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ЗМІСТ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ:
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ЗМІН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
У статті актуалізовано проблему трансформації змісту вищої педагогічної освіти в контексті
сучасних освітніх перетворень. Акцентовано увагу на необхідності категоріально-процесуальної
реконструкції вищої освіти, зміни епістемологічного дискурсу змісту вищої педагогічної освіти,
наголошено на важливості його структурної реорганізації.
Ключові слова: зміст вищої педагогічної освіти, трансформація, епістемологічний дискурс,
категоріально-процесуальна реконструкція.
Постановка проблеми. Проблемне поле освітніх
видозмін, невідворотність яких на сьогодні доведена,
актуалізує потребу у реформуванні педагогічної освіти,
яка у всьому світі визнана не тільки пріоритетною, а й
випереджувальною за рівнем інноваційності, динамізму
трансформаційного руху. Адже вона дає поштовх до
глибоких зрушень в освітній системі загалом, сприяє
формуванню принципово нової професійно-педагогічної
культури, закладає стрижневі підвалини й визначальні
орієнтири розвитку будь-якої освітньої галузі. Саме
тому ключові проблеми педагогічної освіти, як правило,
мають глобальний характер, а їх розв’язання залежить
від концентрації зусиль світової науково-педагогічної
спільноти.
Серед вищезазначених проблем, що долає кордони й
інтегрує увагу і науковий пошук багатьох учених, - зміст
освіти. Він перший в організмі будь-якої освітньої
системи реагує на спроби її реформування й
модернізації, відповідає за оптимальне функціонування
системи освіти в цілому й спонукає її до змін. Будь-яка
трансформація освітньої галузі неминуче повинна
торкатися змісту освіти. Його стан у реформаційний
період є мірилом доречності чи недоречності, істинності
чи хибності, щирості чи ілюзорності запропонованих
освіті
революційних
кроків,
своєчасного
чи
запобігливого (а тому недоречного) втручання у
розвиток освітньої системи. Усвідомлюючи важливість
вирішення даної проблеми, її першорядність, ученіпедагоги скеровують зусилля для розробки теорії змісту
освіти, його концептуальної переорієнтації.
Актуальність піднятої у статті проблеми обумовлена
потребами адекватної відповіді вищої педагогічної
освіти
на
виклики
і
перспективи
розвитку
багатоманітного світу й сучасних освітньо-філософських
реалій. У зв’язку з цим аксіоматичним виступає
твердження про необхідність філософського осмислення
проблеми глибинної реорганізації змісту вищої
педагогічної освіти, обґрунтування соціокультурного,
епістемологічного й системно-структурного механізмів
його перетворення.

Проблема змісту вищої педагогічної освіти
загострюється з огляду на наявність низки болючих для
вищої школи питань, як-то: трансляція знання у
відчуженій, безособовій формі, яка вичерпала себе;
створення студентами у процесі навчання (поряд із
засвоєнням ними дидактично перетвореного соціального
досвіду («культури, що відбулася») образу світу і свого
власного образу в цьому світі;
ігнорування
особистісного досвіду студента і досвіду викладача у
змісті вищої освіти; складність і «випадковість»
реалізації у стінах вищого навчального закладу ідеї
діалогу (полілогу) культур як важливої парадигми
педагогічного мислення; виявлення, розгортання і
розкриття гуманітарного
потенціалу навчальних
дисциплін і т. д. Все це зумовлює необхідність
реконструкції нинішніх «сценаріїв» педагогічного
процесу у вищій школі, їх змістовного насичення,
методологічної переорієнтації на розгортання процесу
освіти в руслі діалогу різноманітних особистісних
смислів і цінностей.
