further education as a successful 

adopting mechanism, which is mutually advantageous and 

helpful for both – individuals and society. It helps the old 

age generation of people to save themselves from social 

isolation and turn themselves for socially active members of 

society. 

In order to develop the theoretical and practical 

experience of educational gerontology in Ukraine it is 

necessary to encourage the activity of Universities of the 

Third Age, clubs for older people, institutions of 

guardianship, universities and colleges, scientific and social 

associations. The analysis and implementation of 
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international theory and practice of international 

gerontological science can enable the adaptation and re-

adaptation of old age people in Ukraine. These should be 

considered as an essential precondition for the sustainable 

development of democratic society. 
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СИВІЮЧЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ЧАС ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ, ЩОБ ВСТУПИТИ ДО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
Несприятливі тенденції в демографічних процесах, зокрема стрімке старіння населення, створюють суспільству 

багато викликів політичного, економічного та соціального характеру. Відповідно до демографічних прогнозів ООН, до 2050 

р. третину всього населення у світі становитимуть люди похилого віку. Найвиразніше тенденція до старіння суспільства 
спостерігається у розвинених країнах світу, що пояснюється підвищенням якості і, відповідно, тривалості життя, 

високим рівнем соціального захисту, а також низькою народжуваністю. Теоретичні і практичні дослідження доводять, 

що освіта у похилому віці – ефективний адаптаційний механізм, спосіб подальшого розвитку і самореалізації особистості, 
тому існує нагальна потреба переосмислення ролі освіти людей похилого віку для “активного старіння” суспільства. 

Ключові слова: демографічна криза, люди похилого віку, освіта людей похилого віку, старіння населення, третій вік. 
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Постановка проблеми. Ігор Костецький висловлював 

думку про експресіонізм як перший щабель модернізації 

мистецтва, розглянувши домінанту цього стилю – 

«екстатичне випинання» окремої, незначної деталі з 

подальшим наданням їй статусу «неповторного символу». 

Суголосними є думки автора про еволюцію «мистецького 

світогляду романтичного типу» до експресіонізму, яка 

відбувалася завдяки переведенню ідеалізуючого 

різновиду художнього узагальнення на рівень загального 

світовідчуття через особливу актуалізацію внутрішньої 

форми окремих слів-символів. «Неважко впізнати 

експресивний стиль. З самого початку його прив’язували 

до гіперболи, і не випадково: стиль експресіоніста – 

суцільна гіперболізація. Саме вона дає змогу 

концентрувати емоції, переносити дію на всепланетний 

рівень [6, с.221]». М. Моклиця висловлює судження про 

гіперболу як домінанту експресіоністичного стилю, яке 

багато в чому перегукується з міркуваннями Костецького, 

завіряючи, що «це обов’язково зіткнення великого 

масштабу, з втягненням у нього визначальних сил життя 

(добра і зла).  

Наведені судження М. Моклиці по-своєму 

увиразнюють важливі риси творчого методу Ігоря 

Костецького. По-перше, вони дають змогу зрозуміти 

філософсько-психологічні передумови появи його 

складного, екзальтованого, експериментального, іноді 

дратівливого й шокуючого стилю, бо таким був, 

очевидно, психічний тип особистості автора і схожих 

художньо-естетичних рішень вимагала як ситуація 

культурного провисання діаспорного українства, так і 

загальна картина епохи ХХ століття – часу глобальних 

катаклізмів. По-друге, дуже істотним для нас є 

намагання ученої пояснити логіку стильової еволюції 

експресіонізму, тобто його генетичний зв’язок з 

ідеалізуючим типом творчості (романтичним) і здатність 

видозмінюватися аж до сюрреалізму. Отож, ці тези 

допомагають збагнути можливість співіснування в 

доробку Ігоря Костецького ознак таких різних за часом 

свого виникнення стильових різновидів – романтизму, 

експресіонізму, сюрреалізму. Вони доводять також, що 

поєднання рис цих напрямів можливо розглядати не 

лише в ракурсах стильової еклектики чи стильового 

синкретизму, а й з погляду еволюції творчого методу 

письменника, що і є метою представленої статті. 

Виклад основного матеріалу. У творах Ігоря 

Костецького співіснують безідейність (письменник часто 

наголошував, що у нього немає виразних ідей: «Те, що 

називається ідеєю, я ніколи не висловлюю фронтально. Я 

лише витворюю певне середовище, в якому ідея має 

матеріалізуватися, має стати в достатньому значенні 

матеріалом для зображення [7, с.3]») і всеохопність, 

логічно зумовлене й ірраціональне (наприклад, у 

«Спокусах несвятого Антона» описано подібні вчинки 

двох різних сімей), розум і божевілля і т. ін. Автор 

вдається до свідомої деформації картин дійсності, опертої 

на принцип суб’єктивної інтерпретації: «Величезна краса, 

подумав він, і йому на мить стало приємно, що природа 

не має в собі ніякої краси, лиш його спрагле ідеалу око її 
видобуває [5, с.80]». Іноді відкрито декларує знеособлення 

людини: «Її усмішка належить і усім, і нікому. З нею 

вітається і прощається не особистість, не Стець 

Германович, а один із восьми або дев’яти, або одинадцяти 

автоматизованих штаноносів... [5, с.77]». Ця тема, як 

відомо, також є ключовою в оповіданні «Ціна людської 

назви», де Павло Палій-Карпига відчуває величезний 

тягар у душі через втрату власного імені. Здається, 

письменник цілком поділяє думку, що внутрішнім світом 

володіють емоції, через що існування його героїв нагадує 

балансування над безоднею: «Людина виходить вранці з 

дому, думав Стець Германович. Неймовірна в плескатій 

своїй підлоті річ, думав він. […] А тим часом, за коротку 

мить […] сто разів може підбити й підкинути тілом своїм 

авто. І рівно сто разів їй на голову може впасти лункий 

шматок даху [5, с.80]». 

Структура оповідності в прозі письменника включає 

глибоко індивідуальні роздуми над гріховним і святим у 

У статті показана експресіоністична подача Ігорем Костецьким сутності переживань через дисгармонію, 

контраст, оксиморон, символ чи алегорію, бурлеск і алогізм, прийом маски помітна в оповіданні «Шість ліхтарів 
і сьомий місяць», етюді «Дзвінки в порожнє мешкання», «Повісті про останній сірник», драмах «Спокуси 

несвятого Антона», «Близнята ще зустрінуться», «Дійство про велику людину» й ін. творах автора. Тут 

спостерігаємо безідейність і всеохопність водночас, логічно зумовлене й ірраціональне, розум і божевілля, 
свідому деформацію картин дійсності, феномен знеособлення людини, проблеми позасвідомих інстинктів і 

бажань, смерті та страждання. Важливо, що багато експресіоністських творів Ігоря Костецького роблять 

спроби розв’язати проблеми смислу буття, пошуків людського єднання і причин самотності.  
Ключові слова: експресіонізм, Костецький, алегорія, контраст, прийом маски, дисгармонія. 
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світі, над призначенням людини, яскраво марковані 

фантазійним елементом. Автор переконаний, що 

зрозуміти людину допомагає не її свідома, 

інтелектуальна, перетворювальна діяльність, а 

заглиблення у світ позасвідомих інстинктів і бажань. Як і 

всі експресіоністи, він постійно наголошує на пануванні 

позасвідомого, темного у людській природі: «Яке 

миловидне обличчя, подумав він зразу. Яка непрострільна 

глупота, подумав він за хвилину. Почуття сливе вороже 

бухнуло в ньому, коли тиснув її руку [5, с.77]». 

Більшість образів, сюжетних ліній у творах Ігоря 

Костецького тяжіють до ідей «колективного 

позасвідомого», до міфу, до поетизації архаїчного. 

Уважаючи рівні нервової системи, що відповідають 

інстинктам, є значно старішими, ніж ті, що породжують 

думки, автор доходить висновку, ніби шлях розвитку 

людства – хибний і воно приречене на смерть: «Занадто 

тендітні наші особисті бажання, здійснення їх нівечить. 

Адже світ виник тільки з чиєїсь не заспокоєної спраги. 

[…] Сиґара, забута в кутку рота, готувалася загаснути. А 

позаду догорав і, догораючи, тріскотів і завалювався 

минулий день [2, с.242]». 

Експресіоністським можна вважати й анонсоване в 

творах автора ставлення людини до смерті та 

страждання. У драмі «Близнята ще зустрінуться» 

письменник заявляє устами героїв: «Кожне життя 

кінчається смертю. Мертвому байдужісінько, що про 

нього думає живий…. Умирати би кожному, смерть не 

страшна, але довго лежати – ото мука [1, с.189-190]».  

Відомою є думка, що страждання перед смертю 

очищує душу людини, наближає її до стану абсолютної 

свідомості, бо нічого порочного не може увійти в чисту 

сферу нового життя. Іноді людина сама себе карає для 

того, щоб почути голос сумління. Аналогічні колізії 

помічаємо в драмі «Близнята ще зустрінуться», 

оповіданні «Історія ченця Гайнріха». Виникає враження, 

що страждання у творах Ігоря Костецького є шляхом до 

перетворення. На цій дорозі страждання людина мусить 

пізнати саму себе, заглибитися у власне життя, 

оцінюючи всі свої думки і вчинки, звідати почуття 

провини і каяття, бо без пережитих мук людина не 

змогла б досягнути блаженного життя.  

Для автора життя, страждання і смерть на землі є не 

абсурдом, а явищем, потрібним для перетворення й 

духовного зростання особистості. Майже в усіх героїв 

Ігоря Костецького схожа психологія: вони надміру 

пасивні, в стадію активності їх може зіштовхнути хіба 

що стихійний рух за інерцією, коли раптово змінюються 

умови, які змушують якось реагувати. Тип персонажа у 

творах письменника – це сукупна колективна особа, 

хоча й пасивна, але сповнена такого живого, 

захоплюючого страждання, що неможливо байдуже 

спостерігати за нею. Прикметно, що страждання не 

пригнічує героїв Ігоря Костецького, може навіть приносити 

радість, допомагати душевно зростати, досягати 

найвищої душевної досконалості. Персонажі неначе 

знаходяться на межі, намагаючись зазирнути у просвіт 

буття іншого виміру, з чого розуміємо, що межовість – 

іманентна риса художнього світу письменника, що автор 

не просто експериментує, а перебуває в стані 

загостреного експресіоністського світовідчуття. 

Подібно до багатьох експресіоністів, Ігор Костецький 

використовує алегорію і символ як ключовий прийом 

впливу на естетичну чутливість читача. Скажімо, в 

етюді «Дзвінки в порожнє мешкання» вражає Чорний 

плащ людини – своєрідний маркер таємничості. Символ 

сигарети об’єднує «Повість про останній сірник», «Ми з 

Недж» і «Ціну людської назви» думкою про розкутість 

людини, швидкоплинність часу і життя. Схожим за 

своєю функцією є й образ місяця в оповіданні «Шість 

ліхтарів і сьомий місяць», новелі «Ми з Недж» та етюді 

«Дзвінки в порожнє мешкання»: читач немовби відчуває 

присутність нічного Божого Ока, причому вона має не 

лише просвітлювальний характер, а й жахаючий. Ознак 

іносказання (рух уперед, до своєї цілі) та персоніфікації 

набуває в уяві реципієнта Поїзд з оповідання «Поїзд раз 

у раз спинявся». 

До розряду художніх засобів підвищеної виразності 

слід, очевидно, віднести також авторські прийоми 

контрасту (у драмі «Близнята ще зустрінуться» кровні 

брати сповідують різні суспільно-політичні ідеї, є 

антагоністами), бурлеску (поєднання зовсім протилежних 

типів мовлення – побутового з вишуканими поетичними 

фразами) й алогізму:  

 «Він сказав: людина без імені це коли викинуто на 

безлюдний острів. 

(І що то вже на щоглу підлетіло 

і витяглось свавольця довге тіло 

замісто стягу –)  

([…] Короткий стогін-струм в напруженні бакштагу –  

і все.) [4, с.40-41]». 

Дослідження ознак експресіонізму в творчості Ігоря 

Костецького було б неповним без театрального 

мистецтва. Як відомо, оповідання письменника мають 

певні риси сценічності, демонструючи органічне 

тяжіння його художнього мислення до театральних 

форм: у них багато діалогу, експресіоністичної 

театральності, картинності, тому не є випадковим 

звернення автора до драматургії. 

Ігор Костецький уважав, що театр був найслабшим 

місцем української культури, бо відзначався найбільш 

відсталою тематикою й поетикою, а тому рішуче вимагав 

радикальної зміни. Автор написав три п’єси: «Спокуси 

несвятого Антона» (1946), «Близнята ще зустрінуться» 

(1947) та «Дійство про велику людину» (1948).  

У названих драмах Ігор Костецький створює картину 

деформованої реальності, де життя не має логіки, зв’язку 

й сенсу. Автор зосереджений на деталях, подробицях 

буття, і його герої так само живуть короткими 

відтинками часу, вони спроможні бачити тільки деталі й 

не здатні охопити життя в його цілості: «Треба прожити 

день аж до вечора. Треба обмацати кожну мить. Треба 

вдихнути в себе кожну річ», – пояснює Антонина у 

фіналі п’єси «Спокуси несвятого Антона» [3, c.112]. 

Лейтмотив п’єси – розрив зв’язків не лише між людьми, 

явищами, але й між речами. Простір дії так само 

обмежений – дія тієї ж п’єси починається й закінчується 

в ліжку. Час і простір не важливі, адже «де» й «коли» не 

впливають на суть буття, яка залишається незмінно 

абсурдною. Саме ці люди, ці маски, які прикривають 

розмивання індивідуальності, і є «модерними людьми». 

Така думка є провідною в усіх п’єсах Ігоря Костецького.  
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Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 

висновки. Досліджуючи експресіонізм Ігоря 

Костецького, зазначимо, що авторський прогноз 

стосовно модернізації тогочасного мистецтва 

експресіонізмом можна вважати цілком доречним і 

показовим стосовно його ж таки творчості. 

Гіперболізоване випинання письменником незначної 

деталі-символу давало йому змогу звільнятися від 

романтичних установок, переорієнтовуватися на 

цілковите моделювання емоцій окремої людини. Багато 

експресіоністських творів митця роблять спроби 

розв’язати проблеми смислу буття, пошуків людського 

єднання, причин самотності тощо. Оскільки дуже часто 

звернення до цих філософських питань завершується 

доведенням неможливості для сучасної людини 

звільнитися від внутрішньої дисгармонії та власної 

недосконалості. 
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FEATURES EXPRESSIONIST BRUSHWORK IGOR KOSTECKY 

The article Igor Kostetskii expressionism shown by disharmony, contrast, oxymoron, symbol or allegory, burlesque and 

illogic. Reception masks noticeable in the story "Six lights and seventh month", sketch "Calls to an empty dwelling", "The Tale 

of the last match", the drama "Temptation unholy Anton'', Twins meet again", "The action of the great man" and other works 

author. You are seeing both unprincipled and hard work, consistency and irrational, reason and madness, deliberate distortion 

of reality paintings, the phenomenon of depersonalization of human problems instincts and desires, death and suffering. 

Importantly, many expressionist works by Igor Kostetskii trying to solve the problem of the meaning of life, the search for 

human unity and the causes of loneliness. 

Key words: expressionism, Kostecki, allegory, contrast, disharmony. 
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Постановка проблеми. Нові часи породжують нові 

виклики, на які суспільство змушено реагувати появою 

новітніх реалій або видозміною традиційних. 

Демократичні зміни в сучасному українському соціумі 

зумовили формування образу сильної жінки – людини, 

свідомої власного покликання, яка хоче й може знайти 

застосування своїм здібностям і можливостям, 

протистояти несприятливим обставинам, що знайшло 

своє відображення в сучасній українській прозі. Для 

таких образів підкреслено важливим є поєднання як 

зовнішньої, так і внутрішньої краси, тому його 

реалізація в першу чергу передбачає портретний опис. 

Аналіз портрета персонажа має безпосередній зв’язок з 

актуальним наразі лінгвістичним аналізом тексту, що 

визначає образотворчу роль слів у контексті, виявляє 

систему словесно-зображальних засобів, які розкривають 

своєрідність мислення письменника, і, зрештою, 

розкриває художню модель тексту. 

Дослідження засобів різних рівнів мови, зокрема 

лексичних, для створення портрета персонажа сьогодні 

привертає увагу лінгвістів також у зв'язку з тим, що 

дозволяє виявити не тільки особливості функціонування 

власне лексичних одиниць, але й простежити їх роль у 

процесі текстотворення, те, як зміни естетичних зразків 

зумовлюють добір мовних засобів, за допомогою яких 

відбувається створення образу. 

Як центральний елемент усієї зображальноїсистеми  

художніх образів  портрет персонажа досліджують  

у сучасній  лінгвістиці під час  розгляду 

художнього тексту через детальний аналіз лінгвістичних 

засобів та як частину проблеми, що сприяє вивченню 

комунікації загалом. З’ясуванням різних лінгвістичних 

аспектів портрету як підсистеми зі своєю логікою 

організації та тематичною цілісністю останнім часом 

займалися такі науковці, як А.Ю. Башкатова [1], 

Н.В. Бохун [2], А.І. Бикова [3], А.Ю. Скачков [4], 

представляючи його в національно-специфічних 

контекстах художньої літератури. 

Розглядаючи портрет як елемент композиції 

літературного твору, Н. Родіонова виокремлює: портрет-

представлення (структурно-розгорнутий портрет на 

початку тексту); портрет-оцінку (чи портрет-сприйняття); 

портрет-ситуацію (структурно-стислий портрет в 

епізодичній ситуації) [5, с.45-47]. Відома дослідниця 

К. Кусько аналізує основні 5 елементів, що сприяють 

створенню мовного портрета як окремого портретного 

типу, зазначаючи, що «це індивідуальний та водночас 

типологічний спосіб передачі мовлення персонажа, 

зображення у ній характеру героя у неперервному 

розвитку, його світобачення, ідеологічних позицій, 

політичного рівня»[6, с.28]. 

Портретування традиційно розглядають як своєрідну 

сукупність прийомів і художніх засобів, які 

співвідносяться з різними рівнями мовної презентації 

тексту: тропів, стилістичних фігур, промовистих імен, 

засобів фонетичної ти синтаксичної виразності, 

можливості словотворення тощо. Як наголошує О. Дудар, 

«портрет літературного героя має представляти собою 

опис зовнішності та внутрішнього стану героя, який 

проявляється у діях та взаєминах з іншими 

персонажами, у комунікативній поведінці та способі 

мислення, характері» [7, с.68]. Портретні особливості в 

художньому творі, на думку Є. Ґончарової, є 

зображенням зовнішнього у людині та того 

внутрішнього, що проявляється зовні, стаючи видимим. 

Портрет надає персонажеві конкретність, видиме 

відчуття, навіть візійність, дає змогу читачеві «уявити» 

героя, сприймати його як живу, реальну особу [8, с.15]. 

У новочасній українській літературі до змалювання 

нового жіночого персонажа вдаються письменники обох 

статей, але, очевидно, специфіка авторської свідомості, 

що визначається гендерною ідентичністю, зумовлює 

особливу точку зору автора – чоловіка або жінки – і його 

героїв. Образи жінок і чоловіків, на думку Л.М. Марчук, 

представлені в мові неоднаково: жінка часто 

залишається невидимою у мові, яка відбиває світ з 

«чоловічої» позиції. Аналізуючи мовні засоби створення 

портрета в жіночій прозі Г. Тарасюк, лінгвіст наголошує 

на особливостях гендерної реалізації портретних 

характеристик жінки [9]. Причини відмінностей у 

Метою статті є виявити потенціал тропів і фігур мови у створенні жіночого портрета як підсистеми 

цілісного тексту сучасного українського роману. Зовнішній портрет жінки виконує в тексті завдання 

впізнавання і пов'язаний з відображенням її психологічного стану. 

Для портретування вагомою є внутрішня форма слова як підґрунтя для створення метафори, 

порівняння, синекдохи, антитези, оксюморона, перифрази та епітета. Портретний опис є кроком до 

з’ясування гендерної ролі автора у створенні образу жінки і перспективою в дослідженні семантичного і 

комунікативного аспектів тексту, студіях з гендерної лінгвістики. 

Ключові слова: метафора, порівняння, синекдоха, антитеза, оксюморон, перифраза, епітет. 
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портретуванні жіночих і чоловічих персонажів 

Х. Стельмах вбачає в тому, що «жінка перестає бути 

зображуваною, вона зображує себе сама, «Я» наративне 

є жіночим, коли виявляє свою стать, внутрішні і 

конкретні знання про буття жінкою...» [10, с.15]. 

Головними мовностилістичними засобами створення 

портретного образу власне жінки, виділеними 

Г.В. Стариковою, є антропоморфні метафоричні 

порівняння, метонімія, епітети [11, с.180]. 
Мета цієї статті – простежити потенціал стилістико-

виражальних засобів мови у створенні портрета 

персонажа, і зокрема жіночого, як підсистеми цілісного 

тексту сучасного українського роману. Під час розгляду 

образу жінки як дійової особи ми виділяємо перш за все 

її зовнішній портрет, що виконує в художньому творі 

завдання впізнавання персонажа в тексті, який 

невід'ємно пов'язаний зі змалюванням внутрішнього 

психологічного стану героїні. 

Виклад основного матеріалу. Надзвичайної 

виразової сили й експресії художньому слову з давніх-

давен надає його здатність до переосмислення, 

метафоризації, образного вживання, що дозволяє митцям 

створювати неперевершені за своєю глибиною образи 

дійових осіб. Сучасні автори В. Лис, В. Мастєрова, 

О. Печорна та В. Шкляр, з одного боку, використовують 

усі попередні надбання українського письменства, а з 

іншого – шукають і знаходять свої перлини образності, 

створюючи в такий спосіб оригінальні й неповторні 

словесні картини. 

Найбільшою продуктивністю вживання відзначається 

такий образний засіб змалювання героїв, як метафора. 

Метафоричність як одна з найважливіших особливостей 

мови, що реалізується в слові, постає основою 

художнього зображення. Завдякиїй відбувається 

психологізація творчості і будується як зовнішній, так і 

психологічний портрет. Через поєднання лексем та 

утворювану ними абстрактну семантичну єдність автор 

транслює у тому числі й внутрішні небуденні відчуття. 

Для творчої практики В. Лиса, В. Мастєрової, 

О. Печорної та В. Шкляра притаманні метафоричні 

вирази як простої, елементарної структури, так і 

розгорнутої, поширеної. До метафоризованих зворотів 

першого типу відносимо джмелик гніву (12, с.87); 

ойкнуло, а потім заскімлило Соломійчине серце (12, 

с.100); вона оцю пшеницю виняньчила (13, с.77); жіноче 

обличчя кричало (14, с.273); чистий місячний голос (15, 

с.30); її кров уже палала вогнем (15, с.144) та ін., але 

переважна їх більшість належить поширених: Його 

(страху Соломії - авт.) лапи були довгими й чіпкими (12, 

с.126); витирала солону отруту сліз (14, с.142); я 

виходила в його обійми, де могла бути слабкою, могла 

плакати та сумніватися, могла бути собою (14, с.35); 

вік жіночки спонукав поліглота до мислення 

староукраїнською мовою (15, с.123). Це, зокрема, 

метафоризація процесів, пов’язаних з діями людини, 

стосовно: 1) найменувань почуттів чи психічних станів, 

напр.: гордість дівоцька за нею чимчикує і намагається 

сердитим пирханням заглушити скавуління її серця (12, 

с.91); Потім страх, здавалося, став її обіймати (12, 

с.126); кричала Соломіїна душа (12, с.173);не співала 

душа…вона плакала (12, с.211); безтямно волає не вона, 

а її серце (12, с.245); 2) явищ природи або часових 

проміжків, як-от: Олена не помічала весни, тієї, що 

примушує …завмирати серце у солодкому щемі (13, с.60); 

Каміла бавилася з вітром, випробовуючи його чоловічу 

повноцінність (15, с.142); 3) представників тваринного чи 

рослинного світу: сестра …довгим гребенем взялася 

розчісувати ці пшеничні хащі (12, с.97); з очей поповзли 

солоні змійки, однак вони не жалили (14, 

с.74);скривавлена вірність двох собачих сердець (14, 

с.273). В індивідуально-авторському вживанні також 

можуть переосмислюватися абстрактні поняття щодо 

фізичних процесів, напр.: цим запахом було просякнуте її 

дитинство (14, с.17); Лариса намагалася відсторонитися 

від цього божевілля, проте воно інфікувало все живе, що 

потрапляло в радіус дії (14, с.182). 

Ще одним надзвичайно потужним засобом 

посилення образності й виразності мови є порівняння. У 

взятих до аналізу текстах спостерігаємо традиційні, 

фольклорні порівняння, в основі яких лежать вірування 

праукраїнців, давні логічні асоціації, напр.: вона махнула 

руками, мов крилами, і пірнула (13, с.192); наче біла 

лебідка, вона з’явилася на поверхні (13, с.192); вона була 

легесенька, як пір’їна (15, с.218); побігла, поковиляла, 

наче кривенька качечка (15, с.246) тощо. Такі давні 

зіставлення часом гублять структуру порівняльного 

звороту, перетворюючись на метафору, причому стерту, 

хоч і створену інколи оказіонально, як-от: Велика, жива, 

пишна ружа (12, с.83); лице стало білим-білим, тільки 

дві тернини стали чорними, як у пісні (15, с.167). Проте 

найчастіше семантико-граматична структура порівнянь 

залишається незмінною, і вони можуть мати таке 

граматичне вираження:  

1) порівняльний зворот (поширений або 

непоширений) зі сполучниками як, мов, наче, ніби та ін., 

напр.: жінки, вродливої, як сама весна (12, с.103); її 

серце, таке велике цієї миті, як місяць на небі пару 

тижнів тому (12, с.245); вона вся зібралася, стислася, 

як пружина (15, с.129); обм’якла, мов той м’ячик, з 

якого випустили повітря (15, с.129); Особливістю мови 

досліджуваних творів є те, що об’єкт порівняння 

береться не тільки зі світу природи, а ним може 

виступати якийсь елемент сільського побуту, 

господарства чи польових робіт, як-от: понесла свою 

тривогу, мов цибулю в подолі (12, с.118); немов чорногуз, 

ходила полями (13, с.60); лежала байдужа й тиха – ніби 

овоч (14, с.37); солодкі, мов кленовий сік, сльози (15, 

с.83); її випнуте сраченя націлене на генеральний штаб 

МВС, як осине жало (15, с.193); твердий живіт, наче 

жорна, треться об мене (15, с.216); 

2) форма орудного відмінка: Каміла …виглядала 

скромною черницею проти Сани (15, с.173);  

3) підрядне речення: Таємнича енергія йшла звідкись 

зсередини і освітлювала жінку, наче нічний ліхтар, до 

якого злітається все живе (14, с.83); вона заснула 

…поруч з ялинкою, на яку зараз була так схожа (14, 

с.124); її губи торкнулися моїх – легенько так, ніби 

хтось лоскотав травинкою (15, с.214);  

4) конструкції з формами ступенів порівняння 

прикметників і прислівників: Соломіїні щоки запалали. 

Ясніше місяця, що визирав з-за хмари (12, с.126);та 

сідничка була мені миліша за сонце (15, с.170);  
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5) порівняння, побудовані як заперечення: ви не сіль, 

а любисток цієї землі (12, с.198); – Ваша тітка Христина 

не хліб, а паску пече (13, с.70);  

6) описові порівняння: схожою на янгола дівчинкою 

(12, с.40); схожої на птаха невістки (12, с.103); схожа 

на соломинку – таку ж худу й слабеньку (14, с.24). 

Синекдоха як різновид метонімії трапляється в 

проаналізованих текстах сучасних авторів значно рідше: 

незнайоме обличчя нахабно обдивиться її з ніг до голови 

(13, с.162); їй пасував високий каблучок (15, с.30).  

Гра слів, яку спостерігаємо в тексті роману В. Лиса 

«Соло для Соломії», служить як для активізації уваги 

читача, так і для емоційної його розрядки: солом’яна 

вдова Соломка (12, с.174); його Рая справді заслуговувала 

на рай (12, с.181); Ой, солом’яна Соломка, жаль мені 

тебе нерозумної (12, с.188). 

Як надзвичайно потужна фігура мови привертає 

увагу антитеза, яка зумисне підкреслює протиставлення 

двох протилежних, але пов’язаних між собою життєвих 

явищ, понять, почуттів, речей, ідей та образів, напр.: 

Олені Йосипівні Підконюшій, яка виховувала академіків і 

ледве не космонавтів, а от із художниками не 

пощастило (15, с.127); незвичайне дівча прикликало 

солодкі мрії про далекі світи, де так багато тепла і 

сонця, а натомість у душі оселилися морози (15, с.134). 

Антитетичність як принцип світобачення і 

світосприймання виявляється через зіставлення або 

протиставлення однорівневих пар слів (назв дій, 

почуттів, станів, властивостей та ін.): життя, у якому не 

залишилося місця для любові, зате ненависті вистачило 

б на кілька (14, с.51); Марину Одольську, яка своїм 

красивим ротом намагається вдихнути життя у 

мертві слова (13, с.186).  
Антитезне протиставлення внутрішнього і зовнішнього 

підсилює емоційно-оцінну характеристику зовнішності 
героїнь. Цей стилістичний прийом служить для підсилення 

вражень від описуваного, більшої переконливості фактів. 

У структурі таких конструкцій нерідко використовуються 

фразеологізми, як-от: …їй і не пощастило, …а нашим 

полям пощастило (13, с.77); чорні думки бувають у 

чорних душею, а ти – чиста (13, с.27); вона не варта 

твого мізинця … ми всі не варті її мізинця (15, с.131), 

максималізуючи тим самим експресивний ефект.  

Уміло користуються сучасні українські прозаїки 

таким стилістичним прийомом, як оксюморон, 

елементами якого найчастіше є різноманітні внутрішньо 

чуттєві назви, напр.: Замерзають під гарячим серпневим 

сонцем густі пекучі сльози (12, с.40); м’яка пухова 

хустка пекла їй долоні (12, с.248); розповідала з гумором 

та сумними очима (12, с.352); меланхолійний голос Елли 

Фіцджеральд губився у тому вереску, як комариний писк 

(15, с.191). Ця фігура може будуватися, серед іншого, за 

рахунок уведення до її складу фразеологічних одиниць, 

як-от: пташку, яка, будучи чорною, насправді була білою 

вороною (15, с.212); вона грішний ангел (15, с.247). 

Образ своєї героїні В. Лис часом змальовує за 

допомогою традиційних фольклорних епітетів, що 

створює певний символізм в її сприйнятті читачем, 

напр.: про таке личко, як у Соломійки, кажуть, що в 

молоці викупане та росою вмите (12, с.29); сама ходила, 

як мовиться, з нерозплетеною косою (12, с.89); 

вигналася у буйну, намальовану самим Творцем квітку-

дівоньку (12, с.88). Епітети служать художнім засобом 

зображення не лише зовнішньої, але й внутрішньої 

краси жінки, її високих моральних якостей тощо. 

Перифрази як образно-описові назви предметів, 

явищ, істот тощо вживаються В. Лисом, В. Мастєровою, 

О. Печорною та В. Шкляром з різною стилістичною 

настановою. Так, напр., В. Лис, подає їх заголовками до 

частин свого твору з метою підготувати читача до 

сприйняття подальшої інформації про головну героїню, 

про події її життя, які далі будуть змальовані. Тому в 

тексті роману «Соло для Соломії» натрапляємо на такі 

перифрастичні найменування Соломії, як сестра 

джмелів (12, с.29) – заголовок до розділу ІІ; фройляйн 

Саломея (12, с.54) – заголовок до розділу ІІІ; товаришка 

Соля (12, с.200) – заголовок до розділу ІХ; господиня 

великого дому (12, с.341) – заголовок до розділу ХІV.  

Решта авторів уводить ці одиниці до своїх текстів як 

синонімічні образні найменування героїнь. Так, Олена у 

В. Мастєрової – це Польова царівна (13, с.77;78;82;168); 

в О. Печорної Лариса – це столична цяця (14, с.14); 

рятівниця потопаючих (14, с.134); Сніжана – потенційна 

героїня зваблення (14, с.108); Ніна – шанувальниця 

мистецтва (14, с.123). Для називання й одночасної 

оцінної характеристики головним героєм трьох героїнь 

жіночої статі В. Шкляр використовує значну кількість 

перифраз. Зокрема, Сана для нього – моя Аріадна (15, 

с.80); спляча красуня (15, с.169); Каміла – шоколадне 

диво (15, с.110); шоколадна жіночка (15, с.119); рухоме 

золото (15, с.120); надзвичайно коштовна чорна перлина 

(15, с.138); кучерява гарпія (15, с.139); найвітрогонніша 

повія (15, с.195); найпроцептивніша сучка (15, с.195); ця 

найчарівніша з усіх повій і найдорожча з усіх 

проституток (15, с.196); професійна жриця найвищих 

насолод (15, с.197); тоненька пальмочка (15, с.215); 
Олена Йосипівна Підконюша – відмінник народної освіти 

(15, с.128;129;133); круглий відмінник народної освіти 

(15, с.129); тричі герой соціалістичної праці (15, 

с.124;131); самонавіяний директор зразкового інтернату 

(15, с.133). При цьому в основу створення цих образно-

переносних найменувань покладено всього одну або дві 

ознаки: для Олени Йосипівни її вік, а для Каміли – 

зовнішність і манера поведінки. Серед інших оцінних 

перифрастичних зворотів можна виділити такі, що 

називають жіночі груди, напр.: Катрусині вершини 

Арарату (15, с.120); дольки невідомого плоду (15, с.143); 

ці величезні кокоси (15, с.215) або їх частини, а 

самесоски грудей: дві великі брунатні горошини (15, 

с.169). Епітети в складі перифраз збагачують їхній зміст, 

індивідуалізують описувану ознаку, додають емоційно-

оцінного насичення.  

Подеколи для створення більш об’ємного, 

максимально впливового образу, в якому сконцентровано 

зливаються «зміст» і почуття, сучасні прозаїки 

користуються внутрішньо чуттєвими найменуваннями дії, 

процесів, ознак, властивостей, тобто весь чуттєво-

перцептивний арсенал людського сприйняття. Напр.: 

голос її дзвенів мелодійніше за шкільний дзвоник, і не було 

в ньому ні краплі сльозинки, які і в сухих очах (12, с.46); 

хрипкий голос застряг у роті, зробив дерев’яним язика. І 

все ж вона вдихнула і видихнула повітря (12, с.138); 
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Соломіїна рука торкнулася чогось м’якого і теплого (12, 

с.247); я згорнулася калачиком у кутку, заплющила очі, 

затулила вуха й розридалася (14, с.245); я затулила вуха, 

заплющила очі, затримала подих (14, с.269); …я подумав 

про ту жінку, …навіть почув легенький шелест її сукні і 

вловив гіркаво-солодкий запах парфумів (15, с.63); Спершу 

я візьму вашу маківку-голівку у свої долоні, злижу, як пес, 

із вашого обличчя всі сльози і розмазану туш, …зірву з вас 

до нитки всі шати, пропахлі гіркаво-солодкими 

франзуцькими «Climat» (15, с.93). Такі мікроконтексти 

відзначаються тісним переплетенням зорових, акустичних 

і одоративних вражень, створюють цілісний, неповторний 

«пейзаж емоцій», посилюють ефект присутності читача, 

апелюючи до його життєвого досвіду. За допомогою 

елементів мовної структури відбувається зображення 

глибинних якостей людської душі. 

Однак кожен з авторів має власний ідеостиль, який 

вирізняє його серед інших у тому числі специфікою 

стилістико-виражальних засобів. Якщо В. Мастєрову, 

О. Печорну та В. Шкляра можна назвати майстрами 

однієї деталі, то для В. Лиса характерною є манера 

розгорнутих, комбінованих з кількох різноманітних за 

асоціаціями й рівнями мови засобів характеристики 

образів його героїнь, що дозволяє йому подавати 

надзвичайно тонкі, одухотворені, поетично насичені 

характеристики. Оригінальний добір мовних засобів стає 

для цього письменника способом передати своє 

ставлення до дійової особи, залучити читача до 

співчуття й співпереживання. Пор.:  

– у В. Мастєрової: А вона світилася щастям. Її 

обличчя стало ще більш жіночим, а тіло, що лише 

тепер пізнало до кінця справжню силу любові, розцвіло, 

мов та квітка, на яку після довгої спеки пішов теплий 

дощик (13, с.189); 

– в О. Печорної: Безсоння наче катування, тільки 

інквізиція – ніч, що стискає змучене тіло в чорних 

лещатах, де немає снів, самі марення та жахіття. 

Лариса боялася свого ката в чорній мантії, навіть 

ненавиділа. Правда, тут цей страх задрімав, але все ще 

був поруч (14, с.15); 

– у В. Шкляра: …її гострі лопатки – вони були якісь 

ще зовсім дитячі і справді нагадували пуп’янки крил, у 

яких зачаєно млосне відчуття польоту й падіння (15, 

с.174-175);…це були не дубівки, два невідомі мені плоди 

незвичайної смаги випорснули на волю, і я побачив великі 

кружала довкола маленьких сосків …відчув у їхніх 

надрах тверду серцевину, і лиш тоді здогадався, що ці 

брунатні плоди нагадують мені величезні кокоси, які від 

перестиглості падають з пальм, розбризкуючи молоко із 

твердих серцевин (15, с.214-215). 
Стиль В. Лиса стає впізнаваним у тому числі й завдяки 

наявності в ньому значної кількості густо насичених 
тропами уривків, які можуть розростатися до обсягу 

мікротекстів. Напр.: Тико Соломії ни до сміху й ни до плачу, 
і гнів аж за он той гайок пошелестів. Бо щось таке 

потаємне, на самім денці збаламученої душі, заскімлило. 

Мов маленький песик, котрого зачинили ненароком у сінях, 
а воно на волю проситься. Соломія хтіла погладити песика 

рукою. Ні, спершу відчинила двері – біжи на волю. Песик, 

проте, ухилився од простягнутої руки. Побіг собі. І вже 
здалеку по-новому чогось зновика заскімлив (12, с.230).  

Портретні описи дають змогу встановити когнітивні 

зв’язки між окремими, віддаленими один від одного 

компонентами тексту, забезпечують його зв’язність за 

допомогою тропів і фігур, що реалізуються на тлі 

другорядних немаркованих елементів: Соломія 

зашарілася. …жіноча цікавість гостроока і 

гостродзьоба, у ста люстерках роздвоєна і потроєна, на 

дві, а то й три сотні лиць, на сотні стежок насінням 

пліток посіяна. Вона мов той сірник, кинутий на сухий 

хмиз серед лісу та ще й у суху вітряну погоду. А вітер 

дме, вона відчуває його протяг. Летить на тому 

потоці, як листок (12, с.239). 

У таких портретних описах контактно розташовані (у 

межах одного абзацу) контекстуальні антоніми 

виконують функцію ретроспекції, допомагаючи 

відновити в пам’яті читача попередню інформацію про 

зовнішність жінки і повідомляючи водночас про ті 

зміни, які відбулися в її вроді з плином часу: Солом’яна 

вдова (ци ж так?) Соломка, закасавши спідницю, мовби 

переходила літа вбрід. Стихав біль, плівка на очах і 

пам’яті ставала легким, хоч і з болем, кольору крові, 

туманом. Разом з вишнями і яблуками дозрівала за ці 

літа її краса. То була вже краса не молоденької дівчини, 

що причаровує, наче око перший цвіт, не дівоцька 

сонячність, а дозрівання, стиглість молодої, вродливої і 

сильної жінки. Діяла дивна магія її вроди, доброти, 

приязні до людей (12, с.174-175).  

Висновки. Вивчення портрета персонажа постає 

невід’ємнимелементом лінгвістичного аналізу тексту, 

зокрема його семантичної складової, яка в першу чергу 

представлена одиницями лексичного рівня мови. 

Основою портретування жінки у взятих до аналізу 

сучасних українських романах найчастіше виступає 

внутрішня форма слова, яка служить підґрунтям для 

створення таких стилістично-виражальних засобів мови, 
як метафора, порівняння, синекдоха, антитеза, оксюморон, 

перифраз та епітет. Словесно-художня портретна 

характеристика персонажа складається не лише з опису 

зовнішності, а й рис вдачі, кінетичних ознак, динаміки 

почуттів, переживань і вчинків та психологічних 

особливостей. Вона допомагає розкрити художній 

потенціал і своєрідність творчої манери письменника, 

характер літературного героя та задум твору в цілому.  

Лінгвістичні прийоми, якими користуються сучасні 

українські прозаїки для створення портрету героїнь, 

мають на меті підкреслити показовий для національної 

поетики образ дівчини-горлиці, жінки-красуні з 

привабливою вродою. Водночас деякі тропеїчні засоби 

мови фіксують початки гендерного стереотипного 

сприйняття жінки – самиці, статевої партнерки, жінки 
підкреслено й гіпертрофовано чуттєвої, якими нам 

представляють РуфинуЛуць («Соло для Соломії» В. Лиса) 
та Камілу («Ключ» В. Шкляра), характерні риси поведінки 

яких передаються авторами в першу чергу через 

перифрастичні звороти. 
Портретний опис персонажа в усій сукупності 

виражальних засобів і прийомів є одним з кроків на шляху 
з’ясування гендерної ролі автора у створенні образу сучасної 

жінки, а отже, матиме перспективу не лише в дослідженні 

семантичного і комунікативного аспектів тексту, а й у 
студіях із соціолінгвістики, і зокрема гендерної лінгвістики.  
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ROLE OF STYLISTIC AND EXPRESSIVE MEANS OF LANGUAGE IN CREATING FEMALE PORTRAIT 
The purpose of this article is to identify the potential of tropes and language figures in creating a female portrait as a subsystem 

of the integral text of the modern Ukrainian novel. Outdoor portrait performs recognition task in the text, and it is associated with 

reflection of her psychological state. 
For female portraiture inner form of the word is very important as the basis for creation of metaphors, comparisons, synecdoche, 

antithesis, oxymoron, and epithet periphrasis. Portrait description is a step to clarify the gender role of the author in creating the 

image of woman and perspective in the study of the semantic and communicative aspects of the text, the studios of gender linguistics. 
Key words: portraiture, tropes, metaphor, simile, synecdoche, antithesis, oxymoron, periphrasis, epithet. 
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Постановка научной проблемы. На протяжении 

всей истории художественной литературы жанр 

автобиографии принадлежал к одному из самых 

популярных. На сегодня в литературоведении 

утвердилось мнение, что в каждую культурную эпоху 

автобиография воспроизводила определенное понимание 

человека, определенный ракурс жизни личности. 

Сложность биографической литературы связана с тем, 

что автобиография, мемуары, дневники и другие 

жанровые разновидности содержат два обязательных и в 

то же время взаимоисключающих фактора: связь с 

реальным фактическим материалом и использование 

законов художественного творчества.  

В литературе первой половины ХІХ в. наблюдался 

особый интерес к жанру автобиографии. В основном это 

воспоминания людей, чья жизнь была связана со 

знаменательными событиями. Известный беллетрист и 

книгоиздатель Осип Иванович Сенковский не мог 

обойти этот жанр в своем творчестве, так как всю жизнь 

последовательно создавал свой особый, ни на кого 

непохожий литературный стиль, критикуя и пародируя 

уже существующие. 

Светская повесть 30-х годов опиралась на реальные 

наблюдения, на конкретный жизненный материал, 

О.И. Сенковский, остававшийся, при любых условиях, 
прежде всего, журналистом, отказывается от традиционной 

концепции и преподносит автобиографический материал 

в свойственной ему замаскированной ироничной форме. 

Так, повесть «Любовь и смерть» – одно из 

немногочисленных произведений Сенковского, 

содержащее черты подлинного жизненного реализма. 

Известный исследователь жизни и творчества 

О.И. Сенковского В. Каверин прямо назвал ее 

«автобиографической» [1, с.364]. Подробно изучив 

«Биографические записки» А.А. Сенковской (жены 

писателя) [2], архивные материалы А.В. Старчевского 

(коллеги Сенковского) [3], воспоминания Е.Н.Ахматовой 

(друга писателя) [4], можно легко в этом убедиться. 

Итак, многие критики считали, что данное произведение 

Сенковского открывает совершенно новую сторону его 

творческой индивидуальности. Сказанное бесспорно 

лишь в отношении к автобиографическому материалу и 

литературе драматического рода, действительно 

необычного, нового в творческой биографии 

популярного писателя. Если же иметь в виду 

пародийное начало, с таким блеском обнаружившееся в 

нравоописательной прозе Сенковского, то его новизна в 

данном произведении относительна, поскольку 

склонность к пародированию была органически 

присуща писателю и реально обнаружилась в его 

творчестве еще на самом раннем этапе.  

Наиболее важным в изучении автобиографической 

литературы считаются взаимозависимость и 

взаимосогласованность жанрового содержания и формы, 

а также наличие в любом жанре постоянных и 

переменных составляющих, на что неоднократно 

указывали российские и украинские ученые, в частности, 

М. Бахтин, Г. Поспелов, Н. Копыстянская, А. Галич, 

Р. Громьяк, Б. Иванюк, И Денисюк. Исследователи этого 

жанра отмечают, что в автобиографической литературе 

значительная роль отводится художественному вымыслу. 

И поскольку автобиографию от других литературных 

жанров должно отличать соответствие реальным лицам и 

событиям, возникает вопрос о расстановке истинного и 

мнимого в ней.  

Несмотря на очевидный интерес к Осипу Ивановичу 

Сенковскому как малоизученному писателю, попытка 

объективно взглянуть на его творчество, преодолев 

стереотипность и предвзятость оценок и формулировок, 

остаётся актуальной до сих пор. Так, неразработанной 

остается анализ как отдельных его произведений, так и 

переосмысление многих традиционных литературных 

жанров в творчестве этого сложного и далеко 

неоднозначного писателя. Эта необходимость и 

определяет актуальность нашей работы.  

Предметом нашего исследования стали особенности 

жанра автобиографии в творчестве О.И. Сенковского на 

примере повести «Любовь и смерть».  

Цель работы – выявить и осмыслить особенности 

жанра автобиографии в творчестве О.И. Сенковского и 

их отличие от традиционного понимания 

автобиографической литературы.  

Изложение основного материала и обоснование 

полученных результатов исследования. Повесть 

«Любовь и смерть» (1834) имеет подзаголовок – 

Цель статьи – выявить особенности автобиографического жанра в творчестве известного 

беллетриста XIX века Осипа Ивановича Сенковского. Большое внимание автор уделяет анализу  отличий 

автобиографии в творчестве Сенковского от традиционного понимания этого жанра. Предметом 

изучения стала повесть Сенковского «Любовь и смерть». Автор приходит к выводу, что данная повесть 

соединяет различные текстовые технологии, свидетельствующие о деконструкции автобиографического 

канона.  

Ключевые слова: автобиография, светская повесть, романтизм, рефлексия, композиционная 

деконструкция, художественная типизация. 

 



   
178 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 
 

«Ночное мечтание», характеризующий не только 

жанровую принадлежность и сродность с романтической 

литературой, но и создающий явный намек на 

предстоящую пародию на «неистовых романтиков»: 

«Любовь и смерть, ночное мечтание»: слава Богу, что не 

повесть!.. Ночью люди иногда мечтают умнее, нежели 

днем…» [5, с.368]. Таким образом, Сенковский уже в 

прологе повести указывает на некую имитацию предмета 

исследования, характерного для романтической 

литературы, заменяя его иронично сниженным 

рассуждением на данную тему. И здесь, уже известный 

по предыдущим произведениям писателя барон 

Брамбеус, романтическую повесть о трагической любви 

характеризует как «род клинического журнала», а автора 

повести называет «невралгическим пациентом».  

Повесть «Любовь и смерть» построена по принципу 

рассказа в рассказе. «Высокий, бледный господин, в 

очках» передает своему знакомому, тому же барону 

Брамбеусу, рукопись, в которой рассказана история его 

несчастной любви. Когда рукопись была прочитана, 

стало известно, что ее автор покончил собой. Тронутый 

такой печальной развязкой, барон Брамбеус решает 

опубликовать ее с помощью своего знакомого «издателя 

зеленого журнала с загнутым углом в виде пароли» [5, 

с.426], то есть в «Библиотеке для чтения». 

Повесть состоит из двух частей: экспозиции 

(объясняющей факт появления этой повести) и основной 

части (наивно-трогательной истории любви главных 

героев), которая также содержит несколько структурных 

фрагментов.  

Первый фрагмент – представляет собой размышления 

главного героя повести – господина Н. о любви и 

смерти. Традиционной для романтизма искренностью и 

неподдельной душевной болью проникнуты строки 

повести: «Оставьте меня здесь одного; не мешайте 

моему упоению: я теперь счастлив. Не похищайте у 

меня моего счастья: оно так редко меня навещает!.. Оно 

заглядывает ко мне только ночью, и то украдкою, на 

минуту, когда вы спите, …навещает из сострадания, как 

навещают больного, чтобы узнать, скоро ли кончатся его 

мучения…» [5, с.369-370]. Лишенный возможности 

соединиться с возлюбленной, герой повести обращается 

к ней в своих мечтах, вновь и вновь призывая память 

оживить милые черты. Одиночество и душевные 

страдания героя способствуют философским 

умозаключениям. «Любовь и смерть, вот две главные 

точки, около которых вращается временное наше 

существование, …в жизни есть только любовь и смерть. 