На шляху до розв’язання означеної проблеми слід
визначити ряд протиріч:
 між
назрілою
необхідністю
формування
«культуропороджуючого» змісту вищої педагогічної
освіти (формування у студента здатності до
соціокультурного проектування та конструювання) і
теперішньою його спрямованістю на «засвоєння»
культури у формі наукового знання;
 між гуманістичним смислом вищої педагогічної
освіти й переважаюче однобічна орієнтацією її
сучасного змісту на досягнення її суб’єктом певного
знаннєвого стандарту;
 між зовнішньо заданим змістом вищої педагогічної
освіти (інституціональним проектом педагогічної
діяльності, що представляється вчителю у вигляді
стандартів, програм, методик і т.д.) та перетворенням і
корегуванням цього змісту на суб’єктивному рівні, що
сприятиме формуванню у майбутнього вчителя
індивідуального бачення педагогічної реальності.
Означені протиріччя породжують проблему такого
перетворення змісту вищої педагогічної освіти, яке б
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сприяло її оптимізації і забезпечило майбутніх учителів
умовами ефективної професійної та особистісної
самореалізації.
Мета роботи – актуалізувати й умотивувати
необхідність системно-структурних перетворень змісту
вищої педагогічної освіти в умовах трансформації
системи вищої освіти України.
Виклад основного матеріалу. Особливо відчутною
в контексті існуючої кризи техногенної цивілізації стала
обмеженість принципу «техне» і болісна потреба в
«пайдеї», що актуалізує побудову нової стратегії вищої
педагогічної
освіти,
яка
б
означувалася
як
людиновимірна. Вона не повинна обмежуватися
знаннєвим орієнтиром, а задатися метою професійного і
особистісного розвитку, саморозвитку й самовиявлення
майбутнього вчителя, всебічно-насиченою етичною,
морально-духовною
підготовкою
до
здійснення
педагогічної діяльності й виконання вчительської місії.
Новітня освітня стратегія повинна орієнтуватися на
формування нового типу раціональності, з акцентом на
методологію діяльності, рефлексію, розвиток творчих
здібностей.
Сучасна вища педагогічна школа повинна відійти від
класичного ідеалу соціально-гуманітарного знання й
освіти, з яким себе асоціює, й зорієнтуватися на
некласичний ідеал людини, в основі якого – зрощення
людського в людині. Вона мусить позбутися своєї
орієнтації на формування людини за єдиним зразком
(класичний ідеал підносить ідею людини до певного
фіксованого взірця), формування в людини ресурсного,
споживацького відношення до світу й до інших,
класичного уявлення про професіоналізм і вчителяпрофесіонала як носія фіксованих культурних норм і
зразків (викладач як носій навчального знання), які
потрібно передати наступному поколінню. Останнє
провокує ряд ускладнень в освітній системі, що
виявляються в жорсткому предмето- і знаннєцентризмі,
авторитарній (зверхній) позиції вчителя та ін. Особливо
відчутною стає потреба у зміні стратегії, освітньої і
культурної політики, філософії освіти й розвитку,
побудованої на основі нарощування інтелектуального
ресурсу, самотворення і саморозвитку.
Винятково важливо в такій ситуації зберегти й
посилити культурний, гуманітарний смисл вищої
педагогічної освіти, який з нинішньої освітньої практики
поступово зникає. Орієнтація на гуманітарність не
означає
збільшення
навчальних
дисциплін
гуманітарного циклу, що закономірно «тягне» за собою
збільшення обсягу знань, що потребує засвоєння. Адже
відомо, що сьогодні головним освітнім ресурсом стає не
саме по собі знання, а здатність і здібність його
здобувати, передавати, інтегрувати, перетворювати, що
в більшій мірі залежить від оволодіння певними
технологіями роботи зі знанням. Коріння цих та інших
болючих проблем сучасної вищої освіти, у тому числі й
педагогічної, знаходимо у певним чином сформованому
й організованому її змісті, який замість того, щоб
орієнтуватися на вирішення проблеми формування в
людини її власної суб’єктності, її розумових і
особистісних якостей, «переймається» трансляцією і
присвоєнням архівованих культурних норм і зразків.