Остальное – суета…» [5, с.378].  

Итак, уже с первых строк читатель повести 

Сенковского видит традиционный для романтизма набор 

приемов, персонажей, сюжетных переплетений, чтобы 

воспринять «Любовь и смерть» очередным 

произведением в духе В.А. Жуковского. Однако сквозь 

традиционное романтическое повествование 

проглядывает неизменная «брамбеусовская» ирония. И 

объектом ее становится, например, сочетание 

романтических страданий героев с алогическими 

доводами на основании модной в то время теории 

животного магнетизма Д.Велланского: «Любовь есть 

цель жизни, исполнение великого намерения Божества и 

высочайший пункт одушевленного бытия. И вся 

животная жизнь есть только феномен любви – 

осуществленное, осязаемое чувством, проявление этой 

великой души мироздания. Посмотрите на этих мелких 

насекомых, которые живут только полчаса времени: они 

родятся, целуются, несут яйца и умирают даже без 

обеда. Не есть ли это молния жизни - и молния любви в 

то же время? Смерть животного тела – это только жизнь 

отрицательная… Смерть есть жизнь без любви. Жизнь 

до смерти есть любовь… Любовь есть самое сильное 

состояние органической жизни…» [5, с.379].  

Сенковский в традициях автобиографической 

литературы описывает в повести события, в 

действительности произошедшие с ним и полностью 

изменившие его жизнь. Традиционной особенностью 

автобиографической прозы является жизненный факт, 

который регулирует пределы авторского вымысла и 

придает произведению фактографический характер. 

Однако, когда вся конкретно-бытовая сторона жизни 

человека, описываемого в произведении, отходит в 

сферу прошлого, появляется новый ракурс его видения - 

перед читателем предстает не реальная личность, а 

некий литературно стилизованный образ, в котором 

можно узнать черты реального человека.  

Так в автобиографическом жанре сложились своя 

система действующих лиц. В системе категорий 

традиционной поэтики герой – главное действующее 

лицо. Несомненно, что под маской романтического 

героя, господина Н. Сенковский прячет свое лирическое 

«я», и мысли героя – это размышления автора. Принеся 

себя в жертву любви, женившись на нелюбимой 

женщине, Сенковский «был лишен семейных 

радостей…, – вспоминал А.В. Старчевский, – и если 

Аделаида Александровна (жена писателя) говорила мне, 

что «не смотря на то, что многие умные, образованные, 

талантливые, красивые дамы и девицы обожают Осипа 

Ивановича, но он любит только одну меня и никого 

более», – то теперь и я в этом вполне убежден, он 

никогда и никого из гонявшихся за ним дам не любил, а 

вдобавок… он не любил даже и ту, которая в этом 

уверяла и меня…» [3, с.71]. Сенковский в повести 

соблюдает это правило автобиографической литературы, 

господин Н. является носителем авторской точки зрения, 

с ним отождествляет себя и читатель. 

Поскольку понятие автобиографического 

обязательно связано с соответствием реальным лицам и 

событиям, возникает вопрос о конфигурации 

соотношения истинного и мнимого в повести «Любовь и 

смерть». Часть повести, посвященная воспоминаниям об 

истории любви Зенеиды и Н., очень тесно переплетается 

с фактами из жизни самого Сенковского. Зенеида и 

господин Н. были соседями по даче и молодому 

человеку пришлось «употребить немало хитростей», 

чтобы познакомиться с ней. После нескольких встреч Н. 

узнает, что Зенеида – замужняя дама и глубоко 

несчастлива в браке. Герои испытывают взаимное 

влечение, однако вынуждены скрывать свои чувства и 

друг от друга и от окружающих. Однажды женщина 

обращается к возлюбленному с необычным 

предложением: взять в жены ее родную сестру, чтобы 

иметь возможность хотя бы изредка видеть друг друга. 

«Эта мысль мгновенно прельстила мое воображение, – 

пишет Н., – я видел в ней средство определить чем-
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нибудь род нашей дружбы; я чувствовал только счастье 

называть Зенеиду своею сестрою и, в первое мгновение, 

не подумал даже о той, которая долженствовала быть 

моей женой…» [5, с.396]. Впоследствии герой повести 

отказывается от данного слова, не желая делать 

несчастными и себя и ни в чем неповинную женщину. 

Похожим образом складывается судьба самого 

Сенковского. Как вспоминает Е.Ахматова, «Осип 

Иванович женился на Адели Александровне из любви к 

другой… Раз взяв на себя роль обожающего мужа, он не 

имел настолько твердости характера, чтобы сбросить с 

себя эту роль, когда впоследствии она стала для него 

слишком тяжела. Когда та, которая пожелала этого 

брака вскоре умерла, Осип Иванович сам опасно занемог 

и чуть не умер, так велика была его привязанность к 

женщине, которой он необдуманно принес жертву, 

испортившую его жизнь» [4, с.334]. 

Финальная часть повести написана в традициях 

романтизма, а описание встречи мертвой Зенеиды с 

возлюбленным на кладбище напоминает сцену из 

произведения Е.Аладьина «Брак после смерти». Однако 

мистические видения, свидания с покойником, как 

всегда у Сенковского, находят научное объяснение. 

Прежде всего, исчезает непосредственная привязанность 

к определенному пространству и времени, которая 

характерна для автобиографической литературы. 

Явление мертвой возлюбленной Н. оказывается 

обыкновенной галлюцинацией. Прекрасный призрак 

Зенеиды, идеал вечной любви, на самом деле 

представляет из себя страшный скелет «с торчащими из 

праха зубами, с белым костяным челом, безобразно 

засоренным присохшими клочками волос, с глубокими 

ямками, налитыми мраком, вместо глаз и шеи» [5, с.422-

423].  

Традиционные герои автобиографической прозы, 

какими бы непохожими друг на друга они не были, 

имеют общую черту - они являются центральными 

персонажами и все события происходят вокруг них. 

Повесть «Любовь и смерть», также, вразрез с идеями 

автобиографического жанра, отличается исчезновением 

идеализированного центрального героя, Сенковский  

заменяет его равноправными персонажами.  

Герои повести Сенковского «Любовь и смерть» - Н. и 

Зенеида - типичные персонажи романтических повестей, 

сходные с персонажами других подобных произведений 

русской литературы: М.П. Погодина, А. Погорельского, 

А.А. Бестужева-Марлинского и т.п. Они «не только не 

протестуют, …не стремятся к изменению создавшейся 

ситуации, но и вполне удовлетворены своей жизнью…» 

[6, с.183]. Основные представители традиционного 

любовного треугольника, описанного О.И. Сенковским, 

пассивны, слабы характером и слишком утрированы. Их 

речь витиевата и манерна, поведение – насыщено 

романтическими штампами, болезни – исключительно 

любовного происхождения. Однако Сенковский, 

используя все необходимые составляющие 

романтической повести, разрушает всю традиционность 

«таинственных» произведений абсолютно абсурдным, с 

точки зрения читателей, введением некоего 

стилистического монтажа, рефлексии над собственным 

и чужим текстом.  

Рефлексия Сенковского – это своеобразный механизм, 

позволяющий заглянуть не только в свое прошлое, но и 

в глубины сознания и бессознательного. Такое 

нарушение ожидаемого читателями «массовой 

литературы» эффекта было для Сенковского и 

привычным и сознательным. Он всегда был 

нарушителем канонов и правил и в тоже время – 

новатором. 

Пытаясь понять Сенковского через его отношение к 

героям, через их поступки и поведение, мы моделируем 

его видение в своем сознании и определенной ситуации 

из своей жизни, и отношение к правилам ее 

воспроизведения. Поэтому можно сказать, что в этой 

художественной автобиографической повести 

Сенковский сосредоточил свое внимание на новаторстве 

и эксперименте, здесь явно изменена роль автора и 

читателя, а также тактика автобиографических 

исследований. Таким образом, Сенковского интересует 

не некий факт его жизни сам по себе, а «обобщенная 

сентенция, …разоблачение».  

Как видим, подход О.И.Сенковского к написанию 

автобиографических произведений не укладывается в 

рамки традиционного понимания привычных жанровых 

форм автобиографической литературы. Наличие в 

повести намеков на личную жизнь – это скорее элемент 

сознательной и непринужденной игры, которую 

Сенковский всегда ведет со своим читателем.  

Мозаичность, фрагментарность, композиционная 

деконструкция, монтажность сюжета стали 

свидетельством коренных изменений не только в 

повести «Любовь и смерть», но и, прежде всего, в 

выборе различных текстовых технологий: от романтизма 

и мистики до научных трактатов и мемуаров. Эти и 

другие признаки, проявляющиеся в данной повести 

О.И. Сенковского, свидетельствуют о деконструкции 

автобиографического канона. В тексте произведения 

происходит некое негативное утверждение новых 

литературных принципов, а критика традиционных 

литературных жанров и форм сопровождается 

созданием новых художественных ценностей.  

Выводы и перспективы последующих 

исследований. Итак, говоря о творчестве Осипа 

Ивановича Сенковского в целом и о «массовой повести» 

30-х годов в частности, следует иметь в виду, что 

сюжеты большинства произведений писателя 

отличаются особым своеобразием. В них нет сложной 

сюжетной схемы, разнообразия событий, 

композиционных поворотов, которые в большинстве 

случаев встречаются у других представителей этой 

литературной эпохи. Писатель создает свой особый 

жанр, отличный от светской и бытовой повести в том ее 

понимании, какое было характерно для 1830-х годов. 

Склонность к пародированию, в основе которого лежит 

принцип отталкивания от самой действительности, ее 

утрирования, «передразнивания», была весьма 

органична для О.И. Сенковского. Во многих случаях 

пародирование у него носит юмористический характер.  

Но пародирование может выступать у писателя как 

средство сатирического обличения неприемлемых для 

него явлений общественной жизни. Существенный 

интерес в этой связи представляет повесть «Любовь и 

смерть».  
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В повести «Любовь и смерть» Сенковский выступает 

в традиционной для себя роли экспериментатора и 

разрушителя стереотипов и в плане жанрового 

содержания, и в плане принципов построения 

автобиографического повествования. Он не столько 

стремиться дать правдивую обрисовку характеров и 

событий, как изложить читателям свои мысли на 

традиционные литературные жанры и формы, используя 

для этого не традиционные приемы художественной 

типизации, а свое отношение к отрицательным явлениям 

жизни, элемент игры, легкой иронии. 
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THE DECONSTRUCTION OF THE AUTOBIOGRAPHY GENRE IN OSIP SENKOVSKY’S WORKS 

The purpose of the article is to reveal features of the autobiography genre in the works of the famous novelist of the XIX 

century Osip I. Senkovsky. Much attention is paid to the analysis of differences between the autobiography in Senkovsky’s 

works and the traditional understanding of this genre. The subject of the study is the novella "Love and Death." The author 

concludes that this novel combines different text technologies testifying to deconstruction of autobiographical canon. 
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Постановка проблеми. Кожна людина сприймає світ 

крізь призму своєї мови і культури, які фіксують і 

акумулюють загальнолюдський досвід, формують 

систему цінностей певної етнокультурної спільноти. 

Дослідження ціннісних домінант у мові є важливим, 

оскільки дає змогу інтегрувати досягнення лінгвістів, 

культурологів, психологів, соціологів, філософів у 

такому річищі, як міжкультурна комунікація. Зазначена 

проблема постає актуальною у практиці вивчення і 

викладання іноземних мов, а також для оптимізації 

міжкультурного спілкування в добу глобалізації і 

взаємовпливу культур.  

Мета роботи – схарактеризувати ціннісні домінанти 

в мовній картині світу сучасної молоді.  

Виклад основного матеріалу. Ціннісний світ 

національної культури має цілісний образ, що формує 

ціннісну картину світу – упорядковану множинність 

оцінних суджень, які відображують ціннісні орієнтири 

суспільства [1, c.105]. Цінності є основою оцінних 

суджень людини, що виникають на ґрунті чуттєвих 

образів. Емоційно-ціннісний образ пов’язаний з 

людськими намірами і бажаннями, тобто з 

волевиявленням людини. Цінність усвідомлюється 

людиною через оцінювання – встановлення значущості 

конкретного предмета, факту, події, явища. Необхідною 

умовою оцінювання є зацікавленість людини 

в задоволенні певних потреб. Проте цінності не тотожні 

вимогам індивідуального існування. Міра цінностей 

залежить і від їх відповідності певним суспільним 

взірцям, ідеалам. Такими загальнолюдськими ідеалами є 

істина, добро, краса, свобода, мир, гуманність, честь, 

гідність, справедливість. Хоча уявлення про них 

змінюються в різні історичні епохи, ці критерії 

залишаються обов’язковою умовою існування людства [2, 

c.23]. 

Українська ціннісна картина світу історично 

переплітається з російською та білоруською. Їхня 

органічна близькість, а багато в чому – і спільність, 

закладені ще в часи Київської Русі. Українські цінності 

поєднують особистісні характерні риси душевного ладу 

українців та особливості вираження суспільно-

громадянської позиції. Ключовими серед них є такі: 

любов, милосердя, чемність і ввічливість, шанування 

батьків, родинні стосунки, рід, любов до рідної землі, 

праця і працелюбність, народоправство, вільнолюб-

ство [3, c.107-110]. 

Науковці виділяють цінності зовнішні (соціально-

зумовлені) і внутрішні (особистісно-зумовлені), 

зазначаючи, що між ними немає чіткого розмежування. 

В аксіології виокремлюють цінності індивідуальні, 

мікрогрупові (наприклад, сімейні), макрогрупові 

(соціальні, рольові, статусні), етнічні і загальнолюдські; 

визначають також цивілізаційні цінності (наприклад, 

цінності сучасного постіндустріального суспільства). 

Лінгвістів найбільше цікавлять явища, зафіксовані в 

мові – насамперед, у лексиці і фразеології [4, с.167]. 

Мова постає ключем до розуміння національно-

специфічних ознак тієї чи іншої культури, дає змогу 

виявити її ціннісні орієнтири за допомогою смислових 

утворень (концептів), що відображуються в ціннісній і 

концептуальній картинах світу. Мова є індикатором 

будь-яких змін колективної та індивідуальної свідомості, 

зумовлених соціально-культурними, технічними, 

економічними та іншими чинниками. Це не тільки 

власне вербалізація концептів, а й спосіб вираження їх 

соціальної оцінки, позитивного чи негативного 

ставлення до них, що склалося в суспільстві [3, c.113]. 
Предметом лінгвістичного вивчення стає комунікативна 

особистість як узагальнений образ носія культурно-

мовних і комунікативно-діяльнісних цінностей, знань, 

настанов, поведінкових реакцій. У структурі мовної 

особистості особливе місце належить цінностям – 

найбільш фундаментальним характеристикам культури, 

вищим орієнтирам поведінки, що виникають на основі 

знань, інформації, власного життєвого досвіду людини, 

репрезентуючи особистісно забарвлене ставлення до 

світу. Лінгвістична класифікація цінностей може мати 

різні основи. По-перше, учені виділяють такі типи 

оцінних слів: 

• слова, значення яких допускають однозначну 

загальномовну інтерпретацію в формі модальної рамки 

«це добре» або «це погано»;  

• слова, конотації та імплікації яких відкриті для 
подібної інтерпретації; 

• слова, значення яких можуть отримати подібну 
інтерпретацію лише в нестандартних ситуаціях.  

По-друге, цінним для людини є те, що відіграє 

істотну роль у її житті і тому отримує багатостороннє 

вираження в мові. Семантична щільність тієї чи іншої 

тематичної групи слів, деталізація найменування, 

виділення смислових відтінків є сигналом лінгвістичної 

У статті представлено характеристику ціннісної картини світу сучасної молоді. На матеріалі 

опитування студентів харківських ВНЗ аналізуються мовні засоби вираження ціннісних домінант. 

Визначено, що ключовими цінностями для молоді є родина, здоров’я, друзі, кохання, освіта.  

Ключові слова: цінності, ціннісні домінанти, мовна картина світу, мова, культура, молодь. 

 



   
182 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 
 

цінності позамовного об’єкта – предмета, процесу або 

поняття [4, с.167].  

У структурі мовної і комунікативної особистості 

доцільно враховувати поряд з оцінним і номінативним 

власне аксіологічний аспект проблеми. Беручи до уваги 

потреби людини та моральні настанови суспільства, 

конфлікт між благом для себе і благом для іншого, 

раціональний та ірраціональний характер переживання й 

розуміння цінностей, варто розрізняти матеріально-

утилітарні і духовно-моральні цінності. Перші пов’язані 

із задоволенням життєвих потреб людини, другі 

визначають власну поведінку й оцінку людиною 

навколишнього світу і самої себе. 

Щоб визначити ціннісні домінанти картини світу 

української молоді, ми провели опитування студентів-

першокурсників вищих навчальних закладів Харкова 

(Харківського національного аграрного університету 

імені В.В. Докучаєва, Національного університету 

цивільного захисту України). В опитування взяло участь 

100 студентів, яким було запропоновано відповісти на 

запитання: «Що для Вас є найціннішим у житті?», «Що 

робить Вас щасливими?». Студенти відповідали в 

довільній формі. Максимальна кількість окремих 

відповідей на кожне запитання не повинна була 

перевищувати 10. 

Для 86% респондентів найбільшою цінністю є сім’я 

(варіанти відповідей: батьки, родина, мама, тато, 

щаслива родина, гармонія в родині), а також близькі 

люди (рідні люди, брат, сестра, тітка, бабуся, дідусь) – 

27%. Беручи до уваги, що деякі студенти окремо 

називали родину і близьких людей, вважаємо за 

доцільне виділити ці поняття як самостійні. Незважаючи 

на такий умовний поділ, можна стверджувати, що 

найбільш цінною для абсолютної більшості опитуваних 

є сім’я (родина) – як у вузькому, так і в широкому 

розумінні слова. Свідченням актуальності концепту 

сім’я у свідомості реципієнтів є вживання синонімічних 

назв (сім’я, родина, батьки, рідні люди), виокремлення 

ключових компонентів (батько, мати, брат, сестра, 

бабуся, дідусь), наголошування на позитивних 

взаєминах у сім’ї, важливості спілкування (щаслива 

родина, щастя близьких, повага до рідних, гармонія в 

родині,спілкування з рідними, взаємини з родиною, 

усмішка рідних, чай з рідними). Варто зауважити, що 

більшість студентів-першокурсників – це учорашні 

школярі. Деякі з них живуть із батьками, а інші тільки 

починають самостійне життя, тому у переважній 

більшості анкет згадується батьківська родина і тільки у 

2% респондентів – власна родина. 

Значущими для першокурсників виявилися 

концептосфери здоров’я, друзі, кохання, представлені 

субстантивами і субстантивними словосполученнями: 

здоров’я, власне здоров’я (34%); здоров’я рідних, 

здоров’я близьких людей (19%); друзі, вірні друзі, кращі 

друзі, дружба – 38%; кохання, любов, кохана людина, 

почуття, стосунки – 33%.  

За даними наукових досліджень, сучасна молодь 

цінує освіту не стільки як «інтелектуальний капітал», 

скільки як джерело досягнення успіху. Цей фактор 

виявляє такі ціннісні орієнтири сучасної студентської 

молоді, як кар’єрний ріст, успішність, отримання 

престижної роботи [5, с.71]. Результати анкетування 

показують, що для 26% опитаних першокурсників 

цінними є навчання як процес здобуття освіти і сама 

освіта як результат навчання, де процесуальність 

виражена віддієслівними іменниками та дієслівними 

словосполученнями (заняття, успіхи в навчанні, 

здобути освіту, здобуття професії), а результат – 

субстантивним словосполученням (вища освіта). Для 

6% респондентів важливими постають успіхи в кар’єрі 

(кар’єрний ріст); для 2% – праця (робота). Такі 

показники свідчать, що для першокурсників важливим є 

саме навчання, а кар’єра і майбутня праця, мабуть, 

мають більшу цінність для студентів старших курсів.  

Концепт Батьківщини – «великої» і «малої» – 

актуалізували 6% респондентів за допомогою 

номінативів (Батьківщина, Україна, країна); 

субстантивних словосполучень (рідне село, рідна 

домівка), де сему «батьківщина» реалізують ад’єктив 

рідний; іменникової конструкції (місто, у якому я живу).  

Цінність життя (власного життя) визнали 

важливою 9% молодих людей; миру і світлого 

майбутнього – 6% (мирне небо, мир у моєму місті). Світ 

матеріальних цінностей представлений такими 

лексичними одиницями, як дім (гарний дім, наявність 

дому) – 5%; гроші – 2%; комфорт – 2%; добробут – 2%; 

достаток, матеріальні блага, матеріальний стан, 

матеріальне забезпечення – по 1%. 

Ціннісний потенціал концептосфери людина охоплює 

понятійно-раціональні, емоційно-чуттєві, мотиваційно-

вольові компоненти, виражені субстантивами з 

абстрактним значенням, субстантивними і вербальними 

словосполученнями (саморозвиток – 8%; досягнення 

цілей – 5%; розум – 2%; успіх, цілеспрямованість, 

самореалізація, бути вартим чогось, пізнання 

навколишнього світу, власна думка – по 1%). 

Сферу людських стосунків репрезентують концепти 

доброта – 7% респондентів; довіра, підтримка – по 6%; 

вірність – 5%; взаєморозуміння, щирість, повага, 

спілкування – по 3%; упевненість у людині, бути 

потрібним людям – по 2%; правда, віра, людяність, 
чесність – по 1%, об’єктивовані абстрактними іменниками, 

іменниковими та дієслівними словосполученнями. 

Концептосфера природи представлена субстантивами 

природа, тварини, собака (песик), кіт (13% 

респондентів). 

Концепт дозвілля в ціннісній картині світу 

студентства репрезентують такі його складники, як 

музика – 3%; книги – 2%; спорт, фільми, мотоцикл – по 

1%. Концептосферу відпочинок відображають субстантиви з 

абстрактним значенням (затишок, спокій, сон – по 1%), 

а іменники з конкретним значенням репрезентують 

сферу гастрономічних уподобань (шоколад, морозиво, 

кава – по 1%).  

Частина опитуваних (7% респондентів) виокремила 

серед цінностей поняття щастя (щастя близьких, щастя 

рідних людей, забезпечення щасливого життя собі і 

рідним). Значущість щастя у людському житті зумовила 

наше звернення до питання про те, що саме робить 

людину щасливою. Відповідне запитання увійшло до 

нашої анкети.  
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Зміст щастя видається очевидним усім, хто його 

відчуває. Однак намагання визначити його концептуально 
найчастіше завершуються посиланням на короткочасний 

стан певного виду або як на результат позитивної оцінки 

періоду чи життя в цілому. Щастя можна визначити в 
контексті індивідуального життя як досить рідкісну 

максимальну самореалізацію прагнень людини. Різні форми 

такої самореалізації оцінюються й відчуваються як щастя. 
Щоб бути задоволеною життям, людині потрібно володіти 

тим, що вона цінує. Фактори щастя – це все, що йому 
сприяє, а саме: здоров’я, краса, сили і здібності, добробут і 

влада, свобода, любов і дружба [6, c.143-147]. 

Як засвідчує анкетування, у свідомості української 
молоді поняття цінностей і щастя тісно пов’язані між 

собою. На запитання «Що робить Вас щасливими?» 83% 

респондентів відповіли сім’я, батьки, родина, любов 
батьків і до батьків, виправдання очікування батьків, увага 

рідних, повага матусі і бабусі, рідні люди, спокій у родині, 
щастя близьких, посмішка мами, радість рідних, сміх 

рідних, спілкування з рідними, відсутність сварок у родині, 

приїзд додому; 25% – друзі, вірні друзі, дружні відносини; 
19% – любов, кохана людина; 16% – здоров’я близьких; 9% – 

досягнення цілей, успіх; 8% – навчання, освіта; 8% – 
підтримка інших людей; 3% – здоров’я. Таким чином, для 

молоді найбільш значущою цінністю і водночас 

пріоритетним фактором відчуття щастя є сім’я. 
У контексті нашого дослідження викликає інтерес 

зіставлення змісту щастя у свідомості молодих людей, які 

належать до різних культур. Зокрема, за результатами 
опитування, проведеного The Associated Press і MTV, 20% 

американських підлітків відчувають себе щасливими, коли 
проводять час у родинному колі. Близько 73% опитуваних 

зазначили, що саме їхні стосунки з батьками роблять їх 

щасливими. Крім сім’ї, для молодих американців цінними є 
відносини з друзями. Романтичні стосунки відіграють 

важливу роль, але поступаються місцем самовизначенню в 

житті. Гроші та матеріальні цінності не визнаються 
запорукою щастя, хоча є необхідними для досягнення 

життєвих цілей (отримання освіти, створення власної 
сім’ї) [7].  

Висновки. Отже, ціннісні домінанти в картині світу 

постають у вигляді концептів, які відтворюються 
різноманітними лексико-семантичними засобами. 

Найбільш значущі цінності отримують багатостороннє 

вираження в мові. За результатами опитування, 
пріоритетними цінностями для молодих людей є родина, 

здоров’я, друзі, кохання. Важливими для студентів також є 
знання і здобуття освіти. Згідно з результатами опитування, 

духовно-моральні цінності переважають у свідомості 

молодих людей над матеріально-утилітарними. Варто 

зазначити спільність багатьох базових цінностей у картині 

світу сучасної молоді різних країн, що дає підстави 
сподіватися на успішність міжкультурної комунікації. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в 

характеристиці концепту щастя як складника ціннісної 
картини світу. 
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Постановка проблеми. Велика заслуга М. Лукаша в 

збагаченні української літературної мови полягає в тому, 

що для забезпечення стилістичної адекватності 

перекладу до мови оригіналу він зумів реалізувати 

потенційні можливості якнайширших і якнайглибших 

шарів лексики української мови – як у її писемному, так 

і в народнорозмовному виявах. Здатність тонко 

відчувати семантику слова, текст і підтекст оригіналу 

поєднувалися в М. Лукаша з надзвичайно глибоким 

знанням української мови в усьому розмаїтті її часового 

й територіального функціонування. 

Мета роботи – проаналізувати лексичні діалектизми 

української мови та зʼясувати їх роль у перекладацькій 

творчості Миколи Лукаша. 

Виклад основного матеріалу. М. Лукашеві часто 

робили закиди щодо використання лексики пасивного 

фонду української мови: «Перекладачі «збагачують» 

свою мову не тільки кальками з російської мови. 

Перекладаючи стилістично неоднорідні тексти з будь-

якої мови, вони вводять в активний ужиток діалектні, 

застарілі, рідковживані українські слова. При цьому 

діалектна, архаїчна, рідковживана лексика вживається не 

для відтворення колориту відповідної епохи, місцевості, 

не індивідуалізує мови персонажів. Вона 

використовується як протиставлення загальновживаним, 

нейтральним словам, призводячи до стилістичного 

ефекту незвичності, штучності, неприродності 

українського мовлення. Йдеться про слова і вирази, що 

мають у сучасних словниках позначку діалектне, 

обласне, застаріле, рідковживане, наприклад: бігме, 

бляск, згуки, здорожитися, здуміло, крамар, мапа, 

навзаході, обрус (убрус), опасуватися, облупаний, 

пантрувати, пательня, перевдяг, пігулки, погуторити, 

постерігати, пуделко, рура, рямця, скорше, утяжливий, 

філіжанка, хідник, шанець, шруб та ін.» [1, с.288]. 

З рецензії А. Могили на переклад «Декамерона», 

написаній у грудні 1963 р., виразно проглядається 

загальна офіційна настанова заперечувати доцільність 

використання у перекладах всіх шарів лексики, зокрема 

й діалектної: «Місцями в перекладі Лукаша натрапляємо 

на небажані факти, коли він намагається передавати 

стиль мови оригіналу підкреслено народно-розмовною 

манерою з широким залученням діалектних і 

просторічних явищ східнополіських (точніше, 

північносумських) говірок, що призводить до 

затуманення сміливих думок автора, робить новели 

нудними, позбавленими правди життя» [2, с.131]. У ряду 

прикладів невдалого, на думку рецензента, 

використання лексики, бачимо, напрнаприклад, такі: 

«дві безроги»; «послугачів бракувало» [2, с.136]; 

«розопсіли» (очевидно розсобачилися) [2; 3, с.137]; 

«зглибити недовідомі помисли» [2, с.138] та ін. Проте ці 

слова виступають органічною складовою частиною 

лексичного фонду української мови – їх уживання 

засвідчене пам’ятками староукранського періоду і 

представлене у творах українських письменників ХІХ – 

початку ХХ ст., напр.: безрога «свиня» (в 

західноукраїнському варіанті літературної мови кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. і в мові Лесі Українки), послугач 

«прислуга» (у мові І. Франка та О. Кобилянської); 

дієслово розопсіти слід пов’язувати не з 

«розсобачитися», а з розопсотитися «зледащіти, 

втратити людські моральні якості» (порівн. у перекладі 

Біблії, здійсненому П. Кулішем: О, як же 

р о з о п с о т и л а с ь  столиця, колись така вірна й повна 

правого суду! (Іс 1:21). 

І навпаки, Г. Кочур у передмові до Лукашевого 

перекладу «Декамерона» подав читачеві цілком 

переконливі аргументи того, чому використання 

найрізноманітніших, в тому числі й архаїчних, 

розмовних та діалектних, засобів української мови було 

цілком умотивованим: «Шлях, який обрав М. Лукаш, 

хоч найскладніший, але найбільш доцільний. Адже 

нікому й на думку не спаде дорікати авторові 

історичного роману, що його герої, представники 

віддаленого від нас часу, говорять не як наші сучасники, 

що письменник в міру своїх знань і уміння намагається 

нас перенести в мовну атмосферу старовини. До цього ж 

прагнув і перекладач «Декамерона»» [3, с.26]. 

У перекладах творів світової класики, здійснених 

М. Лукашем, віднайдено, зокрема, й нові функції для 

діалектних слів. Так, д і а л е к т н і  і м е н н и к и  

представлені тематичними групами, до яких входять 

лексеми як з конкретним, так і абстрактним значеннями. 

До тематичної групи на позначення н а з в  о с і б  

належать такі слова: 

послугач – той, хто комусь прислуговує: Од того, що 

сусіди, родичі й приятелі покидали недужих, а 

У статті проаналізовано діалектні слова, які зафіксовано у перекладах світової класики, здійснених 

М. Лукашем. Вони представлені різними тематичними групами й у межах різних частин мови. Особливу 

увагу звернено на буковинські діалектизми, однією зі специфічних груп яких є запозичення з румунської мови. 

А також виявлено, що М. Лукаш у практиці залучення діалектизмів південно-західного наріччя до текстів 

літературної мови, спирався на традиції українського перекладу, зокрема – на творчий досвід І. Франка. 

Ключові слова: лексичні діалектизми, південно-західне наріччя, перекладацька практика, М. Лукаш, 
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послугачів бракувало, повівся був звичай, досі не 

чуваний, що женщини хороші, вродливі й значного роду, 

захорувавши, не гребували послугами мужчини 

(Декамерон, с.34); у «Словнику української мови» 

значення цієї лексеми ілюстровано контекстами з творів 

І. Франка: Зимою, коли не було либацького заробітку, він 

звичайно наймався в Дрогобичі на.. послугача.. до 

готелю; О. Кобилянської: Негідна мачуха, занедбавши їх 

[сиротят] до крайності, обернула їх у послугачів і 

затроювала [затруювала] їх життя систематично й 

Лесі Українки: – Та, боже мій, краще не жити, ніж 

доживати вік такою безсловесною рабинею, таким 

нещасним попихачем, безнадійним послугачем, як ота 

безталанниця! (СУМ, VІІ, с.342), що вказує на активне 

побутування цього слова у мові представників південно-

західного та північного наріч. Окрім іменника чол. роду, 

у перекладах М. Лукаша засвідчено й форму жін. роду 

послугачка, діал. – служниця: Дон Кіхот перебрався, 

прип’яв меча на шабельтасі, накинув шарлатову кирею 

на рамена, накрився шличком зеленої саєти, якого 

піднесли йому послугачки (Д. К., с.482). Значення 

лексеми послугачка у „Словнику української мови” 

ілюстровано контекстом із твору І. Франка: Бідна.. 

послугачка щоденною важкою працею здобуває собі 

кусник чорного хліба (СУМ, VІІ, с.342); 

хиря – хвора людина, що має жалюгідний вигляд: 

Вклоніться правій нашій вірі Так написав до них султан 

Зареготали чуприндирі І тут же в відповідь листа 

Ушкварили бундючній хирі (Лукаш 1990, с.324); у 

«Словнику української мови» цю іменникову лексему 

наведено без ілюстративного матеріалу (СУМ, ХІ, с. 60); 

слід зауважити, що у буковинських говірках зафіксовано 

іменник хирість – «легка недуга»: Якась хирість – 

спати тягне (СБГ, с.611). 

Окрему тематичну групу становлять іменники  – 

н а з в и  о д я г у : 

гунька – «верхня одежа з домотканого грубого, 

переважно нефарбованого сукна»: На ньому [хлопцеві] 

була коротенька сіра гунька на дві поли <…> (Д. К., 

с.161); це слово у СУМ наведено з ототожнювальним 

значенням „те саме, що гуня”, що маркується як 

заст[аріле], з посиланнями на контексти з творів 

І. Франка, Ю. Смолича (СУМ, ІІ, с.195); проте це слово 

широко побутує у поліських говірках, на що вказують 

матеріали «Словника поліських говірок», зокрема: гуня – 

1) «верхній жіночий одяг»; 2) перен. «вайлувата, неохайна 

жінка» (СПГ, Житом. обл., Чернігів. обл., с.61); 

кошуля – сорочка: Мавризований архангел у 

цяцькованій кошулі на мітингу хвиль хитючих шукав 

шуму й люлі-люлі (Лукаш 1990, с.441); таке ж значення у 

СУМ ілюстровано контекстами з творів І. Кочерги, 

М. Бажана (СУМ, ІV, с.318); у «Словнику поліських 

говірок» значення іменника кошуля містить додаткову 

сему – «вишита», що вказує на різновид сорочки (СПГ; 

Житомир. обл., с.105). Цю лексему фіксуємо й у 

сучасній польській мові (п. koszula – «сорочка»); 

кресаня – капелюх: У кресані голубій Бравий хлопець-

верховинець, Вірний дівчині своїй Бравий верховинець 

(Лукаш 1990, с.167); у «Словнику української мови» 

значення цього іменника підтверджено контекстами з 

творів І. Франка: Волосся [вугляра].. спадало з-під 

чорної повстяної кресані на його плечі та 

М. Коцюбинського: Ледве помітний в лісовім зелі, 

збирав [Іван] квітки і косичив ними свою кресаню 

(СУМ, ІV, с.335); 

пальчатка – рукавичка з відділенням для кожного 

пальця: Сеє сказавши, зняв із руки пальчатку (Д. К., 

с.576); у «Словнику української мови» значення цієї 

лексеми ілюстровано контекстом із твору Г. Григоренка 

(СУМ, VІ, с.35); у значенні – «рукавичка з відділенням 

для кожного пальця» це слово зафіксоване у поліських 

говірках (СПГ, Київськ. обл., Житом. обл., с.151), а в 

говірках Нижньої Наддніпрянщини іменник пальчатка 

засвідчено в значенні – «рукавичка» (СГНН, с.73). 

Серед іменників із конкретним значенням 

виокремлюємо н а з в и ,  п о в ’ я з а н і  з р о с л и н н и м  

с в і т о м : 

гордина (гордовина) – горобина:...усі в баєвих сукнях 

зелених, коси в іншої заплетені, а в іншої розпущені, та 

все біляві, одна в одну, не кажи ти золоття соняшне, 

вінки на них барвіють із троянд і жасмину, із щирця й 

гордовини (Д. К., с.431); у Словнику Грінченка іменник 

гордовина має кілька значень: у першому випадку його 

семантика співвідноситься зі значенням лексеми 

гордина – рос. «растение» (Viburnum Lantana), із 

посиланням на працю І. Верхратського. З цієї ж праці 

наведено посилання й до значення «Malva crispa»: З 

инших овочів найбільше ідять вишні, дальше дерен, 

черемху, гордовину («Матеріали до укр. етнології», т.1, 

записи з Галичини); Пішов у ліс... Чи горіх знайде 

хлопець, чи китицями гордовину (Свидницький, 

Люборацькі); Ой у городі та гордовина, на гордовині та 

зозуленька (народні пісні у записах Чубинського) 

(Сл. Гр., 1, с.310); це слово засвідчено й у «Словнику 

буковинських говірок», порівн.: гордовина – «горобина»: 

Така рясна гордовина, аж гіля повгиналося (СБГ, с.74); 

купава – латаття: Ампаро... Одним одна в своїм домі, 

сердешная паво! Вся в білім – чи лілея, чи купава? 

(Лукаш 1990, с.423); таке ж значення у СУМ 

підтверджується контекстами з творів М. Рильського: 

Здавалось – цілий світ у водах, між купав, Тремтів і 

майорів, одбившися яскраво та Л. Забашти: Захочу я – 

русалкою плистиму Між білосніжних лілій і купав 

(СУМ, ІV, с.400); 

лиліяс – бузок: Ти дивний сад спокус де не один вже 

пас Зальотний припутень свої голодні зори Тут дикий 

виноград і пишний лиліяс Красолі запашні й тернисті 

пасифлори (Лукаш 1990, с.373); у Словнику Грінченка 

значення цього слова – рос. «растение» – ілюструється 

контекстами з творів П. Куліша: Схилився кущ 

розкішний лиліясу та Ганни Барвінок: Кущ лиліясу і 

троянди два кущі (Сл. Гр., 2, с.359); варто зазначити, що 

у покажчику слів, який наведено у двотомному виданні 

творів П. Куліша, іменник лиліяс фіксуємо у значенні 

«лілія»; автори «Етимологічного словника української 

мови» значення цього слова подають через іменник 

аляляс «бузок» і роблять припущення, що слово лиліяс 

є результатом видозміни у вимові місцевих поміщиків 

французького слова le lilas «бузок» (ЕСУМ, 1, с.63). 

Абстрактні іменники представлені й у тематичній 

групі на позначення л ю д с ь к и х  с т о с у н к і в : 

зв’яга – сварка: А з преісподніх глибин біси підіймають 
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зв’ягу і змагу Ах то чаклун під пару юдейському Симону 

Магу (Лукаш 1990, с.318); лексему звяга у «Словнику 

української мови» подано у двох значеннях: 

1) «гавкання» (з посиланням на приказку не боїться вовк 

собаки, але його зв’яги зі збірника М. Номиса); 

2) «сварка» (ілюстративний контекст із творів Ганни 

Барвінок: Така зв’яга йде в дому) (СУМ, ІІІ, с.502) – ці 

значення й контексти наведено зі Словника Грінченка, у 

якому представлено й прикметник зв’ягливий – «охочий 

до гавкання, гавкучий»: Зв’ягливого не бійся, а кусливого 

(Сл. Гр., 2, с.136); 

заслуженина – заробіток: А як почну його [наймита] 

за те недбальство чи, може, й шахрайство карати, то 

він каже, що я скупар і пеню на його волочу, аби 

заслуженини не платити (Д. К., с.36); у «Словнику 

української мови» для ілюстрації лексичного значення 

цього слова наведено контекст із твору Лесі Українки: 

[Герміона:] Даремне ти, Антею, не взяв від нього 

грошей.. Сяк чи так, а се ж твоя заслуженина (СУМ, 

ІІІ, с.316); однак це слово було характерне для мови 

західноукраїнської інтелігенції кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., порівн.: заслуженина – «плата, належна за 

виконання обов’язків слуги» (МСБ, с.140); 

марниця – дрібниця: Де то видано, щоб такі 

дрібниці, такі марниці та могли заклопотати такий, як 

у вас, дозрілий ум, що йому й більші труднощі за іграшку 

поконати й подолати? (Д.К., с.9); у «Словнику української 

мови» значення цього слова подано з посиланнями на 

контексти з творів М. Ірчана та О. Кобилянської: Нараз 

[Олекса] спитав: – Скажи мені, люба дівчино, чи ти 

будеш і в нас дома тратити стільки часу на марниці? 

(СУМ, ІV, c.631); 

пайда – щастя, талан: Та інша, щоб мене влестити, 

привезла б з собою кошик хустя, сорочок, хусточок і 

шкарпеток (хоть шкарпеток я не ношу), а ця все 

лається, мабуть, забула, як у нас кажуть: золотий осел 

і на гору вивезе, є пайда, то гайда, на Бога здавайся, а 

сам роботи не цурайся (Д. К., с.251); це значення у СУМ 

наведено з покликанням на Словник Грінченка (СУМ, 

VІ, с.16), а в Словнику Грінченка воно подано як 

відповідник до рос. „приношеніе, благодарность; удача” 

й ілюструється записами з Харківщини: Як нема пайди, то 

з хати не йди (Сл. Гр., 3, с.87); у говірках Нижньої 

Наддніпрянщини іменник пайда засвідчено у двох 

значеннях: 1) «везіння, талан, щастя»; 2) «підходящий, 

сприятливий момент (час, період) для наживи, 

здійснення якихось намірів» (СГНН, с.70). 

Д і а л е к т н і  п р и к м е т н и к и  у перекладах 

М. Лукаша представлені значно меншою кількістю слів, 

напр.: 

звинний – меткий, спритний: На стінах зал – краса 

богинь; Вакханки пристрасні і звинні, Несуть до уст 

п’янкий нектар... Бий, дзвоне з Нотр-Дам, сьогодні на 

подзвіння, А завтра на пожар! (Лукаш 1990, с.197); у 

«Словнику української мови» значення цього слова 

ілюстровано контекстом із твору І. Франка: Звинна, як 

вивірка, Мирослава швидко видряпалась назад на той 

вал, з якого була впала (СУМ, ІІІ, с.472); 

літеплий – теплий: Він пірвав її за коси і хітон їй 

роздирає, і по білій чистій мапі течуть літеплі корали 

(Лукаш 1990, с.457); «Словник української мови» подає 

цей прикметник через посилання на Словник Грінченка 

(СУМ, ІV, c.528); у якому значення лексеми літеплий 

(«теплий») підтверджено контекстом із праці 

В. Шухевича «Гуцульщина»: Літепла вода. Літепле 

молоко (Сл. Гр., 2, с.371), проте твірне слово літепло 

(«тепла вода») подається за етнографічними матеріалами 

В. Василенка з Полтавської губернії: Начерпай води 

холодної і постав на огонь, зогрій літепла, промий мої 

смертельні рани; зменш. літеплечко (Сл. Гр., 2, с.371); 

у СУМ до слова літепло подаються ілюстрації з творів 

М. Коцюбинського та інших письменників – переважно 

наддніпрянців (у І. Нечуя-Левицького воно вжито в 

порівняльному звороті: з теплої, як літепло, води 

встала тонесенька пара (Н.-Лев.); образно-поетичне 

вживання слова літепло засвідчують твори О. Гончара: 

м’яке атласне літепло синього південного вечора; 

П. Усенка: Яблуні чорне і голе галуззя В сонячнім 

літеплі, в чистій блакиті) (СУМ, IV, с.528). 

Д і а л е к т н і  д і є с л о в а  представлені в перекладах 

М. Лукаша такими лексемами: 

менджувати – баришувати: Жив колись, кажуть, у 

Перуджії молодик на назвисько Андреуччо ді П’єтро, і 

менджував він кіньми (Декамерон, с.100); (контексти з 

творів Панаса Мирного, П. Панча; СУМ, ІV, c.672); у 

Словнику Грінченка цю лексему наведено в значенні – 

рос. «постоянно меняться; барышничать посредствомъ 

промена»: Менджує, як циган кіньми (Сл. Гр., 2, с.416); 

мишкувати – стежити: Летіть, летіть, конята 

прудкі, Сьогодні тут не місце журбі, Нехай шахрай 

мишкує в юрбі, Летіть, летіть, бо грають дудки! 

(Лукаш 1990, с.262); «Словник української мови» 

ілюструє це дієслово контекстами з творів І. Франка, 

П. Козланюка (СУМ, ІV, с.723); 

напастувати – зачіпати, нападати: От їй же право, 

пане, послав мені Бог на розум, що і мене якийсь 

чорнокнижник напастує (Д. К., с.412); у СУМ це 

значення підтверджується контекстами з творів 

І. Франка, А. Крушельницького (СУМ, V, с.139); 

присочити – „підстерігати”: Ти думав согрішити 

потаймиру, та що один знає, узнає, дасть Бог, і другий, 

я таки присочила тебе, що ти й не сподівався! 

(Декамерон, с.199); у реєстрі СУМ це дієслово не 

зафіксоване, проте для ілюстрації значення 

«подкараулить» у Словнику Грінченка використано 

записи з Чернігівщини: Я таки присочила, хто в нас 

капусту краде (Сл. Гр., 3, с.440); варто зазначити, що 

твірне дієслово сочит (сочіть) –«стежити, пильнувати, 

підстерігати» побутує й у сучасних говірках 

Чернігівщини (СПГ, Черніг. обл., с.201). 

Трапляються у перекладах М. Лукаша й буковинські 

діалектизми, однією зі специфічних груп яких є 

запозичення з румунської мови. У сучасній українській 

мові ці слова увійшли до пасивного фонду, однак їх 

включено до реєстру «Словника української мови» зі 

стильовим маркуванням діал[ектне]: 

плай – стежка в горах (ілюстр. контексти – з творів 

І. Франка, П. Воронька; СУМ, VІ, с.558); порівн.: у 

рум. plai – 1) «край гори», 2) «схил гори, на якому 

пасуться вівці», 3) «стежка, яка з’єднує дві гори» [4, 

с.235]; у М. Лукаша: А на кожнім горнім плаї Світляків 

рясніють зграї, Щоб зблукались мимохідні (Фауст, с.143); 
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сарака – бідолаха (з посиланням на твори І. Франка, 

Г. Хоткевича; СУМ, ІХ, с.58); порівн.: у рум. săracă – 

«бідака, бідолаха» [4, с.235]; у М. Лукаша: Я ж, сарака, 

й натщесерце гречний до панів: „Вибачайте, цісарськії 

слуги, що я без штанів!” (Лукаш 1990, с.205); 

стокмитися – домовитися, зійтися в ціні: – Іди собі 

з богом, чоловіче добрий: жінка, бач, за сім золотих 

стокмилася, а ти мені більше п’яти не хтів дати 

(Декамерон, с.390); порівн.: рум. a tocmi – 

1) «обговорювати ціну якогось товару для отримання 

згоди, торгуватися»; 2) народн. «найматися на роботу 

тощо» [4, с.238]. «Словник української мови» цього 

слова не фіксує. 

Висновки. Докладний аналіз лексичних 

діалектизмів, реалізованих у перекладацькій практиці 

Микола Лукаш виявляє, що окремі з них мали свою 

традицію й набули виразної стильової специфіки в 

українській літературній мові. Вибір діалектного слова 

не був для М. Лукаша самоціллю, а випливав 

насамперед із потреби знайти такі слова, що були б 

семантично більш умотивовані й більш доречні з огляду 

на час і ті події чи ситуації, що їх описано в творах, які 

він перекладав. Послідовність застосування принципу 

узвичаєності сприяла активізації слів і зворотів 

західноукраїнського варіанта літературної мови кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., представлених творами І. Франка, 

О. Кобилянської, В. Стефаника та інших галицьких і 

буковинських письменників. Окрім того, М. Лукаш 

продовжував традиції не лише українських 

письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст., а й 

поглиблював ті новітні тенденції, які виявилися в 

українській поезії повоєнного часу. 
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UKRAINIAN LANGUAGE LEXICAL DIALECTISMS IN MYKOLA LUKASH TRANSLATION ACTIVITY 

The article analyzes the dialect words recorded in the translation of world classics performed by Mykola Lukash. They are 

represented by different thematic groups and within different parts of speech. Particular attention is paid to Bukovinian 

dialectisms, one of the specific groups which are borrowings from Romanian language. And also it is revealed that Mykola 

Lukash relies on Ukrainian translation traditions in attraction of southwestern dialectisms to Ukrainian language dialect texts, 

in particular on Ivan Franko literature experience. 

Key words: lexical dialect, south-west dialect, translation activity, Mykola Lukash, Ivan Franko. 
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Постановка проблемы. Повесть «Тень Демона» 

(2015) входит в цикл «Киевские ведьмы», уже более 

десяти лет пишущийся современным русскоязычным 

украинским прозаиком Ладой Лузиной и включающий 

(на данный момент) девять романов и повестей. В 

жанровом отношении все эти произведения относятся к 

так называемому городскому фэнтези, разрабаты-

вающему мифологию современного мегаполиса. 

Главным героем цикла помимо трех девушек, случайно 

получивших дар ведовства и ставших хранительницами 

украинской столицы – киевицами, становится сам 

древний Киев. События рассматриваемой нами повести 

разворачиваются традиционно для данного цикла в 

нескольких временных пластах: 1888 году, в начале ХХ 

века и в наше время. Среди действующих лиц книги 

любимый художник писательницы Михаил Врубель, 

уже становившийся персонажем предыдущих частей 

сериала, его коллега Вильгельм Катарбинский, 

знаменитый винодел Николай Шустов и др.  

Творчество Лузиной достаточно противоречиво 

оценивается современной критикой. Некоторые 

рецензенты отзываются о ее сочинениях с восторгом, 

иные говорят о них сдержанно или даже с явным 

пренебрежением, отказывая писательнице в умении 

владеть словом, обвиняя в безвкусице и погоне за 

сенсациями [1]. «Тень Демона» также пока не попадала 

в поле интересов литературоведения, хотя исследование 

ее и всего цикла Лузиной в целом стало бы весьма 

полезным для изучения трансформации киевской темы в 

современной русскоязычной литературе Украины, а 

также жанровой природы городского фэнтези. Вышло 

всего несколько сетевых рецензий, где, как правило, 

пересказывается сюжет произведения. Упоминается 

«Тень Демона» и в ряде интервью, данных 

писательницей в связи с выходом новой книги. Всего 

этого явно недостаточно для научного освоения этого, 

несомненно, любопытного текста. Цель работы. В 

данной статье, не претендуя на исчерпывающий анализ 

повести, мы рассмотрим проблему отражения в ней 

оппозиции свое/чужое, как одной из ключевых 

составляющих основного конфликта произведения. 

Изложение основного материала. Произведения, 

входящие в цикл «Киевские ведьмы», можно разделить 

на две группы. К первой относятся тексты, посвященные 

культурной жизни Киева рубежа XIX–XX веков: «Меч и 

Крест», «Выстрел в Опере», «Рецепт Мастера», 

«Принцесса Греза», «Каменная гостья». Они насыщены 

историческим материалом, полны интертекстуальных 

отсылок, в них действует множество реальных лиц 

Серебряного века. Другая группа написана в основном 

на фольклорно-этнографическом материале и связана с 

определенными праздниками славянского языческого 

календаря (распространенными, прежде всего, в 

Киевском регионе): «Ледяная царевна», «Никола 

Мокрый», «Тень Демона». Для этого пласта характерно 

использование произведений устного народного 

творчества, интертекст уступает место 

интермедиальности, т. е. привлечению выразительных 

средств музыки, живописи, хореографии и пр. Различны 

природы конфликтов в сочинениях первой и второй 

групп. В «культурологических» обычно делаются 

попытки разгадать те или иные тайны, связанные с 

творчеством деятелей Серебряного века, в 

«фольклорных» автор стремится воскресить забытые 

народные празднества и традиции, сопоставляя 

христианство и язычество. В то же время провести 

резкую грань между сочинениями обеих групп нельзя, 

поскольку как в произведениях первой можно отыскать 

этнографические и фольклорные элементы, так и в 

произведениях второй встречаются культурологические 

мотивы и иногда действуют реальные исторические 

персонажи. (Например, Врубель, Шустов, Катарбинский 

в рассматриваемой нами «Тени Демона»).   

В основе конфликтов произведений Лузиной, 

относящихся к «фольклорной» группе, почти всегда 

лежит оппозиция свое/чужое. Исследованием этой 

проблемы занимались А.К. Байбурин, М.М. Бахтин, 

Э. Бенвениста, Б. Ванденфельс, Ю.М. Лотман, 

В.М. Пивоев, Ю.С. Степанов, В.Н. Топоров, М. Элиаде и 

другие. Данное противопоставление является одним из 

наиболее древних, знаковых компонентов человеческого 

сознания. Так, В.М. Пивоев предполагает, что «архетип-

дилемма «свое-чужое» является врожденным и 

Статья посвящена творчеству современной русскоязычной украинской писательницы Лады Лузиной. 

Рассматривается ее повесть «Тень Демона», входящая в цикл «Киевские ведьмы». В частности, 

проанализировано отражение в тексте произведения оппозиции свое/чужое, как одной из составляющих 

основного конфликта произведения. Рассмотрены бинарные оппозиции Запад/Восток, Хэллоуин/Деды, 

ад/провал, рай/Ирий, маска/лицо, карнавал/поминки и др. Рассмотрение основных дихотомий, 

присутствующих в повести Лады Лузиной «Тень Демона» и связанных с оппозицией свое/чужое, дает 

ключ к пониманию и истолкованию авторского замысла.   
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наследуется по генетическим каналам, является 

инстинктивной реакцией». Источником же «различения 

«своего» и «чужого» является процесс рождения 

человека, во время которого он из мира «своего» 

(внутриутробного) оказывается во враждебном «чужом» 

мире. Мечта «вернуться назад» является архетипической 

основой деятельности по освоению мира, попыткой 

превращения его в аналог утробы матери, где было 

уютно и комфортно, где миропонимание человека 

выражалось формулой «мир есть Я»» [2, c.4]. Сходные 

идеи высказывает и Лада Лузина в «Тени Демона».  

Основной конфликт повести зиждется на 

типизировано-системных оппозициях «свой/чужой», 

«добро/зло», «верх/низ», которые расширяются за счет 

символических дилемм «Восток/Запад», «христианство/ 

язычество», «ад/рай», «маска/лицо». Отправной же 

точкой сюжета становится празднование современными 

киевлянами Хэллоуина. В этом плане «Тень Демона» 

продолжает «календарную» традицию, начатую в 

«Николе Мокром», действие которого происходит во 

время Русалий и праздника Ивана Купала, и «Ледяной 

царевне», где события отнесены к празднику святого 

Николая Угодника и святкам.  

Сама писательница в интервью, данных в связи с 

выходом и презентациями «Тени Демона», а также 

специально посвященных Хэллоуину, неоднократно 

подчеркивает, что у нее нет каких-либо предубеждений 

против этого праздника. «Для меня Хэллоуин не значит 

ровным счетом ничего, – утверждает Лузина. – Но я 

считаю, что раз уж его отмечают и бороться с этим 

бесполезно, то нужно, как в известной шутке, хотя бы 

возглавить» [3]. «Я не из тех, кто считает, что 

пришедший к нам американский Хэллоуин – плохо... 

Плохо то, что Хэллоуин использует нас, а не мы его» [4]. 

«Мы знаем Хэллоуин, как зарубежную культуру, 

пришедшую к нам благодаря очень хорошей рекламе. 

Американцы свои праздники очень хорошо 

рекламируют, создавая яркие традиции. И мы их 

перенимаем, что не так уж страшно. Но мы не хотим 

вспоминать что-то собственное» [5].  

В то же время практически в каждом из 

процитированных интервью «чужому» Хэллоуину 

противопоставляется отечественный, «свой» аналог – 

Деды. «По большому счету, это аналог Хэллоуина, но 

сохранил в себе исконный, очень интересный и, самое 

главное, важный для каждого человека смысл. Я целую 

книжку «Киевские ведьмы. Тень Демона» посвятила 

теме Хэллоуина и Дедов» [3]. Как видим, сам автор 

подчеркивает наличие в своей книге определенной 

культурной оппозиции. «В Америке к тебе приходят 

страшные маски с того света и просят угощения. У нас в 

этот период кормили своих предков: ставили им на стол 

или на подоконник кутью или коливо (сейчас от этой 

традиции осталась только рюмочка водки с куском 

хлеба, которую ставят для усопшего на похоронах). Но 

намного важнее, что раньше в этот день съезжались все 

родственники, садились за стол, вспоминали всех тех, 

кого уже нет с ними, рассказывали о них истории – 

героические, смешные, веселые. Подумайте, какое 

огромное значение это имеет для воспитания детей – 

возможность услышать истории о своих предках» [6]. 

Лузина указывает еще на одну оппозиционную дилемму, 

присутствующую в её тексте – маска/лицо. Тема 

карнавала, цирка, гулянья вообще важна для понимания 

смысловых констант анализируемого произведения. 

«Ритуал переодевания, – отмечает Лузина, – имеет 

корни в древней шаманской магии: колдуны 

переодевались, к примеру, в зверей и танцевали перед 

охотой. Смысл был в том, чтобы слиться с этой 

сущностью и иметь возможность на нее влиять. У нас 

этот обычай сохранился в виде колядок, это остаточные 

явления ритуальных танцев. В переодевании на 

Хэллоуин такой же смысл: ты переодеваешься в какое-

то существо и, как следствие, можешь на него влиять, а 

главное, оно не может сделать тебе ничего плохого. 

Правда, сейчас это превратилось в обычный 

карнавал» [3]. Сходные мысли изложены в работе 

А.К. Байбурина «Ритуал: свое и чужое», которая, 

возможно, была одним из источников для написания 

«Тени Демона» [7].    

Рассмотрим бинарные оппозиции, присутствующие в 

повести Лузиной «Тень Демона»: Запад/Восток, 

христианство/язычество, Хэллоуин/Деды, ад/провал, 

рай/Ирий, карнавал/поминки, маска/лицо. Первая и 

вторая дихотомии, в предыдущих произведениях цикла, 

как правило, тождественные, здесь теряют синонимию. 

Хэллоуин, хоть и имеющий частичное отношение ко 

Дню всех Святых, по сути не является христианским 

праздником, восходя корнями к традициям древних 

кельтов Ирландии и Шотландии. Таким образом, 

основной в повести становится оппозиция Запад/Восток, 

равная по смыслу противопоставлению Хэллоуин/Деды, 

а остальные названные выше оппозиции являются 

вспомогательными, посредством которых и реализуется 

главная, составляющая стержень конфликта 

произведения дихотомия.  

Уже в прологе повести звучат основные мотивы, 

пронизывающие весь текст: тьма, смерть, ад, рай-Ирий, 

врата, провал (Провалля), жертва, маска, карнавал. 

Создается ощущение тревоги, ожидания какой-то 

трагедии, катастрофы. Неясно, когда именно происходит 

действие сценки с двумя молодыми людьми, 

решившими отметить Хэллоуин на кладбище. По 

некоторым намекам (могила загадочной девушки 

Дарины/Даши/Ирины, скончавшейся в 188.. году и чем-

то дорогой одному из парней) можно заключить, что 

события эти разворачиваются в будущем, примерно 

через четверть века после «дня сегодняшнего». Однако 

впоследствии этот сюжет так и не получит внятного 

объяснения. Вероятно, старшим из двух парней, 

двадцатичетырехлетним блондином является сын 

киевицы Маши и Михаила Врубеля, Миша-маладший, 

не названный по имени потому, что в конце пролога, где 

действие происходит в наши дни, он, еще бессловесный 

малыш, был отравлен Кылыной. Назови его автор по 

имени, можно было бы понять, что Миша остался жив, и 

драматизм ситуации был бы снижен. 

Для дихотомии Хэллоуин/Деды очень важны 

противопоставления карнавал/поминки и маска/лицо. 

«Ряжение, – указывает А.К. Байбурин, – происходило в 

основном на святках и масленице, т. е. было приурочено 

к переломным моментам годового цикла. В эти 
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ритуально отмеченные промежутки времени создавалась 

картина дезорганизации, бесструктурности. Мир, 

включающий и свое, и чужое, лишался привычного 

облика. Границы между различными сферами (в том 

числе и основная граница между своим и чужим) теряли 

свои свойства, отменялись. В результате свое и чужое 

перемешивалось, что невозможно себе представить в 

обыденной жизни. Возникала ситуация временного 

хаоса, необходимая для обновления мира, разделения 

сфер и упрочения границ между ними» [7, c.8]. 

Карнавал, маски, костюмы ряженых, фонари-тыквы, 

сбор ряжеными сладостей с угрозами «сладость или 

гадость/проказа» – неизменные атрибуты европейско-

американского Хэллоуина. Для славянского 

(украинского) менталитета подобное поведение во время 

поминального цикла неестественно. Более привычно 

переодевание и сбор подарков на святках, когда принято 

радоваться, славя рождение Богочеловека Христа, или 

на масленичной неделе, предшествующей великому 

посту. В принципе, и для ряда западных (прежде всего, 

католических) культур карнавал является отправной 

точкой для предпасхального поста. Хэллоуин 

выбивается из традиционного церковного христианского 

календаря, являясь отголоском языческих верований. 

Обычай праздновать его приходит в Европу, а затем и 

Америку со средины XIX века, когда влияние церкви на 

общество заметно ослабело. С появлением же массовой, 

коммерческой культуры в XX веке широкое и бурное 

празднование Хэллоуина, как верно замечает Лада 

Лузина, тоже приобрело коммерческий характер, 

породив индустрию товаров, атрибутов и аксессуаров, 

необходимых для «правильной» встречи праздника.  

Показывая современный Киев, готовящийся к 

Хэллоуину, писательница отмечает, что большинство из 

ее земляков не понимают глубинного смысла этого 

чужого для нас праздника, просто переняв внешние его 

атрибуты, привнесенные в наш быт американским 

масскультом. Страшные маски, костюмы, тыквы с 

вырезанными рожицами и свечками внутри – вот все, 

что усвоено украинцами. На самом деле никто не знает, 

как и, главное, зачем все это «работает». В то же время 

практически забыт собственный поминальный цикл, 

отмечавшийся нашими предками в конце осени. 

Забвение отечественных традиций и обычаев, 

национальной истории крайне опасно для народа.  

Иллюстрируя этот тезис, Лузина переносит читателя 

вместе с киевицей Дашей и ведуньей Акнир (дочерью 

бывшей киевицы Кылыны, передавшей перед смертью 

свой дар трем героиням цикла) в Киев 1888 года. 

Поскольку традиций празднования Хэллоуина в Украине 

тогда еще не было, писательница помещает девушек в 

цирк, атмосфера которого, по ее мнению, сродни 

карнавальной. И здесь есть переодевания, маски, грим, 

прячущий истинное лицо человека. Среди цирковых не 

случайно находится ирландка Пепита, готовящаяся к 

Хэллоуину. Именно она знакомит Дашу и Акнир с 

генезисом праздника и провозглашает появление в Киеве 

знаменитого лондонского серийного убийцы Джека 

Потрошителя. Джек Потрошитель в повести – самая 

непонятная и загадочная фигура. Это маска, 

напоминающая об известном атрибуте праздника – 

тыкве «светильник Джека», одно из олицетворений 

Хэллоуина. За ней прячутся сразу несколько личностей, 

среди которых и реальный английский преступник, и  

полубезумный садист и насильник князь Рюмский, и 

даже сам художник Михаил Врубель. Потрошитель, как 

и сами героини, способен пронзать время и 

пространство, неся угрозу киевицам и охраняемому им 

Городу. С ним ассоциируется одно из прочтений 

названия повести, поскольку он и есть тенью Демона, 

которую необходимо изгнать, уничтожить.  

С образом-маской Джека Потрошителя тесно связана 

дихотомия живые/мертвые. Маньяк-убийца становится 

как бы психопомпом, проводником душ из мира живых в 

мир мертвых. С другой стороны, ему удается то, что 

практически не удавалось проводникам душ из древних 

мифологий (тому же Гермесу). Он оказывается 

способным выводить души мертвых в мир живых, 

становясь целью-приманкой для призраков убитых им 

людей, а также душ предков Даши и Акнир, решивших 

защитить, спасти девушек от злого умысла Потрошителя.  

Безумию и круговерти европейского карнавала 

противостоит степенность и величавость поминальных 

обрядов, свершавшихся на славянский праздник Дедов-и-

Бабов. Не отбирать с угрозами сладости, а отдавать еду 

усопшим предкам, вспоминая их добрые дела, всячески 

величая и прославляя, – вот главное отличие «своего» 

праздника от «чужого». «Предки (деды, родители), – 

справедливо отмечает А.К. Байбурин, – особая категория 

персонажей, относящихся одновременно к своему и к 

чужому. Они расцениваются и как «свои в чужом», и как 

«чужие в своем». Поэтому в отношении к ним отчетливо 

проявляются две тенденции: с одной стороны – страх, 

стремление изолировать, оградить себя от общения с 

ними; с другой – почтение и почитание, стремление 

поддержать связь» [7, c.12]. Накормленные, «сытые» 

души предков или просто людей, которых вспомнили и 

пожалели живые, становятся их верными помощниками и 

защитниками.  

С дихотомией живые/мертвые связаны оппозиции 

ад/провалля, рай/Ирий. Причем в повести Лузиной мы 

сталкиваемся с булгаковской трактовкой ада и рая как 

неких персональных локаций, созданных для 

пребывания там после смерти конкретного человека 

(Мастер, получивший «покой»). Поначалу киевица Даша 

Чуб полагает, что «ад» и «провал/провалля» 

тождественны и представляют собой место, где души 

усопших грешников подвергаются жутким мучениям. 

Однако затем происходит уточнение, что «провалля» – 

не столько бездонная пропасть, ад, сколько своего рода 

порталы, границы между мирами живых и мертвых. 

«Вообще нужно сказать, – пишет А. К. Байбурин, – что, 

с точки зрения традиционно ориентированного человека, 

мир насыщен потенциальными границами, каждая из 

которых в любую минуту может стать основной 

границей между своим и чужим. Наряду с 

естественными рубежами (кромка освоенного человеком 

поля или берег реки) существуют искусственные, 

проведенные им самим границы, призванные не только 

создать дополнительные преграды чужому, укрепить 

пределы своего, но п. что, пожалуй, не менее важно, 

сделать эти границы контролируемыми, зависящими от 
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человека. Чем больше границ, тем более освоенным и 

управляемым представлялся внешний мир» [7, c.11]. 

Через «провалля» перемещается во времени и 

пространстве «проводник» Джек Потрошитель, художник 

Михаил Врубель, души предков, Даша с Акнир.  

«Провалля» в повести «Тень Мастера» скорее 

ассоциируются с Ирием – языческим раем, отнюдь не 

идентичным раю христианскому. У каждого, осознает к 

финалу повествования Даша Чуб, свои персональные ад 

и рай. Так, для Михаила Врубеля рай – это не 

абстрактное место всеобщего счастья, где праведники 

непрестанно славят Бога, а некое четвертое (или даже 

пятое) измерение, где мастер способен творить, не 

оглядываясь на какие-либо каноны, рамки и правила, и 

где сохранились все его работы, к сожалению, не 

дошедшие до нас в реальности. Ад же расположен в 

душе каждого человека. Это его собственные страхи и 

фобии, подтачивающие и съедающие душу. Преодоление 

их позволяет людям перемещаться через порталы-

«провалля» в состояние Ирия-блаженства-покоя.  

Выводы. Рассмотрение основных дихотомий, 

присутствующих в повести Лады Лузиной «Тень 

Демона» и связанных с оппозицией свое/чужое, дает 

ключ к пониманию и истолкованию авторского замысла, 

раскрывает суть основного конфликта произведения. 

Писательница последовательно отстаивает идею 

необходимости возврата к собственным корням, 

сохранения национальной памяти. Забвение 

отечественной истории, пренебрежение народными 

традициями опасно и может привести к необратимым 

тяжелым последствиям. В плане дальнейших 

исследований было бы любопытно рассмотреть «Тень 

Демона» в контексте всех произведений «фольклорно-

календарной» группы цикла «Киевские ведьмы».  
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THE OPPOSITION «MY OWN/SOMEBODY ELSE’S» IN THE SHORT STORY BY LADA LUZINA 

«THE SHADOW OF DEMON» 
The article is devoted to the activity of modern Ukrainian author Lada Luzina who writes her works in Russian. Her short story 

«The Shadow of Demon» which is a part of the cycle «Kiev witches» is examined. In particular, the reflection in the text the 

opposition «my own/somebody else’s» as one of the counterparts of the story’s main conflict has been analyzed. The binary 
oppositions such as West/East, Halloween/Old men, hell/abyss, paradise/Iriy, mask/face, carnival/funeral repast and others have 

been examined. The analysis of the main dichotomies in the short story by Lada Luzina «The Shadow of Demon» which are 

connected with the opposition «my own/somebody else’s» helps to understand and interpret the author’s intention. 
Key words: genre, town fantasy, opposition, dichotomy, contrast. 
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Постановка проблеми. Характерною ознакою 

сучасного літературного процесу стає присутність у 

ньому так званої «жанрової» літератури, яка з кожним 

роком набуває усе більшої ваги, завойовуючи широкі 

читацькі кола. Серед провідних жанрів її любовно-

сентиментальна, фантастична й детективна проза у 

різних своїх модифікаціях. На жаль, академічне 

літературознавство ще й досі намагається «не помічати» 

цих явищ, ставлячись до масової літератури дещо 

презирливо й зверхньо. «Відсутність об’єктивної 

критичної думки, – слушно зауважує В.М. Разживін, – 

сприяє формуванню зневажливої оцінки авторів, які 

працюють у царині масової літератури. Звідси їх 

намагання довести собі й читачам, що написаний  роман 

вартий дещо більшого, ніж типовий формульний твір» 

[1, с.230]. Останнім часом ситуація у цій царині дещо 

змінилася. Виходять роботи, присвячені як загальним 

питанням, пов’язаним із поетикою міддл-літератури, так 

і творчості окремих авторів, які працюють на її ниві. 

Серед дослідників треба, насамперед, назвати 

С.О. Філоненко, яка, по суті, й започаткувала серйозні 

дослідження вітчизняної масової літератури, 

Н.Ю. Акулову, А.А. Кокотюху, Т.В. Надозірну, 

Л.М. Овдійчук, В.М. Разживіна та ін.  

Серед доробку сучасних українських авторів 

«жанрової» літератури чи не найсерйознішої уваги 

заслуговує детективна проза, репрезентована в творчості 

як корифея жанру А. Куркова, так і молодих авторів 

А. Кокотюхи, Б. Коломійчука, І. Роздобудько, В. Івченка. 

Детективний «жанр, – вказує С.О. Філоненко, – украй 

чутливий до новітніх соціальних і політичних тенденцій, 

він оперативно реагує на проблеми сьогодення. 

Детектив не є застиглою формою, його продуктивність 

забезпечена здатністю поєднуватися з іншими жанрами, 

виходити за межі класичних взірців» [1, с.99]. Таку 

«чутливість» можна помітити у творчості сумчанина 

Владислава Івченка, який не боїться експериментувати з 

жанром, роблячи з детективу постмодерністський роман 

на кшталт «Імені троянди» У. Еко. Творчий доробок 

цього талановитого письменника, як і твори його колег 

за цехом, не ставали об’єктом сталої уваги 

літературознавства, хоча деякі напрацювання у цьому 

напрямку вже є. Зокрема треба назвати кілька статей та 

рецензій С.О. Філоненко, статтю В.М. Разживіна, 

рецензії А.А. Кокотюхи, які присвячені різним аспектам 

поетики детективної прози Івченка (зокрема, 

дослідженню висвітлення в його творах теми 

«загублених світів», аналізу елементів «нуару», 

особливостей відтворення місцевого колориту тощо). 

Мета роботи полягає у розгляді місця та ролі 

інтертекстових посилань у книгах В. Івченка, передусім 

тих, що входять до циклу про «найкращого сищика 

імперії» (як найпоказовіших у цьому плані).  

Виклад основного матеріалу. Цикл «Найкращий 

сищик імперії» сучасного українського письменника 

Владислава Івченка написано у популярному жанрі 

історичного детективу. Задуманий він був як відповідь/ 

альтернатива героєві російського автора Б. Акуніна 

Ерасту Фандоріну [3;4]. Проте умови написання 

російського та українського детективних серіалів, а, 

головне, читацькі аудиторії, до яких зверталися обидва 

автори, були різними. «Боріс Акунін, – зазначає 

А. Кокотюха, – за всієї своєї нинішньої опозиційності до 

російської влади подавав Ераста Петровича як людину, 

котра служить своїй імперії, лише в різних іпостасях. 

Тоді як Іван Карпович приймає виклики убивць, 

шахраїв, навіть маніяків, при цьому чітко 

усвідомлюючи: діє на своїй землі, робить її чистішою, 

встановлює істину в чотирнадцяти – за кількістю 

закінчених історій – випадках. Проте Російська імперія – 

це загалом чужа Підіпригорі держава. І враховуючи, що 

історична белетристика нині чи не головний тренд 

українського книжкового ринку, авторам таких книжок 

та їхнім героям слід, як Іванові Карповичу, чітко 

визначити місце активного, не схильного до рефлексій 

українця не лише в Російській, а й в інших імперіях, 

куди авторська фантазія перенесе дію» [3]. 

До того ж якщо книги Акуніна є близькими до того 

відгалуження історичного детективу, яке у сучасній 

українській критиці отримало назву ретродетектив (який 

є просякнутим яскраво вираженою ностальгією за 

минулими часами та певною їх ідеалізацією), то цикл 

Івченка про Івана Карповича Підіпригору – типово 

постмодерністський, у якому окрім художніх засобів, 

притаманних історико-детективному жанру 

використовуються й прийоми інших жанрів. Тут є 

Статтю присвячено творчості сучасного українського письменника Владислава Івченка, який працює у 

жанрі детективу (й історичного детективу зокрема). Розглянуто роль та функції інтертексту у циклі 

ретродетективів про «найкращого сищика імперії», написаному на матеріалі вітчизняної історії межі 

ХІХ-ХХ століть. Інтертекстуальні посилання у цих творах, що мають явні ознаки постмодернізму, 

слугують, насамперед, для створення місцевого колориту, орієнтування читача на певний літературний 

контекст, додаткової характеристики образу головного героя та другорядних персонажів. 

Ключові слова: інтертекст, цикл, ретродетектив, місцевий колорит. 
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елементи химерної й гумористичної прози, фантастики, 

бурлеску тощо. Таку оповідальну манеру деякі критики 

вважають недоречною у детективі. Так, С.О. Філоненко 

пише, що «сучасні детективісти люблять змішувати різні 

фарби на палітрі. Проте я переконана, що навіть у 

такому випадку детектив повинен лишатися детективом 

по суті, тобто демонструвати торжество раціональності. 

Якою б химерною не здавалася історія, вона мусить 

знайти логічне пояснення. Між тим, у творі Владислава 

Івченка допускається присутність надприродного: 

вовкулака лишається вовкулакою, інопланетяни – 

інопланетянами, штучна людина – штучною людиною, 

летючий змій – летючим змієм. Через бажання 

пародіювати штампи популярної літератури автору 

подекуди зраджує почуття естетичної міри» [4].      

Характерною ознакою творів постмодерну є гра з 

чужим словом, широке використання інтертекстуальних 

посилань [5]. Автори користуються цим прийомом 

переважно задля розширення оповідального простору 

тексту. Ще однією з причин залучення до власної 

оповіді прямих або непрямих цитат з чужих текстів є 

бажання поставити свій твір у певний літературний 

контекст, позначивши певні орієнтири, «маяки», що 

повинні нагадувати читачеві про культурно-історичний 

простір, у якому працює зараз автор.  

Цикл Владислава Івченка «Найкращий сищик імперії» 

є досить насичений інтертекстом. «Автор примудрився 

разом із сищиком, жертвами та злочинцями зробити 

повноцінними персонажами своєї книжки розважальну 

літературу, сінематограф, рекламу та жовту пресу. 

Івченко ризикує, – зазначає С.О. Філоненко й намагається 

виправдати письменника. – Чи доречні ці теми в 

популярному жанрі? Чи не стане твір у такий спосіб 

читанням для рафінованої публіки? Спробую відповісти. 

По-перше, нові форми індустрії розваг природно 

вписуються в історичні декорації детективу, оскільки 

вони і справді були знаковим явищем початку 

ХХ століття. По-друге, мотив «олітературнення» героя-

сищика, прямо скажемо, не новий і добре апробований в 

історичних детективах, хоча б у циклі Леоніда 

Юзефовича про Івана Путіліна. По-третє, українському 

автору вдалося зберегти баланс між власне захопливими 

історіями розслідування кримінальних справ – і 

екскурсами в дореволюційну масову культуру, поданими, 

до того ж, з точки зору «мужика», без теоретичних 

викрутасів» [4].  

Інтертекстуальні посилання в творах Івченка 

переважно відіграють роль «маяків», які надсилають 

читацькій аудиторії «сигнали» щодо історичної епохи, у 

яку розгортаються події тієї або іншої повісті про 

пригоди Івана Карповича Підіпригори. Проте цією 

функцією вони не обмежуються. Так, поява у повісті 

«Загадкове викрадення «Зірки Сходу» та уславлений 

гість із Англії» (збірка «Найкращий сищик імперії на 

службі приватного капіталу») фігури Шерлока Холмса 

(у тексті Гольмц) з одного боку відсилає нас до часів 

вікторіанської Англії. Події ж повісті відбуваються 

пізніше, напередодні першої світової війни. Тому код, 

закладений письменником, дещо глибший. Ключ до 

нього треба шукати не стільки у фігурі самого 

англійського сищика, скільки у його літературній 

репутації й популярності, яка спричинила появу 

копійчаної детективної літератури (на кшталт зшитків 

про пригоди Ната Пінкертона та Ніка Картера). 

Популярність її у Росії припадає саме на відтворюваний 

Івченком період. «Гра доводить живучість 

популярної «шерлокголмсівської» моделі, – констатує 

С.О.Філоненко, – що, зрештою, демонструють нам і 

сучасні кіно з телебаченням» [4].  

Форми інтертекстуальних посилань у творах Івченка 

різноманітні. Найчастіше це уведення до власного 

тексту якогось образу із відомих літературних творів, 

написаних у відтворюваний письменником історичний 

період, й довільна цитація найвідоміших фраз з цих 

книжок. Подекуди письменник вдається до 

пародіювання чужого тексту (не стільки текстуального, 

скільки сюжетного, доводячи до абсурду деякі 

стрижневі ситуації претекстів). Найчастіше це 

відбувається у перших частинах циклу. Наприклад, у 

книзі «Стовп самодержавства, або 12 справ Івана 

Карповича Підіпригори» пародійність, несерйозність 

того, що відбуватиметься у творі підкреслено вже у 

назві, яка натякає на 12 подвигів грецького 

міфологічного героя Геракла. У цій же книзі є такі 

повісті, як «Фінська подорож» та «Хрест та Меч, або 

Код Давидченка». Перша з них пародіює сюжет 

відомого вірша радянських часів «Ленін та пічник» 

О. Твардовського, подаючи у явно шаржованому, 

карикатурному вигляді образ вождя світового 

пролетаріату Володимира Леніна. У другому 

понижується «високий» сюжет славнозвісного 

сенсаційного роману Дена Брауна «Код да Вінчі».  

Більшість інтертекстуальних посилань у циклі 

«Найкращий сищик імперії» мають одиничний характер. 

Проте є й такі, що зустрічаються у кількох або більше 

повістях циклу. Таким є використання вигаданого 

І. Бабелем у «Одеських оповіданнях» образу Бенціона/ 

Бені Менделєвича Кріка, який стає у цих творах Івченка 

наскрізним. Уперше з'явившись вже у збірці «Стовп 

самодержавства, або 12 справ Івана Карповича 

Підіпригори», Крік час від часу постає й на сторінках 

інших книжок, що входять до циклу. При цьому функції 

інтертексту змінюються залежно від ситуації, що 

описується у творі. Якщо спочатку персонаж Бабеля та 

цитати з його оповідань використовуються для 

відтворення типово одеського місцевого колориту 

початку ХХ століття, то пізніше Крік стає немов би 

янголом-охоронцем головного героя і одночасно його 

демоном.  

Одночасно Іван Карпович – письменник виступає у 

ролі літописця-біографа славнозвісного бандита. Перед 

читачем проходить все життя Бенціона. Спочатку це 

відчайдушний юний бешкетник, для якого мають сенс не 

тільки гроші, а й своєрідна бандитська романтика. У 

останній же на сьогодні книжці циклу «Одіссея 

найкращого сищика республіки» вимальовується зовсім 

інший Беня Крік – людина, охоплена сумнівами щодо 

того, чим вона займається й що її чекає у майбутньому. 

Бенціон перестає бути хазяїном у Одесі. Він вже втрачає 

контроль над «своїм» містом, про що свідчить замах, 

організований його супротивниками на Підіпригору. «І 

план у них був досить непоганий, – розмірковує над цим 
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Іван Карпович. – Спочатку викрасти зірку «Варшави», 

тобто дати Кріку публічного ляпаса, який неможливо 

буде приховати, – а потім ще й висадити в повітря 

дорогого гостя. Та після такого вся Одеса говоритиме 

про те, що пан Бенціон уже не той, уже не тримає владу 

так міцно, як раніше. Багато хто з тих, хто й подумати не 

міг піти проти Кріка, почали б замислюватися, чи варто 

до останнього триматися нього, чи спробувати 

домовитися з тими, хто збирається Кріка прибрати» [6, 

с.150-151]. 

Одеса й пов'язаний з нею літературно-мистецький 

інтертекст взагалі відіграє значну роль у циклі 

Владислава Івченка. На противагу похмурим столичним 

містам «перлина біля моря» стає уособленням 

справжнього життя з його пістрявим виром людських 

облич та доль. У першій та другій книгах серіалу про 

Івана Карповича Підіпригору Одеса постає й у якості 

кінематографічного центру України. Виникають то 

цитації з фільму С. Ейзенштейна «Броненосець 

«Потьомкін»», то сюжетні паралелі зі стрічкою 

М. Михалкова «Раба кохання», то переклички з 

псевдоісторичними німецькими фільмами для дорослих. 

У останній книзі циклу «Одіссея найкращого сищика 

республіки» виникає інтертекст з відомими творами, які 

також уславили Одесу, – дилогією І. Ільфа та Є. Петрова 

про Остапа Бендера. Молодий Стах/Остап стає «учнем» 

Підіпригори, якому той немов би передає життєву 

естафету. Навіть підкидає йому ідею щодо подорожі до 

Ріо-де-Жанейро, яка стає іде фікс Бендера.  

Висновки. Таким чином, роль та функції інтертексту 

у циклі Владислава Івченка «Найкращий сищик імперії» 

є досить різноманітними. Інтертекстуальні посилання 

слугують, насамперед, для створення місцевого 

колориту, орієнтування читача на певний літературний 

контекст, додаткової характеристики образу головного 

героя та другорядних персонажів.  
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INTERTEXT IN THE WORKS OF VLADYSLAV IVCHENKO FROM THE CYCLE ABOUT  

“THE BEST POLICE SPY OF THE EMPIRE” 

The article is devoted to the activity of modern Ukrainian writer Vladyslav Ivchenko who works in a genre of a detective (a 

historical detective in particular). The role and functions of the intertext in the cycle of retrodetectives about “the best police 

spy of the empire” that had been written on the material of the national history on the border of the XIXth-XXth centuries was 

examined. Intertextual links in these works that have clear signs of postmodernism, in the first turn serve to create the local 

color, to direct the reader toward the certain literary context and for the additional characteristics of the main hero’s image as 

well ads the images of minor characters.  

Key words: intertext, cycle, retrodetective, local color. 
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Постановка проблеми. Розвиток у мовознавстві 

функціонально-комунікативного та прагматичного 

напрямів зумовив зростання уваги до проблем 

інтерпретації цілого тексту, тобто його «витлумачення, 

розкриття змісту, значення» [1, с.101]. Процес 

інтерпретації текстів різних стилів неоднаковий, що 

зумовлено екстралінгвальними факторами формування 

функціональних стилів. На відміну від художнього 

тексту, вивченню інтерпретації якого присвячено багато 

праць, інтерпретація наукового тексту з 

лінгвостилістичного погляду досліджена недостатньо.  

Мета роботи – з’ясувати вплив інтерпретації на 

характер сприймання науково-навчального тексту, 

дослідити можливі аспекти інтерпретації тексту 

науково-навчального підстилю, зокрема сприймання 

чужого мовлення як компонента його структури. 

Виклад основного матеріалу. Інтерпретацію вчені 

розглядають як складник структури текстової діяльності 

(І.Р. Гальперін, В.А. Кухаренко, І.Я. Чернухіна). 

Виділяють лінгвоцентричний, текстоцентричний, 

антропоцентричний і когнітивний типи інтерпретації [2].  

У науковій інтерпретації актуалізується аспект 

адекватності, а сама інтерпретація забезпечує 

встановлення відношень між науковими поняттями, коли 

елементи однієї теорії інтерпретуються термінами іншої. 

У більш вузькому значенні термін «інтерпретація» 

використовується в наукових працях як один із прийомів 

експлікації знання. До того ж, якщо вказівка, опис, 

характеристика, порівняння, розрізнення, пояснення тощо 

є способами експлікації, застосовуваними лише в разі 

недостатнього вивчення суттєвих ознак досліджуваного 

предмета, то інтерпретацію, на нашу думку, можна 

розглядати як остаточну, набуту в процесі роздумів 

точку зору про предмет. Оскільки інтерпретація 

належить до сфери ментальних дій, то вона є і процесом, 

прямо пов’язаним із розумінням, і інструментом 

наукового моделювання, і способом експлікації знань та 

уявлень, і результатом творчого переосмислення 

мовленнєвого твору. 

В аспекті смислового сприйняття мовленнєвого 

повідомлення предметом інтерпретаційної діяльності є 

«інформація, що міститься в мовних текстах» [3, с.38]. 

Конкретні тлумачення, здійснювані з певною метою й за 

допомогою відповідних операцій, розглядаються як дії 

реципієнта. При цьому успішність діяльності оцінюється 

з позицій адекватності авторському задуму.  

З позицій когнітивного підходу до мови 

інтерпретаційна діяльність осмислюється як формування 

ментального уявлення події або конструювання її 

вербалізованої версії. Зразком при інтерпретації тексту є 

когнітивна модель. Концептуалізація знань про світ при 

поданні їх у мовній формі, що є предметом когнітивної 

лінгвістики, виявляється пов’язаною з інтерпретацією як 

процесом співвіднесення мовних знань із немовними. 

Як вид текстової діяльності інтерпретація 

забезпечується цілим комплексом взаємозумовлених 

механізмів. По-перше, механізмів рецепції, сприйняття й 

розпізнавання знаків, тобто розуміння на власне 

мовному рівні. По-друге, механізмів осмислення 

сприйманої інформації в контексті пізнавальної 

діяльності. І, по-третє, механізмів, що втілюють 

взаємодію тексту з адресатом, реалізують творчі інтенції 

людини й культурологічні функції тексту. У зв’язку з 

дією цих механізмів інтерпретація тексту 

супроводжується загальним переконструюванням 

тексту-джерела й на рівні перцепції, і під час переходу 

на предметно-схемний код, і в процесі смислового 

сприйняття, і на рівні цілісного осмислення тексту в 

контексті пізнавальної діяльності адресата.  

Одним із аспектів інтерпретації є її суб’єктивно-

особистісний характер. Суб’єктивність пов’язана з 

внутрішніми станами інтерпретатора, а особистісна 

основа інтерпретації – з її творчою сутністю. 

Суб’єктивність інтерпретації невіддільна від поняття 

мети, мотиву. «Цільова функція реципієнта, сформована 

відносно сприйманого тексту» [4, с.137], спрямовує його 

інтерпретаційну діяльність від початку контакту з 

текстом. Інтерпретація суб’єктивна й тому, що буття 

творів і є спробою інтерпретувати їх, подаючи у вигляді 

варіацій тексту наші власні стани.  

Під час аналізу структури й особливостей наукового 

тексту взагалі та науково-навчального зокрема 

враховуються відбиті в ньому закони пізнання, характер 

і етапи творчої продуктивної діяльності вченого, а також 

У статті розширено розуміння явища інтерпретації. Визначено роль інтерпретації на різних стадіях 

формування наукового знання. Окреслено компоненти системи інтерпретації науково-навчального 

тексту. Схарактеризовано діалогічний підхід до інтерпретації наукового тексту. Виділено функції 

інтерпретації автором чужого мовлення в науковому тексті. З’ясовано вплив інтерпретації на характер 

сприймання тексту науково-навчального підстилю. Проаналізовано процес інтерпретації чужого 

мовлення в науково-навчальному тексті. 

Ключові слова: інтерпретація, наукове мовлення, науково-навчальний текст, діалогічність, 

суб’єктивність, інтегративність, чуже мовлення, автор, адресат. 

 



 
197  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 
 

психологія сприйняття цього тексту. Інтерпретуючи 

науково-навчальний текст, передусім слід зважати на 

його сутність, здійснювати системний опис і пояснювати 

механізми дії всіх функцій такого тексту, враховувати 

сприйняття його адресатом. 

До системи інтерпретації науково-навчального 

тексту входить витлумачення автором дійсності, 

інтерпретація як осмислення автором своєї наукової 

діяльності, розкриття змісту одним автором тексту 

іншого автора. Найбільш чітко в тексті простежується 

останній компонент цієї системи, який віддзеркалює 

процес становлення наукового знання. 

Розуміння науково-навчального тексту не завжди 

приводить до реконструкції саме авторського концепту. 

Читач є активним суб’єктом комунікації. Він будує 

текст, що ґрунтується на смисловій основі вихідного 

повідомлення, але доповнений власними поглядами, 

включений в особистісну сферу. Такий підхід до 

розуміння тексту називають діалогічним. Інтерпретація 

й розуміння тексту залежать від особистого тезаурусу 

читача, тобто від системи його досвіду, знань, уявлень.  

Вплив інтерпретації чужого мовлення на характер 

науково-навчального тексту пов’язаний із проблемою 

діалогічності – основним принципом наукового мовлення, 

який «випливає з його екстралінгвістичної основи та 

завдань комунікації» [5, с.78]. За О.О. Баженовою [6, 

с.71], діалогічність є суттєвою ознакою наукового 

мовлення, одним із виявів якої є інтерпретація чужого 

мовлення. У науковому тексті, як і в науково-

навчальному, вона виражається через цитування, 

перефразування, переказ, посилання на інший текст 

тощо. Цей вид інтерпретації передбачає включення до 

авторського контексту «чужого мовлення», яке часто 

супроводжується його оцінкою. Такий тип інтерпретації 

характеризує вид діалогічності, який М.М. Кожина 

називає «розмовою» автора з ученим чи науковим 

напрямом, позначаючи його «Я – ВІН, ВОНИ» [5, с.79]. 

За переконанням В.М. Волошинова, ««чуже» слово» 

мислиться мовцем як висловлення іншого суб’єкта, яке є 

первинно абсолютно самостійним, конструктивно 

завершеним і перебуває поза цим контекстом. Із цього 

автономного існування «чуже мовлення» й переноситься 

в авторський контекст, одночасно зберігаючи свій 

предметний зміст і хоча б рудименти своєї мовної 

незалежності» [7, с.114]. 

Роль інтерпретації на різних стадіях формування 

наукового знання не однакова. Найбільш важливе 

значення вона має на початковому етапі створення 

теорії, який полягає в аналізі автором проблеми з 

урахуванням нового наукового досвіду, та на стадії 

перевірки відповідності створеної теорії іншим теоріям, 

прийнятим раніше. На етапі розвитку наукового знання, 

що передбачає висунення гіпотези, її обґрунтування, 

підтвердження, формулювання закону, замість 

інтерпретації використовуються продуктивні, евристичні 

форми мислення. 

Однак засвоєння теорії, усвідомлення її змісту – це 

ще й процес діяльності особистості, яка під час вивчення 

теорії певним чином впливає на неї. Здатність 

інтерпретації відновлюватися забезпечує послідовність 

наукового знання, а евристичність уможливлює його 

творче переосмислення й розвиток. Між мовцем і 

автором теорії, що інтерпретується,  виникає своєрідний 

діалог, у процесі якого, засвоюючи зміст, мовець змінює 

його. Тому, вводячи чуже мовлення до науково-

навчального тексту, обов’язково використовують 

метатекстові засоби оцінювання, що вказують на 

значущість наукового положення, відтворюваного 

мовцем для викладу власної концепції. 

Аналізуючи чуже мовлення в науковому тексті 

взагалі та науково-навчальному зокрема з урахуванням 

чинників екстралінгвальних (специфіки наукового 

мислення й наукової діяльності, неперервності та 

інтерсуб’єктивності пізнавального досвіду) та власне 

мовних (впливу загальної організації наукового тексту, 

логіки його розгортання, однозначності чи 

неоднозначності термінології), можна виділити такі 

функції інтерпретації автором чужого мовлення: 

1) витлумачення первинного тексту з метою виявлення 

основного комунікативного наміру його автора; 

2) витлумачення наукового тексту з позицій певної 

теорії для усвідомлення важливості його елементів як 

відображення філософських і конкретно-наукових 

позицій автора; 3) переміщення первинного наукового 

тексту в іншу знакову систему; 4) коментар до 

наукового тексту, розшифрування прихованих цитат, 

ремінісценцій, наявних у ньому; 5) демонстрування 

можливого розв’язання наукової чи технічної проблеми; 

6) критичний аналіз або спростування викладеної в 

тексті наукової концепції та ін. [6, с.72-73]. 

Використання чужого мовлення в науковому тексті 

та його оцінка змінюють структуру й семантику цілого 

висловлення. Будь-який текст є наслідком 

комунікативного акту, результатом контакту, спілкування 

адресата й адресанта. А в науковому повідомленні 

відбувається взаємодія двох чи декількох контекстів – 

первинного, до якого належить чуже мовлення, та 

вторинного, в якому після осмислення, оцінювання, 

переробки воно стає чужим (цитатою, перефразуванням 

тощо) [6, с.73]. 

Адекватне розуміння наукового тексту взагалі та 

науково-навчального зокрема можливе лише з 

урахуванням первинного контексту чужого мовлення. 

Текст, який містить інтерпретацію чужого мовлення, за 

структурою й семантикою є розгорнутим динамічним 

цілим. Його елементи хоч і не рівнозначні, але 

скоординовані, що дозволяє назвати інтегративність 

стилетворчим і стилерозрізнювальним чинником 

наукового мовлення. Інтегративність зумовлена 

віддзеркаленням послідовності наукового знання, 

вираженої введенням до науково-навчального тексту 

чужого мовлення та його інтерпретацією. 

Висновки. Інтерпретація науково-навчального тексту 

є водночас процесом розуміння твору й результатом 

такого процесу, що виражається в умінні викласти власні 

спостереження, користуючись відповідною метамовою. 

Розуміння певного тексту вимагає від дослідника як 

усвідомлення структури й словникового запасу мови, 

якою написано текст, так і використання автором певного 

мовного стилю й мовних засобів.  

Інтерпретація виявляє логічність переходу думки від 

вихідного до нового, від відомого до невідомого. 
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Інтерпретатор повинен побачити за кожною думкою 

тексту цілу низку закономірних зв’язків. Отже, під час 

інтерпретації науково-навчального тексту слід 

спиратися на рівень знань індивіда. Важливо також 

установити зв’язок тексту з адресатом та іншими 

текстами. Цей зв’язок утворюється раніше, ніж 

розвиваються мовленнєві вміння й навички адресата. 

Аналізуючи текст, треба схарактеризувати відношення 

між фрагментами тексту та іншими текстами, які 

відображають розумовий процес автора й адресата. 

Крім інтерпретації одним автором тексту іншого 

автора, в наукових текстах можна простежити 

інтерпретацію автором дійсності, інтерпретацію як 

рефлексію автора над своєю науковою діяльністю, що 

може стати предметом подальших досліджень. 
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COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC INTERPRETATION IN A SCIENTIFIC-EDUCATIONAL TEXT 

The article widens a conception of interpretation phenomenon. The role of interpretation in various stages of scientific 

knowledge development has been defined. Components of system of a scientific-educational text interpretation have been 

outlined. Dialogical approach to the interpretation of a scientific text has been characterized. The functions of another’s 

speech interpretation by an author in a scientific text have been distinguished. The influence of interpretation on a scientific-

educational text perception nature has been determined. The process of another’s speech interpretation in a scientific text has 

been analysed.  
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Постановка проблеми. В епоху Середньовіччя 

традиційний костюм багатьох народів доповнювали 

металеві прикраси. В убранні давньоруської жінки 

прикраси становили необхідну приналежність. З 

писемних джерел відомо, що вони були ознакою 

багатства і знатності. У бідних людей прикраси були 

найпростішими, литі, пластинчасті та з дроту. У 

заможних прошарків населення і знаті – тонкі і 

дорогоцінні, іншим словом, ювелірні. Давньоруські 

прикраси жіночого головного убору Прикарпаття за 

набором і текстурою знаходять повні аналогії серед 

матеріалів городищ та поселень з інших суміжних 

територій середньовічної Русі. 

Мета роботи – проаналізувати знайдені на архео-

логічних пам’ятках середньовічного часу в межиріччі 

Верхнього Пруту та Середнього Дністра скроневі кільця. 

Та простежити еволюцію цих прикрас в регіоні з VIII по 

XVII століття. 

Виклад основного матеріалу. Під час досліджень 

археологічних пам’яток середньовічного часу (поселень, 

городищ, могильників) на території Буковини виявлено 

значну кількість прикрас жіночого головного убору. До 

них, в першу чергу, належать скроневі кільця чи 

сережки (серги).  

Цій категорії знахідок на слов’янських та 

давньоруських пам’ятках Східної Європи приділена 

значна увага в цілій низці публікацій Б.О. Рибакова, 

В.В.Седова, М.В.Седової, В.П.Левашової, О.І.Айбабина, 

Н.В. Жиліної, Т.В. Равдіної, С.С. Рябцевої та інших. Річ 

у тому, що це не тільки найбільш поширені ювелірні 

вироби слов’янського та давньоруського часу, які 

характеризують металеві прикраси жіночого костюма, а 

й прекрасний хронологічний та етнічний  індикатор. 

Вже давно встановлено, що форму скроневих кілець 

«головного убору можна вважати етнічною ознакою за 

приналежністю даних типів населенню певного району 

чи вихідцям з цього району» [1, с.37]. Завдяки 

картографуванню знахідок скроневих кілець певного 

типу та аналізу особливостей матеріальної культури, 

поховального обряду тощо вдалося локалізувати місця 

проживання ряду слов’янських літописних племен [2, 

с.33-74]. 

Відносно термінів, якими називаються прикраси 

жіночого головного убору в фаховій літературі, то у 

цьому серед науковців немає одностайності. Вважається, 

що скроневі кільця це прикраси, які закріплювалися біля 

скронь. Вони підвішувалися на смужках, ремінцях, 

запліталися у волосся, прикріплялися до головного 

убору тощо [1, с.7]. До останніх років пануючим був 

погляд, що це був єдиний спосіб носіння цих прикрас, 

особливо для давньоруських жінок [3, с.238-245]. Якщо 

ж подібні прикраси вставлялися в мочку вуха, в 

спеціально пробитий отвір, то вони вже називалися 

сережками чи сергами. Критеріями для їх поділу 

слугували форма і розміри прикрас: важкі і великі з 

товстими дужками відносили до скроневих, а легші і 

менші з тонкими дужками – до сережок. У добу 

середньовіччя, як показали дослідження ряду поховань, 

практикувалися обидва способи носіння цих прикрас [4, 

с.99-108]. На деяких давньоруських землях носіння 

прикрас у вухах навіть було більш розповсюдженим, 

причому це не залежало ні від розмірів, ні від форми, ні 

від товщини дужки [4, с.106]. В зв’язку із цим 

правомірним, на нашу думку, є використання цих двох 

назв. Тому при характеристиці типів прикрас головного 

убору ми будемо дотримуватися їх традиційних 

найменувань: скроневі кільця, або сережки, залежно від 

вже установлених в літературі позначень.  

До числа східноєвропейських регіонів, де виявлені 

численні знахідки скроневих кілець, належать землі 

Буковини (сучасна Чернівецька обл. України). Тут за 

різних обставин на пам’ятках східних слов’ян VIII – X ст. 

(райковецька археологічна культура), в давньоруських 

старожитностях ХІ – перша половини ХІІІ ст., пам’ятках 

молдавського періоду та козаччини XIV-XVII ст. 

знайдено близько 60 різнотипних жіночих прикрас 

головного убору. Більшість із них опублікована в 

роботах Б.О. Тимощука [5, с.43; 6, с.22,29,31,108], 

Л.П. Михайлини [7, с.98; 8, с.194], Ю.В. Мисько [9, с.46-

47] та інших. Найбільша кількість подібних прикрас 

В епоху Середньовіччя традиційний костюм багатьох народів доповнювали металеві прикраси. 

Головний убір вважали найважливішою частиною костюма, особливо у багатих жінок. У статті 

аналізуються знайдені на археологічних пам’ятках середньовічного часу в межиріччі Верхнього Пруту та 

Середнього Дністра скроневі кільця. Автор виділяє основні їх типи та розглядають проблеми походження. 

За розробленою ними хронологічною схемою простежується еволюція цих прикрас в регіоні з VIII по XVII 

ст. Окремо характеризується синкретизм символіки скроневих кілець. 

Ключові слова: Буковина, археологічні пам’ятки, скроневі кільця, типологія, хронологія, символіка. 
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походить із закритих комплексів Чорнівського городища 

першої половини ХІІІ ст. [10, с.102-104; 11, с.243-255; 

12, с.113-116; 13, с.226-228] та могильника ХVI-XVIII ст. 

на території Лужанської церкви Вознесіння Господнього. 

Інші знайдені в поодиноких (рідше в парі) екземплярах у 

Ревному, Рідківцях, Корнештах, Василеві, Ленківцях, 

Онуті, Галиці, зеленій Липі та інших пам’ятках.  

На даний час накопичено значну кількість 

середньовічних головних прикрас із території регіону. 

Проте до цього часу ці всі знахідки не систематизовані, 

не з’ясоване походження їх прототипів, до того ж вони 

ще не розглядалися з точки зору еволюційного розвитку 

за формою та технологією виробництва. 

У зв’язку з цим основною метою даної статті є 

спроба систематизації знахідок скроневих кілець на 

території регіону протягом тривалого періоду, а саме від 

VIII ст., часу появи цих прикрас у місцевого населення, 

до ХVІІ ст. коли вони ще продовжували зберігати 

традиційні елементи декору. 

Для зручності викладу матеріалу основні типи 

скроневих кілець із середньовічних старожитностей 

Буковини були узагальнені (рис. 1.), на якому вони 

подані в хронологічній послідовності і, по можливості, 

згруповані у типи.  

Найбільш ранні прикраси головного убору доби 

середньовіччя із території Буковини належать до VIII–

X ст., коли на землях краю проживали носії райковецької 

археологічної культури. Скроневі прикраси цього часу 

знайдені в 7 пунктах: Перебиківці ІІ, Перебиківці ІІІ, 

Добринівці, Ревне, Корнешти, Митків, Рідківці (рис.1,1-

9). За формою їх можна поділити на наступні три групи: 

дротяні кільця (рис.1,1-4), сережки «волинського» типу 

(рис.1,5-6), сережки „пастирського” типу (рис.1, 7-9). 

Найпростішими прикрасами є дротяні кільця. Вони 

виготовлені із срібного чи бронзового дроту, зігнуті у 

вигляді простого кільця й мають незамкнуті кінці. Їх 

діаметр 2,5-3,5 см. Ці кільця знайдені під час 

дослідження жител напівземлянок VIII-X ст. в їх 

заповненні чи на підлозі. Очевидно, це були найбільш 

розповсюджені жіночі прикраси в середовищі носіїв 

райковецької культури. Вони у великій кількості 

зустрічаються також у слов’янських старожитностях на 

різних територіях [1, с.36-37; 2, с.35]. 

До другої групи належать скроневі кільця чи сережки 

«волинського» типу, в літературі інколи вони 

називаються сережками «єкімауцького», «китицеподіб-

ного», «токайського» типу [14, с.107-114]. На даний час 

найбільш розповсюдженою й обґрунтованою точкою 

зору є їх належність до сережок „волинського” типу [15, 

с.181-187; 2, с.79-82; 16, с.157-169]. Характерними 

особливостями цих прикрас є кільце з китицеподібною 

(штампованою, литою) чи продовгуватою підвіскою, 

прикрашеною зерню чи псевдозерню. Переважна 

більшість таких сережок виготовлялася із срібла. 

На території Буковини знахідки цих сережок 

зафіксовані у двох пунктах (рис.1,5-6): на слов’янському 

святилищі в Ревному (ур. Микулинка) і в житлі 

напівземлянці №1 поселення в Корнештах. 

За типологією, розробленою для цих прикрас 

С.С. Рябцевою, знайдені в регіоні «волинські» сережки 

належать до типу «А», варіант «3А» (знахідка з 

Корнешт) (рис.1,6) і типу «С» – сережка із Ревного 

(рис.1,5). Найбільш близькі аналоги першій сережці 

відшуковуються на землях Дунайської Болгарії і 

датується вона ІХ–ХІ ст. [2, с.89, рис. №23]. Ревнянській 

сережці найближчі прототипи відомі в Подунав’ї і 

належать до середини VIII–X ст. [2, с.100, рис.25]. 

Остання група слов’янських прикрас із регіону 

представлена так званими сережками «пастирського» 

типу. Ці прикраси, як вважається, виготовлялися шляхом 

лиття за восковою моделлю [18, с.64]. Для їх форми 

притаманні наступні особливості: розширення дужки 

прикраси у нижній частині на зразок лунниці, але рогами 

догори, її перехід у зірчасту підвіску та прикрашення 

поверхні рельєфними виступами, або ж псевдозерню. 

Такі прикраси знайдені на Буковині у Миткові та 

Рідківцях. Сережка з Миткова трапилася в житлі з 

матеріалами Х ст., вона виготовлена із бронзи [5, с.179] 

(рис.1,7). До сережок «пастирського» типу її можна 

зарахувати умовно, через відсутність підвіски, можливо, 

вона була втрачена ще в давнину.  

Сережки із Рідківців (рис.1,8-9) добре вписуються в 

типологію «пастирських» прикрас. Перша із них (рис. 

1,8), виготовлена, очевидно із білону, близька за формою 

до «класичних» типів і може бути віднесена до І типу і 1 

підтипу «пастирських» сережок за класифікацією 

О.І. Айбабина. Найбільш близькими аналогіями їй є 

прикраси з Харіївського скарбу, Краловського Хелмца та 

Нових Банівців [17, с.67, рис.3]. Датуються ці вироби VII-

X ст. [17, с.68-69]. Складніше визначити тип другої 

сережки із хрестоподібною підвіскою, яка виготовлена із 

бронзи (рис.1,9). Найближчі аналогії їй відшуковується 

серед матеріалів некрополя Градешніца, розташованого 

на північному заході Болгарії, і в околицях Белграда в 

Югославії. За хронологією подібні знахідки належать до 

початку ІХ–Х ст. Надзвичайно цікавою в даній сережці є 

хрестоподібна нижня частина, яка може свідчити про 

поширення, або знайомство, з християнством власника 

виробу.  

Аналіз сережок із слов’янських пам’яток регіону 

дозволяє встановити, що вони з’являються у VIIІ ст. і 

побутують до X ст. За своєю формою та орнаментацією 

вони близькі, в першу чергу, до аналогічних виробів із 

Середнього Подунав’я. Поява їх окремих типів, зокрема, 

сережок «пастирського» типу в регіоні, може 

пояснюватися відтоком слов’янського населення з 

Балкан і Дунаю під тиском болгар у VIIІ ст. На жаль, 

обмежена кількість знахідок не дозволяє говорити про 

характерні прикраси головного жіночого убору для 

слов’янських племен тиверців і хорватів, які проживали 

на землях краю. 

В ХІ ст., із включенням межиріччя Верхнього Пруту 

та Середнього Дністра до Київської держави, після 

походів князя Володимира Великого, типи прикрас у 

населення регіону зазнають змін. На основі небагатьох 

матеріалів (могильники в Горішніх Шерівцях і Борівцях) 

[13, с.224, рис.47], які є в нашому розпорядженні 

можемо говорити про появу в регіоні населення із 

західних територій, зокрема, Волині. 

У цей період зникають скроневі прикраси попередніх 

типів й поширюються дротяні сережки із заходячими 

кінцями, (рис.1,10) та перстеподібні кільця з S-подібним 
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завитком (рис.1,11-13). Такого типу прикраси були 

широко відомі в західноєвропейському ареалі празько-

корчацької культури VІ–VII ст. У давньоруський час 

вони набули розповсюдження серед населення 

літописних племен Східної Європи: волинян, полян і 

древлян [2, рис.6, с.44-47]. Тривалий час такі прикраси, 

особливо кільця з S-подібним завитком, побутували у 

населення Польщі та Чехії, де вони продовжували 

використовуватися і в XV – XVIII ст. 

Поява прикрас головного убору таких типів може 

свідчити про переселення на землі регіону вихідців із 

західних і центральних земель Київської держави. 

Підтверджують це й інші дані матеріальної й духовної 

культури, наприклад, поховальний обряд [12, с.23-25]. 

Значно більш різноманітними стають скроневі 

прикраси у місцевого населення в ХІІ – першій половині 

ХІІІ ст. (рис.1, 14-25). На території Буковини вони 

знайдені в Миткові, Чорнівці, Василеві, Онуті, Галиці, 

Ленківцях, Недобоївцях, Зеленій Липі та інших пунктах. 

Виявлені скроневі кільця належать до різних типів – від 

простих дротяних до складних багатобусинних. 

Виготовлені вони з міді, бронзи та срібла.  

Скроневі кільця з території краю можна поділити на 

наступні типи: 

І. Дротяні (рис.1, 14-16,20,21) із декількома підтипами: 

із незамкненими кінцями, із заходячими кінцями, 

перснеподібні півторазворотні загнутокінцеві із 

завитком-кілечком на одному з кінців або без нього; 

ІІ. Однобусинні із підтипами за формою центральної 

бусини: кругла або овальна; 

ІІІ. Трибусинні (рис.1,17,18,22,23,24,25) декількох 

підтипів: з простими бусинами однакового розміру (рис. 

1,25), „київські” з ажурними бусинами (рис. 1,17), 

«половецькі» з центральною овальною чи „рогатою” 

бусиною (рис.1,22-23); 

IV. Зірчасті сережки (рис.1,19). 

Переважна більшість скроневих прикрас цього часу 

із території Буковини знаходить численні аналогії в 

давньоруських старожитностях [18, с.566; 19, с.263-273; 

20, с.297-315; 1, с.7-54; 21, с.136-142; 22, с.130-140; 23, с.9-

16], для них добре розроблене датування й районування. 

Тому цим питанням ми не будемо приділяти окремої 

уваги. Зупинимося лише на трибусиних скроневих 

кільцях «половецького» типу та символіці й 

обереговому змісту скроневих прикрас взагалі. 

Із язичницьким світоглядом пов’язуються срібні 

трибусинні кільця, центральна біконічна бусина яких 

прикрашена конічними шипами (променеподібними 

відростками) (рис.1,23). Це так звані «рогаті» прикраси, 

які вже дореволюційні дослідники назвали скроневими 

кільцями «половецького» типу. Їх знахідки – характерна 

особливість жіночих поховань половецького і 

чорноклобуцького населення. Подібні прикраси виявлені 

на Буковині в складі Цецинського скарбу і в матеріалах 

Чорнівського городища. В них знайшли відображення 

якісь первісні вірування кочового населення. Можливо, 

той факт, що в старожитностях кочівників зустрічається 

чимало рогоподібних підвісок, які виконували функцію 

амулетів-онгонів і були пов’язані з шаманськими 

культами духів [13, с.226], вплинув на оздоблення таких 

прикрас. Знахідки такого роду прикрас, очевидно, 

свідчать про перебування в складі населення регіону 

вихідців із кочового середовища. 

Прикраси головного убору були символами захисту 

від навколишнього зла, їх орнамент був наповнений 

магічною силою. Всі кільця являли собою коло, а це в 

первісному світосприйманні мало подвійний зміст: 

символ сонця і захист від злих сил. Крім того, скроневі 

кільця як сонячний символ повинні були сприяти 

врожайності та багатству [13, с.226-227]. Окрім того, на 

думку Б.О. Рибакова, трибусинні кільця  несуть на собі 

смислове навантаження, пов’язане з ідеєю сонця, і є ніби 

мініатюрними зображеннями сонця в його триденних 

фазах: схід, зеніт і захід. У цілому, в руслі загальної 

сонячної символіки вони розумілися як «сонце для 

полів» – тобто уособлювали ідею засіяної землі [13, 

с.226-227]. Прототипами для давньоруських трибусинних 

кілець слугували візантійські прикраси. Не виключено, 

що візантійські зразки мали іншу символіку, а на 

давньоруських землях отримали нове «звучання».  

Найбільш численну категорію скроневих прикрас у 

давньоруських старожитностях Буковини становлять 

дротяні кільця, виготовлені із круглого в перерізі 

срібного чи бронзового дроту. Вони знайдені у Василеві, 

Дністрівці, Чорнівці, Недобоївцях. Їх особливістю є те, 

що за формою вони нагадують спіраль (рис.1, 15-16). 

Кільце має, зазвичай, півтора оберту і повернутий у 

зворотний бік кінець, який часто розплесканий і 

оздоблений згорнутими у трубочку одним чи двома 

завитками. Такого типу скроневі прикраси фігурують в 

археологічних виданнях під різними назвами. Переважно 

їх називають кільцями із зворотним поворотом кінця, 

або ж іменують як перснеподібні півторазворотні 

загнутокінцеві із завитком-кілечком на одному з кінців. 

Діаметр таких кілець із регіону становить 1,6-2,6 см.  

Ареал поширення кілець такого типу, в основному, 

охоплює Подністров’я, Західне Поділля та Волинь, 

збігається з територією поширення підплитових 

поховань та основними кордонами Галицько-

Волинського князівства. Перснеподібні півторазворотні 

загнутокінцеві кільця вважаються етнографічним 

індикатором для південно-західних земель Давньої Русі 

та співвідносяться з хорвато-тиверськими старожит-

ностями [13, с.228-229].  

Складна форма кілець, очевидно, передбачала їх 

певне смислове навантаження. Проте в літературі нам не 

вдалося виявити пояснення їх символіки. У зв’язку з цим 

пропонуємо свій варіант прочитання символіки таких 

кілець. 

Найбільше на землях краю знахідок скроневих кілець 

такого типу зафіксовано на Чорнівському городищі (36 

екземплярів), матеріали з якого надійно датуються 

першою половиною ХІІІ ст. [11, с.243-255]. Тут вони 

знайдені як у поодиноких екземплярах у клітях, 

переважно по 1-3, так і в наборі з 12 штук у кліті №32 

[10, с.38, рис.39] та в кількості 5 екземплярів у кліті №8. 

Звичайно ж набори таких кілець складалися, за 

матеріалами скарбів, з 4-8 екземплярів.  

Вивчення кілець з точки зору їх семантики показує, 

що вони нагадують зображення згорнутої в коло змії. 

Особливо це помітно на кільцях із кінцем, закрученим у 

трубочку, яка імітує голову плазуна. Значно підсилюють 
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це припущення знахідки в окремих клітях городища 

розпрямлених скроневих кілець у вигляді повзучої змії. 

Тому пропонуємо називати такі скроневі прикраси 

кільцями-змійками. 

Зображення плазунів (змій, вужів) були надзвичайно 

популярними у первісному мистецтві. Вони 

прикрашають керамічні та металеві вироби багатьох 

європейських народів і вважаються покровителями 

дому, провісниками дощу та охоронниками вологи. У 

слов’ян із зміями були пов’язані два річних свята: 14 

вересня та 25 березня, які символізували сезонне 

“помирання” та “оживання” природи. За етнографічними 

матеріалами, зміям приписувалися демонічні 

властивості, богатирська сила, знання лікувальних трав, 

багатство, жива вода та властивість змінювати образ. 

Крім того, вони були символами краси і здоров’я. З 

цього беруть початок звичаї використовувати частини 

тіла змії (голову, шкіру, язик) та її символічні 

зображення як захисні (від чар) та лікувальні (від різних 

недуг, лихоманки) амулети [13, с.228-229]. 

Змія як захисний символ широко використовувалася і 

в християнському світі. Її зображення неодноразово 

зустрічаються в ранньохристиянській символіці, до того 

ж вона пов’язувалася з біблейським циклом легенд і 

була символом мудрості та дерева життя. 

Поширення скроневих кілець-змійок на території, де 

концентруються підплитові поховання, засвідчує, що і в 

їхній символіці знайшов відображення релігійний 

синкретизм, де зображення змії мало не тільки 

язичницьке, а й християнське алегоричне наповнення. 

Характеристика скроневих прикрас давньоруського 

часу з території Буковини показує, що місцеве населення 

використовувало прикраси більшості типів, 

притаманних головному убору Русі. Поряд з цим варто 

відзначити проникнення до місцевих прикрас «моди» із 

Степу, що знайшло відображення в кільцях 

«половецького» типу та складанні у місцевого населення 

Галицько-Волинського князівства свого особливого 

варіанта скроневих прикрас, так званих кілець-змійок.  

У наступних століттях простежуються певні зміни в 

головному уборі. Так, за матеріалами могильника XV ст. 

з Чорнівського городища, можна говорити про подальшу 

еволюцію однобусинних скроневих кілець (рис.1, 26-27) 

чи сережок. За своїм виглядом вони нагадують 

аналогічні прикраси давньоруського часу. 

До зовсім іншого типу прикрас належать 2 скроневі 

кільця (ідентичні за формою і зображенням) із Маморниці 

(рис.1, 28). На думку Б.О. Тимощука, який виявив їх у 

похованні, разом із посрібленим бубонцем, вони 

відносяться до ХІІ – ХІІІ ст. Проте за аналогами на 

території Угорщини подібні скроневі кільця датуються 

XIV–XV ст. Очевидно, до цього ж часу належать і 

маморницькі сережки. Цікавими вони є з точки зору 

символіки. У цих виробах, очевидно, простежується давня 

індоєвропейська ідея про зв’язок неба та землі. На 

срібних прикрасах у внутрішньому колі вміщені силуети 

двох пташок, а під ними знизу стилізовані грона 

винограду. Подібні зображення можуть пояснюватися і з 

точки зору християнства, де птахи і виноград 

використовувалися як популярні символи Бога і Святого 

Духа. 

Продовжували використовуватися прикраси 

головного убору й жителями регіону в XVІ – XVІІ ст. 

Такі прикраси із срібла, бронзи, позолоченої міді 

знайдені під час дослідження могильника на території 

Лужанської церкви (рис.1, 29-30,32-34), могильника у 

Василеві (рис.1,31), а також пізньосередньовічного 

поселення (козацького табору?) в Зеленій Липі (рис. 1, 

35-37). Відомі вони й у тогочасних монетно-речових 

скарбах, зокрема, в тезаврації з Перебиківців.  

Знайдені скроневі прикраси в цілому повторюють 

типи попередніх періодів. У цей час використовуються 

прості дротяні кільці (рис.1,29), дротяні кільця із 

декількома бусинами (металевими і скляними) (рис.1, 

30,31) та однобусинні кільця. Останні зазнали певних 

змін у бік збільшення розміру центральної бусини та її 

орнаментації. Вони пишно декоровані зерненими 

пірамідками, металевими трубочками, вставками з скла 

та напівдорогоцінного каміння. Центральна бусина у 

цих кілець щароподібної чи біконічної форми. 

Основними конструктивно-декоруючими елементами, 

які прикрашають буси, є конуси чи зерненні пірамідки, 

ажурні композиції із пустотілих трубочок, гнізда з 

пастовими вставками тощо [2, с.222]. В цілому, на думку 
дослідників такі кільця за морфологічними особливостями 

тяжіють до Карпато-Балканського регіону. Виявлені на 

землях краю прикраси знаходять численні відповідники в 

матеріалах Румунії та Молдови [2, с.220-223]. 

Висновки. Аналіз скроневих кілець чи сережок з 

території Буковини дозволяє простежити їх еволюційний 

розвиток протягом тривалого часу, з’ясувати їх 

типологію, встановити витоки окремих типів та поставити 

питання про приплив вихідців із інших регіонів 

давньослов’янського світу, Давньої Русі чи Степу до 

місцевих жителів. Вивчення скроневих кілець також дає 

змогу встановити їх символіку і простежити поширення 

нових або відродження старих світоглядних уявлень. 
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THE TEMPORAL RINGS IN BUKOVYNA`S ANTIQUITIES AT THE TIME OF MIDDLE-AGES 

In the Middle Ages traditional costume of many nations was supplemented with metal adornments. A headgear was 

considered the most important part of a costume, especially of rich women. There are analysed the temporal rings which were 

found at the places of archaeological excavation of monuments of Middle Ages on the country between rivers Upper-Prut and 

Middle-Dniester. The authors distinguish the main types of them and explore a problem of their origin. The evolution of those 

adornments in the region from VIII to XVII centuries is traced according to the scheme developed by them. The syncretism of 

temporal rings symbols is characterised separately. 

Key words: Bukovina, archaeological monuments, temporal rings, typology, chronology, symbolism. 
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Рис.1. Знахідки прикрас головного убору на території Буковини: 1. Перебиківці ІІІ, 2-3. Добринівці, 

4. Перебиківцці ІІ, 5. Ревно, 6.Корнешти, 7. Митків, 8-9. Рідківці, 10,13. Борівці, 11-12. Горішні Ширівці, 14-17, 19-27. 

Чорнівка, 18. Митків, 28, Маморниця, 29-30, 32-34. Лужани, 31. Василів, 35-37. Зелена Липа.  
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Постановка проблеми. Будь-яка система може 

вважатися пізнаною лише за умови пізнання її 

складових. Важливою складовою радянської системи 

була охорона здоров’я. Як сфера державної та суспільної 

діяльності, зорієнтована на задоволення потреб людини, 

вона повинна була уособлювати переваги соціалізму. 

Об’єктивне й повне відображення минулого, а також 

його переоцінка в рамках декомунізації роблять 

дослідження радянської охорони здоров’я актуальним. 

Власне, призначення декомунізації й полягає в тому, 

щоб нарешті перетворити радянську дійсність на 

історію. На наш погляд, це не повинно означати 

безоглядну відмову від позитивного спадку минулої 

епохи. Але щоб радянська дійсність нарешті стала 

історією, ця історія, в тому числі історія радянської 

охорони здоров’я, спочатку мусить бути написана. 

А написано поки що небагато. Якщо історія 

довоєнної радянської охорони здоров’я висвітлена в 

дисертаціях Ю.В. Барабаш, І.В. Ткаченко, в монографії 

І.Ю. Робака та Г.Л. Демочко, то повоєнним часам 

присвячено лише досить упереджене дослідження 

Л.І. Лавріненко [1;2;3;4]. Суттєвий внесок в розробку 

методологічних питань історії місцевої охорони здоров’я 

зробив харківський дослідник І.Ю. Робак [5]. Варто 

відзначити також останні розвідки харківських 

краєзнавців, які  розглядають історію окремих медичних 

закладів в контексті історії міста, на тлі кількох 

історичних епох, а найважливіше – крізь призму 

людських доль, пов’язаних з охороною здоров’я [6;7]. 

Метою статті є виявлення сутності характерних 

проблем розвитку охорони здоров’я в УРСР впродовж 

1945-1991 рр., послуговуючись прикладами функціону-

вання медичної мережі Харкова. 

Виклад основного матеріалу. Найпоширенішою 

проблемою охорони здоров’я в радянській Україні після 

Другої світової війни було розміщення медичних 

закладів в пристосованих приміщеннях. Це сталося 

внаслідок того, що частина довоєнних будівель 

медичних закладів була зруйнована, а частину після 

вигнання німців зайняли інші установи [8, арк.22]. 

Особливо дефіцит лікарняних площ відчувався в 

пологових будинках [9]. Нерідким явищем у Харкові 50-

х рр. було проживання людей при лікарнях [7, C.308-

309]. Так, у приміщенні 7-ї дитячої лікарні на Сумській 

вулиці проживало 150 осіб. Відселення медпрацівників з 

територій лікарень продовжувалося аж до 80-х рр. [10, 

арк.75]. 

Розміщення медзакладів в пристосованих 

приміщеннях ускладнювало їхню спеціалізацію, 

порушило районування медичної мережі Харкова й 

зумовило наздоганяючий характер її розвитку відносно 

темпів зростання міського населення [7, С.307; 11, арк.56; 

12, арк.2]. Проблема нестачі лікарняних площ для 

госпіталізації вирішувалася за рахунок розгортання 

додаткових ліжок в коридорах та зменшення санітарних 

норм (3,6 м² на ліжко замість нормативних 7-9 м²) [13, 

арк.16-17; 14, арк.46-48]. Ставши характерною рисою 

радянських лікарень, це явище знайшло відображення в 

романі О.І. Солженіцина «Раковий корпус»: «– Да там в 

палате и стула негде поставить. – Боже мой, воображаю, 

что это за палата!... Сколько ж там коек? – Девять. Да 

это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат 

на лестницах, в коридорах» [15, С.9-11]. Навіть 

наприкінці 80-х рр. за результатами суцільної 

паспортизації усіх лікувально-профілактичних закладів 

УРСР, багато з них все ще були ущільнені через 

розміщення в старих пристосованих приміщеннях [16, 

арк.32]. Розгортання додаткових ліжок створювало 

враження високої забезпеченості населення стаціонарною 

допомогою, який наприкінці 80-х рр. дорівнював 

республіканському (134 на 10 тис. населення за 

нормативу 138). 

Збільшення кількості ліжок шляхом ущільнення 

лікарняних площ відображало й іншу проблему охорони 

здоров’я в СРСР – її фінансування за кількісними 

показниками. Головним з них була кількість 

відпрацьованих ліжко-днів, від якої залежало 

фінансування лікарень. Такий механізм не враховував 

якість роботи медичних працівників й призводив до 

зниження якості перебування хворого в стаціонарі. 

Керівники лікарень в гонитві за показниками навіть 

планували ущільнення ліжок на майбутнє. Ревізійна 

комісія МОЗ СРСР, яка відвідала Харків 1962 р., 

зафіксувала, що «переуплотнение больниц является в 

городе не только фактом – сложившимся обстоятель-

ством, но и планируется» [17, арк.38]. У день 

У статті на прикладі Харкова розглядається сутність найхарактерніших проблем охорони здоров’я в 

Радянській Україні протягом 1945–1991 рр. Автор дійшов висновку, що повільні темпи будівництва 

медичних закладів, оцінка та фінансування їхньої роботи за кількісними показниками (кількість ліжок), 

хронічний кадровий дефіцит, проблема впровадження нової вітчизняної апаратури в медичну практику 

свідчили про екстенсивний характер розвитку радянської охорони здоров’я. У цьому сенсі розглянуті 

проблеми були віддзеркаленням загальних вад радянської економіки. 

Ключові слова: охорона здоров’я в УРСР, Харків, ущільнення ліжок, екстенсивне фінансування, 

кадровий дефіцит. 
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відвідування харківських лікарень комісією в них 

знаходилось хворих на 27,6 % більше планової кількості 

ліжок, й без того ущільнених за тим самим планом [там 

само, арк.85]. 

Крім завищення запланованої кількості ліжко-днів 

для отримання додаткового фінансування, екстенсивність 

фінансування тягла за собою безгосподарність та 

нецільове використання виділених коштів: придбання не 

передбаченого кошторисом устаткування, утримування 

наявного медперсоналу за рахунок введення додаткових 

посад тощо [18, арк.3-6,11; 19, арк.26-31]. 

Інтенсивна розбудова медичних закладів протягом 

60–80-х рр. притупила проблему переважання в Харкові 

дрібних лікарень, розміщених в старих пристосованих 

будівлях. Лише впродовж 1975–1990 рр. завдяки 

будівництву 26 лікарняних корпусів на 6100 ліжок було 

оновлено майже 2/3 ліжкового фонду харківських 

лікарень [20, С.15]. У результаті кількість лікувальних 

закладів Харкова, які розміщувалися в пристосованих 

будівлях суттєво скоротилася: якщо 1979 р. в них 

перебувало близько 50 % загальної кількості лікарняних 

ліжок, то 1989 р. та частка скоротилася до 35 % [21, 

арк.22; 22]. 

У той же час, звертали на себе увагу вкрай повільні 

темпи будівництва медичних закладів. Наприклад, 

реконструкція одного з харківських пологових будинків 

замість запланованого року здійснювалася протягом 

п’яти [23]. 

Темпи будівництва медичних об’єктів вписувалися в 

загальні рамки радянського господарювання: в СРСР 

спорудження навіть промислового підприємства в 

середньому тривало понад 10 років, тоді як в США – 

менше двох [24, С.79]. Але у випадку медичної сфери 

ситуація була гіршою, оскільки розбудова медичних 

закладів була другорядною справою для будівельних 

організацій. Наприкінці 80-х рр. голова одного з 

будівельних трестів пояснив це таким чином: «За свои 

энергетические стройки с меня по всей строгости спросят, 

если сорву – накажут. А за районную поликлинику никто 

и не спросил в прошлом году» [23]. Склалася абсурдна 

ситуація, коли внаслідок вказаної незацікавленості 

мільйони рублів, призначені для будівництва лікарень і 

поліклінік, роками залишалися неосвоєними. 

Низька пріоритетність розвитку медичної сфери 

простежується з перших повоєнних років, коли 

радянська влада, переслідуючи завдання першочергової 

відбудови промисловості, використовувала масову 

безкоштовну працю мешканців міст для відновлення 

об’єктів соціальної інфраструктури. В подальші роки 

влада намагалася активно залучати кошти промислових 

підприємств для будівництва медичних закладів [11, 

арк.48; 25, арк.4]. Частка цього найважливішого джерела 

в структурі фінансування розвитку охорони здоров’я 

Харкова в 60–80-ті роки складала від 20 до 70 % [21, 

арк.1-2; 25, арк.136; 26, арк.3-4]. 

СРСР посідав перше місце в світі за кількістю 

медичних кадрів на душу населення, але радянська 

охорона здоров’я постійно відчувала кадровий голод [27; 

28, С.176; 29, P.2]. Так, попри шестикратне зростання 

кількості лікарів та майже десятикратне – середнього 

медичного персоналу Харкова за період 1945–1990 рр., 

також зростав їхній дефіцит [30, арк.7; 31, арк.5]. 

Кадровий голод визначала сукупність причин: відтік 

кадрів за межі УРСР; недостатнє вивчення потреб 

населення в медичній допомозі й пов’язані з цим 

недоліки планування наборів студентів до освітніх 

закладів; відставання підготовки спеціалістів від 

розбудови медичної мережі. 

Функціонування радянської охорони здоров’я 

характеризує така важлива причина дефіциту, як 

нераціональне використання медичних кадрів. Так, 

ліквідація паралельних ланок, які існували в медичній 

мережі Харкова в 60-ті рр., дала змогу виявити резерв у 

250 штатних посад, за рахунок яких були посилені 

поліклініки нових мікрорайонів [12, арк.10]. 

Мабуть, найважливішою причиною дефіциту та 

високої плинності медичних кадрів були незадовільне 

забезпечення молодих спеціалістів житлом та низька 

зарплатня. Узагальнена структура розмірів зарплатні 

медичних працівників Харкова у 1964 р. свідчить, що 

переважна більшість з них (90–94 %) отримували до 

100 руб. на місяць [32, арк.3-9]. Зарплатня 70-80 % 

медпрацівників Харкова хоча й була переважно вище 

прожиткового мінімуму, але не сягала рівня середньої 

зарплатні по УРСР (80 руб. у 1960 р.) [33, С.85]. Втім, 

розмір зарплатні радянського лікаря залежав від 

кваліфікації, спеціалізації та вченого ступеню, але не від 

безпосередніх результатів щоденної праці. 

Під кінець радянської епохи працівники охорони 

здоров’я у Харкові були найменш забезпеченою житлом 

категорією населення [34]. Близько 3 з понад 20 тис. 

медпрацівників Харкова станом на 1991 р. перебували 

на квартирному обліку, більшість – по 15-20 років [35]. 

Врешті, технічна відсталість радянської охорони 

здоров’я потребувала постійного нарощення кількості 

медиків. Ще в середині 70-х рр. радянські фахівці 

підрахували, що без впровадження нових технічних 

засобів кількість персоналу, зайнятого в охороні 

здоров’я треба буде збільшити до 1990 р. вдвічі [36, С.4]. 

За радянських часів харківські медики завдяки 

співпраці з промисловими підприємствами та НДІ 

досягли значних успіхів в розробці унікальної медичної 

апаратури. На початку 80-х рр. МОЗ СРСР доручило 

міністрам союзних республік та завідувачам обласних 

відділів охорони здоров’я вжити заходів з виробництва 

нестандартного обладнання для відділень 

відновлювального лікування, використовуючи для цього 

шефську допомогу місцевих промислових підприємств, 

науково-дослідних інститутів. 

Наприкінці 80-х рр. керована партійними органами 

рада сприяння науково-технічному прогресу ініціювала 

у Харкові шефство над закладами охорони здоров’я з 

боку науково-дослідних, проектних, навчальних 

інститутів [37]. Успішне співробітництво налагодили 

фізико-технічний інститут і НДІ медичної радіології, 

ХПІ й НДІ ортопедії та травматології. Завдяки допомозі 

колективів ХПІ, Інституту радіофізики та електроніки 

АН УРСР, підприємства «Точмедприлад» вдалося 

розв’язати проблему з деталями для ортопедів, що 

значно скоротило час очікування операцій. 

У той же час, існувала проблема налагодження 

виробництва унікальної апаратури та її впровадження в 
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медичну практику. Причиною гальмування виробництва 

нової апаратури була неузгодженість у роботі 

міністерств. Виробництвом медичної техніки крім 

міністерства медичної промисловості СРСР займалися 

міністерства оборонної, електронної, електротехнічної, 

хімічної промисловості, приладобудування, зв’язку та ін. 

За цих умов низка міністерств залишились глухими до 

потреб розробників, попри спільні зустрічі та наради. Ця 

ж причина, охарактеризована як «залежність», вказана в 

офіційній праці, присвяченій 70-річчю радянської 

охорони здоров’я: «Одной из причин сложившейся 

неблагоприятной обстановки явилась многопрофильность 

медицинской промышленности, широкая номенклатура 

выпускаемой продукции… И как следствие многопро-

фильности – зависимость от смежных министерств и 

ведомств, усложнение инфраструктуры отрасли» [38, 

С.385]. 

У 80-ті роки в Києві випускався вітчизняний аналог 

іноземних апаратів для моментального визначення 

вмісту цукру в крові – глюкофот [39]. У Харків він 

надходив тільки до однієї 25-ї лікарні завдяки тому, що 

вона була включена до виконання загальносоюзної 

програми «Епідеміологія цукрового діабету», але 

відсутність імпортних витратних матеріалів для його 

роботи, які коштували дорожче, ніж сам апарат, зводили 

його роботу нанівець. У відповідь на замовлення 

апаратів у «Медтехніці» харківський ендокринологічний 

диспансер отримав відмову з поясненням, що потрібні 

апарати відсутні у постачальному переліку цієї 

організації. 

У 1986 р. харківський лікар Г. Гришанін запропонував 

апарат, що знімав болі під час лікування зубів – 

«Аналгедента» [40]. Апарат був удостоєний золотої 

медалі на ВДНГ СРСР, визнаний таким, що немає 

аналогів у світі й запатентований у дев’яти країнах, в 

тому числі, США, Японії та Великобританії. Винахідник 

та його помічники розробили чотири покоління приладу, 

але жодний з них так і не надійшов до стоматологічних 

поліклінік Харкова. У результаті першу пробну партію 

випустила приватна харківська фірма. 

1991 року Харків відвідала делегація турецьких 

стоматологів і підприємців, які бажали ознайомитися з 

виробництвом сапфірових імплантатів та інструментарію 

для їхнього вживляння [41]. Імплантати виробляла 

лабораторія НВО «Монокристалреактив», а операції з 

встановлення здійснював розташований у Харкові 

Республіканський центр стоматологічної імплантації. 

Турки виявили готовність придбати унікальні медичні 

інструменти, але угода зірвалася через відсутність 

їхнього промислового виробництва. Колектив центру, 

позбавлений будь-якої уваги з боку облздороввідділу, 

займався виготовленням інструментів у Полтаві «в 

порядку особистих контактів». 

Висновки. Таким чином, специфічними проблемами 

розвитку радянської охорони здоров’я після Другої 

світової війни були: розміщення великої кількості 

медичних закладів у пристосованих будівлях; їхнє 

фінансування за кількісними показниками; повільне 

будівництво медичних об’єктів; кадровий дефіцит; 

складність впровадження нової вітчизняної апаратури в 

медичну практику. Більшість з названих рис свідчить 

про екстенсивний характер розвитку охорони здоров’я в 

СРСР, що водночас збігається з поширеними 

характеристиками радянської системи як такої. 

Привертає увагу неоднозначність окремих рис 

радянської медицини. Ущільнення ліжок було водночас 

відповіддю на реальну проблему нестачі типових 

лікарень і наслідком екстенсивного механізму 

фінансування охорони здоров’я в СРСР. Вади цього 

механізму далися в знаки з виходом на перший план 

хвороб способу життя (рак, серцево-судинні 

захворювання, діабет) та по мірі падіння рівня 

державних витрат на охорону здоров’я наприкінці 80-х 

рр.  Постійна потреба в нових кадрах, з одного боку, 

свідчила про намагання влади реалізувати принцип 

загальнодоступної медицини. З іншого – нарощення 

кількості медиків зумовлювалося технологічною 

відсталістю радянської охорони здоров’я. 

Суцільна плановість радянської системи та її 

бюрократизм уповільнювали як будівництво нових 

медичних закладів, так і впровадження в практику нової 

вітчизняної медичної техніки. 

За таких умов само по собі збільшення фінансування 

з метою утримання інфраструктури лікувально-

профілактичних закладів замість фінансування за 

конкретний перелік реально наданих медичних послуг 

та інвестицій у медичну практику не давало позитивних 

результатів – відбувалося розбазарювання коштів. 

Дешева радянська медицина по мірі ускладнення 

завдань ставала дорогою й неефективною. 
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Постановка проблеми. У сучасній історіографії 

вивчення Реформації в Німеччині все частіше 

здійснюється через призму конфесіоналізації. Це дає 

змогу дослідникам схарактеризувати ключові події 

релігійного, політичного, економічного, соціального, 

культурного розвитку німецьких територій XVI ст. як 

складові єдиного комплексу. До таких подій в історії 

лютеранської конфесіоналізації, зокрема, належить 

прийняття Аугсбурзького інтерима в 1548 р. У сучасних 

працях дослідники неодноразово згадують зазначену 

подію [див.: 1;2;3;4;5;6;7 та ін.], проте найчастіше вона 

характеризується в загальних рисах, у масштабах всього 

німецького суспільства. Між тим, на нашу думку, з огляду 

на політичну роздробленість Священної Римської імперії 

варто більш детально простежити вплив Аугсбурзького 

інтерима на окремі території Німеччини, приділивши 

увагу сприйняттю його положень місцевим населенням. 

Цим визначається актуальність нашої статті. 

Мета роботи – проаналізувати причини ухвалення 

Аугсбурзького інтерима, зміст цього документа та 

наслідки його впровадження в життя у 1548–1552 рр. на 

прикладі курфюршества Саксонського. 
Виклад основного матеріалу. Після Шмалькальденської 

війни 1546–1547 рр. політична ситуація у Священній 

Римській імперії змінилася на користь імператорської 

влади. На думку дослідників, Карл V сподівався виграти 

час, необхідний йому, аби розпочати реформування 

державної системи. З цією метою він планував створити 

постійно діючу Імперську лігу, що мала б такі важелі 

впливу, як судочинство, збройні сили та фінансові 

кошти. Унаслідок цього мала посилитися особиста влада 

імператора над територіями Німеччини, що вело б до 

перетворення Священної Римської імперії на абсолютну 

монархію [4, S.174].  

Зміцненню влади імператора мало сприяти й узяття 

під контроль ідеологічних противників – протестантів. 

Імовірно, це видавалося порівняно нескладною справою 

після успіху католицького угруповання у 

Шмалькальденській війні. Вирішення релігійних питань 

в усіх територіях Священної Римської імперії мало 

здійснюватися на ґрунті положень, розроблених 

об’єднаною комісією католицьких і протестантських 

теологів (Юліус фон Пфлюг, Міхаель Хельдінг, Йоганн 

Агрікола) під час проведення рейхстагу в Аугсбурзі 

(вересень 1547 – червень 1548 рр.). 
Ухвалений на рейхстазі 15 травня 1548 р. Аугсбурзький 

інтерим (тимчасовий релігійний компроміс) заперечував 

догматичні принципи євангелічного віровчення (зокрема, 

визнання лише двох Таїнств – Хрещення та Причащання), 

а також відкидав більшість елементів лютеранського 

культу. У цьому документі було недвозначно 

проголошено: «Усі старі церемонії мають зберігатися». 

Відповідно, було передбачено відновлення п’яти 

церковних таїнств, раніше скасованих лютеранством 

(миропомазання, сповіді, єлеосвячення, шлюбу, 

рукопокладання). Крім того, Аугсбурзький інтерим 

зміцнював ієрархію церковної влади, визначаючи 

повноваження католицьких єпископів і римського 

понтифіка, вилучав принцип «тільки вірою» з формули 

виправдання, відновлював дотримання поста, 

ушанування католицьких святих. Так само мали 

залишатися в церквах предмети католицького культу 

(ікони, статуї та ін.) [8, S.455-460]. Зазначені положення 

передбачали фактичну реставрацію католицького 

віровчення в євангелічних територіях Німеччини.  
Впроваджуючи в дію Аугсбурзький інтерим, 

імператорська влада вимагала від прибічників 

євангелізму підкорятися рішенням Тридентського 

церковного собору, який розпочав засідання у 1545 р. 

При цьому дія інтерима поширювалася тільки на 

євангелічні території, тоді як католики були звільнені 

від дотримання його положень. Будь-який опір 

Аугсбурзькому інтериму офіційно заборонявся. Зокрема, 

зазначена заборона охоплювала виголошення 

проповідей і публікацію полемічних трактатів [9, p.187].  

Поступками на користь протестантів, зафіксованими 

Аугсбурзьким інтеримом, стали дозвіл мирянам 

причащатися під двома видами (як хлібом, так і вином) 

та скасування целібату. Однак реалізація зазначених 

прав обмежувалася тими регіонами, де раніше 

поширилося реформаційне вчення; у католицьких 

володіннях зберігалися непорушними існуюча церковна 

У статті представлено характеристику Аугсбурзького інтерима 1548 р. та його впливу на території 
Німеччини. Автор зосереджує увагу на ставленні різних верств саксонського суспільства до принципів 

інтерима. Визначено, що намагання католицького угруповання нав’язати реставрацію попередніх норм 
релігійно-церковного життя спричинило опір місцевого населення. Зроблено висновок, що скасування дії 

Аугсбурзького інтерима відкрило шлях до врегулювання конфесійно-політичної ситуації в німецькому 

суспільстві. 
Ключові слова: Реформація, конфесіоналізація, Аугсбурзький інтерим, Лейпцизький інтерим, курфюршество 

Саксонське. 
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організація та порядок богослужіння [1, S.132]. За 

указом імператора всі німці повинні були визнати 

положення Аугсбурзького інтерима, який ставав 

законом до скликання загального церковного собору для 

вирішення спірних питань.  

Одним із чинників, які перешкодили за таких 

несприятливих умов здійснити повномасштабну 

рекатолизацію курфюршества Саксонського, стала 

позиція реформаторів, які не мали ілюзій щодо 

значущості Аугсбурзького інтерима. Деякі протестантські 

теологи (Матіас Флацій, Ніколаус фон Амсдорф) рішуче 

відмовилися визнати ухвалу Аугсбурзького рейхстагу.  

На наш погляд, Аугсбурзький інтерим не влаштовував 

і нового саксонського правителя – курфюрста Моріца, 

який навряд чи прагнув поглиблювати розкол серед 

населення підвладних йому територій. Внаслідок цього, 

підписуючи інтерим на Аугсбурзькому рейхстазі, 

саксонський курфюрст одночасно надав протест, у 

якому зазначив, що не може погодитися прийняти 

відповідальність за впровадження Аугсбурзького 

інтерима в своїх володіннях, оскільки зазначений 

документ є обов’язковим лише для однієї сторони. 

Повернувшися з Аугсбурга до Саксонії, Моріц не 

намагався примусити підданих до негайного виконання 

умов Аугсбурзького інтерима: він звернувся до 

віттенберзьких теологів із пропозицією попередньо 

вивчити даний документ [10, p.205]. 

Новий курфюрст Саксонії, вочевидь, усвідомлював 

можливі загрозливі наслідки насильницького 

впровадження в дію Аугсбурзького інтерима на 

підконтрольній йому території, більшість мешканців 

якої з початку Реформації рішуче виступила проти 

панування католицької церкви. Прибічники євангелізму 

не пробачили Моріцу переходу на бік імператора під час 

Шмалькальденської війни. У Саксонії набули 

поширення пісні, в яких Моріца було названо «Іудою з 

Мейссена», «великим лиходієм», що привів до рідної 

країни іспанців та італійців і завдяки зраді захопив владу 

[11, S.452-454]. Насильницьке придушення євангелізму 

за таких умов призвело б до остаточної ізоляції 

курфюрста, якою могли скористатися його політичні 

противники. 

Курфюрст Моріц, провівши переговори з теологами і 

представниками міських рад, досяг із ними консенсусу у 

врегулюванні релігійної ситуації. Деякі віттенберзькі 

теологи (зокрема, Філіп Меланхтон) вважали за можливе 

визнати дію Аугсбурзького інтерима на території 

курфюршества Саксонського. Варто зазначити, що 

позиція компромісу, яку зайняв Меланхтон, не означала 

угодовства й остаточної капітуляції перед 

прокатолицькими силами. У Саксонії євангелічна 

проповідь не припинилася навіть після приходу Моріца 

до влади. На території курфюршества Саксонського 

продовжували діяти консисторії, відбувалися візитації 

парафій, тривали заняття у Віттенберзькому 

університеті, тобто зберігалися основи територіальної 

організації Євангелічної Церкви, закладені протягом 

попередніх років.  

Позиція Меланхтона та його однодумців, як і його 

авторитет серед євангелічних священнослужителів і 

рядових парафіян, гарантували Моріцу відсутність 

масового опору з боку нових підданих. Курфюрст, 

у свою чергу, захищав Меланхтона перед імператором, 

підтримуючи його в ролі неофіційного голови 

євангелічної церкви [12, с.15].  

Ведучи переговори з курфюрстом, віттенберзькі 

теологи на чолі з Меланхтоном організували співбесіду 

в Альтцелле в листопаді 1548 р., де розробили змінений 

варіант документа, що тимчасово регулював конфесійні 

питання на території Саксонії – Лейпцизький інтерим. 

Його було проголошено 22 грудня 1548 р. і в червні 

1549 р. затверджено саксонським ландтагом як закон [13, 

S.85-86].  

Лейпцизький інтерим декларував дотримання 

принципів євангелічного вчення, але водночас визнавав 

відновлення католицьких церемоній на території 
курфюршества Саксонського [14, S.475]. Неоднозначність, 

суперечливість доктринальних положень зазначеного 

документа знайшли вияв навіть у формулюванні 

ключового догмата євангелічного віровчення – принципу 

виправдання вірою. Віттенберзькі теологи при складанні 

Лейпцизького інтерима прагнули уникнути найбільш 

жорстких формулювань Аугсбурзького інтерима 

(євхаристійної молитви, формули соборування, 

використання миро в хрещенні), але не змогли усунути 

багатьох істотних розбіжностей між лютеранським 

віровченням та католицькими принципами. Зокрема, 

питання церковного облачення і відзначення свят на 

честь католицьких святих стали яскравим виразом 

суперечностей, не усунених компромісним за своїм 

характером Лейпцизьким інтеримом. 

Прийняття Лейпцизького інтерима не стало 

завершенням конфесійного розколу в саксонському 

суспільстві. Він виявився неприйнятним для частини 

лютеран, які звинуватили Меланхтона та його 

послідовників в боязкості. Зокрема, Ніколаус фон 

Амсдорф і Матіас Флацій, які виступили як послідовні 

противники Аугсбурзького інтерима, звинуватили 

Меланхтона і його прихильників в угодовстві з владою 

[5, S.411]. Підставою для цього стала позиція 

Меланхтона в питанні адіатори – декларування 

несуттєвості «зовнішніх речей» (правил, обрядів та ін.) 

порівняно зі змістом віровчення. У відповідь Меланхтон 

заявив, що треба відрізняти головне від другорядного і 

що слід піти на поступки в другорядних питаннях, аби 

мати можливість проповідувати головне [14, S.470-475].  

На противагу підходу Меланхтона і його однодумців, 

Амсдорф і Флацій сформулювали принцип «У питаннях 

віросповідання не повинно бути байдужості» (Nihil est 

adiaphoron in casu confessionis et scandali) [6, S.238]. 

Зазначена ідея може бути визначена як гасло 

гнезіолютеранської течії євангелічного руху. 

Гнезіолютерани обстоювали єдність зовнішніх форм та 

внутрішнього змісту євангелізму, підкреслюючи 

згубність щонайменших поступок у цьому питанні на 

користь прихильників католицизму. Унаслідок цього для 

Амсдорфа, Флація та їх однодумців були 

неприйнятними як положення Аугсбурзького інтерима, 

так і Лейпцизький інтерим як їх пом’якшений варіант. 

Унаслідок дискусій стало остаточно зрозумілим, що 

насильницьке відновлення в Саксонії дореформаційного 

церковного устрою є нереальним через масове 
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неприйняття суспільством догматики і церковної 

організації католицизму.  

Подібна ситуація була характерною і для інших 

євангелічних територій Німеччини. Після запровадження 

Аугсбурзького інтерима протягом 1548–1552 рр. 

у двадцяти восьми верхньонімецьких містах за наказом 

імператора відбулися зміни в адміністрації: замість 

делегатів, обраних цехами, до міських Рад увійшли 

консервативно налаштовані представники міського 

патриціату [7, S.31]. Крім того, у Південній та Південно-

Західній Німеччині розпочалося вигнання євангелічних 

священнослужителів зі своїх посад, що здійснювалося за 

участі єпископів і представників світської влади. 

Зокрема, в Аррасі місцевим єпископом було звільнено 

десятьох проповідників, звинувачених у непокорі 

імперській владі. Підставою для цього стала їх незгода з 

положеннями Аугсбурзького інтерима як такого, що 

суперечить Священному Писанню і Слову Божому [10, 

S.461-462]. Таким чином, реалізація зазначених 

положень наражалася на рішучий опір прибічників 

євангелізму і могла бути здійснена лише силовим 

шляхом, тим самим не долаючи конфесійний розкол у 

німецькому суспільстві, а підсилюючи його. 

У підсумку зазначені вище наміри Карла V посилити 

власну політичну владу не було реалізовано. Зокрема, 

далося взнаки суперництво між Габсбургами та 

баварським герцогським домом – наймогутнішим серед 

католицьких територіальних правителів [2, S.193]. 

Карлу V не вдалося скористатися перевагами, здобутими 

внаслідок Шмалькальденської війни. На нашу думку, 

негативну роль для планів Карла V відіграла й та 

обставина, що його спроба законодавчого втручання в 

релігійні питання не задовольнила ані католиків (через 

надання поступок – хоч і мінімальних – на користь 

лютеран), ані – значно більше – протестантів. Зокрема, 

проти Аугсбурзького інтерима виступили євангелічні 

магістрати Бремена й Магдебурга.  

Вільне імперське місто Магдебург на межі 1540–

1550-х рр. стало центром опору імператорській політиці. 

Це знайшло вияв, зокрема, у наданні можливості 

гнезіолютеранам публікувати свої полемічні твори. У 

1549–1551 рр. магдебурзькими друкарями Міхаелем 

Лоттером, Крістіаном Редінгером і Хансом Вальтером 

було видано понад 100 брошур, автори яких виступали 

проти Аугсбурзького інтерима. До цього міста, 

висловлюючи протест проти компромісного курсу 

Меланхтона і його прихильників, навесні 1549 р. 

переїхав Матіас Флацій. Надаючи видавцям підтримку 

в якості редактора зазначених творів, він одночасно 

підготував до друку збірку власних теологічних праць, 

видану в березні 1550 р. під назвою «Усі латинські 

роботи» [9, p.190-191]. Унаслідок розбіжностей з 

позиціями філіпістів до Магдебурга переїхав і Ніколаус 

фон Амсдорф. Він також продовжив виступати проти 

Аугсбурзького інтерима, перш за все – працюючи над 

публіцистичними трактатами [5, S.412]. Останнє місто, 

мешканці якого заявили про непокору 

«нехристиянським правителям», навіть було піддано 

тривалій військовій облозі [3, S.163]. Після взяття 

Магдебурга військами Моріца Саксонського (1551 р.) 

низка противників Аугсбурзького інтерима залишила 

захоплене місто, переїхавши до Єни. Подібні настрої 

висловлювали також Ради Брауншвейга, Ганновера, 

Люнебурга та інших міст Північної і Східної 

Німеччини [16, S.124-127]. 

Отже, зміст Аугсбурзького інтерима не відповідав 

інтересам більшості німецького суспільства і міг бути 

втілений у життя лише насильницьким шляхом. 

Закономірним наслідком цього стало прагнення 

євангелічного угруповання домогтися припинення його 

дії, для чого необхідно було змінити конфесійно-

політичну ситуацію. Така зміна стала результатом 

перемоги протестантських князів у т. зв. «княжій війні» 

1552 р. Скасування Аугсбурзького інтерима в 1552 р. 

було проголошене серед основних умов Пассауського 

договору, що юридично оформив результати «княжої 

війни». Згідно з положеннями зазначеного договору, 

євангелічна партія мала право сповідувати принципи 

Аугсбурзького віросповідання. Питання остаточного 

вирішення релігійних розходжень було відкладено до 

скликання рейхстагу [17, S.462-466]. Тим самим було 

прокладено шлях до подальшого врегулювання 

конфесійно-політичної ситуації в німецькому суспільстві, 

що засвідчив Аугсбурзький релігійний мир 1555 р. 

Висновки. Друга половина 1540-х рр. стала часом 

загострення конфесійно-політичного протистояння в 

німецькому суспільстві. Перемога імператорських військ 

у Шмалькальденській війні створила умови для 

прийняття Аугсбурзького інтерима 1548 р. Зміст цієї 

постанови, що формально мала характер релігійного 

компромісу, виявив намагання католицького табору 

нав’язати прибічникам Реформації власне тлумачення 

догматичних та культових питань і тим самим 

забезпечити реставрацію власних позицій у масштабах 

імперії. Однак подібні прагнення у ситуації 

конфесійного розколу в німецькому суспільстві 

зіткнулися з прихованим та відкритим опором 

євангелічного табору. Яскравим прикладом неприйняття 

Аугсбурзького інтерима стала конфесійно-політична 

ситуація в курфюршестві Саксонському. Дискусії між 

теологами, переговори реформаторів із курфюрстом, 

виступи населення засвідчили активність різних верств 

суспільства, що постали суб’єктами конфесіоналізації на 

території Саксонії і в підсумку домоглися скасування 

положень інтерима. Перспективами подальших 

досліджень постають характеристика принципів 

лютеранської конфесіоналізації у релігійному, 

політичному, культурному житті саксонського 

суспільства. 
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Постановка проблеми. Михайло Грушевський 

належить до найбільш знакових постатей української 

історії. Його громадсько-політична діяльність мала 

помітний вплив на розвиток українського національного 

руху початку XX століття. Вчений співпрацював з 

багатьма діячами як в Україні, так і в Росії. Серед них 

особливе місце посідав Євген Чикаленко. Він залишив 

по собі надзвичайно цінні джерела особистого 

походження: щоденники, спомини і обширне 

листування. У них міститься важлива інформація про 

багатьох діячів українського національного руху, серед 

яких помітне місце посідає М.Грушевський. І це не 

випадково, адже  вони багато років знали один одного, 

довгий час належали до однієї політичної організації, 

обидва відіграли ключову роль в українському 

національному русі на початку XX століття. В радянські 

часи Михайла Грушевського і Євгена Чикаленка 

трактували як «українських буржуазних націоналістів» і 

тому їхня діяльність практично не досліджувалася. 

Різниця полягала лише в тому, що першого іноді 

згадували з лайливими епітетами, а другого піддавали 

замовчуванню. Тому його ім’я до 1991 року було мало 

відоме українській громадськості  

Після проголошення незалежності України науковці 

почали позбавлятися ідеологічних упереджень в 

дослідженні знакових постатей нашого минулого. Саме 

тоді пробудилася зацікавленість до історичної спадщини  

М. Грушевського і Є. Чикаленка. Зокрема, діяльність 

Євгена Харлампієвича досліджують такі вчені, як 

Н. Миронець та І. Старовойтенко, які займаються 

епістолярної спадщини мецената [1, 2, 3, 5]. 

І. Старовойтенко опублікувала про нього ґрунтовну 

монографію разом із цікавими додатками [4]. 

Торкнулася вона в ній і оцінок, які давав 

Є. Чикаленко особі М. Грушевського Громадсько-

політичну діяльність вченого досліджує ціла когорта 

українських науковців. Серед них варто назвати 

Л. Винара, [6] С. Плохія [7] та ін.. В тій чи іншій формі 

вони спираються на мемуари Є. Чикаленка. Однак, 

спеціальних досліджень його взаємин з творцем 

Української державності бракує.  

Мета роботи полягає у дослідженні мемуарної 

спадщини Євгена Чикаленка та його оцінки громадсько-

політичної діяльності Михайла Грушевського. 

Виклад основного матеріалу. Необхідно зазначити, 

що Є.Чикаленко приймав активну участь в українському 

національному русі кінця XIX  початку XX століть. Він 

прославився перш за все як щедрий меценат на кошти 

якого виходила перша україномовна газета в Російській 

імперії – «Рада», фінансував і підтримував херсонський 

поміщик і інші українські установи та культурні заходи. 

Співпраця Є.Чикаленка з М.Грушевським розпочалася 

в 1897 році, про що свідчить їхнє листування. Тоді 

історик проживав у Львові і активно займався 

громадською діяльністю. Аналіз епістолярної спадщини 

вказує на те, що відносини між ними були в той були 

дружніми. Є. Чикаленко позитивно поставився до 

видання М.Грушевським нового часопису «Літературно-

науковий вісник». Його турбувала проблема поширення 

журналу в Російській імперії, щоб приспати пильність 

цензури він радив вченому переназвати його в 

«Галицький літературно-науковий вісник». Однак, 

схоже на все, історик до його порад не прислухався.[4, 

с.272]. В подальших листах йдеться про готовність 

Є. Чикаленка матеріально підтримувати українські 

установи в Галичині. «Будь ласка запишіть за мною 20 

паїв (на 500р.) «Українсько-руської видавничої спілки» 

Гроші вишлю,коли скажете [4, с.276]. В листі за 1902 рік 

Є. Чикаленко висловлює готовність підтримати заклик 

історика, щодо будівництва Академічного дому у 

Львові. «Я рішився послати на сю мету десять тисяч 

рублів, – пише він, – але з умовою, щоб студентам 

українцям з Росії була деяка привілея» І далі продовжує: 

«І так, напишіть, будь ласка на який банк переслати 

гроші на Ваше ім’я. Вас прошу виробити і умови  на 

яких давати сі гроші, але мого прізвища по часописах не 

оголошуйте, а кажіть тільки, що «один українець з 

Росії.» [4, с.277]. 

Є. Чикаленко давав оцінку історичним працям 

М. Грушевського. З нагоди виходу другого видання 

першого тому «Історії України Руси» Євген 

Харлампієвич, вітаючи вченого з цією подією писав: 

У статті аналізується співпраця між М. Грушевським і Є.Чикаленком на громадській ниві. В центрі 

уваги спогади, щоденники та листування Є.Чикаленка. Використовуючи  вказані джерела, автор 

схарактеризував їхню у видавництві газети «Рада», «Літературно-наукового вісника» та в інших 

культурних установах. Проаналізував їх політичні переконання на початку XX століття. Вказав на 

причини, що привели до розриву між ними в часи Української національної революції 1917-1920 р.р. 

Наголошено на, в цілому, позитивній оцінці діяльності М. Грушевського в українському національному русі 

з боку Є. Чикаленка. При написанні статті автор використавав цивілізаційний підхід, а також, 

антропологічний, історичний, хронологічний, порівняльний методи.  

Ключові слова: революція, мемуари, есери, есдеки, політика, газета «Рада», гетьман. 
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«Вашу чудову книжку перечитав з великою цікавістю, 

шкодую, що через високу ціну, вона мало приступна 

сільській інтелігенції (учителям, попам), а тим часом я 

певен, що вона скоро розійдеться, і тоді Ви знайдете 

змогу видати її по дешевшій ціні. А може, Ви виконаєте 

те, що казали мені якось – напишите популярну книжку, 

яку зміг би читати і той, що скінчив тільки сільську 

школу, дай Вам Боже! [4, с.279] 

Як бачимо, листи Є. Чикаленка до М. Грушевського 

засвідчують, що перший активно підтримував вченого в 

його громадській і науковій діяльності в Галичині, 

довіряв йому свої кошти. Між ними встановилися 

відносини довіри і поваги. М. Грушевський належав до 

Української демократичної партії, ключову роль в якій 

відігравав Є.Чикаленко. Однак, тоді вони перебували в 

різних частинах України і зустрічалися не часто.  В 1903 

році, з нагоди ювілейного вшанування М.Лисенка в 

Галичині, Є. Чикаленко відвідав Західну Україну і 

зустрівся з істориком. Коротку згадку про це ми 

подибуємо в його «Спогадах»: «У Львові в першу чергу 

пішли ми з Єфремовим до проф. М. Грушевського, який 

тоді вже мав славу найчільнішого українського діяча і 

якого я трохи знав з Києва» [8, с.259]. 

Зустрічався Є.Чикаленко з вченим у лютому 

1905 року. Про можливість відвідин столиці Галичини 

він писав М. Грушевському в листі від 28 грудня 

1904 року. «Може незабаром я побуваю у Львові» [4, 

с.282]. Подорож за кодон була пов’язана з необхідністю 

лікування. В «Спогадах» Є. Чикаленко зазначає: «У 

Львові я пробув тільки день і бачився тільки з проф. 

М. Грушевським та І. Франком, які теж як і ми 

сподівалися від невдачі війни великих змін в Росії [8, 

с.283]. 

Революційні події, які розпочалися в Російській 

імперії в 1905 році сприяли активізації українського 

національного руху. Є. Чикаленко інформував вченого 

про заходи української інтелігенції, щодо скасування 

Емського указу 1876 року. Так, в листi до iсторика вiд 19 

березня1905 року Є.Чикаленко розповiв про вiдвiдини 

українською делегацiєю росiйського прем'єра 

С.Ю. Вітте, який запевнив їх, що « українцi матимуть 

безцензурну пресу, вiльний друк книжок» Однак сам 

Є. Чикаленко скептично поставився до слiв росiйського 

прем'єра: « Взагалi певностi нема, щоб нам дали такi самi 

права, як i корiнним русакам» – висловлював вiн свої 

сумнiви Михайлу Сергiйовичу [4, с.285]. В тому ж листі 

він  повідомляв про плани громади видавати щоденну 

газету, тижневик для селян, місячник для дітей і товстий 

журнал. Хоча сам меценат ставився до цього скептично. 

Високо оцінював Є.Чикаленко роботу М.Грушевського в 

Петербурзі, коли там працював російський парламент. 

«За допомогою такої незвичайної діяльної та енергійної 

людини, як професор М.Грушевський, що оселився на 

той час в Петербурзі, організував видання місячника 

«Український вісник» на московській мові, пощастило в 

короткий час скласти українську фракцію в яку увійшли 

44 посли.» [8, с.323-324].  

Після розгону I Думи М. Грушевський прибуває до 

Києва і спрямовує свої зусилля на  розвиток української 

преси на Наддніпрянщині. Вiн бере активну участь у 

діяльності газети «Рада», яку за власні кошти видавав 

Є.Чикаленко. У Грушевського вiн шукав поради i 

пiдтримки. Так, у листi до нього меценат писав з 

приводу подальшої долi свого дітища: «Михайло 

Сергiйович, треба Вам раніше приїхати, бо я сам тут не 

видержу, я ще хворiю. Я вважаю, що треба буде 

надiйного редактора на скiльки душ, бо ми певно 

редактора не знайдемо. Пишiть Вашу думку за Русова, 

чи починати нам з ним переговори, чинi. Спiвробiтники 

вимагають сказати, чи остануться вони на 1907 рiк на 

своїх мiсцях – чи нi» [11, Арк.99].  

М.С. Грушевський вiдгукнувся на прохання 

Є.Чикаленко. Вiн прибув до Києва i почав реорганiзацiю 

«Ради». Михайло Сергiйович запропонував пiдвищити 

цiну на газету до 10 карбованцiв на рiк, але Є. Чикаленко 

не погодився. Вони зiйшлись на 6 карбованцях. Всi 

органiзацiйнi проблеми щодо подальшого видання 

часопису взяв на себе М.С. Грушевський. Вiн хотiв 

перетворити газету в безпартiйну, поступово-

демократичну. Спроби знайти редактора для «Ради» 

виявились невдалими: «Русов не змiг, Коцюбинський 

теж вiдмовився тому, керувати всiєю лiтературною 

справою покищо взявся М.С. Грушевський» [8, с.368]. За 

секретаря собi вiн запросив Симона Петлюру, 

представника соцiал-демократичної партiї. Цим кроком 

вiн намагався залучити до спiвробiтництва в «Радi» 

українських есдекiв. М.Грушевський прагнув, щоб 

газета не тiльки вижила, але i стала об'єднуючим 

фактором для рiзних полiтичних сил України, трибуною 

українських дiячiв рiзних переконань – вiд лiвих до 

консерваторiв.  

Лібералізація режиму в Російській імперії внаслідок 

революції 1905 року спонукала М. Грушевського до 

перенесення центру своєї діяльності зі Львова до Києва. 

На його глибоке переконання доля України буде 

вирішуватися на Наддніпрянщині, а не в Галичині. 

Першим серйозним кроком в цьому напрямку стало 

перенесення в 1907 році видання «Літературно-

наукового вісника» зі Львова до Києва.  

Крім царської охранки вороже поставилися до нового 

часопису і взагалі до діяльності М. Грушевського 

Б. Грінченко, В. Науменко та інші. Вони боялися 

конкуренції з боку історика. Про ситуацію, що склалася 

в Києві повідомляв Є.Чикаленко в листі до С. Шелухіна: 

«Тепер у нас по всій лінії йде боротьба проти 

Грушевського і ЛНВісника , а через те що «Рада» не дає 

їм змоги принизить, обізвать Грушевського, вони 

ворогують і проти неї. Явився чоловік, який своєю 

надзвичайною енергією, признаним авторитетом 

ученого, силкується об’єднати всі культурні сили, діло ж 

налажується, а «кулешики» лютують, що це не вони 

зробили, а якийсь зайда з Галичини. Забувають, що він 

наш, а тільки посланий був в Галичину. Одним словом, 

всіма силами, брехнями, клеветами, хотять одвернуть 

чоловіка од діла, щоб самим грать перші ролі, на які 

вони зовсім нездатні» [10, с.211]. 

В 1908 роцi спостерігається охолодження стосунків 

мiж Є. Чикаленком М. Грушевським. Причиною цього 

стало невдоволення історика газетою «Рада». У 

приватній розмові з ним той заявив: «Я думаю, що треба 

розбити ту ілюзію, що я мов близько стою до газети, 
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впливаю на неї, бо в суті діла, «Рада» ведеться під 

впливом Грінченка» [9, с.27].  

Сам же Є.Чикаленко не бажав допустити в своїй 

газетi диктату Грушевського. Трохи пiзнiше вiн, 

реагуючи на чутки, що якщо «Рада» перестане iснувати, 

то Михайло Грушевський почне видавати сам щоденну 

газету, зазначав: «Вона була б поступовою, цiлком 

порядною, але це була б газета Грушевського, а не 

громадська» [9, с.111]. I далi «який би генiальний 

чоловiквiн не був, а при тiй колосальнiй громадськiй та 

науковiй працi, яку робить Грушевський, сам вiн не 

може наповнити журнал, тижневик, два органи науковi, 

у нього повиннi бути помiчники. Але, на жаль якось 

виходить, що талановитiшi, самостiйнiші люди не 

можуть ужитися з ним, i, або вiдходять зовсiм, або, 

здушивши сердце працюють якось без запалу, без енергiї 

i душею стоять далеко вiд свого керманича, а всяка 

мiзерiя, бездарь пiдлещуються до нього, стають йому 

близькi» [9, с.112]. До честi Є.Чикаленко він, незважаючи 

на охолодження стосункiв з М. Грушевським, не 

допустив критичних публiкацiй в «Радi» на адресу 

вiдомого iсторика, хоча такi спроби були. Обстоюючи 

свою позицiю Є.Чикаленко вказував з цього приводу: 

«Коли «Рада» замовчує хиби Грушевського, то не через 

преклонєнiє, а через те, що заслуги його безмiрно бiльшi 

за його хиби, виявляти публiчно його хиби значить 

принижувати його» [9, с.112]. 

Досить докладно Є.Чикаленко розповів в своєму 

«Щоденнику» про конфлікт М. Грушевського з діячами 

Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. Саме 

цей матеріал використав в своїй монографії Л.Винар. У 

додатках він помістив уривки з «Щоденника» 

Є. Чикаленка, які безпосередньо стосувалися вказаної 

справи [12, с.367-381]. 

Суперечки в НТШ між М. Грушевським і місцевим 

проводом товариства висвітлений в листуванні 

Є. Чикаленко і П. Стебницького. В листі від 3 вересня 

1913 року меценат повідомляв: «Михайло Сергійович 

скликав на пораду київських членів НТШ ім. Шевченка і 

розповів, що оточення у відділі таке, що він не може далі 

там оставатись і мусить вийти. У відділі всі його 

антагоністи, які руйнують все, що він організовував, а 

він мусить все те ставить на голосування і своїми 

руками приймати участь в тому руйнуванні. Атмосфера 

витворилася така, що йому спротивила вся Галичина і 

він радий зараз навіки виїхати відтіля, але хоче ще 

протягнути, щоб дістать пенсію. Ми доводили йому, що 

треба залишитися членом товариства, що може на 

загальних зборах, на які нам треба поїхати в можливо 

більшому числі удасться полагодити відносини. Але він 

в тому не певний. Він каже, що можливо, що його знов 

виберуть, навіть не голосами з України, але коли той 

відділ зостанеться той самий, то й ситуація останеться та 

сама, а на зміні відділу нема надії, бо він вибраний на 

два роки і не схоче виступити. Рішили на тому, що коли 

Михайло Сергійович покине головування, то ми 

виступимо в пресі з жалем, виставлятимемо його наукові 

заслуги і ролю  звена, яке зв’язує обидві України, і на 

загальних зборах попробуємо поладнати справу. Але я в 

останнє не вірю, бо мало хто зможе поїхати до Львова» 

[1, с.361]. Меценат виступив на захист історика, бо 

вважав, що звинувачення висунуті вченому 

наклепницькі і ображають не тільки його, але і всю 

київську Громаду, посланцем якої він був. Від імені 

членів НТШ з Наддніпрянщини було прийнято 

резолюцію в якій засуджувалися методи боротьби проти 

М. Грушевського і висловлювалося йому признання і 

прохання надалі залишатися головою товариства. В 

противному разі вони погрожували вийти з названої 

організації. 

Більшість членів НТШ змушені були погодитися 

залишити М. Грушевського головою. Однак, він в такій 

ситуації не міг далі працювати там і подав у відставку. 

Є. Чикаленко з розумінням поставився до цього і писав в 

своєму щоденнику: «Мені здається, що все вийде на 

краще. М. Грушевський всю свою гігантську енергію, 

геніальні здібності тепер прикладатиме до російської 

України. Якщо зовнішні обставини не стануть на 

перешкоді, то під його проводом і київське Наукове 

товариство досягне тої висоти, якої досягло львівське. 

Може, і досвід, придбаний ним у Львові, остереже його 

від тих хиб, які він робив там. Може, він уже не 

прислухатиметься до голосу всяких шептунів і не буде 

наступати на мозолі людям, щиро відданим справі, але 

які не зовсім поділяють його думок» [9, с.298]. 

Важливу інформацію подав Є. Чикаленко про участь 

М. Грушевського в нараді з кадетами, яка відбулася в 

лютому 1914 року. Вона почалася з вступної промови 

М.С. Грушевського, в якiй вчений зробив наголоси на 

таких пунктах: «По-перше, ТУП не робить монополiї у 

вiдносинах з кадетами, вiн співробітничає i з 

трудовиками, «Далi вiн сказав, що ми вiд своїх 

союзникiв кадетiв не будемо критись i таїтись, а одверто 

говоримо, що ми свiдомi українцi за незначними 

виїмками, об'єднуємось на принципi парламентаризму, 

автономiї України й федеративного устрою Росiйськой 

держави; з цього вже ясно видно, що ми не сепаратисти, 

не маємо нiяких замiрiв вiддiлитись вiд Росiйської 

держави i всякi завiрення правої преси, що ми втайнi 

маємо сепаратистичнi замiриi користуємось 

германськими марками та австрiйськими коронами є 

суща клевета» [9, с.310]. У вiдповiдь на промову 

М. Грушевського П. Мiлюков зазначав, що кадети 

погоджуються з українською програмою мiнiмум, але 

виступають рiшуче проти надання Українi автономiї, бо 

це, на його думку, приведе до розпаду Росiї. Вiдкидаючи 

закид Мiлюкова, М.С.Грушевський нагадав йому, що 

«вся iсторiя українського народу свiдчить про його 

боротьбу за автономiю, а в нашi часи ця iдея, починаючи 

з «Соєденьонних славян» iде через Кирило-Мефодiвське 

братство, через Драгоманова до наших днів» [9, с.312]. 

Є.Чикаленко, оцiнюючи виступ М.Грушевського, писав: 

«ця полемiчна промова Грушевського була яскрава 

колоритна i дуже гарна, тодi як перша промова суха 

книжна наче лекцiя, але дуже змiстовна, остання ж i 

змiстовна i переконуюча» [9, с.312]. Як бачимо, 

Є.Чикаленко віддавав належне таланту М.Грушевського, 

як громадського діяча, його вмінню аргументовано вести 

дискусію і переконувати опонентів. 

В листопаді 1914 року М. Грушевський був 

заарештований за надуманим звинуваченням у 

шпигунстві на користь Австрії. Після завершення 



 
217  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 
 

слідства історика вислали до Симбірська, потім 

перевели до Казані, а восени 1916 року йому дозволили 

жити в Москві. Є.Чикаленко, з огляду на цензуру, писав 

в листі до П.Стебницького езоповою мовою про арешт 

вченого: « коли в Києві довідався, що Михайла 

Сергійовича, який тільки що вернувся до Києва, повезли 

хворого в больницю, то я зовсім захворів. На всякого 

мудреця довільно простоти. І треба було чоловікові 

приїздить до Києва і тут захворіть. Він добре знав, що 

клімат тут непідхожий, а все-таки приїхав. Треба, щоб 

ви звернулися до Алексія Александровича, він добре 

знає хворобу Михайла Сергійовича, може він 

порадившись з ККР щось зробить для Михайла 

Сергійовича [1, с.420]. В останьому реченні Є.Чикаленко 

висловлював прохання до свого друга, звернутися до 

академіка О.О. Шахматова, щоб він поклопотався за 

М.Грушевського. І дійсно він неодноразово звертався до 

російських науковцув , щодо полегшення долі історика. 

Завдяки їхнім зусиллям вченого перевели спочатку до 

Казані, а потім і до Москви. «Одна за останні дні втішна 

звістка, що професорові дозволено жити в Москві. Він 

уже, либонь, туди і переїхав» – сповіщав Є.Чикаленко в 

листі до П.Стебницького від 9 вересня 1916 року[1, 

с.470]. Меценат відвідав вченого на початку 1917 року. 

Цю зустріч він описав в своєму щоденнику. «Другого 

дня по приїздi в Москву я поїхав на Арбат до 

Грушевського. Вiн мало чим змiнився, тiльки борода 

стала зовсiм бiлою,  вдача зосталась та сама: рухлива, 

повна запалу та енергiї. Він оповів про свій арешт, про 

висилку свою спочатку в Симбірськ, потім в Саратов, 

потім у Казань; (Тут в Є. Чикаленка описка 

М. Грушевський не був на засланні в Саратові) розказав 

про те, що тут у Москві він організовує видавниче 

товариство на паях, бо тепер у Києві через цензурні 

умови не можна видавати книжок. Розповів про те що 

він клопочеться про влаштування лекцій для робітників і 

солдат-українців під фірмою літературно-музичного 

товариства «Кобзар», як це організували молодші 

українці в Петрограді, в клубі». [1, с.359]. Це була 

остання їхня зустріч  напередодні великих подій. 

Революційні події 1917 року по-різному позначилися 

на долі М. Грушевського та Є. Чикаленка. Історик став 

на чолі Центральної Ради, а меценат усунувся від 

активної політичної діяльності. Однак він продовжував 

стежити за подіями, уважно їх аналізував, давав оцінки 

людям. Усе це знайшло відображення в щоденниках 

Є. Чикаленка, його епістолярній спадщині та окремих 

публікаціях у пресі. Діяльності М. Грушевського він 

приділяв значну увагу. Є. Чикаленко вказує на те, що в 

перші тижні березня 1917 року історика мали «за 

некоронованого короля України, який, як приїде, то 

дасть всьому порядок і лад» [8, c.377-378]. 

Їхня зустріч відбулася незабаром після повернення 

вченого із заслання. «Саме тоді з Москви приїхав 

М. Грушевський, і коли я побачився з ним, він уже був 

усвідомлений про заснування Центральної Ради і 

видимо був дуже задоволений, що його позаочно обрали 

головою, тому я й не здіймав питання про це, а сказав 

йому про думку організувати видання газети під фірмою 

товариства підмоги. Він нічого принципіально не мав 

проти…» [8, c.379]. 

Також під час тієї зустрічі історик питав поради в 

Є. Чикаленка щодо придбання землі, щоб мати право 

балотуватися до Державної Думи. Однак той не радив 

йому цього робити, висловивши побоювання, що 

установчі збори реквізують поміщицьку землю за значно 

меншу ціну, ніж вона на той час коштувала [8, c.379]. 

Незабаром Є. Чикаленко виїхав до свого маєтку в 

Перешори. Там він займався власним господарством, 

регулярно читав три українські щоденні газети й 

листувався з однодумцями та друзями. Меценат свідомо 

не брав участі в політичній діяльності. Свою нехіть до 

неї він пояснював то хворобою, то небажанням 

займатися публічними справами. «Я здатний раз у раз 

тільки на ролю «мужа совєта», а не бойового чоловіка», 

– повідомляв він у листі до П. Стебницького [1, c.508]. 

М.Грушевський був незадоволений апатією Є.Чикаленка. 

У своїх «Споминах» історик пізніше написав щодо 

цього: «Чикаленко далі сидів у себе на селі і не подавав 

голосу» [13, c.132].  

У жовтні 1917 року меценат прибув до Києва і мав 

зустріч з істориком. «Того ж самого дня ввечері зайшов 

до мене Грушевський віддати візиту. Він був у дуже 

бадьорому настрої і тримався самовпевнено. Літом він 

ще писав до мене в Перешори, що дуже відчував мою 

відсутність в Києві, тепер же він не потребував нікого, 

бо тішився великою популярністю серед членів 

Центральної Ради, яка майже вся складалася з дійсних та 

фальсифікованих есерів. Я пробував остерегти 

Грушевського від есерівського рішення аграрного 

питання на Україні, бо воно зробить ворогами 

Української держави всіх маючих землю більше 

трудової норми, і що не можна будувати держави на 

одній пролетарській класі. На це він відповів, що 

держиться більшості: як вона вирішить, то так і буде. Я 

висловив побоювання, щоб анархія, яка повстала скрізь, 

не довела нас знов до монархії, при якій, дай Боже, щоб 

нам залишилася хоч школа українська. Він весело 

розсміявся, як сміється старий, досвідчений чоловік з 

наївного хлопчика» [8, с.387]. 

Подальші події засвідчили правоту Є. Чикаленка, 

який краще знав реальні настрої в Україні, ніж 

М. Грушевський. Він намагався переконати історика, що 

Україну треба будувати на середньому землевласникові, 

який має від 15 до 150 десятин, бо то, на його 

переконання, є найпевніший і найздоровіший елемент на 

селі. Великі землевласники та міщани є росіянами або 

поляками й тому вороже ставляться до України [10, 

c.91]. Однак М. Грушевський дотримувався есерівської 

програми вирішення аграрного питання. Центральна 

Рада проголосила лозунг соціалізації землі, проте не 

поспішала його запроваджувати в життя. Користуючись 

безвладдям, селяни самовільно захоплювали поміщицьку 

землю, що сприяло поширенню в Україні анархії.  

Неспроможність керівництва Центральної Ради 

забезпечити посівну кампанію стало однією з причин її 
розпуску та приходу до влади гетьмана П.Скоропадського. 

Є. Чикаленко був у курсі всіх подій, йому навіть 

пропонували сформувати уряд, проте він відмовився. 

Меценат згадує і замах на М. Грушевського з боку 

царського офіцера. Він вважав, що політична кар’єра 

історика скінчилася і радив йому виїхати з України. 
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Є.Чикаленко гостро критикував М.Грушевського за його 

соціалістичні уподобання, бажання зробити з України 

«оплот соціалізму». «В цій справі Грушевський 

переполітикував, по приказці – «на всякого мудреца 

довольно простоты». Я доводив йому, що треба 

будувати державу на середньому земельному 

власникові, бо голота елемент не певний і не підтримає 

Центральну Раду в тяжку годину, як не підтримала в 

боротьбі з більшовиками. Я казав йому, що напевне 

великоземельні власники, спираючись на німців, 

розженуть Центральну Раду – «Хіба, кажу, Ви хочете 

нарешті одійти від політики з червоним прапорцем в 

руках?». На те він з серцем оповів мені: «То есдеки з 

вашим сином одійшли з червоним прапором, не 

бажаючи підтримувати теперішньої політики Ради; вони 

вимагають твердої влади, репресій, хотять підписувати 

смертні приговори, але щоб виконували їх ми» [10, с.23]. 

Оцінюючи політичну діяльність М. Грушевського, 

Є. Чикаленко писав, що той при всій його геніальності, 

дивлячись у далеке  майбутнє, не бачив у себе під 

ногами того, що бачили всі, і краще, аби він писав 

історію, а не робив її [10, с.55]. 

Після гетьманського перевороту стосунки між 

Є. Чикаленком і М. Грушевським остаточно зіпсувалися, 

вони перестали спілкуватися. Меценат припускав, що 

причиною невдоволення стала висловлена ним при 

зустрічі з дружиною Михайла Сергійовича порада 

виїхати історику за кодон, бо політична кар’єра його 

скінчена.  

Однак сам М. Грушевський так не вважав. 

Є. Чикаленко повідомляв у записі від 9 травня 

1918 року, що в нього «войовничий настрій і він все 

шушукається з есерами, наміряючись таки підняти 

заколот, організувавшись десь на півдні, під захистом 

нібито австрійського уряду, який дуже кокетує зі 

скинутим урядом [10, с.29]. 

У щоденнику Є. Чикаленка знаходимо цікаві 

подробиці та різні чутки, що в ті часи ходили Києвом 

про М. Грушевського. Він переповідає байку про те, що 

вчений нібито увійшов у спілку з Леніним, щоб разом 

вигнати німців з України, і це стало причиною розгону 

Центральної Ради. У мецената викликав занепокоєння 

радикалізм історика. Він зауважує, що не може повірити, 

щоб «Грушевський – старий такий, здавалось, мудрий 

чоловік, міг благословити на повстання» [10, с.25]. 

Розповідає Є. Чикаленко і про гроші в сумі 250 тисяч, 

які пропонувалися історику з каси УПСР як компенсація 

за спалений більшовиками будинок. Далі він 

повідомляв, що М. Грушевський від них відмовився. 

Попри критичні висловлювання на адресу історика в 

своєму щоденнику, Є. Чикаленко вважав його 

«найрозумнішим чоловіком в Україні, хоч він і наробив 

масу непростих помилок» [10, с.154]. Тому рекомендував 

кандидатуру М. Грушевського своєму зятеві Скоропису-

Йолтуховському на мирні переговори з країнами 

Антанти. Мова про них ішла наприкінці жовтня 1918 

року. Ще в перші дні після приходу гетьмана до влади 

Є. Чикаленко пропонував надати історику якусь високу 

почесну посаду, щоб вгамувати його амбіції та 

використати енергію вченого на користь Україні. Однак 

навряд чи М. Грушевський погодився б на неї. 

Після падіння гетьмана П. Скоропадського у вченого 

з’явився шанс знову потрапити у велику політику. 

Є. Чикаленко про це писав так: «Грушевський на нараді 

з есерами напосідався, щоб скликано було стару 

Центральну Раду і продовжувано її так, наче цих семи 

місяців гетьманського уряду і не було, але Директорія , 

власне Винниченко, боячись конкуренції, рішуче проти 

того, щоб пустити Грушевського до уряду» [ 10, с.195]. 

Є. Чикаленко висловлював сподівання, що історик 

попаде в парламент, а там його можуть обрати 

президентом. Дійсно, М. Грушевський був обраний до 

парламенту, який, зважаючи на військовий час, передав 

владу Директорії. 

У 1919 році вчений вирішив виїхати з України. 

Є. Чикаленко також через наступ більшовиків подався 

до Галичини. Їхні шляхи ледь не перетнулися в селі 

Криворівня, куди спочатку планував заїхати Євген 

Харлампійович. Однак, дізнавшись про очікуваний 

приїзд туди історика з родиною, він занотував з цього 

приводу: «оселятися в однім домі з Грушевським після 

того як він перестав мені кланятися на вулиці мені не 

хотілося» [14, с.48]. Є. Чикаленко подався до села Жаб’є 

Косівського повіту. Під час подорожі він дізнався про 

організацію нового уряду в Кам’янці Подільському на 

чолі з М. Грушевським і прокоментував вказану подію: 

«Старий, очевидно, не міг помиритися з тим, що його 

відперто від влади і задумав організувати поряд з 

Директорією своє правительство, не стаючи офіціально 

на чолі, але Директорія вирвала в нього з рук матеріал, з 

якого могло скластися нове правительство, перевівши 

всі міністерства з Кам’янця до Рівного, тоді 

Грушевському нічого не лишалося як виїхати з Кам’янця 

до Станіслава, а потім – і в Західну Європу» [14, с.56]. 

Опинившись у Галичині, Є. Чикаленко продовжував 

слідкувати за подіями в Україні. Він шукає причини 

невдач національно-визвольних змагань українського 

народу. На його переконання, було допущено дві великі 

помилки, перша – закон про соціалізацію землі (в цьому 

він звинувачував М. Грушевського та його 

однопартійців, соціалістів-революціонерів), друга –

повстання проти гетьмана, організаторами якого 
виступали В. Винниченко та С. Петлюра. Однак головним, 

на його думку, було те, що українці в своїй більшості не 

усвідомили необхідності створення власної держави. 

Є. Чикаленко, хоча й жорстко критикував 

М. Грушевського, проте вважав, що серед усіх 

національних діячів він найбільший; інших 

революційних лідерів він називав «пігмеями». 

Звістка про приїзд історика на мирну конференцію до 

Парижа у вересні 1919 року викликала в Є. Чикаленка 

надію на успіх української справи. У його щоденнику 

від 2.IX 1919 читаємо: «Я сьому фактові надаю 

величезне значення, бо Грушевський, зі своєю 

надзвичайною енергією, доб’ється знайомства з 

впливовими колами Антанти, а будучи в особистих 

відносинах як кажуть росіяни «обаятельным», коли того 

схоче, певне, зверне увагу і поділає на корисне рішення 

української справи» [14, с.124]. 

Однак сподівання Є. Чикаленка на успіх місії 

М. Грушевського не виправдалися. Провина лежала не 

на історикові, а на західній демократії, яка зробила 
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ставку на білогвардійців та ігнорувала інтереси 

неросійських народів, за винятком поляків.  

Слідкуючи уважно за пресою, Є. Чикаленко додавав 

до публікацій власні коментарі. Так, реагуючи на 

звинувачення М. Грушевського та В. Винниченка в 

більшовизмі, він зауважував: «Вони не знають того, що 

обидва вони висловлювали ці думки ще тоді, коли 

більшовики в перший раз заволоділи Харковом. 

Грушевський пропонував позаводити скрізь по Україні 

ради і переобрати Центральну Раду, але його ніхто не 

слухав» [14, с.253]. 

Однак і це, на думку Є. Чикаленка, не врятувало 

тодішню владу, бо більшовики не потерпіли ніякої 

самостійної України. На його глибоке переконання, яке 

він неодноразово висловлював, «треба було будувати не 

соціалістичну, а дрібнобуржуазну Україну, то вона б 

змогла відбитися і від Москви, і від Польщі» [14, с.56]. В 

іншому місці Є. Чикаленко, реагуючи на критику 

провідників української революції в пресі, зауважує: 

«Але, об’єктивно кажучи, не винні окремі діячі як 

Грушевський, Винниченко, Петлюра та інші, а винний 

грунт, на якому вони висунулися на верх, дякуючи своїй 

амбітності. Просто, не визріла ще, не достигла 

Українська держава і сотворити її можна було тільки 

спираючись на іноземну мілітарну силу, а коли сила 

розвалилася (через революцію в Германії) то 

розвалилася і українська держава» [14, с.499]. 

Висновки. Отже, співпраця між М. Грушевським і 

Є. Чикаленком тривала майже чверть століття. Вона 

відображена в мемуарах мецената. Аналізуючи їх можна 

виокремити кілька періодів в житті обох діячів. Перший 

(1897-1904 рр.) відображений в листуванні між ними та 

пізніше описаний в «Спогадах» мецената. В цей час 

М. Грушевський проживав у Львові і проводив свою 

громадську діяльність в Галичині. Є. Чикаленко 

фінансово підтримував інституції, які розвивав історик. 

Відносини між ними були дружніми. 

Другий період (1905-1914р.р.) докладно описаний в 

«Щоденнику» Є.Чикаленка та в його листах до 

П.Стебницького. Для нього характерна співпраця між 

обома діячами під час революції 1905-1907 років, 

підтримка М.Грушевським газети «Рада». Є.Чикаленко 

вітав зусилля історика перенести свою діяльність зі 

Львова до Києва. Згодом відбулося охолодження 

стосунків між ними, однак до розриву справа не дійшла. 

В конфлікті М. Грушевського з львівським проводом 

НТШ, Є.Чикаленко активно підтримав вченого, що дало 

йому змогу достойно вийти зі складної ситуації. 

Третій період (1914-1917) припадає на початок 

Першої світової війни і тривав до Лютневої революції в 

Росії. Він став часом важких випробувань для обох 

діячів. М. Грушевський зазнав арешту, а потім висилки 

за межі України. Є. Чикаленко змушений був 

переховуватися від поліції. Протягом цього часу вони 

зустрічалися лише раз. Є.Чикаленко не мав змоги вести 

щоденник, але згодом описав пережиті події в нарису 

«Від 1914 до 1917», який пізніше опублікували в 

додатках до першого тому його діаріуша. Окрему 

інформацію, написаною езоповою мовою, знаходимо в 

його листах до П. Стебницького. 

Четвертий період (1917-1919) знайшов відображення 

в «Уривках з моїх споминів за 1917 рік» Є. Чикаленка та 

в його щоденнику і листах. Вони свідчать про глибоке 

розходження в політичних поглядах мецената і історика. 

Є.Чикаленко не ввійшов до Центральної Ради, бо не 

поділяв соціалістичної ідеології, якою тоді захоплювався  

М.Грушевський, жорстко критикував його політику 

спрямовану на соціалізацію землі, радив історику 

виїхати з України. З початку 1918 року вони перестали 

спілкуватися. 

П’ятий період (1919–1929) – емігрантський, час 

аналізу допущених помилок, висвітлений в щоденниках 

Є.Чикаленка, його публіцистичних статтях. Основний 

підсумок зроблений меценатому – українське суспільство 

не дозріло до власної державності. Незважаючи на 

жорстку критику М. Грушевського за допущені 

помилки, вважав його найбільш значною політичною 

фігурою в історії України. 

Аналіз мемуарної спадщини Є. Чикаленка свідчить, 

що в ній міститься багато цінної інформації про життя й 

діяльність М. Грушевського. Їхнє спілкування тривало 

понад 20 років, воно відображено в спогадах, 

щоденниках і листах. Важливо, що Є. Чикаленко не 

тільки переповідав події, але й давав їм власну оцінку, 

розмірковував над причинами невдач, шукав шляхи 

виходу, описував громадські настрої. Сьогодні варто 

замислитися над повним виданням творчої спадщини 

Є. Чикаленка, яка є важливим джерелом української 

історії кінця XIX – першої третини XX століття. 
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PUBLIC AND POLITICAL ACTIVITY OF MYKHAILO HRUSHEVSKYI IN YEVHEN CHYKALENKO’S 

MEMOIRS 

Cooperation between M. Hrushevskyi and Ye. Chykalenko in public walk of life is analysed in the article. Ye. Chykalenko’s 

memoirs, diaries and correspondence are the focus of attention of the paper. Making use of the sources the author has 

characterised the contribution of M. Hrushevskyi and Ye. Chykalenko in publishing houses of the newspaper “Rada” and the 

magazine “Literaturno-naukovyi visnyk” and in others cultural institutions. These public figures’ political convictions in the 

early XX century have been analysed. The reasons that had caused the breaking-off of their relations at the time of Ukrainian 

national revolution of 1917-1920 years were pointed out. It was noted that at large Ye. Chykalenko had positively appraised 

the activity of M. Hrushevskyi in Ukrainian national movement. However, he didn’t keep silent about the mistakes that caused 

the scientist’s political defeat. When writing the article, the author used the civilizational approach as well as anthropological, 

historical, chronological and comparative methods. 
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Постановка проблеми. Регіональні студії з 

соціальної історії українських земель періоду Першої 

світової війни дають можливість об’єктивно оцінити 

тогочасні суспільно-політичні процеси в країні та 

проаналізувати передумови революційних подій. 

Тривалий час окремі аспекти в історії Великої війни 

1914-1918 рр. розглядалися тенденційно або взагалі 

знаходилися на периферії наукового дискурсу. З кінця 

1980-х рр. перед вітчизняними істориками відкрилися 

нові перспективи, пов’язані з відмовою від колишніх 

концептуальних догм, а з 1991 р. у науці з’явився 

справжній плюралізм думок. 

Питанню медичного обслуговування поранених та 

хворих вояків під час Першої світової війни присвячено 

низку досліджень вітчизняних істориків. Так, 

дисертаційне дослідження О. Захарової присвячене 

діяльності князя Г. Львова на чолі Всеросійського 

земського союзу допомоги хворим і пораненим воїнам 

[1], а В. Ореховський дослідив роботу Російського 

Товариства Червоного Хреста під час Першої світової 

війни [2]. У працях О.М. Доніка [3], Н.І. Загребельної 

[4], Ф.Я. Ступака [5] розглянуто функціонування 

лікарняних закладів, Т.В. Ісса [6] дослідила роль 

приватних дворянських лазаретів у справі медичного 

обслуговування під час Великої війни. У той же час 

питання впливу значного контингенту поранених і 

хворих вояків на суспільні настрої провінційного 

суспільства є недостатньо висвітленим. 

Метою статті є дослідження процесу становлення 

шпитальної мережі в Полтавській губернії на початку 

Першої світової війни, його організаційні та 

соціокультурні аспекти. 

Виклад основного матеріалу. Під час Першої 

світової війни відбулися суттєві зміни у соціальній 

структурі населення тилових губерній. Війна нового 

типу призвела до великої кількості поранених, а її 

тривалий позиційний період – до поширення серед вояків 

гостроінфекційних та застудних хвороб. Прорахунки 

уряду у військово-санітарній справі вирішувалися завдяки 

зусиллям місцевого самоврядування.  

В основу розробки системи медичного забезпечення 

імператорської армії було покладено досвід російсько-

японської війни. Недалекоглядність військових 

чиновників призвела до катастрофічного стану під час 

збройного конфлікту нового типу. В умовах підвищеної 

інтенсивності бою, при застосуванні кулеметів, 

розривних куль, танків і отруйних газів, військово-

медична служба не могла якісно забезпечити евакуацію і 

розташування поранених вояків. 

На початку Великої війни створюється евакуаційне 

управління Головного управління Генерального штаба, 

яке відповідало за відправку поранених і хворих вояків з 

театру бойових дій до внутрішніх районів. Забезпечення 

армії медичною допомогою здійснювалося установами 

Військово-санітарного відомства і Червоного Хреста, 

але вже у серпні 1914 р. виявилася їх нездатність 

самостійно забезпечити необхідну кількість лікарських 

закладів і транспортних засобів. 

Загальна схема евакуації мала наступний вигляд: 

поранений на полі бою воїн доставлявся до полкового 

(дивізіонного) перев’язувального пункту, а звідти до 

спеціально розгорнутих у фронтовій зоні лазаретів. У 

лазареті відбувалося сортування поранених і хворих, 

частина з яких відправлялася на лікування до внутрішніх 

районів, інша ж залишалася у прифронтовій смузі.  

У найбільших містах імперії створювалися 

розподільчі та окружні евакуаційні пункти, яким 

підпорядковувалися військові польові зведені шпиталі. 

Полтавська губернія знаходилася у зоні Харківського 

розподільчого евакуаційного пункту, звідки поранених 

переводили до місцевих шпиталів або до окружного 

пункту. Значна частина поранених і хворих потрапляла 

на Полтавщину санітарними ешелонами з Києва і 

розподілялася по медичних закладах, підпорядкованих 

58 тиловому евакуаційному пункту (далі – ТЕП) [7, 

арк.3,5]. 

Під час літньої кампанії 1914 року виявилися перші 

прорахунки у плануванні роботи медичної частини. На 

першому етапі війни лише внаслідок хвороб російська 

армія почала втрачати близько 100 000 осіб щомісяця 

при катастрофічній нестачі шпиталів і лазаретів у 

тиловій зоні. У той же час шпиталі у прифронтовій смузі 

перетворилися виключно на перевалочні пункти, а рух 

евакуйованих до внутрішніх районів набув хаотичного 

характеру. 

В умовах кризового стану медичної частини 

військове керівництво звернулося за допомогою до 

Земського і Міського союзів. На початку серпня 

В статті досліджено процес становлення мережі медичних закладів на Полтавщині під час Першої 

світової війни. Розглянуто заходи земств і громадських організацій Полтавської губернії, спрямовані на 

вирішення проблем поранених і хворих вояків. Проаналізовано динаміку чисельності й соціальний склад 

контингенту, що знаходився на лікуванні у шпиталях і лазаретах Полтавщини восени 1914 р. Здійснено 

спробу визначити характер взаємовідносин між пораненими і хворими вояками й корінним населенням 

краю. 
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1914 року губернська земська управа (далі – ГЗУ) за 

запитом Голови Земсозу Г. Львова збирає інформацію 

щодо розміру контингенту поранених, який Полтавщина 

зможе розмістити на своїй території у найближчий 

час [8, с.19].  

Напередодні Першої світової війни за кількістю 

лікарських дільниць (157) Полтавщина посідала друге 

місце в імперії, а за чисельністю фельдшерських пунктів 

(200) – перше. За кошти губернського земства 

утримувалися соматична і психіатрична лікарні у 

Полтаві, лікарня у Кременчуці, психіатричні колонії під 

Полтавою та у Ромнах. Під час війни закінчувалося 

будівництво народного туберкульозного санаторію під 

Гадячем і водолікарні-курорту в Миргороді [9, с.164-

168].  

На початку серпня 1914 р. починається розбудова 

земської шпитальної мережі Полтавщини, на розвиток 

якої губернська управа асигнувала 350 000 крб. Видатки 

земства на утримання лазаретів для поранених і хворих 
вояків зростали протягом усієї війни: у 1914 р. – 3 422 крб. 

62 коп.; у 1915 р. – 15 066 крб. 52 коп. у 1916 р.–

16 085 крб. 79 коп., окрім того 407 крб. 73 коп., 

надано на функціонування санітарного потягу ВЗС 

№ 196 [10, с.174; 11, с.181; 12, с.161].   

У цей же період створено губернський і повітові 

комітети допомоги пораненим, які відповідали за 

відкриття лазаретів і спеціальне облаштування земських 

лікарень. Найбільш оперативно впоралися із 

поставленим завданням Гадяцьке, Золотоніське, 

Кобеляцьке, Костянтиноградське, Кременчуцьке, 

Пирятинське, Полтавське і Роменське земства [7, арк.5-

840], тоді як решта повітів підготувалися до прийому 

поранених з другої половини вересня 1914 р.  

У серпні-вересні 1914 р. у Гадяцькій земській лікарні 

лікувалося 59 осіб, поранених під Львовом і Равою-

Руською, переважно вихідці з Волинської і Київської 

губерній, а також місцеві уродженці [7, арк.52-59]. У 

жовтні-листопаді до цього медичного закладу 

прибувають вояки, поранені у боях під Перемишлем, 

Ченстоховом і Гнилою Липою. Всього за період з 

15.11.1914 р по 01.12.1914 р. на лікуванні у Гадяцькій 

земській лікарні знаходилося 72 особи [7, арк.324-329]. 

Поранені, що прибували до Золотоніського повіту 

розташовувалися у земських лікарнях Золотоноші, 

Гельмязова і Канівців. Протягом вересня-листопада у 

земський лікарні Золотоноші постійно знаходилося на 

лікуванні 150-200 вояків з Полтавщини, Київщини та 

інших губерній [7, арк.229-279]. 

Зусиллями Кобеляцького повітового земства було 

облаштовано лазарет, у якому в період з 25.08.1914 р. по 

01.01.1915 р. лікувалися 433 поранених і хворих вояків 

[13, с.345]. На початку війни у Костянтинограді повітове 

земство відкрило 3 шпиталі, значну частку пацієнтів 

яких становили місцеві уродженці – вояки 239 

Костянтиноградського полка [7, арк.30,31,157-159,184-

191]. 

Найбільш активну участь у справі облаштування 

лазаретів і нагляду за пораненими вояками брало 

Кременчуцьке земство. На початку серпня 1914 р. воно 

асигнувало у розпорядження Всеросійського земського 

союзу (далі – ВЗС) 100 000 крб. і запропонувало управі 

підготувати лазарет на 600 ліжок. У середині серпня 1914 

р. відкрито евакуаційний лазарет на 200 ліжок при 

Кременчуцькій губернській земській лікарні [14, с.70,71].  

Перша партія поранених офіцерів і 80 нижніх чинів – 

учасників бойових дій з австро-угорською армією 

15.08.–17.08.1914 р. прибула до Кременчука 25.08.1914 

року. Зустріч на міському залізничному вокзалі відбулася 

за присутності військового оркестру і великого скупчення 

народу з квітами і прапорами, після чого поранених 

відправили до евакуаційного лазарету [15]. 

На початковому етапі війни ритуал зустрічі 

поранених героїв набув особливого урочистого змісту. У 

звітах місцевої преси перераховувалася кількість 

прибулих поранених, медичні заклади, куди вони 

направлялися на лікування, і специфічні особливості 

заходу. 7 вересня 1914 р. під час зустрічі 130 поранених 

у Кременчуці дами з благодійних товариств частували 

вояків печивом, цукерками і гарячим чаєм. Місцевий 

журналіст зафіксував факт передачі російським вояком 

свого чаю пораненому австрійському солдату, який 

прибув тим же транспортом [16]. 

Інколи, як прояв доброчинності, важкопоранених 

вояків відвозили до лазаретів на приватних автомобілях, 

а пораненого підпоручика Дзюбу, який 12.09.1914 р. 

прибув з Києва на пароплаві «Держава», земляки-

кременчужани віднесли від пристані до місця лікування 

на ношах. Черговий транспорт з 200 пораненими вояками, 

який прибув на станцію Кременчук 15.10.1914 р., 

зустрічали комендант гарнізону Смирнов, поліцмейстер 

і натовп народу [17]. 

Станом на 25.11.1914 р. у Кременчуці і повіті 

функціонувало 24 лазарети з 657 ліжками, у яких 

лікувалося 326 осіб. З початку грудня 1914 р. поранені 

прибували до станції Кременчук на спеціалізованих 
санітарних потягах. Протягом 1915–1916 рр. інтенсивність 

цього процесу зростає, що зробило його буденною 

подією [18].  

У березні 1916 р. у Кременчуці працювало 10 

запасних польових шпиталів, гарнізонний шпиталь і 7 

великих лазаретів; медичний профіль яких визначався 

відповідно до наказу 58 ТЕП. У цей період у зв’язку з 

переповненістю міських шпиталів керівництво 58 ТЕП 

рекомендувало розміщувати поранених в інших 

регіонах, натомість створює спеціальну комісію, яка 

мала підготувати у Кременчуці приміщення для 2 320 

легкопоранених вояків [19, арк.23,37,96].  

Не менш розвиненою була шпитальна мережа 

губернського центру. За перші три місяці війни у 

Полтаві відкрито 8 земських міських лазаретів, лазарети 

«Імені козаків і селян», «Імені церков і духовенства», 

«Імені присяжних повірених» тощо. Окрім того, хворі і 

поранені вояки, які прибували до міста, розміщувалися у 

земських притулках і Полтавській губернській земській 

лікарні. Лише протягом листопада 1914 р. на лікуванні у 

медичних закладах Полтави перебувало 1 070 поранених 

і хворих військовослужбовців [7, арк.393-447,458-488, 

524-618].  

Віковий діапазон вояків, що знаходилися на 

лікуванні у полтавських лазаретах, у вересні-листопаді 

1914 р. коливався у межах 21-40 років. Середній вік 

контингенту – 28 років, частка молодшої групи (21-25 
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років) складала 32,04%, середньої (26-30 років) – 

37,57%, старшої (36-40 років) – 30,39% що відповідає 

віковій структурі Російської армії на початку війни. 

Більшість поранених вояків (70%) становили одружені, 

православні складали 87,6% контингенту, юдеї – 5,6%, 

католики – 2,5%, мусульмани – 1,9%, лютерани – 1,2%, 

вірмено-григоріанці – 0,6%, старообрядці – 0,6% [7, 

арк.166-176, 393-447, 458-488, 524-618]. 

Уродженці Полтавщини складали 40,3% контингенту 

в лазаретах губернського центру, тоді як у повітових 

закладах цей показник міг сягати 60-80%. Окрім вояків 

російської армії до лазаретів губернії (Кременчук, 

Пирятин, Костянтиноград) надходили поранені австро-

угорські вояки [7, арк.458-488].  

Серед поранених і хворих майже не було осіб з 

офіцерського складу. Рядові становили 60% контингенту, 

єфрейтори – 20%, унтер-офіцери – 12,3%. Переважна 

більшість вояків служила у піхотних полках і отримали 

поранення у боях під Львовом, Дубно, Комаровим, 

Равою-Руською, Перемишлем, Травниками, Іван-городом, 

Ченстоховом, Гнилою і Золотою Липами. Хворі вояки 

потрапляли до лазаретів для лікування травматичних і 

респіраторних захворювань, апендициту, недокрів’я, 

бронхіту тощо, а у лазаретах Костянтинограду 

фіксувалися випадки висипного тифу [7, арк.166-176, 

393-447, 458-488, 524-618 ]. 

З метою отримання достовірних даних щодо 

чисельності поранених і хворих військовослужбовців 

управління Головного лікарського інспектора при МВС 

циркулярно звернулося до губернаторів з проханням 

надавати таку інформацію до Головного Штаба. 

Відповідно до циркуляра губернатора О. Багговута 

№ 4363 від 13.09.1914 р. повітові земські і міські управи 

Полтавщини мали надавати означені відомості кожного 

1-го і 15-го числа місяця до ГзВПП. Новий циркуляр 

№6616 від 12.12.1914 р. визначав, що звітності 

підлягають тільки померлі у медичних закладах 

військовослужбовці [7, арк.1,2,6].  

За наявними даними можна говорити, що станом на 

грудень 1914 р. тільки у закладах земської медицини 

знаходилося на лікуванні близько 2 500 поранених і 

хворих вояків [7, арк.3-843], а протягом війни кількість 

цього контингенту постійно збільшувалася і напередодні 

революції становила близько 0,5% населення краю. 

Слід відмітити швидку адаптацію цієї соціальної 

групи, адже її значну частину складали уродженці 

Полтавщини, а інша мала етно-конфесійну спорідненість 

з місцевим населенням. Поранені вояки стали для 

полтавського провінційного соціуму першими носіями 

неофіційної інформації щодо морального настрою 

ворога, інтенсивності бойових дій, катастрофічного 

стану справ у медико-санітарній частині тощо. У той же 

час внаслідок складного психоемоційного стану самі 

поранені часто становилися об’єктом антивоєнної і 

революційної агітації. Саме у тилових шпиталях і 

командах одужуючих у 1916–1917 рр. часто формувалися 

радикальні протестні настрої. 

Дисонанс викликала не тільки нова інформація про 

війну, але й невідповідність створеного офіційною 

пропагандою образу пораненого «захисника Вітчизни» 

реальній особі, яка у повсякденному житті часто не 

гребувала просити милостиню. Для запобігання 

жебрацтва серед поранених і хворих вояків ще у вересні 

1914 р. губернатор О. Багговут заборонив їх розміщення 

у приватних помешканнях. Тоді ж почав боротися з цим 

явищем і комендант Кременчуцького гарнізону 

О. Смирнов, але роз’яснювальна робота і стягнення не 

призводили до бажаного результату – випадки жебрацтва 

серед поранених спостерігалися протягом усієї війни 

[20, арк.79; 79, арк.17]. 

Висновки. Облаштування шпиталів і лікарняних 

ліжок стало одним з головних напрямів діяльності 

земств і міських управ під час Першої світової війни. 

Присутність у містах і селах губернії поранених 

фронтовиків мала дуалістичний вплив на місцевих 

жителів. Різні верстви населення брали участь в 

організації зустрічі поранених і хворих воїнів, 

забезпеченні їх транспортування, лікуванні і харчуванні. 

У той же час поширене серед поранених жебрацтво, їх 

розповіді про проблеми з постачанням армії, 

перспективи участі Росії у війні тощо формували ідеї 

щодо недієздатності центральних урядових кіл і 

необхідності їх заміни. 
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Постановка проблеми. Процеси трансформації 

держави й суспільства в Україні знайшли прояв у різних 

сферах, зокрема й у галузі історичної освіти. Оновлення 

останньої, що розпочалося наприкінці 80-х – на початку 

90-х рр. ХХ ст., зазнало чи не найбільш кардинальних 

змін, відбувалося непросто і залишається на сьогоднішній 

день незавершеним. Відкинувши марксистсько-ленінську 

теорію формацій, що багато років цементувала історичну 

науку, вітчизняні науковці опинились у своєрідному 

методологічному вакуумі. Їх техніка наукового дискурсу 

застигла, здебільшого, на позначці кінця XIX – початку 

XX ст., надто прив’язавшись до дослідження так званих 

«білих плям», а абсолютна більшість академічних видань, 

як зауважує Олександр Удод, навіть на поч. ХХІ ст. 

«рясніли і продовжують бути перенасиченими такими 

стандартними схемами: економічний розвиток; політичне 

життя; культура; зовнішня політика» [1, с.41]. 

Успішна методологічна перебудова історичної освіти 

України можлива лише за умови інтелектуальної 

здатності фахівців осягнути здобутки західної 

історіографії, яку також не оминули подібні, по суті 

методологічні, кризи. Остання з них, що тривала 

декілька десятиліть, за часом почалася в середині ХХ ст. 

і пов’язана із зростаючим розчаруванням в 

пояснювальних моделях «великої» політичної історії і, 

насамперед, історії еліт та структур. Переживши, як 

відзначають російські науковці Микола Вамбольт і 

Марія Шубіна, «наступ структуралізму» у 60-ті рр., 

«лінгвістичний поворот» чи «семіотичний вибух» у 80-ті 

роки ХХ ст., історіографія не змогла уникнути «впливу 

постмодерністської парадигми, що поширила свій вплив 

на всі сфери гуманітарного знання». Відтак, перегляду 

підпадає й «саме поняття «історичної реальності», а з 

ним й власна ідентичність історика, його професійний 

суверенітет, критерії достовірності джерела, віра в 

можливість історичного пізнання і прагнення до 

об’єктивної істини» [2].  

Протягом цього періоду історична наука пережила 

глибоку внутрішню трансформацію, яка проявилася у 

зверненні до міждисциплінарності, зміні інтелектуальних 

орієнтацій, дослідницьких парадигм і, власне, самої 

мови історії. У цьому зв’язку особливо помітним 

явищем стало прагнення «повернути» людину в історію, 

більш відоме як «антропологічний поворот». У цьому 

руслі, вирішуючи ряд теоретичних проблем пізнання 

історії, науковці звернулися до категорії «повсякденність» 

як одного з можливих у цьому плані підходів, або ж, 

певного «тренду» в розвитку світової історичної думки. 

Основним змістом історичної антропології (історії 

повсякденності) стали не діяння великих особистостей, а 

всебічний аналіз повсякденного існування, життєвого 

мікросвіту, стереотипів мислення і поведінки простих 

звичайних людей – «мовчазної більшості», історію якої 

традиційні наука так довго ігнорувала.  

Мета роботи. Метою запропонованої публікації є 

висвітлення історичної антропології (історії 

повсякденності) як довгострокової методологічної 

перспективи у контексті «історико-антропологічного 

повороту» в європейській гуманітарній думці наприкінці 

ХХ – початку ХХІ ст.  

Виклад основного матеріалу. Ознайомлення з 

науковими працями, які присвячені історії 

повсякденності, переконливо доводить, що протягом 

минулих десятиліть вона здобула визнання в багатьох 

європейських історичних школах. У ряді країн склалась 

доволі численна історіографія з цієї проблематики, а в 

деяких – робляться лише перші кроки у цьому напрямку. 

Для історіографічної традиції, з одного боку, характерна 

очевидна спільність підходів, з іншого – більші чи менші 

національні особливості. 

Загальновідомим є те, що філософську категорію 

«повсякденність» в репрезентовано в працях Едмунда 

Гуссерля, Альфреда Шютца, Томаса Лукмана, Генріха 

Ріккерта, Норберта Еліаса, Гарольда Гарфінкеля, Арона 

Сікуреля та інших. Не менш цінною підтримкою у 

вирішенні низки проблем історії повсякденності стали 

також ідеї класиків антропології. Так, серед антропологів 

найбільшу увагу істориків привертали праці Марселя 

Стаття присвячена висвітленню історичної антропології (історії повсякденності) як 

довгострокової методологічної перспективи в контексті «історико-антропологічного повороту» в 

гуманітарній європейських країн на рубежі ХХ-ХХІ ст. Увагу автора привернули основні підходи до 

розуміння цього напряму в європейській історіографічній традиції: 1) як реконструюючий ментальний 

макроконтекст подійної історії; 2) як реалізації прийомів мікроісторичного аналізу. У роботі 

підсумовується, що на сьогоднішній день історія повсякденності, реалізуючи антропологічний вимір 

історичної науки, внесла нові імпульси у європейське гуманітарне знання. Саме історичне пізнання 

отримало чітко окреслене «людське обличчя», значно розширивши своє проблемне поле через виявлення 

не лише об’єктивної сфери буття людини, але й сфери її суб’єктивності.  

Ключові слова: повсякденність, історична антропологія, людина, мікроісторія, ментальність, 

історіографія, історичне пізнання. 
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Мосса, Едварда Еванс-Прічарда, Мері Дуглас, Клода 

Леві-Стросса, і, особливо, Кліффорда Гірца.  

Перспективність історичної антропології як 

самотійного дослідницького напрямку в теорії і 

методології історії одними з перших означили французькі 

дослідники. Йдеться про представників Школи 

«Анналів»: Марка Блока, Люсьєна Февра і Фернана 

Броделя, які прагнули подолати традиційну «подієву 

історію» і поставили в центрі уваги ідею «тотальної», або 

всеохоплюючої історії. Повсякденність у їх працях в 

основному зводилась до вивчення ментальностей [3, с.48] 

і передбачала пошук фундаментальних структур в історії, 

що задають порядок людських дій. 

Вплив праць засновників Школи «Анналів» важко 

переоцінити. Їх наступники скрупульозно вивчали 

взаємозв’язок між образом життя людей та їх 

ментальностями, побутовою соціальною психологією. 

Зокрема, в 60-70 роки цей напрям був характерним для 

новаторських праць Жоржа Дюбі, Робера Мандру, Філіпа 

Ар’єса, Жана Делюмо та ін. По суті, в 60-х роках, як 

відзначає Михайло Кром відбулась «антропологізація» 

аграрної історії, хоча до 70-х років гасло «історичної 

антропології» як нового напряму не висувалося: нові 

підходи «асоціювались тоді переважно з «історією 

ментальностей», що переживала тоді епоху розквіту» [4, 

с.57]. 

Свідченням академічного визнання цього нового 

напряму стала поява фундаментальної публікації Жоржа 

Дюбі – «Історія ментальностей» [5]. Іншими царинами 

історичного знання, що трансформувалися внаслідок 

включення в їх проблематитику «ментальної» сфери, 

стали релігія, культура та демографічна історія. 

Стосовно останньої, то окрім цифр і підрахунків, 

дослідники звернули увагу на суб’єктивну сторону 

явищ, що вивчаються: як самі люди минулих епох 

ставились до народження і смерті, хвороб і старості, 

дитинства і сім’ї? На особливу увагу в цьому плані, 

заслуговує дослідження Філіпа Ар’єса [6], яке фактично 

«відкрило» проблему дитинства для істориків.  

На тлі безсумнівного успіху історії ментальностей у 

Франції цей підхід невдовзі вийшов далеко за межі 

франкомовної історіографії, здобувши популярність у 

ряді країн Центральної Європи (Польщі, Угорщини, 

Австрії). Зокрема, ця історико-антропологічна традиція 

знайшла найбільше визнання у медієвістів та меншою 

мірою практикується дослідниками, що вивчають 

історію Нового часу чи сучасність. 

Інший підхід в розумінні історичної антропології 

(Alltagsgeschichte) виник в 70-80 рр. ХХ ст. і пов’язаний, 

насамперед, з Німеччиною. Показово, що тут інтерес до 

цього напряму походив не з академічного середовища, а 

з громадських ініціатив і розвивався завдяки 

регіональним групам активістів (передусім шкільних 

вчителів). Його характерною рисою стала також 

концентрація на тематиці сучасної історії і, насамперед, 

німецького фашизму. Фактично цей напрям виріс із 

досвіду його переосмислення, точніше із досвіду 

колективної співучасті.   

Невдовзі на фоні зусиль ентузіастів-любителів свою 

концепцію цього напряму виробили й професійні 
науковці. Історики молодого покоління підняли своєрідний 

«бунт на кораблі» і кинули виклик своїм старшим колегам. 

Вони наголошували на необхідності переорієнтувати 

наукові праці, звернувши увагу на вивчення 

«мікроісторії» окремих «маленьких людей» чи груп, 

носіїв повсякденних інтересів (звідси друга назва 

«історії повсякденності» в Німеччині – «історія знизу». 

На цьому тлі змінюється традиційна уява про те, як 

повинно будуватися історичне дослідження: історія 

розвивається не зверху, через сприйняття «сильних світу 

цього», і не через офіційний дискурс, а якби «знизу», 

«зсередини».   

Засновники німецької концепції історії повсякденності 

витримали досить гостру критику з боку академічного 

середовища. Навіть у середині 90-х років університетські 

професори-історики дозволяли собі презирливі 

звинувачення на кшталт: «Історія повсякденності! А що 

роблять ваші історичні суб’єкти у вихідні?» [7, с.205]. Не 

менш гострими були висловлювання і з боку теоретиків 

«соціальної історичної науки». Вони за словами Ольги 

Коляструк, «лайливо глузували зі спроб 

«повсякденників» знайти свою нішу в історичній науці 

Німеччини» і називали її «неоригінальною дилетантською 

спробою підважити основні засади історичної професії». 

Наприклад, Ганс-Ульріх Велер повторив слідом за 

Норбертом Еліасом думку, що цей напрям поки що «ні 

риба, ні м’ясо». А Юрген Кокка вважав, що дуже часто 

те, що називають «історією повсякденності», є насправді 

не більше ніж «зібрання різних анекдотів і довільна 

суміш багатьох неперевірених фактів» [2].  

Утім вже в 1985 р. на 16-му конгресі історичних наук 

у Штутгарті голова «Союзу істориків Німеччини» Клаус 

Майєр назвав вивчення історії повсякденності одним із 

головних досягнень німецької історіографії, поряд із 

теоріями Карла Маркса і Макса Вебера [8, с.189]. А в 

1992 р. на Національному конгресі істориків Німеччини 

була утворена окрема секція з історії повсякденності, що 

формально засвідчило інституювання нового напрямку. 

Його лідерами стали такі науковці, як: Альф Людтке, 

Ганс Медик, Ріхард Ван Дюльмен, Лутс Нітхаммер, 

Міхаель Міттерауер, Детлев Пойкерт, та ін.  

Найбільший внесок у розробку наукового 

обґрунтування історичної антропології в Німеччині 

зробили Ганс Медик та Альф Людтке. Останній, зокрема 

визначаючи сферу її інтересів відзначав, що вона 

фокусується на аналізі вчинків тих, кого називають 

«маленькими людьми», на «детальному описі їх 

душевних переживань, спогадів, турбот і сподівань на 

майбутнє. Індивіди в таких дослідженнях, постають і 

діючими особами, і творцями історії, що активно 

виробляють, відтворюють і змінюють реалії минулого і 

теперішнього» [9, с.77]. 

Основний предмет досліджень Ганса Медика – аналіз 

зв’язків між локальною спільнотою і світом за його 

межами. У цьому плані яскравим прикладом є його 

праця «Життя і виживання» в протоіндустріальному 

міському селищі Лайхінген, де особлива увага приділена 

співвідношенню між локальним і глобальним [10]. 

Загалом, у німецькій традиції історії повсякденності 

важлива не повторюваність минулих днів, опис деталей 

побуту, а дія історичних акторів, їх співучасть у подіях. 

Особливо важливий внесок історики цього напряму 



 
227  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 
 

зробили у вивчення феномену нацизму, розглядаючи 

його зсередини, з точки зору тих «пересічних людей», 

які вільно чи невільно сприяли його утвердженню. У 

цьому контексті заслуговує на увагу глибоке 

спостереження вище згадуваної Віри Дубіної: «У цій 

темі німецькі дослідники поставили питання про «дії 

окремих людей, а не деяких типажів на кшталт 

«робітника» чи «трудівника». Робітники у повсякденності 

представлені не тільки як борці чи справжні пролетарії, 

а й як донощики; вони мародерствують у будинках 

євреїв, аплодують, коли хто-небудь проходить повз із 

табличкою «Rassenschande» («опоганення раси»). Ці, 

багато у чому жахливі дії, стали для Людтке і 

його  послідовників центральними у дослідженні 

повсякденності» [7, с.207]. 

Широке визнання історія повсякденності здобула 

також у 70-х роках ХХ ст. в Італії. Тут вона втілилась під 

егідою нового історичного жанру «мікроісторії» і 

пов’язується з групою італійських істориків, до якої 

входили Карло Гінзбург, Джованні Леві, Едуардо Гренді. 

На цей час значення і зміст поняття «мікроісторії» значно 

змінилося, остаточно позбувшись негативного образу 

дрібного, не вартого особливої уваги «жалюгідного» 

залишку «великої» історії. «Мікроісторія означає не 

розглядування дрібниць, а розгляд у подробицях», 

наголошував Леві [11, с.172]. Специфічні можливості 

пізнання в мікроісторії значною мірою визначаються її 

здатністю до звуження поля спостереження і вивчення 

його за допомогою мікроскопу. 

Виникненню цього напряму історичних досліджень 

сприяло багато чинників, які, на думку Медика, 

«нелегко відділити один від іншого та визначити 

важливість впливу кожного» [12, с.195]. Спробу їх аналізу 

можна зустріти у авторитетного британського історика 

Пітера Берка. Дослідник пропонує розглянути ґенезу 

мікроісторії з трьох точок зору. По-перше, вона була 

реакцією на один з різновидів соціальної історії, яка, 

відтворюючи моделі минулого, «описувала лише загальні 

тенденції без врахування розмаїття і специфіки локальних 

структур». По-друге, мікроісторія була свого роду 

відгуком на зближення з антропологією. Мікроскоп – 

принадна альтернатива телескопу, що дозволяла 

«конкретним людям і локальному досвіду знову стати 

частиною історії». По-третє, мікроісторія була 

відповіддю на «зростаюче розчарування в т. з. 

«метаоповіданні» [13]. 

У середині 70-х років з’явилися праці, завдяки яким 

мікроісторія отримала широке визнання: «Сир і 

хробаки» Карло Гібзбурга [14] та «Нематеріальна 

спадщина» Джованні Леві [15]. Перша – класичний 

приклад дослідження «історії знизу». У ній автор 

відмовляється від традиційної манери письма і удається 

до інших методів викладу і технік оповіді. Те ж саме 

можна сказати й про працю Леві, де історичне слідство, 

як відзначає Жак Ревель, слугує «дзеркалом самому собі 

завдяки «зануренню», використаному в якості 

композиційного прийому» [16].  

Мікроісторія невдовзі розвинулася, перетворившись 

у новий спосіб дослідження і пізнання в епоху 

постмодерністського інтересу до мови і образу 

«іншого». Наприкінці ХХ ст. було започатковано 

спеціальну серію монографій під грифом «Microstoria», 

де нині вийшло 20 томів як італійських, так і зарубіжних 

авторів. У 80-90-ті рр. німецько-італійська група 

«мікроісториків» розширилась і її поповнила 

авторитетна група дослідників у США і деякі 

представники наступних поколінь Школи Анналів: 

Еммануель Ле Руа Ладюрі, Жак ле Гоф, Роже Шартьє, 

Андре Бюрг’єр та Жак Ревель. 

Історична антропологія має також свою потужну 

традицію і у Великій Британії. Піонерами тут виступили у 

60-70-х роках ХХ ст. Едвард Томпсон, Кіт Томас та Алан 

Макфарлейн. Томпсон один із перших звернувся до 

вивчення робітничого класу не в якості об’єктивної 

узагальнюючої категорії, а як конкретно-історичних 
стосунків, які втілюються в «реальних людях і контекстах». 

Він охарактеризував його культуру як «найвидатнішу і 

популярну в Англії» [13]. Праці Томаса і Макфарлейна 

зближує не лише спільність теми, але й безсумнівна 

антропологічна орієнтація: обидва автори залучають 

етнографічний матеріал неєвропейських народів.  

Серед сучасних дослідників історичної антропології 

у Великій Британії варто згадати також Пітера Берка. 

Його найвідоміше дослідження «Мова і ідентичність в 

Італії початку нового часу» [17] складається з двох 

частин. У першій вивчаються способи сприйняття 

дійсності (чи «колективні уявлення»), а у другій – 

способи і форми спілкування італійців в XVI-XVIII ст. 

(усна мова, письмо, ритуали і святкові церемонії).  

Висновки. Отже, в історичній науці продовжують 

існувати два підходи до розуміння історичної 

антропології – і як реконструюючий ментальний 

макроконтекст подійної історії, і як реалізації прийомів 

мікроісторичного аналізу. Загальним для них є нове 

розуміння минулого як «історії знизу», що дає голос 

«маленькій людині», як незвичайній, так і пересічній. 

Об’єднує ці підходи й міждисциплінарність праць, що 

спираються на методи, прийоми і приклади соціології, 

психології, етнології. 

Що стосується перспективності цього напрямку, то 

потрібно відзначити, що на сьогоднішній день історія 

повсякденності, реалізуючи антропологічний вимір 

історичної науки, внесла нові імпульси в західне 

гуманітарне знання. Саме історичне пізнання отримало 

чітко окреслене «людське обличчя», значно розширивши 
своє проблемне поле через виявлення не лише об’єктивної 

сфери буття людини, але й сфери її суб’єктивності.  
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HISTORICAL ANTHROPOLOGY IN EUROPIAN RESEARCH AT THE TURN  

OF THE 20th AND 21 CENTURY 
The article focuses on historic anthropology (history of everyday life) as the long-run methodological prospect in the context of 

«historical and anthropological turn» in humanitarian thought on the West. The basic approaches to the comprehension of this trend 

in the western historiographical traditions came into the notice of  author: 1) as reconstructing of the mental macrocontext of the 
action history; 2) as implementation of the methods of microhistorical analysis. In the paper has been summed up that at the present 

time history of everyday life implementing  anthropological dimension of the historic research, has introduced into Europian 
Humanities the new impolse. Historic cognition itself has received clear «human individuality», considerably extended its field of 

action through discovery not only objective sphere of human’s being, but its subjectivity as well.  
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Постановка проблеми. Рівень освіти людини – один 

з головних критеріїв потенційних можливостей розвитку 

будь-якого суспільства. Суспільство вважається 

розвинутим лише за умови наявного в державі 

органічного взаємозв’язку освіти, науки, виробництва. 

Соціальним інститутом суспільства, що підтримує і 

відновлює кваліфіковану підготовку молодого покоління, 

є система освіти та її основна ланка – професійні 

навчальні заклади. 

Сучасне реформування системи освіти в Україні 

зумовлене інтеграцією країни в загальносвітові та 

європейські цивілізаційні процеси, які актуалізують 

потребу якісних змін в освітній системі, зокрема: 

підвищення вимог до рівня культури та професійної 

кваліфікації фахівців відповідно до міжнародних 

стандартів (поліпрофесійності, професійної мобільності, 

наявності вищого ступеня (розряду) робітничої 

професії). У зв’язку з цим спостерігається посилення 

інтересу сучасних дослідників до аналізу діяльності 

держави, громадських організацій і приватних осіб у 

галузі становлення і розвитку професійної освіти не 

лише у великих містах на території Лівобережної 

України у другій половині XIX – початку ХХ століття, 

але й у регіонах. Варто зазначити, що в досліджуваний 

період формувалася регіональна структура професійної 

освіти, яка залежала від місцевих потреб і була 

частиною єдиної державної системи професійної освіти. 

Отриманий історичний досвід дозволяє оцінити реальні 

кроки, зроблені у сфері професійної освіти, виявити 

особливості розвитку приватної та громадської ініціатив, 

органів місцевого самоврядування у справі поширення 

професійних знань. 
Мета роботи – проаналізувати та розкрити особливості 

поширення професійної освіти серед жіночої частини 

населення в середніх навчальних закладах міста 

Кременчука Полтавської губернії у другій половині ХІХ 

– на початку ХХ століття.  

Виклад основного матеріалу. У другій половині 

ХІХ – на початку ХХ століття нагальною потребою 

постало питання залучення жіночої частини населення до 

активної суспільної діяльності, зокрема до необхідності 

отримання ними певних професійних навичок, здобуття 

професійної освіти. Водночас особливості організації, 

цілі, завдання жіночої професійної освіти того часу 

зумовлювалися світовими традиціями щодо ролі жінок у 

сім’ї та суспільстві, пануючими тенденціями гендерної 

політики та специфікою розв’язання жіночого питання в 

Російській імперії.  

Зазначена проблематика почала активно вивчатися 

сучасними вітчизняними дослідниками в новітній період 

нашої держави. Уперше досвід професійної освіти жінок 

в Україні узагальнила О.В. Аніщенко в дисертаційній 

роботі «Розвиток професійної освіти жінок в Україні 

(друга половина ХІХ– початок ХХ століття)» (2000 р.) [1]. 

Згодом з’явилась ціла низка праць, у яких пошуковці 

звертаються до різних аспектів жіночої освіти другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття, у тому числі й 

професійної (М.О. Бабенко, С.М. Кікто, Л.П. Клевака, 

Я.А. Нагрибельний, М.П. Сахній, С.М. Ситняківська, 

Н.В.Слюсаренко, Т.В.Сухенко та ін.). Аналіз літератури 

із заявленої тематики дозволяє об’єктивно оцінити 

рівень дослідження питання, максимально використати 

наукові здобутки для розкриття предмету дослідження.  

У другій половині ХІХ століття поява ряду офіційних 

документів щодо умов функціонування жіночих 

навчальних закладів («Наказ Ради навчальних закладів 

про заснування Маріїнських жіночих училищ» (1858 р.), 

Проект «Положення про жіночі училища Міністерства 

народної освіти» (1860 р.), «Положення про жіночі 

гімназії і прогімназії народної освіти» (1870 р.), 

«Положення про педагогічні класи» (1874 р.) та ін.) [2] 

У статті здійснено спробу стислого аналізу становлення системи професійної освіти для жіночої 

частини населення Кременчука Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Охарактеризовано особливості й умови започаткування та функціонування жіночої гімназії, 

комерційного училища, акушерсько-фельдшерської школи; окреслено джерела фінансування цих закладів, 

матеріальний стан, вимоги до викладацького складу та абітурієнтів, специфіку навчально-виховного 

процесу тощо. Зазначено, що в Кременчуці досліджуваного періоду функціонували три державні середні 

навчальні заклади, де жінки мали можливість здобути педагогічний, медичний та комерційний фах.  

Ключові слова: професійна освіта, освіта для жінок, комерційне училище, жіноча гімназія, 

акушерсько-фельдшерська школа, навчальні дисципліни, рукоділля, педагогічний фах. 
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створила підґрунтя для формування системи 

професійної освіти для жінок, у тому числі й у 

Кременчуці. Поступово почали з’являтися середні 

навчальні заклади, де жіноча частина населення мала 

змогу здобувати певний фах. 

Так, 1 березня 1866 року в Кременчуці відбулося 

відкриття жіночого училища 2-го розряду в складі 

підготовчого та першого класів; першого року в ньому 

навчалося 52 учениці; у 1872 році цей заклад 

реорганізували у прогімназію. На той момент у 

Київському учбовому окрузі, крім Кременчуцької, діяло 

ще шість навчальних закладів такого типу: 

Білоцерківська, Немирівська, Злотопільська, Роменська, 

Глухівська, Кобеляцька [3]. У 1876 році завдяки 

ініціативам та наполегливості Кременчуцької міської 

управи щодо необхідності реорганізації прогімназії [4], 

цей навчальний заклад перетворили на жіночу гімназію. 

Як зазначає сучасна дослідниця С.І. Хмелівська, вона 

була однією з перших, започаткованих в Україні (поряд 

з Полтавською Маріїнською (1860 р.), Харківською 

Маріїнською (1872 р.), Новгород-Сіверською (1875 р.), 

Роменською (1877 р.), Лубенською (1878 р.) [3]. 

У жіночій гімназії кілька років поспіль після її 

заснування залишалось актуальним питання розміру та 

джерел фінансування [4]. Спочатку для розміщення 

цього закладу міська дума придбала двоповерховий 

прибутковий житловий будинок та переобладнала його 

під навчальні класи (нове приміщення, прибудоване до 

кутового, гімназія отримала в подарунок на честь 25-

річчя заснування лише у 1901 році) [5, с.70-71]. 

При гімназії знаходилась попечительська рада, яка 

надавала значимої допомоги і підтримки у 

функціонуванні закладу. Її головою тривалий період був 

лікар О. Богаєвський, а членами – директор реального 

училища та начальниця гімназії, почесні громадяни 

С. Роговський та І. Герасимов, колишні міські голови 

М. Питленко, П. Гусєв та ін. Почесним попечителем був 
Ф. Кумме (1874 р.). Вирішення питань, які стосувалися 
навчально-виховного процесу, покладалось на 

педагогічну раду. Керування гімназією здійснювала 

начальниця, яка обиралася попечительською радою. 

Викладачів жіночої гімназії обирали з числа учителів 

чоловічих гімназій, прогімназій та повітових училищ, а 

також осіб (у тому числі жінок), які мали звання 

домашніх наставників та вчителів. Найвищий розмір 

винагороди учителів у жіночій гімназії не перевищував 

платню, встановлену в чоловічих гімназіях. 

Навчання було переважно платним: у молодших 

класах – 50 руб., у старших – 70 руб. на рік. Оплата 

здійснювалася за півріччя наперед. Ураховуючи той 

факт, що зарплатня кваліфікованого робітника на той 

час не перевищувала 12 руб. на місяць, навчання однієї 

гімназистки обходилося понад половину річної зарплати 

робітника. Бюджет гімназії складався з надходжень від 

сплати за навчання (майже 60%), фондів міської думи та 

благодійників. Соціальне походження гімназисток було 

досить розмаїтим, хоча переважна більшість належала 

до міщанського стану [4, с.70-71]. Незаможних учениць 
підтримувало благодійне товариство допомоги нужденним 

ученицям Кременчуцької жіночої гімназії, яке очолював 

директор Олександрівського реального училища. 

Найсумлінніші учениці отримували іменні стипендії на 

честь засновників гімназії А.О. Геріке, П. Стронина, 

О. Гогель [5, с.70-71]. У цій гімназії свого часу навчалися 

відомий скульптор радянської доби Е. Блох (1881–

1943 рр.), перша жінка-юрист Е.Флейшиц (1888–1968рр.). 

Навчальні предмети поділялися на обов’язкові та 

необов’язкові. Учениці опановували Закон Божий, 

російську мову (у широкому обсязі), арифметику, 

математику, основи геометрії, скорочену російську 

історію, географію, чистописання, рукоділля.  

Рукоділлю у навчальному плані гімназії (прогімназії) 

відводилося особливе місце. Рукодільні навички 

вважалися для жінки природними здібностями, проте 

водночас у контексті отримання професійних знань та 

навичок вони могли стати джерелом існування у житті. 

Метою навчання рукоділлю (обов’язковій дисципліні) 

у прогімназіях та гімназіях була загальна підготовка 

дівчат до різних видів жіночих робіт та опанування 

навичками виготовляти для себе та майбутньої сім’ї речі, 

необхідні в домашньому вжитку: білизни, суконь тощо [6, 

с.45]. На заняття з рукоділля в цих закладах згідно з 

«Положенням» 1870 року виділялося від однієї до трьох 

годин на тиждень. Пізніше кількість годин на заняття 

рукоділлям значно зросла, а з 1884 року становила 3 год. 

на тиждень у кожному класі. За тодішнім законом особи, 

які закінчили повний курс прогімназії або чотири класи 

гімназії, мали право вчителювати з усіх навчальних 

предметів, у тому числі й з рукоділля, у початкових 

училищах. 

4 травня 1896 року IV секцією ІІ з’їзду з технічної та 

професійної освіти були розглянуті та затверджені 

програми з рукоділля, розроблені Особливою Комісією. 

Вони складалися з таких розділів: в’язання спицями, 

шиття, вишивка хрестиком. Найбільша кількість годин у 

програмах відводилася шиттю. Наприкінці ХІХ ст. було 

визначено основні вимоги до викладання «Рукоділля», а в 

березні 1906 року – затверджені нові програми з 

рукоділля для жіночих гімназій і прогімназій. 

Міністерство народної освіти вперше запропонувало 

виділити окремі приміщення для занять з рукоділля. 

Продаж предметів, що виготовлялись у рукодільних 

класах, вважався цілком закономірним засобом для 

підтримки бюджету класів. Критеріями при відборі тих чи 

інших об’єктів праці були їх корисність у домашньому 

вжитку і задоволенні місцевих потреб [6, с.46]. 

Важливою подією для поширення професійної освіти 

для жінок стало видання у 1874 році «Положень про 

педагогічні класи», відповідно до якого створювалися 

додаткові педагогічні класи з метою підготовки учителів 

для народних початкових шкіл, перших чотирьох класів 

гімназій; домашніх учителів, вихователів та наставників 

(інститут шляхетних дівчат, жіночі гімназії); домашніх 

наставниць і учительок (єпархіальні жіночі училища). В 

основу підготовки учениць була покладена розроблена 

К. Ушинським «Програма педагогіки для спеціальних 

класів жіночих навчальних закладів» (1870 р.), за якою 

збільшувалася кількість годин, відведених на практичні 

заняття з педагогіки, а випускні екзамени включали усні 

відповіді, твори на педагогічну тематику, проведення 

уроку [2].  
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Відповідно до «Положень» 1874 р. термін навчання в 

гімназії був визначений сімома класами (на відміну від 

прогімназій – 3 роки); наголошувалося на функціонуванні 

додаткового класу навчання, у якому учениці 

отримували педагогічний фах. Учениці, які закінчили 
гімназію з медаллю та прослухали спеціальний курс, 

здобували звання домашніх наставниць; ті, які закінчили 

гімназію без медалі, але прослухали спеціальний курс, 

користувалися правами домашніх наставниць. Якщо 

учениця закінчувала лише загальний курс гімназії, то вона 

отримувала право на звання початкової вчительки та 

вчительки народного училища. Такі ж права мали й 

учениці прогімназії, а також ті, які, закінчивши три нижчі 

класи гімназії та за умови досягнення ними 16-річного 

віку, протягом півроку виконували обов’язки помічниці 

вчителя або вчительки у будь-якому початковому 

училищі [7]. Отже, педагогічна сфера діяльності стала 

першою, до якої у великих масштабах залучалися жінки. 

Таким чином, «Положення» 1870 р., 1874 р. для 

дівчат відкривало дорогу не лише до освіти, але й до 

трудової діяльності, що ставало особливо важливим для 

тих, які самостійно себе утримували.  

Станом на 1916 рік у Кременчуці діяло три гімназії, 

серед яких: міська жіноча гімназія та дві приватні жіночі 

гімназії (для порівняння: у всіх інших повітових містах 

Полтавської губернії менше, окрім міста Полтави (там – 

8). Приватні гімназії заснували О.Г. Воронянська та 

К.В. Парфеновська (Баберіна), талановитий педагог і 

організатор, яка до 1945 року працювала в школах 

Кременчука.  

Якщо у досліджуваний період спостерігалися 

позитивні зрушення щодо професійної підготовки 

учительських кадрів, то кількість навчальних закладів, які 

б готували фахівців жіночої статі з інших спеціальностей 

залишалась мізерною. Серед них необхідно виділити 

училища сестер-жалібниць, зуболікарські, фельдшерські 

та ветеринарні школи, комерційні училища. Ситуація в 

Кременчуці не була винятком.  

У 1873 році в Кременчуці започаткували Олексіївське 

комерційне училище для дівчат і хлопців, яке спочатку 

розташовувалося в найманому приміщенні, а з 1878 року 

розпочало свою діяльність уже в новому приміщенні 

(збудованому під керівництвом А. Невстицького за 

проектом цивільного інженера І. Брусницького). 

Комерційне училище як середній навчальний заклад 

задумувалося як професійне для підготовки фахівців у 

сфері торгівлі та комерційної справи, але фактично, як і 

всі подібні тогочасні заклади на території Лівобережної 

України, стало загальноосвітньою школою, що давала 

загальну і спеціальну освіту. До нього зараховували 

дітей 10–12 років обох статей усіх станів і віросповідань 

з освітою, що дорівнювала знанням за перший клас 

реальних училищ. 

Утримувалося Олексіївське училище за рахунок 

плати за навчання (60–125 руб. на рік), а також коштів, 

що надходили від купців, пожертв приватних осіб та 

установ, субсидій міської думи.  

Термін навчання в Олексіївському училищі становив 

вісім років. Вивчення спеціальних предметів починалося 

з п’ятого класу. В училищі викладали залежно від 

віросповідання такі предмети: Закон Божий 

православний або іудейський; російську мову та 

літературу, німецьку та французьку мови, астрономію, 

каліграфію, алгебру, історію, тригонометрію, хімію, 

бухгалтерію, торгове рахівництво, товарознавство, 

комерційну географію, основи банківської справи. При 

училищі працювали фундаментальна та учнівська 

бібліотеки, які налічували близько 2,5 тис. томів [5, с.150-

151]. Випускники училища мали право вступу до вищих 

навчальних закладів країни, зокрема до комерційних 

інститутів або вищих технічних навчальних закладів, а 

після 1914 року – також до університетів.  

У досліджуваний період комерційні училища були 

єдиними середніми навчальними закладами, що 

надавали комерційну освіту. Вони підпорядковувалися 

Міністерству торгівлі і промисловості, а з 1894 року – 

Міністерству фінансів. Останнє ініціювало прийняття у 

квітні 1896 року «Положення про комерційні навчальні 

заклади», яке не втрачало чинності до 1917 року.  

Цей документ визначав основні засади змісту й 

характеру комерційної освіти, засновники комерційних 

училищ (громади і приватні особи) отримали 

максимальну свободу в організації і спрямування 

навчально-виховної роботи в них; встановлювався лише 

перелік обов’язкових навчальних дисциплін, а програми 

для них, навчальний план, спрямованість навчально-

виховної роботи розроблялися з подальшим 

затвердженням у міністерському педагогічному комітеті. 

Як стверджує дослідниця історії розвитку комерційної 

освіти в Україні О.В. Гур’янова, засновники й педагоги 

комерційних училищ отримали свободу в організації 

навчально-виховної роботи, не бачену досі в закладах 

системи Міністерства народної освіти, що стало 

вирішальним чинником швидкого розгортання й розвитку 

системи середньої комерційної освіти України [8, с.8]. 

Станом на 1916 рік в Полтавській губернії, окрім 

Кременчуцького, діяло ще п’ять комерційних училищ 

(Полтавське О.О. Байєра, Кобеляцьке, Прилуцьке, 

Переяславське, Роменське). Після революційних подій 

1917 року Олексіївське комерційне училище перетворили 

на торгово-кооперативний технікум. 

Нагальним питанням у другій половині ХІХ століття 

залишалось брак кваліфікованого медичного персоналу 

в Кременчуцькому повіті, особливо жінок, які б здійсню-

вали професійну діяльність як фельдшери й акушерки. 

Цей фактор і спричинив виникнення ідеї про створення 

медичного навчального закладу в Кременчуці [9, с.801]. 

У 1904 році в місті при Кременчуцькій губернській 

земській лікарні за ініціативи відомого лікаря 

О.Т. Богаєвського з метою підготовки так званих 

повитух та фельдшериць для всієї губернії відкрили 

жіночу акушерсько-фельдшерську школу, розраховану 

на 160 осіб (по 40 учениць у класі). Саме ініціатор 

заснування цього навчального і став її першим 

директором [10, с.185].  

Термін навчання тривав чотири роки. До навчального 

закладу зараховували осіб, які закінчили щонайменше 

чотири класи жіночої гімназії або прогімназії віком від 

18 до 31 року, без іспитів, за конкурсом свідоцтв. Так, у 

1914 році серед абітурієнток значилися 28, які закінчили 

семирічний або восьмирічний курс жіночої гімназії, 5 – 

шестирічний, 14 – п’ятирічний, 8 – чотирирічний, одна – 
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єпархіальне училище, чотири – вище початкове учили-

ще [11, с.165]. 

Перевага при прийомі надавалася уродженкам та 

мешканкам Полтавської губернії, стипендіаткам земств, 

адже після закінчення школи вони повинні були 

відпрацювати певний час у земських лікарнях. Так, в 

«Отчете о состоянии Кременчугской женской акушерско-

фельдшерской школы за 1907 год» зазначається, що 

кожне повітове земство має право направляти щороку дві 

стипендіатки до Кременчуцької акушерсько-

фельдшерської школи, які після закінчення мали 

«отслужить земству» [12, с.2]. 

Бажаючі вступити до жіночої акушерсько-

фельдшерської школи подавали заяву на ім’я директора 

з документами: свідоцтвом про закінчення курсу 

відповідного навчального закладу; метричним 

свідоцтвом про народження; свідоцтвом про політичну 

благонадійність; дозволом батьків або опікунів, якщо 

особа неповнолітня, а якщо заміжня – чоловіка; двома 

фотокартками. Після розгляду всіх заяв радою школи 

ухвалювалася постанова про зарахування учениць на 

перший курс. Дозволяли вступати також у другий або 

третій класи за умови успішної здачі іспитів із програм 

молодших класів [5, с.82-83]. 

Навчання в школі здійснювалося або за власні кошти, 

або за пожертвування благодійних організацій, або за 

кошти земств, які надавали стипендії. За способом 

утримання виділялися такі категорії учениць: повітові 

стипендіатки, губернські стипендіатки, київські 

стипендіатки, кандидатки, звільнені від внеску платні, 

своєкоштні. Відмінність стипендіаток від кандидаток 

полягала в тому, що за перших не лише оплачували 

перебування у навчальному закладі (наприклад, 

земства), але й виділялася їм щорічна допомога в розмірі 

від 120 до 240 руб. на рік; кандидатки ж користувалися 

правом лише безкоштовного навчання [12, с.2,11]. За 

різні роки реєстр джерел утримання дівчат частково 

змінювався, утім певні позиції залишалися сталими 

(своєкоштне утримання, стипендіатки).  

Аналіз здійснених першоджерел дозволяє 

стверджувати, що значна частка учениць навчалася за 

власний кошт, при чому спостерігалося помітне 

поступове її збільшення на початку ХХ століття, зокрема: 

у 1907 році вона становила 34,5 % від загальної кількості 

учениць у школі, у 1908 році – 40,5 %, у 1914 році – 50 %, 

у 1916 році – 53 %. Водночас необхідно визнати вагому 

допомогу земств у справі отримання професійної освіти, 

що виділяли кошти або як оплату за навчання, або як 

стипендії. Ретельними підрахунками щодо кількості 

стипендіаток, пошуками можливих джерел 

стипендіального фонду тощо займалося Кременчуцьке 

повітове земство за ініціативи Полтавського 

губернського земства [13]. Так, серед стипендіаток 

Кременчуцького земства у звіті за 1906 рік названі 

прізвища учениць третього класу Параски Миславської 

та Феодосії Жиденко, а губернське земство оплачувало 

навчання першокурсниць кременчужанок Хайси 

Левінсон і Рейзи Пальцевої [14, с.172]. 

Опікуванням учениць з низьким рівнем статків також 

займалась і Педагогічна рада школи, адже значна їх 

кількість відраховувалась зі школи через неспроможність 

сплачувати за навчання. У 1912 р. було створено 

«Общество всепомоществования недостаточным 

ученицам школи», метою якого було надання їм 

матеріальної допомоги [15, с.23-24]. 

Контингент учениць Кременчуцької жіночої 

акушерсько-фельдшерської школи був доволі розмаїтим. 

Так, згідно з інформацією, що наводиться у звіті 

Полтавського губернського земства за 1914 р. серед 166 

учениць, які здобували професійну освіту, із сімей міщан 

походили 49 осіб, селян – 50, козаків – 35, дворян – 4, 

духовенства – 3, чиновників – 4, почесних громадян – дві, 

фельдшерів – 9, учителів – дві, купців – дві, із військових 

– 6 [11, с.165]. За сімейним станом 148 було незаміжніх, 

заміжніх – 16, удів – дві. Найбільше учениць були 

православного віросповідання (140), проте тут навчалися 

й представниці іудейського віросповідання – 22, римо-

католицького – три, лютеранського – одна. Наведені 

статистичні дані свідчать, що основний контингент 

учениць Кременчуцької жіночої акушерсько-

фельдшерської школи складали випускниці прогімназій і 

гімназій, православні за віросповіданням, що походили 

із селян, козаків та міщан, незаміжні.  

Викладацьку діяльність у Кременчуцькій жіночій 

акушерсько-фельдшерській школі здійснювали поважні 

світські та духовні особи міста, викладачі з технічного 

училища та жіночої гімназії, а також провідні лікарі 

міста. Так, посаду директора обіймав старший лікар 

богоугодного закладу, колезький радник О.Т.Богаєвський; 

інспектрисою (також і викладачкою) працювала жінка-

лікар М.Г.Гейнц; законовчителем – протоієрей П.І.Васильєв і 

священик І.П. Мішто; викладачами: із внутрішніх 

хвороб – надзвичайний радник М.Є. Анкундинов; 

венеричних і накожних – В.І.Лизогуб; жіночих і гласних–

О.І. Дігтірьов; зоології і фізіології – В.І. Некрашевич-

Поклад; акушерства і догляду за новонародженими – 

жінка-лікар Г.І. Кудиш; загальної патології і діагностики 

– В.Ф. Диц; хімії, фармацевтики і фармакології – 

колезький асесор П.О. Введенський; фізики та технічного 

навчання – А.П.Головченко; гімнастики – В.П.Ситникова; 

викладач-лікар – М.В. Дімара [16, с.199].  

Навчальний процес у школі був добре налагоджений. 

Діяльність педагогічної ради закладу сприяла 

підвищенню рівня теоретичної і практичної підготовки, 

удосконалюючи навчальний план і навчальні програми 

відповідно до потреб тогочасної медицини. Протягом 

усього курсу навчання передбачалося вивчення, окрім 

загальномедичних і клінічних дисциплін, також 

загальноосвітніх, як-то: Закону Божого (викладали 4 

роки), фізики (168 уроків з 630 у 1 класі), хімії, зоології, 

геометрії, ботаніки. Усього було передбачено вивчення 

38 дисциплін [16, с.193]. Між усіма предметами 

простежувалася логічна послідовність та наступність; 

починаючи з другого класу кількість годин, відведена на 

теоретичну підготовку, зменшувалася, а в четвертому 

класі становила 182 уроки (проти 630 у 1 класі) [12, с.9].  

Таким чином, практиці у навчальному процесі 

відводилося важливе місце. Учениці першого класу 

працювали у прозекторській, другого – разом із 

викладачами діагностували хворих, брали участь у 

розтинах. Протягом тижня працювали в аптеках. 

Починаючи з третього класу учениці щотижня 
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працювали в усіх відділеннях лікарні. Вони виконували 

комплексний догляд за хворими, породіллями, 

новонародженими, готували пацієнтів до операції, 

перев’язочний матеріал та інструменти, вели скорботний 

лист. Самостійно приймати пологи їм дозволялося лише 

в кінці навчального року. Учениці четвертого року 

навчання групами по 5-6 осіб щотижня працювали у 

відділеннях лікарні, самостійно обстежували хворих. 

Після закінчення третього класу під час літніх канікул 

учениці повинні були півтора місяця працювати у 

Кременчуцькій земській лікарні або за місцем 

проживання, засвідчуючи це спеціальною довідкою [15, 

с.23-24].  

Загалом в акушерсько-фельдшерській школі 

м. Кременчука навчальний процес був ефективно 

організований; підготовці високопрофесійних фахівців у 

справі охорони здоров’я сприяли висококваліфіковані 

викладачі-практики та поєднання практики і теоретичної 

підготовки. Отримані відгуки на запити школи стосовно 

фельдшериць-акушерок, які закінчили Кременчуцьку 

школу і були на службі в повітах, свідчать про високий 

рівень професійної підготовки фельдшериць-акушерок і 

їх добросовісне ставлення до роботи [17, c.24]. Усього в 

дореволюційний період школу закінчило близько 300 

учениць. 

Висновки. У другій половині ХІХ – на початку ХХ 

століття у Кременчуці з огляду на особливості 

географічного розташування міста, соціальний склад 

населення, загальну урядову політику в сфері 

професійної освіти спостерігалася активізація залучення 

жіночої частини населення до набуття фахових навичок 

та професійної освіти. У цьому процесі визначне місце 

посіли середні навчальні заклади, у яких жінки мали 

змогу отримати педагогічну, медичну та комерційну 

підготовку. Темпи розвитку професійної освіти жінок у 

Кременчуці відповідали тогочасним соціально-

економічним вимогам у країні, задовольняючи, у першу 

чергу, потреби у фахівцях відповідного профілю в місті, 

губернії, регіоні. 

Предметом подальших спеціальних досліджень може 

стати комплексне вивчення особливостей поширення 

професійної освіти у середніх навчальних закладах 

Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття. 
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population of Kremenchuk, Poltava province of the second half of ХІХ – early ХХ centuries. The features and conditions of 

establishment and operation of a women' gymnasium, commercial school, obstetric and medical school are characterized; the 

sources of funding of these institutions, financial position, and the requirements to faculty and students, the specifics of the 

educational process, etc. are described. It is mentioned that in Kremenchuk in that studied period had three state secondary 

schools, where women had the opportunity to obtain educational, medical and commercial specialty. 

Key words: vocational education, education for women, commercial College, women' gymnasium, obstetric and medical 

school, disciplines, crafts, teaching profession.  

  



 
235  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 12, 2017 
 

УДК 94 (477) «1939/1945» 

Шляхтич Р.П., 
к.і.н., доцент кафедри історії України та правознавства Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький педагогічний університет», kliorpsh@ukr.net 

Україна, м. Кривий Ріг 

 ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕОЛОГІЇ ОУН(Р) ПІД ЧАС ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ ПІД ВПЛИВОМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 

НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Постановка проблеми. В 1929 році у Відні було 

створено Організацію українських націоналістів. ЇЇ 

створення стало своєрідною відповіддю представників 

української політичної еліти на невдалу спробу 

побудови Української держави протягом 1917-1920 років. 

Тому програма ОУН передбачала, в першу чергу, 

створення Української самостійної соборної держави 

(УССД) в межах етнічних українських територій. Жоден 

теоретик ОУН не розробляв ідеї створення Української 

держави лише на землях Західної України, а тому 

територія Наддніпрянщини розглядалась як пріоритетна 

у планах націоналістів. 

Мета статті  дослідити вплив суспільно-політичної 

ситуації в Наддніпрянській Україні на ідеологію ОУН(р) 

в роки Другої світової війни. 

Виклад основного матеріалу. В першій програмі 

ОУН, яка була прийнята на Віденському з’їзді у 1929 році 

багато уваги приділялось проблемі боротьби за 

Українську державу. Формування Української держави, 

згідно програмових документів ОУН та реального стану 

справ на українських землях, мало пройти в три етапи: 

національного визволення, державного закріплення та 

розвитку. Протягом першого етапу планувалось, що 

буде встановлена національна диктатура, яка зможе 

відстояти Українську державу в боротьбі з її ворогами. 

На другому етапі, «голова держави» повинен 

«підготувати створення найвищих законодавчих органів 

на засаді представництва всіх організованих суспільних 

верств». А на останньому етапі голова держави повинен 

забезпечити створення представницького органу та 

розвинуте місцеве самоврядування [1, с.100]. До того ж, 

найбільше повноважень і відповідно влади 

зосереджувалось саме у «голови держави». Він мав 

персоніфікувати суверенність і єдність нації, очолювати 

збройні сили, керувати державою через підпорядковані 

йому і перед ним відповідальні органи виконавчої 

влади [2, с.117]. 

Не менш важливими видаються міркування ідеологів 

ОУН з приводу державного устрою майбутньої 

Української держави. Так, устрій Української держави 

мав будуватися на принципах націократії. Такими 

принципами є: «національна солідарність, надкласовість 

та протипартійність [3, с.328]». Всі політичні партії, крім 

ОУН, повинні бути заборонені законом, тому що саме 

ОУН мала узгоджувати інтереси всіх верств українського 

суспільства. А національна солідарність мала проявитися 

у своєрідній формі суспільної організації майбутньої 
держави – державному синдикалізмі [4]. Тобто, українська 

нація сприймалась як найвища, абсолютна ідейна і 

реальна цінність, а суспільство розглядалось, як 

сукупність виробників певних цінностей. Аби 

суспільство дійсно виглядало як сукупність, воно 

повинно бути згуртовано навколо національної ідеї. 

Такою національною ідеєю проголошувалась боротьба 

за самостійну Українську державу. Ця боротьба мала 

тривати і після досягнення власної державності. Адже 

будівництво такого складного механізму як держава 

пов’язано з постійним протистоянням суспільства з 

різними зовнішніми і внутрішніми чинниками. І в цій 

боротьбі повинні брати участь всі верстви населення на 

всій території України. Таким чином, тільки сильна 

влада, яка спирається на єдину українську націю, 

спроможна подолати зовнішній і внутрішній супротив і 

створити Самостійну соборну українську державу. 

Але для того, щоб держава в подальшому існувала, 

потрібно було виробити чітку стратегію її соціально-

економічного розвитку. Одним із складових цієї стратегії 

стало відношення влади до тих верств населення, які 

формують державу, забезпечення їх соціальними 

гарантіями та державним захистом. Так, у «Постановах І 

Великого Збору Організації Українських Націоналістів» 

(28 січня – 3 лютого 1929 р.) соціально-економічним 

питанням присвячено ІІІ розділ. В ньому, між іншим, 

проголошувалось, що хоч «інтересам народного 

господарства України відповідає розвиток сільського 

господарства.... держава буде сприяти упромисловленню 

країни». Проте, у постановах пропонувалися певні 

преференції для сільського господарства та селянства. 

Зокрема, йшлося про передачу поміщицьких земель без 

викупу селянам, надання дешевих кредитів і розвиток 

сільськогосподарської кооперації. Таким чином, 

забезпечувалася підтримка середнього селянського 

господарства [1, с.100-101].  

Складнішим було питання з приватною власністю на 

землю. Тому що саме колективізація стала одним з 

головних факторів незадоволення селян радянською 

У статті йде мова про зміни, які відбулись в ідеології ОУН-революційної в роки Другої світової війни. Ці 

зміни були обумовлені суспільно-політичною ситуацією, яка складалась у той час. Населення Наддніпрянщини 

не сприймало ідеології інтегрального націоналізму з якою представники Похідних груп прийшли влітку 1941 

року і намагались її поширити серед місцевих мешканців. Тому ідеологи ОУН(р) в 1943 році розробляють нову 

програму, яка базувалась на принципах демократичного націоналізму. 

Ключові слова: ідеологія, ОУН(р), Східна Україна. 
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владою. І членам ОУН(р) необхідно було чітко пояснити 

населенню своє ставлення до земельної власності. Про 

важливість цього питання свідчить той факт, що 

«Інформаційний листок» Південної похідної групи, який 

був виданий 18 липня 1941 року в Проскурові, був 

повністю присвячений аграрному питанню. Фактично це 

був передрук частини праці Я. Стецька «За зміст 

державного життя». В документі відзначалось, що 

майбутня Українська держава буде сприяти 

відродженню хліборобської верстви. Для цього земля 

повинна бути в індивідуально-родовій власності. Тобто 

будуть створені індивідуальні наділи, які можна 

передавати в спадок, і вони повинні забезпечити 

існування однієї сім`ї. Право власності на землю 

матимуть передовсім українці, а з інших 

національностей лише ті, що будуть активно і лояльно 

співпрацювати та боронити Українську державу, та 

будуть етично і культурно подібні українському типові. 

Таким чином, націоналісти декларували ліквідацію 

колгоспів та передачу землі у приватну власність. Така 

позиція сприяла підтримці селянством цих ідей 

націоналістів. Але в умовах створення «нового порядку» 

та погіршення відносин з німцями ці намагання було 

дуже важко втілити в життя [5, с.164-165]. 

Стосовно промисловості пропонувалося йти 

соціально-демократичним шляхом. Важливі для 

існування та оборони країни підприємства залишаться в 

державній власності, всі інші – мали бути приватизовані 

[1, с.100-101]. Також повинно бути встановлено загальне 

соціальне забезпечення працівників, свобода праці, 

восьмигодинний робочий день. Декларувалися зародки 

профспілкового руху (права коаліцій та вільних умов) [3, 

с.458]. Все це свідчило про пошук оптимальної соціально-

економічної моделі розвитку майбутньої країни.  

Не останнє місце відводилося питанням культури в 

ідеології ОУН. Так, ще в 1929 році було задекларовано, 

що основним завданням в галузі культурного 

будівництва є плекання власної української національної 

культури і викорінення «чужонаціонального поневолення 

в ділянці культури та психіки [1, с.102]». У відповідності 

до цього завдання і формувалась політика у галузі 

освіти. Так, Д. Донцов зазначав, що молоде покоління 

мусить бути виховане на прикладі борця за свій народ. 

Ця визначальна мета включає дві ідеї, які особливо 

повинні жити в душі – віра в післанництво власного 

народу і почуття честі. А такі прикмети, як відвага, 

чесність, вірність мусять бути реалізовані в чині [6, 

с.24]. Школи національних меншин повинні 

контролюватися органами держави. А розвивати 

потрібно лише ту культурну творчість та мистецькі течії, 

які «зв’язані зі здоровими проявами в минувшині 

української нації [1, с.102]». Таким чином, у галузі 

освіти держава повинна дотримуватися чіткого 

протекціонізму власної культури. Але такий «здоровий 

егоїзм» в галузі культури не повинен сприйматися, як 

вороже ставлення до інших культур. 

Після початку радянсько-німецької війни ці ідеї, 

разом з Похідними групами ОУН(р) проникають на 

територію Східної України. Але більшість населення 

підрадянської України не розуміли основних засад 

українського націоналізму. Таку тенденцію відзначають 

самі підпільники, адже вже в липні 1942 року виходять 

«Вказівки для проведення агітаційно-пропагандистської 

роботи серед населення Східної України» в яких 

відзначаються особливі риси ментальності місцевих 

мешканців, а саме: 

«1. Політичне та культурне москвофільство. Адже 

населення Наддніпрянської України досить довгий час 

перебувало під впливом спочатку імперської політики 

Російської імперії, а згодом – Радянського Союзу. Така 

ситуація зумовила потяг більшості населення до 

російського і зневагу до українського культурного та 

політичного простору. 

2. Затрата національного шовінізму і похіть до 

імперіалізму. Настирливі російські впливи зневілювали 

у місцевого населення почуття національності і звели 

його до поняття регіонального хуторянства. 

3. Почуття національно-політичної меншовартості. 

4. Всесоюзні категорії думання, попит на 

континентальні, загально світові ідеї. Бажання жити в 

такій державній чи бездержавній системі, де не було б ні 

кордонів, ні особливих обов’язків, де вони мали б по 

достатком хліба й сала та могли почувати себе 

індивідуально вільними – є майже загальне. Тому то 

великоміському робітникові досить тяжко зрозуміти 

ідею самостійної держави. 

5. Опреділювання національності по критеріям 

території. По більших містах України живуть сотні 

тисяч «городських» людей, які своєю батьківщиною 

вважають Україну – не ту самостійну, а територіяльну, 

говорять «городською» мовою (мішанина української й 

московської), а владою визнають того, кого будуть 

боятися, або хто дасть їм хліб. 

6. Матеріялізм у життєвій та філософічній площинах.  

7. Надмірна чутливість на соціяльні моменти. 

8. Перечулений демократизм. Немає меншого 

сумніву, що громадяни бувшого Совєтського Союзу є по 

переконаннях демократи і то не лише в бажанні жити 

вже раз вільно, але й з усяких наукових суспільно-

політичних теорій, що їх так дбайливо навчав Сталін у 

своїй конституції. Не слід під тим розуміти демократії 

західньоевропейської (капіталістичної), ані, скажімо, 

демократії нації (фашистівської), але цілком просто цієї 

радше абстрактивної, соціялістичної, перечуленої 

демократії. Суспільна арифметична рівність, свобода в 

виповнюванні обов’язків, рішаючий голос юрби в 

устроєвих і тактично-політичних справах держави, та 

врешті органічна нехіть до всяких кастовостей, 

аристократій та провідницьких принципів є складовими 

елементами цього комплексу, що вріс уже в кість народу 

й мабуть ще довго буде покутувати в ньому. 

9. Нехіть до Заходу. 

10. Легковажне відношення до релігії [7, с.93-97]».  

В таких умовах, «західники» які прийшли разом з 

Похідними групами в Східну Україну, опинились в 

доволі скрутному положенні. Цікаві спостереження про 

ставлення східноукраїнського населення до галичан 

залишив Євген Стахів. Ось що він згадує у своїх 

спогадах: «Я в Дніпропетровську організаційно не 

працював. Я працював організаційно і з людьми, і 

організував і говорив на Донбасі. На Донбасі населення 

до галичан відносилось дуже приязно. Дуже приязно. І з 
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великим довір`ям. І таку я мав розмову – з інтелігентами 

– учителі і викладачі педінституту, один інженер-хемік. 

Той інженер-хемік, ще в Маріуполі, він казав до мене: 

«Слухайте, як ми вже здобудем державу, ми Вам хочем 

сказати правду – так до мене каже. – Ми вас до влади не 

допустим». А я кажу: «То [навіщо] що ми маєм 

воювати». Він каже: «Бо ви є завузькі, ви не маєте 

широкого погляду. Ви, галичани, то є провінціяли». 

Я кажу: «А воювати?». А він: «Воювати? Вас нам 

потрібно, бо ми до вас маєм довір`я, ми друг до друга не 

маєм довір`я, а до вас маєм. Ви є добрі організатори, ви 

добре нас організуєте. Ми самі того зробити не можемо. 

Зорганізувати, здобути державу нам вас потрібно, але до 

керівництва ми вас не пустимо [8]». 

Отже, частина місцевих мешканців сприймала 

українських націоналістів як німецьких посібників, тому 

що вони прийшли разом з німцями, а їх політичні 

погляди були далекими від радянських ідей та 

соціалістичних концепцій до яких звикло місцеве 

населення за двадцять років радянської влади. Крім того, 

в політичному плані східноукраїнське населення 

усвідомлювало себе в першу чергу радянськими 

людними, а вже потім – українцями. Ця тенденція була 

висвітлена у праці Дж. Армстронга. Він відзначає 

своєрідну ієрархію цінностей, яка була притаманна 
місцевому населенню. 1) збереження фізичного існування, 

2) економічний добробут, 3) стабільна влада, яка певною 

мірою забезпечувала б і особисту свободу людини, 

4) громадянська рівноправність, 5) «національне 

самоздійснення в галузі культури і, можливо, політичної 

влади [9]». Національне самовизначення знаходилось на 

останньому місці в цій системі, що вкрай ускладнювало 

проведення націоналістичної агітації. 

Агітатори-оунівці несподівано для себе побачили, що 

населення Радянської України в політичній грамотності 

часто переважало своїх агітаторів з Галичини і мало 

досить чітко окреслені політичні, соціальні й економічні 

інтереси та орієнтири. Зустрівшись і поспілкувавшись зі 

східними українцями, члени похідних груп ОУН 

зрозуміли обмеженість своєї програми і непридатність її 

як загальноукраїнської. Східні українці наполягали на 

виробленні розгорнутої соціально-економічної 

концепції, на можливості співробітництва з 

прихильниками націонал-комунізму, використання у 

Наддніпрянській Україні «лівих», соціалистичних гасел 

на взірець «За Радянську Україну без більшовиків». 

Тому вже на Конференціях ОУН(р) у лютому 1942 р. і 

квітні 1943 р. запроваджуються перші зміни програми 

ОУН(р) в напрямі від авторитарного інтегрального 

націоналізму до націоналізму демократичного: визнання 

політичного плюралізму, етнічної рівноправності, 

висунення розгорнутої соціально-економічної програми. 

Ці зміни були доповнені і остаточно сформульовані в 

постановах III Надзвичайного Великого Збору ОУН у 

серпні 1943 р. та платформі Української головної 

визвольної ради в 1944 р. 

В.Кук, який з 1942 року очолює Провід Південних 

Українських земель, взявся за модернізацію ідеології 

ОУН і у 1943 році утворив у Дніпропетровську групу 

керівних членів Організації, що опрацювала 

розгорнутий проект нової програми ОУН, в якому 

враховувався досвід роботи на Сході. До складу цієї 

групи, як згадував Євген Стахів, входили: ректор 

Дніпропетровського транспортного інституту 

Олійниченко, викладач математики А. Рябошенко, 

професор Дніпропетровського університету Олексіїв, 
професор-хірург Андріївський, підпільники М.Кривошапка, 

О. Логуш, К. Мешко [10, с.167]. Наслідком цієї праці та 

подальшої ідейної дискусії стали лібералізація 

традиційної націоналістичної доктрини та прийняття 

більш плюралістичної та по суті соціал-демократичної 

програми ОУН на ІІІ Надзвичайному Великому Зборі 

ОУН-бандерівців у серпні 1943 року (окрім іншого, 

Організація тоді змінила назву з «революційної» на 

«самостійників-державників». – Авт.). 

Нова ідеологія ОУН грунтувалася на демократичних 

засадах, на загальнолюдських свободах і правах людини, 

на багатоукладності економіки і врахуванні 

національно-культурних потреб національних меншин 

України. Однак, як слушно зауважив І. Лисяк-

Рудницький, це не означає, що ОУН вже в 1943-1944 рр. 

перейшла на демократичні позиції [11, с.256]. Потрібен 

був час, щоб перебудувати психологію членів місцевих 

осередків ОУН, привити їм нові звички і методи роботи, 

нову термінологію. До того ж, це завдання 

ускладнювалося умовами жорстокої війни. Думка І. 

Лисяка-Рудницького підтверджується невідомим 

оунівським автором, який визнає, що ОУН «в 

програмово-ідейній площині» пройшла певну еволюцію; 

але не стільки суттєву, скільки за формою. 

Нова програма передбачала, що велика 

промисловість буде націоналізована, а дрібна і середня – 

перейде у приватну власність. Буде знищено колгоспи, а 

земля перейде у приватну власність селян [12, арк.39]. 

Пропонувалось ввести восьми годинний робочий день, 

забезпечити участь працівників у керівництві заводами і 

фабриками, а також справедливу оплату праці та участь 

робітників у прибутках підприємства [12, арк.44]. В 

свою чергу, такі заходи, повинні забезпечити перехід до 

демократичного безкласового суспільства. Тобто, до 

такого суспільства, в якому не буде ні класу багатих, ні 

класу бідних. У такому суспільстві чоловік і жінка 

повинні отримати рівні права, молодь – вільний доступ 

до вищих навчальних закладів. У такому суспільстві 

будуть поважати працю інтелігенції та плекати 

українську по формі і по змісту культуру [12, арк.42]. А 

демократичність, повинна забезпечуватися закріпленими 

свободами і невід‘ємними правами громадян. Зокрема, 

пропонувалося забезпечити свободу думки та друку, 

держава повинна взяти на себе функцію захисту 

найбільш соціально незахищених прошарків населення 

та повне забезпечення всіх працюючих на старість та на 

випадок хвороби чи каліцтва. Таким чином, УССД 

повинна в повній мірі відповідати інтересам саме 

українського суспільства і в той же час бути тим 

ідеалом, за який можна віддати навіть своє життя. 

Як відомо, в 1943 році ОУН(р) проголошує гасло 

«Воля народам! Воля людині!», практичним втіленням 

якого стала розробка концепції Фронту поневолених 

націй. Ця концепція повинна була дати ідеологічне 

підґрунтя всезагальної боротьби поневолених народів 

проти радянської влади. Ще в листопаді 1943 року, коли 
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працювала Перша конференція поневолених народів 

Сходу Європи та Азії, передбачалося, що СРСР разом з 

союзниками виграє цю війну, тому вістря головної 

боротьби поневолених народів буде спрямовано саме на 

СРСР [13, с.15]. 

Роль і місце України в ФПН визначив ще С. Бандера 

у своїй статті «Фронт поневолених націй». Зокрема, він 

відзначав, що фактом свого геополітичного становища в 

системі московської імперії, своєю величиною, Україна 

є запорукою існування ФПН. Адже від вкладу України в 

боротьбу з поневолювачами залежить вся система 

Фронту поневолених народів [14]. Засадничою ідеєю 

ФПН була ідея рівності всіх народів, які його складають. 

Тому таке виокремлення С. Бандерою України і було 

ознакою не її зверхності над іншими народами, а 

підкресленням того, що Україна була першою серед 

рівних. Отже, тільки декларуючи принципи рівності, 

суверенітету і взаємодопомоги у відносинах між 

національними державами, можна було сподіватися на 

створення Фронту поневолених народів. Проте, 

подальшу розробку ідея Фронту поневолених націй 

отримала вже у повоєнний час. 

Висновки. Отже, саме під впливом суспільно-

політичної ситуації на східноукраїнських землях ОУН(р) 

змушена була ввести корективи до свої політичної 

програми. Після внесених змін ідеологічні доктрини 

українських націоналістів стали наближені до позицій 

соціал-демократії з забезпеченням прав і свобод 

громадянам, з різноманітними формами правового та 

соціального захисту населення. Крім того, на ІІІ 

Надзвичайному Великому Зборі було чітко визначено, 

що ОУН(р) воює як проти німецького, так і проти 

радянського імперіалізмів. А це, в свою чергу, мало 

стати запорукою для подальшої боротьби поневолених 

Радянським Союзом націй за свою незалежність. 
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Постановка проблеми. Становлення глобальної 

системи світогосподарських зв’язків, однією з рушійних 

сил розвитку якої є інформаційно-комунікаційні 

технології, дозволяють говорити про нову якість світової 

економіки початку третього тисячоліття, в якій потоки 

інформації переміщуються зі швидкістю роботи 

процесора комп’ютера, а державні кордони набувають 

достатньо умовного характеру для руху зростаючих 

потоків товарів, капіталів і людських ресурсів.   

На сучасному етапі процеси глобалізації дедалі 

поширюються і поглиблюються, якісно відрізняючи 

сучасний етап від попередніх історичних формацій. 

Можна стверджувати, що методи міжнародного 

врегулювання економічних процесів мають базуватись 

на дотриманні балансу інтересів сторін, що зумовлює 

необхідність постійних пошуків компромісу між 

учасниками світогосподарських відносин. 

Метою статті є проведення дослідження 

методологічних засад глобалізації як визначальної 

особливості сучасного етапу світогосподарського 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу. До середини 80-х 

років ХХ ст. розвиток системи світогосподарських 

зв’язків здійснювався в рамках процесу, який отримав 

назву інтернаціоналізації. Починаючи з середини ХХ ст. 

інтернаціоналізація набуває нової якості і 

перетворюється на глобалізацію.  

В найбільш загальному вигляді інтернаціоналізацію 

можна охарактеризувати як процес виходу стандартного 

відтворювального циклу за межі національних 

кордонів 1, с.37.  

Таким чином, інтернаціоналізація представляє собою 

прояв більш широкого за своєю природою процесу 

посилення суспільного характеру виробництва. 

Паралельно відбувається укрупнення підприємств, на 

кожному з яких спостерігається зростання кількості 

зайнятих працівників. На певній стадії еволюції виникає 

ситуація, коли масштаби усуспільнення виходять за 

рамки національних народногосподарських комплексів.  

Інтернаціоналізація як достатньо тривалий процес, 

передбачає здійснення як якісних, так і кількісних змін. 

У першому випадку мова йде про те, що спочатку за 

межі національних кордонів переноситься процес 

реалізації – певна частина виробленої продукції 

призначається для зарубіжних споживачів. Відповідно, 

історично першою формою зовнішньоекономічної 

діяльності стає міжнародна торгівля. Однак поступово 

до транскордонного руху все більш активно 

включаються не тільки продукти праці, а й фактори 

виробництва. Починають розвиватись зарубіжне 

інвестування, міжнародна міграція робочої сили. Про 

кількісні зміни свідчить як зростання масштабів 

зовнішньоекономічних операцій, так і збільшення числа 

суб’єктів світогосподарських зв’язків.  

В сукупності вищезазначене призводить до суттєвої 

трансформації загальних умов господарської діяльності. 

Стратегічним вектором розвитку стає суттєве посилення 

ролі зовнішніх факторів, тобто перехід інтернаціо-

налізації в нову стадію – глобалізацію як процес 

розповсюдження стандартного відтворювального циклу 

на основні економічні регіони земної кулі 1, с.40.  

Отже, інтернаціоналізацію і глобалізацію об’єднують 

регулярний характер і господарське значення 

зовнішньоекономічних зв’язків, а відмінною ознакою є 

менша поступовість і, відповідно, більша динамічність 

глобалізації у порівнянні з інтернаціоналізацією.  

На відміну від національних економік, становлення 

яких ґрунтується на торговельно-промисловому капіталі, 

глобалізація формується переважно на фінансовому 

капіталі, супроводжується легкістю переміщення 

капіталу, лібералізацією руху товарів і послуг, 

безпрецедентно швидкому впровадженні електронних 

засобів у валютно-кредитну і фінансову діяльність, 

внаслідок чого здійснення міжнародних операцій з 

У статті проведене дослідження методологічних засад глобалізації та встановлено, що з поширенням 

новітніх інформаційних технологій зростають масштаби економічної діяльності поза межами державного 

контролю. Здійснено порівняльний аналіз традиційного та синергетичного підходів до дослідження 

трансформації економічних систем в умовах глобалізації. Висунуто гіпотезу, що виникнення ефекту 

самоорганізації глобальної економічної системи базується на безперервній трансформації ринків праці 

країн, що складають вказану систему. 

Ключові слова: інтернаціоналізація, глобалізація, трансформація, ринок праці, інтелектуальний 

капітал, глобальна економічна система, висококваліфікована праця, міжнародний розподіл праці. 
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капіталом і валютою набуло масштабного прискорення 

наприкінці ХХ ст. Глобалізація створює сприятливе 

середовище для поширення діяльності транснаціональ-

них корпорацій та банків.  

Найважливішими проявами глобалізації є такі: 

– бурхливий розвиток системи засобів інформації, 

формування єдиної світової інформаційної мережі і 

системи комунікацій; 

– прискорене зростання значення фінансової сфери в 

міжнародній економічній діяльності; 

– поширення діяльності ТНК, посилення транснаціо-

налізації світової економіки; 

– формування системи міжнародних організацій, які 

разом з ТНК утворюють наднаціональний механізм 

управління світовою економікою, збільшення кількості 

наддержавних суб’єктів міжнародного життя;  

– посилення «відкритості» національних економік; 

– змінення ролі держави в управлінні національною 

економікою в процесі трансформаційних перетворень в 

рамках співвідношення «національна економічна 

система – наднаціональна економічна система»; 

– активізація тенденції нерівномірності розвитку 

найбільш і найменш розвинутих країн світової 

економіки; 

– активізація процесів регіоналізації світової 

економіки; 

– соціальна трансформація в планетарному вимірі 

(інтеграція окремих елементів суспільства в глобальні 

світові структури, в ослаблення традиційних зв’язків та 

орієнтація на уніфіковані цінності);   

– прискорення взаємодії культур.     

Сучасний етап світогосподарського розвитку 

продемонстрував суттєві досягнення глобального 

розвитку економіки: випереджальними темпами 

розвиваються міжнародна торгівля, сфера міжнародних 

фінансів, виникли нові тенденції в сфері міжнародної 

економічної інтеграції, відбувається формування 

транскордонних та трансконтинентальних альянсів, 

посилюються позиції міжнародних організацій в сфері 

регулювання взаємодії національних економік.  

Одночасно глобалізація економічного розвитку 

зумовила появу проблем, зумовлених внутрішніми 

протиріччями світового господарства, до яких слід 

віднести такі: 

– розбіжність інтересів глобалізації світового ринку з 

національними інтересами країн-учасниць; 

– нездатність ринку до саморегулювання, що 

зумовило виникнення глобальної економічної кризи; 

– наявність протиріч у міжнародній системі 

наднаціонального регулювання між діяльністю 

міжнародних організацій і системою міжнародного права; 

– посилення нестабільності світової економіки 

внаслідок появи нових глобальних загроз.    

Тобто поряд з тим, що економічна глобалізація 

відкриває нові перспективи розвитку національних 

господарств, її наслідки є достатньо складними і 

багатовимірними. Глобалізація має позитивні наслідки 

для розвинутих країн світової економіки, одночасно 

призводячи до поглиблення проблем менш розвинутих 

країн. Перш за все, це стосується сфери науково-

технічної діяльності, розвиток якої вимагає значних 

інвестиційних вкладень у сферу освіти і науки, і нестача 

яких є характерною, зокрема, для країн з менш 

розвинутою економікою, і що апріорі зумовлює їх 

відставання від розвинутих країн, навіть незважаючи на 

наявність в останніх значного інтелектуального 

потенціалу, що призводить до збільшення розриву між 

провідними державами світу і периферією. 

Основною проблемою становлення сучасного 

світового господарства є виникнення на базі 

глобального ринку глобального нерегульованого 

капіталізму. На думку ряду вчених і фахівців, 

глобалізація в своєму нинішньому вигляді представляє 

собою «насос» з перекачування ресурсів з одних країн, в 

продукції яких переважають сировинні компоненти, до 

інших, які виробляють готові наукоємні продукти з 

високою часткою вкладеного в них інтелектуального 

капіталу і висококваліфікованої праці 1, с.45.  

Загалом процесу глобалізації, який зумовив 

становлення нового світогосподарського устрою, 

притаманні такі характерні риси:  

– нерівномірний розподіл доходів у світовій 

економіці; 

– зростаюча загроза домінування глобальних 

монополій і олігополій; 

– нестабільність світової фінансової системи; 

– фактична втрата незалежності національних госпо-

дарств і зниження ефективності державного регулювання; 

– деформація цінностей і загострення соціальних 

конфліктів.  

Вищезазначене зумовлює виникнення глобальних 

проблем, які стосуються всіх без виключення кран 

світової економіки і вирішення яких неможливо 

віднайти без поєднання зусиль як самих країн, так і 

відповідних міжнародних організацій і об’єднань країн. 

Наявність потенційної зацікавленості до вирішення 

глобальних проблем у всіх суб’єктів світової економіки 

зумовлена глобальним характером можливих наслідків.  

До переліку глобальних проблем відносять такі: 

– бідність і нерівність у розподілі доходів; 

– погіршення демографічної ситуації і нерівномірний 

розподіл населення; 

– зростання міжнародної злочинності і корупції; 

– міжетнічні конфлікти; 

– загроза міжнародного тероризму, у т. ч. з 

використанням високих технологій та інші. 

Для дослідження складних та суперечливих 

трансформаційних процесів, до яких належить 

глобалізація, все частіше використовують теоретичні 

здобутки синергетики, яка досліджує процеси 

самоорганізації у відкритих, нерівноважних системах, що 

утворюються з великої кількості підсистем, компонентів 

або частин, які складно взаємодіють між собою.  

Порівняльний аналіз традиційного та синергетичного 

підходів до дослідження трансформації економічних 

систем в умовах глобалізації дає можливість виявити 

значний пізнавальний потенціал нової наукової 

парадигми, відповідно до якої нарощування дисбалансів 

може призвести економічну систему до нерівноваги, 

посилення якої сприяє переходу у стан біфуркації, коли 

колишні закономірності, способи регулювання та 

організації перестають діяти, розпадаються 2, с.113-116. 
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Перегрупування на основі самоорганізації залишків 

старої структури сприяє виникненню якісно нової, більш 

складної економічної системи. Таким чином, феномен 

самоорганізації глобальної економічної системи формує 

нову систему вищого рівня, а процес трансформації є 

середовищем його реалізації.  

Згідно з синергетичним підходом процеси, що 

забезпечують трансформацію економічних систем, 

досягаються двома видами механізмів зворотного 

зв’язку – негативним та позитивним, та двома видами 

трансформаційних механізмів – адаптаційним та 

самоорганізаційним 3, с.47-48. Важливо підкреслити, 

що економічні системи постійно переходять від одного 

типу до іншого. 

Висновки. В результаті дослідження методологічних 

засад глобалізації як визначальної особливості сучасного 

етапу світогосподарського розвитку (зростання 

взаємозалежності економік країн; посилення цілісності 

та єдності світового господарства на основі лібералізації 

зовнішньоекономічної діяльності країн; поглиблення 

міжнародного розподілу та кооперації праці) можна 

стверджувати, що з поширенням новітніх інформаційних 

технологій зростають масштаби економічної діяльності 

поза межами державного контролю.  

З урахуванням вищезазначеного стає очевидним, що 

дефіцит трудоресурсного забезпечення національних 

економік може призвести до нарощування дисбалансів в 

глобальній економічній системі, на основі чого можна 

висунути гіпотезу, що виникнення ефекту 

самоорганізації глобальної економічної системи 

базується на безперервній трансформації ринків праці 

країн, що складають вказану систему. 
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In this scientific paper were investigated methodological foundations of globalization and it was found that the spread of 

new information technologies increases the scale of economic activity beyond the state control. Here is made a comparative 

analysis of traditional and synergistic approaches to the studying transformation of economic systems in the context of 

globalization. It is hypothesized that the emergence of self-organization effect of the global economic system is based on a 

continuous transformation of labor markets that make up the specified system. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Конкурентоспроможність країни на зовнішньому ринку 

являє собою комплексний механізм реалізації 

конкурентних переваг на основі ефективного 

використання наявних ресурсів з метою збільшення 

обсягів виробництва та реалізації товарів і послуг на 

світовому ринку. 

Підвищення національної конкурентоспроможності в 

умовах глобалізації дуже важливо  для України, оскільки 

протягом останніх років за індексом глобальної 

конкурентоспроможності країна весь час втрачає свої 

позиції. Потрібні кардинальні зміни у виборі пріоритетів 

національного економічного розвитку. Аграрний сектор 

сьогодні являє собою той пріоритетний напрямок, який 

здатен покращити експортний потенціал нашої держави. 

Проблема функціонування вітчизняних аграрних 

підприємств привертає увагу на домінування не цінових 

методів конкурентної боротьби, а активізацію показника 

якості продукції. Варто відмітити, щоб забезпечити 

конкурентоспроможність аграрної продукції на ринках 

ЄС, Україна повинна орієнтуватися на європейські 

вимоги, адже основні перешкоди у торгівлі з ЄС 

полягають у вимогах до безпечності та якості продукції, 

її характеристиках, процедурах оцінки відповідності 

технічним вимогам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 

необхідності забезпечення високого рівня конкуренто-

спроможності економіки країни як засобу підвищення 

добробуту суспільства наголошував М. Портер – один із 

провідних дослідників проблем конкурентоспроможності 

у світі. Він зазначав, що конкурентоспроможність не є 

самоціллю, яка забезпечує економічний розквіт країни. 

«Головна мета держави, – писав він, – забезпечити 

власним громадянам досить високий та зростаючий 

рівень життя. Спроможність держави зробити це 

залежить не від якогось аморфного терміна 

«конкурентоспроможність», а від того, наскільки 

продуктивно використовуються національні ресурси – 

праця та капітал» [1, с.35]. 

Незважаючи на те, що теоретико-методичні основи 

дослідження конкурентоспроможності є предметом 

уваги багатьох вчених-економістів (Г. Азоєва, Е. Вогеля, 

Е. Ворнера, Р. Ербе, Д. Кісінга, П. Кругмана, М. Познера, 

Дж. Стренда, Е. Хекшера, В. Андріанова, В. Сіденка, 

С.Соколенка, Р.Фатхутдінова, О.Онищенка, Д.Малащука, 
М.Маліка, І.Червена, Л.Євчука, П.Саблука, А.Стельмащука, 

та ін.), чимало питань потребують подальшого 

дослідження, насамперед, з’ясування взаємозв’язку 

конкурентоспроможності підприємств галузі з 

конкурентоспроможністю національної економіки. 

Метою статті є розгляд економічного стану України 

через призму коефіцієнта глобальної конкуренто-

спроможності, а також визначення проблем та шляхів її 

подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Проблемам 

конкурентоспроможності та перспективам розвитку 

приділяється багато уваги в працях науковців. У 

наукових дослідженнях конкурентоспроможність країни 

трактується неоднозначно. У ширшому аспекті 

конкурентоспроможність сприймається як здатність 

господарства забезпечувати збалансованість своїх 

зовнішніх пропорцій та уникати тих обмежень, котрі 

зумовлюються зовнішньоекономічною сферою, і як 

здатність країни само відтворювати поліпшення своїх 

світо господарських зв’язків [2, с.23]. 

На сьогоднішній день існують чисельні методики  

вивчення конкурентоспроможності країн. Найбільш 

поширеними та повними є індекси глобалізації (KOF 

Index of Globalization), глобальний індекс миру (Global 

Peace Index, GPI), індекс легкості ведення бізнесу (Ease 

of doing business Index), індекс економічної свободи 

(Index of Economic Freedom), індекс свободи преси (Press 

Freedom Index, PFI), індекс глобальної конкуренто-

спроможності (The Global Competitiveness Index), індекс 

сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), 

індекс розвитку людського потенціалу (Human 

Development Index, HDI). 

Метою статті є розгляд економічного стану України через призму коефіцієнта глобальної 

конкурентоспроможності, а також визначення проблем та шляхів її подальшого розвитку. Стаття 

присвячена проблемам конкурентоспроможності та перспективам розвитку країни. Розглянуто стан 

України за найбільш поширеним Індексом глобальної конкурентоспроможності. Визначено потребу у 

кардинальних змінах щодо  пріоритетів національного економічного розвитку.  Зроблено висновок про те, 

що аграрний сектор сьогодні є тим пріоритетним напрямком, який здатен покращити експортний 

потенціал нашої держави.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, національна економіка, зовнішньоекономічна 

діяльність, державна підтримка, аграрна політика, торгівля. 
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Спираючись на опубліковані данні Всесвітнього 

економічного форуму, за Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 2016-2017 (The Global 

Competitiveness Index) (рис.1) Україна посіла 85-е місце 

серед 138 країн світу, втративши за рік шість позицій (у 

попередньому рейтингу займала 79-у позицію). 

 

Рис.1. Індекс глобальної конкурентоспроможності 2016-2017рр. (The Global Competitiveness Index) 
 

Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої 

позиції у 7 з 12 основних показників. Найбільше нами 

втрачено (мінус 17 пунктів) за складовою «Ефективність 

ринку праці», по 9 пунктів втрачено за показниками, що 

характеризують розвиток фінансового ринку країни та 

охорону здоров’я і початкову освіту. 

На сьогоднішній день країна переживає п’яту хвилю 

міграції населення. Це пов’язано з край тяжким 

політичним та економічним становищем. 

За міцністю банків Україна займає останнє місце 

серед оцінюваних країн світу, з поміж 138 країн за 

регулюванням фондових бірж – передостаннє місце; за 

інфляційними змінами – 136, за якістю доріг – 134. 

Негативними факторами для ведення бізнесу у нашій 

країні визначено (в порядку зменшення): корупцію, 

політичну нестабільність, інфляцію, неефективну 

державну бюрократію, ускладнений доступ до фінансів, 

часту зміну урядів, високі податкові ставки, складність 

податкового законодавства, регулювання валютного 

ринку, невідповідну якість інфраструктури, обмежувальне 

регулювання ринку праці, недостатню здатність до 

інновацій, злочинність та крадіжки, погану етику 

робочої сили, низьку якість охорони здоров’я та 

недостатню освіченість працівників. [3] 

Серед основних проблем, які впливають на 

економічний розвиток країни виділяють наступні. 

Втрата позиції у розвитку фінансового ринку (130, у 

2015–121) за рахунок нестабільності банківської системи – 

за даними НБУ на стадії ліквідації перебуває 81 банк. 

Взагалі банківська система України виявилась не 

здатною виконати одну з основних своїх функцій – 

збереження вартості отриманих населенням доходів. 

Підвищення обмінного курсу національної валюти 

знижує конкурентоспроможність України, зменшує 

обсяг експорту українських товарів і одночасно зменшує 

розмір у гривнях номінованого переважно у доларах 

зовнішнього боргу країни, зокрема – її державного 

зовнішнього боргу. Повертати ж позички країна зможе 

лише у тому випадку, коли у результаті своєї 
зовнішньоекономічної діяльності, передусім торговельної, 

одержить ту валюту, у якій вона зробила ці позички 

(переважно долари США). Тобто підвищення валютного 

курсу гривні покращує умови для переходу економіки 

України до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку і 

виплати зовнішнього боргу. Тому регулювання 

валютного курсу гривні є дуже важливим і 

відповідальним, повинно залежати від конкретної 

ситуації, в якій перебуває країна, враховувати 

стратегічні цілі її розвитку.  

Значне зниження кредитного рейтингу країни (127, у 

2015– 118), що зумовлено зростанням державного боргу – 

за даними Міністерства фінансів зовнішній борг України 

перед кредиторами у 2015 складав 43,4 млрд. дол. США, 

в 2016 – 45,6 млрд. дол. 

Зменшення захисту національних інвесторів (136, у 

2015 – 134), що пов’язано з недієвим механізмом 

держгарантування захисту інвестицій – відповідно до 

дослідження Всесвітнього економічного форуму, в 

Україні не функціонує у повній мірі система захисту 

майнових прав та приватної власності, також перепоною 

є незавершеність судової реформи, що призводить до 

“вибіркової” рівності перед законом. В листопаді 2016 

року Президентом схвалені зміни до низки нормативних 

актів, які спрямовані проти рейдерства, а саме 
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передбачається комплекс заходів для забезпечення 

захисту прав власності громадян та інвесторів, а також 

зменшення ризиків незаконного заволодіння майном. 

Необхідність у професійному менеджменті (114, у 

2015 – 103), що зумовлено залученням до управлінських 

посад родичів та близьких осіб; Нерозвинутість і 

деформації структури вищого управління стали 

головними чинниками тривалої трансформаційної кризи, 

що призвела до різкого погіршення економічної безпеки 

держави. 

Неспроможність країни утримувати “таланти” (127, у 

2015 – 114), адже в останні роки зростає число 

емігрантів-науковців, що призводить до зниження 

інтелектуального потенціалу України – загострення 

проблеми “втечі мізків”. Кабінетом Міністрів в травні 

2016 року була запропонована Стратегія розвитку 

високотехнологічних галузей до 2025 року та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації, в якій до 

2020 року планується згідно Індексу утримання талантів, 

позиції країни у рейтингу, увійти до ТОП-80 країн. 

Зниження впливу бізнесу на умови прямого 

іноземного інвестування (130, у 2015 – 122), що пов’язано 

з браком дієвих важелів співпраці держави та приватного 

сектора в інвестиційній політиці – державна система не 

враховує інтересів бізнесу. Як відомо, концентрація 

власності є реакцією на слабкий правовий захист 

інвесторів у рамках національної моделі управління. 

Високий рівень концентрації капіталу є свідченням 

слабко розвинутого ринку капіталів. Це пов'язано з тим, 

що слабкий правовий захист дрібних інвесторів не 

дозволяє компаніям мобілізувати необхідні ресурси.  

Зростання впливу оподаткування на інвестиційне 

стимулювання (133, у 2015 – 129). Найважливішим 

інструментом впливу податкової системи на економіку є 

податкові пільги. Податкові пільги можуть надаватись у 

формі зниження ставок оподаткування або у формі 

податкових кредитів. Саме  відсутність податкових пільг 

та неефективністю спеціальних економічних зон є 

слідством втрати цієї позиції. В країні, на жаль, податки 

виконують тільки фіскальну функцію, а не стимулюючу. 

Зменшення захисту інтелектуальних прав (125, у 

2015 – 120) зумовлено порушенням прав інтелектуальної 

власності.  В листопаді 2016 року Науково-дослідним 

центром судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України був проведений 

круглий стіл на тему: «Протидія «патентному тролінгу» 

в Україні в контексті захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності», в результаті якого були 

запропоновані певні рекомендації для зміни даної 

ситуації. 

Зниження позицій у розвитку бізнесу (98, у 2015 – 91) 

пов’язано з відсутністю механізмів стимулювання 

розвитку малого та середнього підприємництва. З 1 січня 

2017 року ФОП другої та третьої категорії, зобов’язані 

сплачувати щомісячний ЄСВ, навіть якщо прибутку не 

було. 

Це нововведення призвело до того, що Україна 

втратила свої позиції у міжнародному рейтингу легкості 

ведення бізнесу Doing Business. Реакція підприємців вже 
є: масове закриття підприємницької діяльності. 

Погіршення якості інфраструктури (75, у 2015 – 69): 

доріг, залізничного, морського та авіатранспорту – не 

реалізується Транспортна стратегія України на період 

2020 року, яка була ухвалена ще у 2010 році [4]. 

Конкуренція змушує виробників під загрозою 

витіснення з ринку постійно займатися вдосконаленням 

технології виробництва, підвищенням якості продукції і 

надаваних послуг. 

Однією з найважливіших складових конкуренто-

спроможності товару на зовнішньому ринку є ціна, 

тобто рівень витрат на його виробництво, реалізацію та 

споживання. При цьому витрати на споживання можуть 

бути значними, оскільки для багатьох видів товарів, 

особливо технічно складних виробів, реалізація 

корисного ефекту досягається в ході їх експлуатації. Це 

пояснюється тим, що покупець несе витрати не тільки на 

придбання товару, але і на його споживання. Загальна 

сума цих витрат становить ціну споживання. 

Другою найважливішою складовою є якість товару. 

При цьому в кожній країні існують свої особливості і 

різні поняття якості товару. 

У відповідності з визначенням Міжнародної 

організації по стандартизації (ІСО) якість являє собою 

сукупність властивостей і характеристик продукту, які 

надають йому здатність задовольняти передбачувані 

потреби. 

Третьою найважливішою складовою конкуренто-

спроможності товару на зовнішньому ринку є рівень 

державної підтримки виробляються та реалізуються на 

зовнішньому ринку товарів і послуг. Ефективна 

державна підтримка заснована на тісній взаємодії 

органів державної влади, наукових установ, громадських 

організацій, галузевих спілок і асоціацій [5]. 

Важливе значення для України має розвиток тих 

галузей, які мають можливість поповнювати бюджет за 

рахунок експортування продукції. Країни, що 

розвиваються особливо гостро потребують поліпшення в 

економічній ефективності і акцент на добробут 

споживачів, що має бути в основі політики в області 

конкуренції. Закон про конкуренцію може виступати в 

якості потужної перевірки щодо елітних привілеїв і 

кумівства, які зривають економічні перспективи 

багатьох людей. 

Допомога в цілях розвитку та національні плани 

розвитку, повинні включати в себе зміцнення законів і 

політики в області конкуренції, а також здатність 

керувати ними, як центральним елементом стратегії 

стійкого зростання. 

Деякі країни, що розвиваються розглядають 

лібералізацію торгівлі як блокування в поточних 

моделях виробництва в глобальних виробничо-збутових 

ланцюжків. Шлях вперед може включати в себе більший 

акцент на здатність конкурентного законодавства в 

країнах, що розвиваються, а також більш широке 

міжнародне співробітництво між конкуренцією і 

торговими органами для вирішення анти конкурентної 

поведінки. Угода щодо спрощення процедур торгівлі є 

https://factivist.com.ua/ru/news/fop-budut-platit-nalog-nezavisimo-ot-dohodov.html
https://factivist.com.ua/ru/news/fop-budut-platit-nalog-nezavisimo-ot-dohodov.html
https://factivist.com.ua/ru/news/fop-budut-platit-nalog-nezavisimo-ot-dohodov.html
https://factivist.com.ua/ru/news/fop-budut-platit-nalog-nezavisimo-ot-dohodov.html
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можливою моделлю послідовності нарощування 

потенціалу із залученням країн, що розвиваються в 

узгоджені міжнародні структури. Результат може стати 

стимулом для торгівлі та розвитку [6]. 

Входження України у світову економіку виявилося 

болісним. Хитка українська економіка включилася в 

міжнародну торгівлю з позиції явного аутсайдера. І 

ситуація складається поки що не на користь України, бо. 

на відміну від країн Центральної Європи, наша країна 

залишається експортером переважно сировини та 

напівфабрикатів. Достойне місце в аграрному експорті 

належить соняшниковій олії, горіхам та меду. 

Соняшник в Україні вирощувався, але майже весь 

вивозився за кордон, в основному до Туреччини, яка з 

насіння виробляла олію, а потім постачала її в Україну. 

Аби змінити цю ситуацію, у 1999-му році Верховна Рада 

ухвалила закон, згідно з яким було запроваджене 

експортне мито, спочатку в розмірі 23%, яке потім 

зменшили до 17%, потім – до 10%.  Вивозити соняшник 

стало невигідно, він став залишатися в Україні. Зате 

одразу зріс рівень рентабельності його переробки на 

місці. В Україну стали надходити інвестиції. Дане  

стратегічне рішення відродило галузь. Виробництво 

соняшнику збільшилося з 2,5 млн до 13 млн. тонн, тобто 

в шість разів. Паралельно зі збільшенням виробництва 

соняшника в Україні почали будуватися олійнодобувні 

заводи. За 15 років було споруджено 37 нових заводів, 

потужність яких сягнула 18-18,5 млн тонн переробки 

олійної сировини. Одночасно будувалися не тільки 

заводи, а й термінали по перевалці в портах, тому що 

90% олії експортується морським шляхом. 16 терміналів 

в шести портах. Це також робочі місця. І коли зараз 

оцінити олійно-жировий комплекс з цієї точки зору, то 

це 100 тисяч працюючих. 60% соняшникової олії, яка 

продається у світі,  українського походження. Якщо за 

результатами 2016 року експортовано на шість мільярдів 

доларів харчових продуктів, то частка олійно-жирової 

галузі в цій сумі становить 70%. Лідерами з вирощування 

соняшнику є три країни: Україна – 31%, Росія – 25%, і 

Аргентина – 8,9%, на ці країни припадає 80% 

виробництва цього продукту. А олію соняшникову 

виробляють 19 країн. Українська продукція постачається 

в 105 країн світу. Вагома частка в експорті належить Індії, 

країнам Європейського союзу. Є ще один вид продукції – 

шрот, або протеїнові корми, які виробляються в Україні у 

величезному обсязі – 5-6 млн тонн. Але тваринництво 

знищене, тому в середині країни використовується 

близько мільйона тонн цієї продукції, а решта вивозиться 

за кордон – в 68 країн. Для України є також важливим 

ринок Китаю по шроту. До речі, за 15 років гармонізовано 

близько 300 стандартів з країнами, які можуть нам 

пред’являти вимоги [7]. 

Основними виробниками волоського горіха у світі є 

США, Китай, Україна, Молдова та Франція. Причому в 

Європі культурних промислових садів найбільше у 

Франції. На частку України припадає 22,5% валових 

зборів горіхів у Європі: 88% горіхового врожаю – з 

дерев на подвір’ях селян, дачних ділянках, уздовж доріг, 

12% – у старих садах на площі 1700 га, вік яких – понад 

40 років. Практика показує, що виробництво волоського 

горіха має великий експортний потенціал. Так, з усього 

зібраного в Україні волоського горіха близько 50% його 

експортується. Тільки в країнах Європи споживання 

горіхоплідних становить понад 100 тис. т на рік, у т.ч. 

30% волоських горіхів. Італія, Німеччина, країни 

Скандинавії вже зараз готові закупити в Україні великі 

партії горіхоплідних. Чинником стримування в експорті 

горіха грецького є відсутність сортових насаджень в 

Україні. У зв’язку з цим запровадження насаджень горіха 

грецького на сортовій основі є необхідним та доцільним 

заходом і набуло загальнодержавного значення.  

Сьогодні закупівельна ціна горіха волоського – від 13 

до 15 грн, ядра горіха – 70-85 грн. Потенціал України, за 

розрахунками фахівців, може становити 170 млрд. 

гривень. В Україні сформувалося три напрями 

зовнішньої торгівлі горіхами: експорт у країни Західної 

Європи і північно-західної Азії високоякісних плодів для 

споживання у свіжому вигляді; торгівля горіхами 

середньої якості для внутрішнього споживання на 

ринках країн СНД і частково Азії; імпорт горіхів для 

подальшої товарної доробки і перепродажу на сировинні 

ринки країн Західної та Східної Європи, Азії, СНД. 

Також останніми роками побутує тенденція до 

збільшення експорту чищеного горіха, а також продукції 

переробки (олія, шрот, БАДи), що випливає з 

економічної доцільності. Останнім часом активно 

розвивається переробний сегмент горіхового бізнесу [8]. 

Позитивна динаміка експорту обумовлена, перш за 

все, зростаючим споживчим попитом на натуральні 

продукти, наданням не ліцензованому квот з боку ЄС (5 

тисяч тонн в рік, які були обрані вже в першому 

кварталі), девальвацією національної валюти, а також 

тим, що українська продукція має вдале співвідношення 

ціни та якості. Основні експортні поставки в першому 

півріччі 2016 року припали на травень. Згідно з 

маркетинговим дослідженням "Ринок меду в Україні", 

проведеного компанією Alliance Capital Management, три 

основні напрямки експорту української солодкої 

продукції залишилися незмінні. 

Найбільшим зовнішнім ринком збуту меду, як і в 

минулому році стала Німеччина. Туди було поставлено 

42% всього експортованого меду, що на 13% більше, ніж 

у 2015 році. Лідером з поставок меду на німецький 

ринок традиційно були китайські постачальники, але 

останнім часом через низьку якість і тривалого терміну 

поставок німці все більше віддають перевагу українській 

продукції. На ринок США було поставлено 17% 

української продукції, в натуральному вираженні. У 

минулому році обсяг поставок в Сполучені Штати 

Америки склав 22% від загального обсягу. Україна 

входить в п'ятірку головних постачальників меду в цю 

країну. Імпорт меду в США зростає в зв'язку з тим, що 

власне виробництво в країні, яке і так менше ніж на 

третину забезпечує обсяги споживання, знижується і 

більше 70% меду країна змушена імпортувати, і цей 

показник з часом лише збільшується. Україна входить в 

десятку найбільших світових експортерів меду. [9] 
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Висновки З усього вище сказаного можна зробити 

висновки, що розвиток експортноорієнтованої галузі 

аграрного сектору України відповідає її інтересам. 

Економічний розвиток суспільства та рівень життя 

населення будь-якої країни залежать від того, наскільки 

успішно вирішуються проблеми якості і конкуренто-

спроможності продукції. Дослідження в цій області 

мають важливе значення при розробці стратегії розвитку 

країни в умовах лібералізації зовнішньоекономічної та 

виходу на нові ринки збуту. 

Можна зазначити, що головними чинниками 

формування конкурентоспроможності експортоорієнто-

ваних підприємств аграрного сектору є: підвищення 

якості сільськогосподарської продукції; орієнтація на 

європейські вимоги до безпеки якості продукції; 

маркетингова діяльність; зниження собівартості; 

впровадження диверсифікації сільськогосподарського 

виробництва; врахування впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів; оцінка рівня конкуренто-

спроможності; підтримка та розвиток конкурентних 

переваг тощо. 
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Постановка проблеми. Досягнення позитивного 

ефекту оперативного контролю в практичній діяльності 

підприємств обґрунтовано вимагає інтегрованого 

підходу його застосування. Наявність та посилення 

взаємозв’язків між функціями управління пояснює 

необхідність інтеграції їх окремих понять і категорій.  

Оперативний контроль, як основа господарського 

контролю взаємопов’язаний зі всіма його видами і 

формами. Така властивість забезпечує йому якісне 

досягнення мети через ефективне функціонування всіх 

складових контрольної системи, однак вимагає 

дотримання інтегрованості принципів з врахуванням 

багатоаспектності та всеохоплюючої постійної дії 

оперативного контролю.  

Мета роботи – проаналізувати наукове підґрунтя 

формування та визначення принципів контролю; 

виокремити серед них адекватні для оперативного 

контролю та інтегрувати їх до потреб управління на 

основі взаємозв’язку між функціями останнього. 

Виклад основного матеріалу. Фундаментальні 

принципи бухгалтерської професії, що визначені 

Міжнародними стандартами аудиту є основою для 

формування принципів оперативного контролю. 

Багатоаспектність та всеохоплюючий характер 

принципів дає можливість застосування їх в 

оперативному контролі з деяким уточненням щодо 

спрямування на специфіку та особливості контрольних 

заходів в конкретних умовах. Однак вони не в повній 

мірі розкривають особливості досягнення мети та 

виконання завдань оперативного контролю. Тому 

необхідно виділити специфічні правила, що обов’язкові 

для дотримання при його ефективному здійсненні. 

Формування інтегрованих принципів оперативного 

контролю ґрунтується на дослідженні науково – 

теоретичної бази щодо принципів контролю загалом. 

Саме це дозволить виділити та вдосконалити ті 

принципи, що найбільш необхідні для досягнення мети 

оперативного контролю. Результативність досягнення 

мети оперативного контролю забезпечується чітким 

дотримання принципів його здійснення. Їх слід 

розглядати як критерії якості проведення контрольних 

заходів. Логічним є обґрунтування функціональних 

взаємозв’язків та залежностей між метою, завданнями і 

принципами оперативного контролю, що дасть 

можливість підтвердити його існування як системи. 

Дослідження теоретичного визначення принципів 

контролю, а також їх поділу та виокремлення 

висвітлювалось у багатьох працях вітчизняних вчених. 

Вивчення та уточнення принципів саме оперативного 

контролю проводилося детально Б.І. Валуєвим. Наукові 

розробки принципів контролю грунтуюються на 

дослідженні контролю загалом або окремих його видів і 

форм. Зокрема, Ф.Ф.Бутинець, Є.В.Калюга, С.В.Бардаш, 

В.А. Дерій формують принципи фінансово – 

господарського чи господарського контролю. В.О. 

Шевчук та І.К. Дрозд комплексно вивчають державний 

фінансовий контроль [1]. Л.В. Нападовська та Б.І.Валуєв 

розробили відповідно принципи внутрішньогосподар-

ського та оперативного контролю [2]. Немає серед 

науковців єдиного погляду щодо поділу принципів. 

Одна група вчених виділяє основні та специфічні, інша – 

загальні та етичні. Деякі автори не об’єднують принципи 

контролю у певні групи, а тільки називають та 

характеризують їх. Обгрунтованою в цьому питанні є 

думка С.В. Бардаша, який поділяє принципи контролю 

на теоретичні та методологічні. Автор пише: «виділення 

основних і специфічних принципів контролю є не 

агрументованим, невідома й групувадьна ознака. 

Суттєва варіація принципів, а також, не завжди 

агрументований їх поділ на групи, іноді підміна поняття 

принципу законом, або функцією не сприяє 

поглибленню теоретичного базису господарського 

контролю» [3, с.66]. Найбільш поширеними принципами 

контролю, що виділеними науковцями є: об’єктивність, 

законність, відповідальність, системність, своєчасність, 

достовірність, ефективність, оптимальність. Іншими, 

зміст яких розкривається деякими вченими є: 

компаративність, конфіденційність, гласність, 

компетентність, дієвість, економічність. Визначити їх 

придатність для оперативного контролю неможливо 

тільки із теоретичного змісту та сутності. Потрібно 

інтегрувати їх до максимального досягнення цілей 

У статті пропонується інтеграція принципів оперативного контролю з принципами інших функцій 

управління з метою максимального досягнення цілей діяльності підприємства. Обгрунтовується 

необхідність повної адаптації інтегрованих принципів оперативного контролю до напрямків 

господарювання з врахуванням специфічних особливостей та завдань контрольної системи вцілому. 

Ключові слова: оперативний контроль, управління, принципи. мета, інтеграція, функції управління. 
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діяльності, шляхом дослідження взаємозв’язку 

оперативного контролю з іншими функціями управління.  

Взаємозв’язок та участь оперативного контролю в 

ефективному здійсненні інших складових господарського 

контролю, зокрема фінансового, адміністративного, 

управлінського (виробничого), внутрішньогосподар-

ського контролю та внутрішнього аудиту перш за все 

пояснюється суміжністю їх об’єктів. Механізм здійснення 

оперативного контролю забезпечує проведення 

ефективних заходів щодо належного збереження і 

раціонального використання усіх господарських ресурсів. 

Предметна область оперативного контролю охоплює як 

трудові так і фінансові засоби праці, тому перетинається 

із предметними областями інших складових 

господарського контролю. Точки їх дотику і перетину 

формують суміжні зони, що складаються із 

господарських об’єктів, приналежних до різних 

складових контрольної системи. 

Функціональний взаємозв’язок між оперативним 

контролем та іншими складовими контролю 

розкривається через систему контрольних дій, 

пов’язаних з перевіркою, оглядом та спостереженням за 

процесом зберігання і використання кожного окремо 

взятого господарського ресурсу. Такий зв’язок 

насамперед можна пояснити наступним чином: 

– раціональність внутрішньогосподарського контролю 

забезпечується постійними спостереженням за 

дотриманням законності і доцільності господарських 

операцій в процесі їх здійснення; 

– результативність адміністративного контролю 

можлива за умови поточного нагляду за виконанням 

функціональних обов’язків, повноважень службовцями 

та керівниками; також особливої уваги потребує 

несанкціоноване делегування повноважень в ході 

нормального операційного режиму; крім того 

оперативний контроль виконує особливу стимулюючу 

функції при запровадженні мотиваційних та іншого роду 

програм; 

– ефективність фінансового контролю, виконання 

самих фінансових планів та операцій забезпечується 

своєчасною оцінкою правильності, законності та 

доцільності здійснених витрат, отриманих доходів, 

проведених розрахунків в ході їх виконання; 

– дієвість управлінського (виробничого) контролю 

(контроль виробництва) забезпечується можливістю 

попередити виникнення невиправданих втрат, розтрат і 

перевитрат саме в періоди формування валового 

внутрішнього продукту чи незавершеного виробництва, 

а не тоді, коли оприбутковується готова продукція і 

відомий кінцевий результат діяльності; 

– якість внутрішнього аудиту, метою якого є 

експертна оцінка, діагностика економічної та облікової 

політики підприємства, її дотримання і виконання усіма 

структурними підрозділами можлива при наявності і 

швидкому доступу до раніше накреслених планів і 

прогнозних показників, їх оперативному порівнянні з 

виробленими стратегіями діяльності. 

Перевагою оперативного контролю, що здійснюється 

у процесі вивчення фактів, що відбулися після реалізації 

рішення є те, що він забезпечує систему управління 

оперативною інформацію про наслідки здійснення 

кожної операції, а не всієї сукупності запланованих дій 

[4, с.111]. Логіка визначення інтегрованих принципів 

оперативного контролю полягає у максимальному 

досягненню його мети та виконання завдань. 

Формування мети ґрунтується на фактичній потребі в 

оперативному контролі та орієнтується конкретно на 

поточну мету управління. Результативне досягнення 

мети неможливо при її цілісному представленні 

суб’єктам контрольних заходів. Необхідним є розподіл 

мети на комплекс взаємопов'язаних завдань. Завдання 

оперативного контролю слід розглядати як деталізовану 

програму досягнення його мети, що можливо при 

чіткому виконанню обов'язків працівниками та 

виваженому розподілі і делегуванні повноважень 

керівниками відділів. Мету конкретизують на завдання 

для кожного структурного підрозділу із зазначенням 

термінів виконання і відповідальних осіб. 

Функціонування такого взаємозв'язку між метою та 

завданнями оперативного контролю неможливе без 

визначення механізму їх виконання.  

Принципи, як критерії, що формують потрібні умови 

для задоволення потреб користувачів в оперативному 

контролю через досягнення його мети, визначають такий 

механізм. Принципи оперативного контролю формують 

правила та основи для дій або діяльності, що сприяє 

результативному та своєчасному досягненні його мети. 

Між метою та принципами існує обернений 

взаємозв'язок. Він полягає у тому, що принципи 

впливають на якість та рівень виконання мети, а мета, в 

свою чергу, визначає принципи, що необхідні для 

ефективного здійснення оперативного контролю.  

Дослідження взаємозалежності між принципами, 

метою і завданнями оперативного контролю та оцінка 

його зв’язку з іншими функціями управління дозволили 

сформулювати інтегровані принципи оперативного 

контролю:  

1. принцип наближення контролю до об’єкту 

передбачає наявність максимального впливу і в короткі 

терміни часу суб'єктів контролю (центрів управління, 

центрів відповідальності) на підконтрольний об'єкт; 

2. принцип безперервності полягає у необхідності 

постійного порівняння (зіставлення) запланованого з 

фактичним, що дозволить своєчасно виявити 

неправильний хід подій та привести його у відповідність 

для досягнення поставленої мети; 

3. принцип ієрархічності означає, що результативне і 

оптимальне здійснення оперативного контролю можливе 

при наявності та збалансованому функціонуванні різних 

рівнів управління (топ – менеджмент, середній 

менеджмент, рядові працівники, що безпосередньо 

зайняті на виробництві); 

4. принцип компаративності передбачає обов’язкову 

наявність двох або більше звітних, планових, 

прогнозних чи нормативних показників, з якими 

необхідно співставляти фактичні дані, що дозволить 

оперативно виявити межі наявних відхилень; 
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5. принцип делегування повноважень і відповідальності 

полягає в оптимальному і справедливому розподілі 

обов’язків, прав і відповідальності суб'єктів контрою, які 

орієнтовно необхідно закріпити у внутрішніх 

нормативних документах, але чітко не визначати, що 

дозволить використовувати специфічні прийоми 

(інтуїцію, логіку, досвід і т.д.) при потребі в негайному 

усуненні відхилень господарського процесу. 

Висновки. Запропонована інтегрованість принципів 

оперативного контролю дозволить підвищити 

ефективність контрольної діяльності шляхом об’єднання 

базових правил і порядків реалізації різних функцій 

управління. Взаємозв'язок оперативного контролю з 

іншими складовими господарського контролю 

підтверджує його не автономне здійснення та 

досягнення самоцілі, а навпаки підвищує значення і 

участь у реалізації управлінських завдань на кожному 

етапі виробничого процесу. Дослідження інтеграції 

принципів оперативного контролю поглиблює розвиток 

його теорії, тому заслуговує на подальший розгляд.  
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The statement of a problem. One of the most important 

sectors of the economy of Ukraine is a timber industry 

complex, which is influenced by various risks that hinder its 

development: high proportion of the shadow sector, 

exhaustive capabilities of the existing transportation 

infrastructure, high degree of depletion of forest resources 

and so on. In this regard, recently there has been a strong 

trend of extensive development of timber industry complex 

(TIC) and low efficiency of its operation. The introduction 

of the system of targeted efficiency management of TIC, 

based on its objective and complex assessment would allow 

to make coordinated decisions that would contribute to the 

optimization of the activity of national timber industry in 

order to full realization of its potential, which could become 

the basis for sustainable growth of the national economy in 

the medium and long term.  
The degree of the problem elaboration. Deep attention to 

the studying of the problem of efficiency paid such well-known 

scientists as: J. Dolan, J. Arrow, K. McConnell, W. Petty, J. 
Sachs, P. Samuelson, A. Smith, V. Andreychuk, O. Bitter, 

O. Varchenko, S. Kvasha, A. Danilenko, B. Paskhaver, P. Sabluk, 

P. Heyne and others. The research of criteria and methodological 
approaches to assessing the efficiency of functioning of business 

structures of different scale and various sectoral affiliation were 
highlighted in the papers of famous domestic and foreign 

scholars, such as A. Borisov, T. Bezrukova, S. Vahtorov, 

A. Goncharuk, V. Hruzinov, B. Kolisnyk, A. Kurochenko, 
V. Pryadko, O. Sarahman and many others. Despite the fact that 

this issue is widely indicated in the scientific literature, there are 
almost absent researches of methodological approaches to 

measuring the efficiency of the TIC at the macroeconomic level. 

The purpose of the article is to deepen the theoretical 

and methodological principles for understanding and 

selecting the most appropriate methodological approaches to 

assess the efficiency of functioning of TIC. 

The main material of the research. One of the important 

requirements that apply to evaluating of the effectiveness of 

TIC is that this assessment must allow to identify how 

management decisions at the macro level impact on: the 

implementation of technical, technological and structural 

measures; on the actual growth of timber products, its quality 

and competitiveness, expanding markets, productivity of 

work, job creation, income of employees, shareholders and 

others. This approach is best suited to the requirements of a 

market economy, focused on getting the real effect on the 

activity of enterprises of certain field (complex) for a specific 

period of time. 

In the economic encyclopedia «efficiency» is defined as 

the ability to generate an effect, effectiveness of the process 

or project that is determined as the ratio of effect, result to 

the costs, which ensured this result [1, p.508]. 

There are different methodological approaches to 

determine the effectiveness of economic systems. Most of 

them are of general character and can be applied to various 

industries. Let’s consider the most interesting of them. 
Noteworthy the classification of indicators of assessment of 

efficiency of economic activity of industrial enterprises worked 
out by authors T. Bezrukova, A. Borysova and I. Shanina. 

Scientists point out that increasing of effectiveness can be 
achieved through better use of assets, acceleration of the turnover 

of working capital, increasing of productivity of work. From this 

point of view, to study the effectiveness should be used such 
indicators: «resources» and «expenses», «result» and «effect». 

Here, resources are understood as material costs, while expenses 

are understood as the use of labor resources. As the indicators of 
efficiency it is proposed to use: specific weight of available and 

reclassified workforce, based on the unemployment rate in the 
region; productivity and labor intensity; the complexity of 

products; indicators of the state of means of production; capital 

productivity, capital-output ratio; turnover of assets; ratio of 
production and sales marketing in terms of sales channels; 

profitability [2]. 

In our opinion, this system of indicators seems to be 

adequate and can be used to analyze the efficiency of TIC 

provided the creation of appropriate economic and 

mathematical model. 
Researcher O. Sarahman divided the system of indicators that 

measure the efficiency of management of the entity into seven 

subsystems of  indicators that are able to characterize: the results 
of production (the effect of economic activity), including the 

The article deals with some methodological approaches to assessing the efficiency of the functioning of timber 

industry complex in the market conditions. There was proved that the most acceptable approach in this industry is 

the use of balanced indicators. It was substantiated that introducing of this system into the practice of 

management of efficiency of timber industry complex and its individual units will establish the only rules for 

assessing and forecasting of the results of management activity; will create the conditions for accounting the 

impact of external and internal factors and for analysis of various case scenarios; will increase the flexibility and 

complexity of the system of management. 

Key words: efficiency, key indicators of efficiency, system of indicators of efficiency, timber industry complex, 

balanced scorecard. 
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volume of goods and services, objects of social infrastructure and 

financial results that provide the fulfillment of the functions of 

regional governance; the amount of regional resources; the 
amount of expenditures on goods and services’ manufacturing 

(production costs); the ratio of the production results to the 

production costs in the region; the ratio of the current period 
results to the results of the previous period; the ratio of the results 

in this  region to the average results obtained in the totality of 
regions; the ratio of the results calculated per capita to the 

relevant results that are used as standard rates of social and 

economic security in the countries of developed economy [3]. 

In turn, V. Pryadko proposed to use methodical approach 

within strategic management of efficiency. It combines three 

systems of indicators: balanced scorecard; present value 

added indicators; indicators of functional cost analysis. 

Balanced scorecard covers the relationships between 

monetary and non-monetary indicators, strategic and 

operational levels of management, past and future results, as 

well as between the internal and external environment of 

organization [4]. 

This system provides the opportunity of the development 

of quantitative indicators in terms of four main perspectives 

(functional planes) of organization: financial perspective, the 

perspective of marketing, business process perspective, the 

perspective of learning and development. Thus, balanced 

scorecard presents a brand new management tool that 

transforms the vision of the organization and its strategy into 

a set of interrelated balanced scorecard evaluating the critical 

factors not only current but also the future development of 
the organization. Methodology of construction of balanced 

scorecard can be described by the following sequence of 
management actions: definition of goals of the organization, 

identification of the opportunities and constraints, defining of 

the indicators that measure the strategic development (achieving 
of the goal), identification of indicators, prediction of results, 

harmonization of purposes and results, further planning. 

The main drawback of balanced scorecard is that there is no 
final guideline (basic indicator) by which the effectiveness of 

the system is measured. Therefore, as B. Kolesnik noted, it 
should be supplemented by using the system of management of 

efficiency based on the present value added. The advantages of 

present value added are the mathematical accuracy of 
calculations of this indicator and clear definition of the effect of 

individual components of the formation of present value added. 

In turn, the benefits of a balanced scorecard are complexity and 
consistency of this concept [5].  

Agreeing with the positions of B.Kolesnik and V.Pryadko, it 

is noted that among the considered methodological approaches 

to determination of indicators of the effectiveness of 
management of efficiency, the most acceptable from the 

standpoint of accounting of sectoral specifics of timber industry 

complex and the need to accounting the influence of various 
factors affecting some spheres of its operations, is the 

adaptation and implementation of balanced scorecard into the 
practice of management of efficiency of all business units of 

timber industry complex. 

Conclusions. Examining some approaches to the selection 

of indicators of effectiveness of management of efficiency of 

TIC, we made a conclusion that the implementation of 

balanced scorecard  into the practice of management of 

efficiency of TIC and its individual units will allow to 

establish the only rules for assessing and forecasting the 

results of management actions, will create conditions for 

accounting the impact of external and internal factors and 

analysis of various case scenarios, will increase flexibility and 

integrity of management system that will provide appropriate 

information and analytical base to justify the choice of tactical 

and strategic management decisions and will ensure the 

effective functioning of the timber industry complex. 

Obtained during the study conclusions do not pretend for 

a comprehensive solution of the outlined problems. It is 

necessary to further study of this issue on the basis of 

controlling.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
У статті розглянуто деякі методичні підходи до оцінки ефективності функціонування лісопромислового комплексу в 

ринкових умовах. Обґрунтовано, що найбільш прийнятним для даної галузі є застосування системи збалансованих 
показників. Доведено, що впровадження означеної системи в практику управління ефективністю лісопромислового 

комплексу та його окремих ланок дозволить встановити єдині правила оцінки та прогнозування результатів управлінських 

дій, створить умови для врахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, а також аналізу різних сценаріїв розвитку 
подій, підвищить гнучкість та комплексність системи управління. 

Ключові слова: ефективність, ключові показники ефективності, система показників ефективності, лісопромисловий 

комплекс, система збалансованих показників. 
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Problem statement. The processes taking place in the 

sphere of innovations are important for the economic 

development of the country, leading to the stabilization of 

economic processes and formation of stable markets of 

innovations. Under such conditions, the state innovation 

policy holds a significant position in the economic 

development of the country and improves its image in the 

global space. Therefore, there appears the importance of 

studying the concept of innovative climate and its place in the 

state innovation policy, the effectiveness of which will lead to 

the qualitative changes in the activity at the micro- and 

macrolevels and the possibility for the economic restructuring. 

A large number of scientists around the world deal with 

the issues related to innovations. In the scientific works of 

European and national scholars [1-13], the processes of 

innovations and the importance of innovative climate in the 

country’s economic development have been studied. But in 

spite of the research and lessons learned, the concept and the 

place of the innovative climate in the state innovation policy 

are not fully considered. 

The purpose of the article. The main purpose of the 

article is to study the scientific and methodological 

approaches to the definition of innovation activities and 

separation of the main factors of the innovative climate 

within the country’s innovation policy. 

Presentation of the main material. The effectiveness of 

the state innovation policy plays a significant role in 

enhancing innovation activities of all the market participants, 

which in turn provides improvement of the innovative 

climate in the country’s economy. Therefore, there is а 

necessity to define such interrelated concepts as ‘innovation’ 

and ‘innovative climate’. 

According to the Law of Ukraine “On Innovation 

Activities”, this concept means the activities aimed at the use 

and commercialization of the research and development, and 

causes the market introduction of new competitive goods and 

services [2]. According to the International Standards of 

«Fraskati Family», the innovation activities are “all scientific, 

technological, organizational, financial, and commercial steps 

which actually lead to the implementation of innovations” [3]. 

In the world practice, innovation activity is considered to be 

an activity that is aimed not only at the development and 

commercialization of innovative products and services but 

also at the improvement of their production technology [4], 

which better defines the ‘innovation activity’ concept. 

Thus, there are different definitions of ‘innovation 

activity’ concept in the scientific literature, according to 

which some scientists think that innovation activity is a 

process, some scientists see it as a kind of activity, and 

others – as a system (Figure 1).  

Thus I. Kukurudza and A. Proschalykina define this 

concept as “the process of converting ideas into innovations 

by means of particular ways that can be implemented at any 

stage of an innovative process” [5, p.14], and R.Fatkhutdinov 

explains the ‘innovation activity’ concept as “the process of 

strategic R&D, marketing, organizational and technical 

preparation of production, production and design of 

innovations, their introduction (or conversion into innovation) 

and extension to other areas” [6, p.24].  

Another definition of this term within the context of 

activity was given by such scientists as M.Denysenko, 

L.Mihailova, V.Vasylenko and others. According to 

M.Denysenko, innovative activity is “the activity that is aimed 

at the use and commercialization of the results of strategic 

marketing, scientific research,   organizational and technical 

support of the production, production and design of 

innovations, their introduction and extension to other spheres” 

[7, p.67]. V.Vasylenko gave the following definition of the 

‘innovation activity’ concept: “the activity that is aimed at 

searching opportunities to intensify production and meet 

social needs in goods and services through the use of 

scientific, technical and intellectual potential” [8, p.13]. 

 

The scientific and methodological approaches to the definition of innovation activity have been studied in the 

article. The author has found that innovation activity is a set of measures that ensure the extensive use of 

innovations, lead to the introduction of new technologies or improvement of the existing ones and bring them to the 

consumer. The content and the place of the innovative climate in the state innovation policy have been analyzed. 

The main factors of the innovative climate within the country’s innovation policy have been defined. The influence 

of the state innovation policy on the innovative climate both at the macro- and micro-levels has been determined, 

so that it will enable its improvement in order to increase investments in the innovative projects. 

Key words: innovations, innovative climate, innovative software, innovation policy. 
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Figure 1. Scientific and methodological approaches to the definition of innovation activity (made by the author on the basis of [1-9]) 
 

Innovation activity as a system was considered by 

T.Blyznyuk, V.Pavlov and Y.Koretskiy. So T.Blyznyuk 

thinks that innovation activity is “a complex dynamic system 

of measures using the findings of finished scientific and 

technical research, organizational and economic 

developments or other scientific and technical achievements, 

which operates under the influence of environmental factors 

at all levels in order to meet changeable individual demands 

and needs of society in competitive products in general” [9, 

p.10]. V.Pavlov and Y.Koretskiy see in innovation activity 

“a complex dynamic system of action and interaction of 

different methods, factors and authorities that deal with 

innovative research, making new kinds of products, 

improvement of technological processes, equipment or tools, 

organizational forms of production, etc based on the latest 

scientific and technological achievements” [10, p.20]. 
Thus, it can be noted that innovation activity is a set of 

measures that ensure the extensive use of innovations, lead to the 

introduction of new technologies (products) or improvement of 

the existing ones and bring them to the consumer. 
Innovation activity of enterprises is largely dependent on the 

innovative climate of both the enterprises and the economy as a 
whole, so its formation in the country is one of the main tasks of 

the state. That is why in the scientific literature, innovative 

climate is analyzed both at micro- and macro-levels. 

According to the findings of B. Hreschanyk, who studied 

innovative climate at the micro-level, it is necessary to point 

out that he defined innovative climate as “a complex 

characteristic of the enterprise activity, which suggests its 

possibility and readiness to form innovative potential, 

necessary for conducting innovation activities by the 

economic entity” [11, p.409]. It is necessary to accept the 

fact that a more generalized concept belongs to Y.Boiko who 

states the following: “Innovative climate of the enterprise 

(innovative microclimate) is a set of specific factors and 

features which provide the economic entity with an 

opportunity to create an innovative potential” [12, p.8]. 

At the macro-level, innovative climate should be 

considered as a state of business environment that has 

emerged over a certain period of time, which affects the 

efficiency of its innovation activity and either promotes or 

prevents the achievement of innovation goals [13]. Therefore, 

a prerequisite for the formation of innovative business climate 

is determining the factors of business innovative climate 

formation both at the micro- and macro-levels. 

The factors shaping the micro-level of innovative climate 

include: investments in new technologies, implementation of 

new scientific and technical information resources, labor 

market of experts and highly-skilled employees, level of 

competition, relationships with partners, consumers, 

suppliers, etc. 

The factors shaping the macro-level of innovative 

climate include: legislation, government innovative plans 

and programs, investment climate at the national level, taxes, 

benefits, market of technologies and scientific and technical 

information, availability of engineering, venture and other 

companies, etc. 

Therefore, it is necessary to note that innovative climate 

has direct proportional dependence on the effectiveness of 

the state innovation policy, which essentially is a macro-

level. The interdependence of macro- and micro-levels is 

evident as well and its improvement in turn will lead to the 

growth of investments in innovative projects and 

development of the innovative market. 

Conclusion. According to the studies above, the 

following conclusion can be made. The state innovation 

policy creates the innovative climate and provides the 

innovation market development, forming the country's image 

worldwide. So the issues relating to the improvement of the 

innovative climate need further careful research. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ КЛІМАТ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

В статті досліджено науково-методичні підходи до визначення інноваційної діяльності. Автором встановлено, 

що інноваційною діяльністю є комплекс заходів, які забезпечують поширення інновацій, приводять до впровадження 

нових або вдосконалення існуючих технологій та доводять їх до споживача. Розглянуто сутність та місце 

інноваційного клімату в державній інноваційній політиці. Виокремлено основні фактори формування інноваційного 

клімату в межах інноваційної політики країни. Встановлено вплив державної інноваційної політики на інноваційний 

клімат як на макро- та мікро- рівні, що надасть можливість її удосконалення з метою забезпечення зростання 

обсягів інвестицій в інноваційні проекти. 

Ключові слова: інновації, інноваційний клімат, інноваційна діяльність, інноваційна політика. 
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на монографію 

Іванової Наталії Володимирівни 
 

 «ДУХОВНО-ОНТОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ МИСЛЕННЯ: 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ» 
 

Монографія присвячена розробці на основі міждисциплінарного підходу соціально-філософської 

концепції креативного потенціалу мислення в соціальній діяльності та національній культурі шляхом 

синергії їх аксіологічної, культурної, когнітивної складової, розкриття їх можливостей в параметрах 

розвитку українського суспільства та соціального вибору особистості. Осмислено перспективи подальшого 

вивчення як самого процесу мислення, так і його удосконалення, розкриття нових форм впливу на сучасний 

глобальний світ, знаходження місця людини в ньому. Адже в поняття «мислення» виникає разом з 

пізнанням реальності, в результаті чого людина починає усвідомлювати себе, своє «Я», свої можливості. 

Здобутки кожної цивілізації визначаються мисленням, яке досягло певного рівня свого розвитку. Тому 

актуальність теми дослідження Іванової Н.В. є незаперечною, вона привносить новаційний аспект в 

осмислення соціокультурної реальності. 

Значна увага приділяється авторкою проблемі самоорганізації процесу творчого мислення, яка його 

доповнює, поглиблює, наділяє новими смислами і значеннями. Підкреслюється, що особливістю 

продуктивного мислення є його динамізм, завдяки чому народжується складність і непередбачуваність 

національного соціокультурного розвитку. В сучасній соціокультурній реальності він виступає в якості 

суперечливого процесу, характеризуючись відкритістю, обміном енергії нових суспільних та політичних 

практик, вимагаючи модифікації соціально-філософських основ системи знань, що здобуваються в процесі 

творення нової держави. Ефективність соціальних інститутів визначається інноваційністю мислення, котре 

наділяє увесь процес національного творення пошуком нових, продуктивних способів, методів і форм. 

Доведено, що структуризація та аналіз інтелектуального змісту національної духовності, визначення її 

особливостей в контексті стратегії розвитку мислення в цілому сприятиме як тенденціям євроінтеграції, так 

і креативного потенціалу української духовності в умовах сучасних соціокультурних викликів. 

Рецензоване дослідження спрямоване на подальшу розробку теорії мислення як основи процесів 

пізнання і діяльності, освоєння онтосу духовних запитів свого соціокультурного існування. В роботі 

переосмислено процеси співвідношення науки і технологій, які склалися раніше: якщо традиційно це 

переосмислення розуміється як технологічне застосування і використання кимось і колись виробленого 

наукового знання, то тепер сама діяльність з отримання такого знання «вбудовується» в процеси створення 

і вдосконалення тих або інших технологій. Здійснено міждисциплінарний аналіз тенденцій та 

альтернативних стратегій мислення, що існують в соціокультурній практиці і теоретичних конструкціях. 

Доведено, що їх концептуально-світоглядну основу складають універсалізм, телеологія і поступальність 

(прогресизм), які виступають методологічними характеристиками теорій соціального пізнання, політичної і 
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культурної модернізації. Завдяки цьому життя людини та його перспективи визначаються, загалом, 

творчим підходом, який дозволяє увійти в параметри сучасного українського буття, оскільки індивід в 

своїй діяльності, як правило, не виходить за межі структури своїх суспільних зв’язків. 

Особливе місце в дослідженні займає концепція «духу», яка взаємопов’язана з поняттями 

«свідомості» і «душі». Доведено, що дух і духовність складають потенціал культуро-творчого буття, яке 

можливе в сфері постійного мислення, адже духовне освоєння світу переводить об’єкти в культурні 

феномени, перетворює їх в знаки діяльності особистості. Авторка переконує, що розгляд процесів розвитку 

мислення дозволяє увійти в широкий простір творчості, а з нею в нові реалії життя.  

Важливого значення в монографії надається парадигмі наукового мислення, яка актуалізує 

технологічний розвиток, що, в свою чергу, віддаляє індивіда від системи цінностей. Тому завдання 

розширення гуманітарної сфери, яке здійснюється в контексті опозиції «наук про природу» і «наук про 

дух», є одним із ключових в дослідженні. В контексті «наук про дух» акцентується увага на безумовному 

пріоритеті цінностей культури, яка виступає джерелом гуманітарного мислення. Наголошується на 

складності гуманітарного мислення, що потребує вирішення множинності проблем, породжених 

системами, здатними до саморозвитку – суспільством, соціальним інститутами, людиною. Важливого 

значення для розвитку гуманітарного мислення надається тексту, інтерпретації і тлумаченню, які 

відкривають нові перспективи для пізнання і творчості. Екзистенційні виміри людського буття окреслено 

через розгляд національної культури мислення у багатовекторності історичних модифікацій та вимог 

сучасного розвитку українського соціуму. В ньому етнонаціональні чинники (національні інтереси, 

національна свідомість, національна ідея, менталітет тощо) проявляються в контексті соціоекономічних і 

культурно-політичних стратегій. Доведено, що найбільш продуктивним є суб’єктивний підхід до проблеми 

нації, який у взаємозв’язку з «життєвим світом» людини, духовно-культурними та раціонально-

ірраціональними чинниками виокремлює національну культуру мислення в якості визначальної умови 

буття народу. 

Вважаю, що дане дослідження відкриває нові можливості для вирішення проблемних ситуацій, 

методологічних рефлексій в наукових досягненнях різних галузей знання – культурології, політології, 

освіти, психології, лінгвістики, економічної теорії тощо.  
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