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Сучасна ціннісна переорієнтація і нові виклики часу,
що супроводжуються переходом світових економік до
практико-орієнтованих
і
особистісно-орієнтованих
моделей, вимагає відповідної переорієнтації й вищої
освіти, що обов’язково повинна супроводжуватися
трансформацією її змісту з урахуванням цінного досвіду
його формування в межах класичної і некласичної
філософсько-освітніх парадигм і потенцій його
структурування й реалізації в контексті парадигми
постнекласичної раціональності.
Зміст вищої освіти, розглядуваний у руслі класичної
філософсько-освітньої парадигми, представляє собою
найкращі
зразки
накопиченого
людством
соціокультурного досвіду, що потребує передачі і
засвоєння у формі знань. Відповідно до цього
розробляються моделі трансляції останніх, що
здійснюється вчителем чи викладачем. З огляду на те,
що педагог виступає посередником (комунікатором) між
знаннями і тими, хто його засвоює, він не може бути
носієм тих культурних норм і зразків, які він передає.
Тож знання, що транслюються вчителем (викладачем) –
це не знання культурних норм і зразків, а знання про них,
що робить їх вже «культурними нормами другого
порядку» (С.А. Смірнов) [2]. Саме знання про культурні
норми і зразки становлять левову частку змісту освіти в
його класичному варіанті. Проблема засвоєння такого
змісту полягає у його надмірній теоретичній насиченості
і відірваності від практики, життя. Адже переймаючись
передачею знань про культурні норми і зразки, педагог
не ставить собі за мету розгортання (хоча б на рівні
моделі, спрощеної конструкції) цих знань у діяльність з
відтворення досвіду здійснення культурних зразків і
набуття досвіду їх продукування.
Класична («знаннєва») модель змісту вищої освіти є
оптимальною в умовах масової освіти, що орієнтується на
«усередненого» споживача знання – майбутнього
спеціаліста, який готується за єдиними стандартами.
Трансляція такого змісту (з огляду на велику аудиторію)
відбувається у монологічній формі і лімітована у часі.
Звідси – єдина для всіх, чітка і детально відпрацьована
організація процесу передання змісту вищої освіти. Його
засвоєння відбувається у єдиному для всіх (наперед
прописаному) темпі. З огляду на це знаннєвоорієнтований зміст освіти є стабільним, консервативним,
ззовні заданим, а тому відчуженим від того, хто його
засвоює. Такий зміст вищої освіти орієнтований на
формування навченої, обізнаної людини. Адже, як відомо,
критерієм навченості є знання. Позитивним моментом
при засвоєнні класичної моделі змісту вищої освіти є
формування теоретичного мислення (за умови, якщо така
модель виявляється індивідуально сприйнятливою,
комфортною для майбутнього спеціаліста).
Зміст вищої освіти в контексті некласичної
філософсько-освітньої парадигми спрямований на
формування гуманітарного і проектно-орієнтованого
(практичного) мислення. Такий зміст освіти, поряд із
ззовні заданим його наповненням (що становить близько
30 – 50 %), передбачає конструювання або вибір
особистісного змістового сегменту, що робить його
індивідуально сприйнятливим, особистісно налаштованим.
Результатом засвоєння такого змісту стає здатність
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самостійно вибудовувати свою навчальну, освітню і
професійну траєкторію, сприяє вільній орієнтації у сфері
знання.
Наповненням некласичної моделі змісту вищої освіти
є ті ж самі культурні норми і зразки, що мали місце у
класичній моделі змісту. Однак тут вони представлені не
лише у формі знання («знання про»), але й у формі
освітніх, освітньо-культурних практик (діяльностей), які
відповідають за відтворення культури (у тому числі й
професійної), за її здійснення і втілення. Засвоюючи
такий зміст вищої освіти, молода людина вчитиметься
самовизначатися в культурі, збагачувати її і тим самим
самоздійснюватися.
Особливістю некласичної моделі змісту вищої освіти є
індивідуальна динаміка його засвоєння, можливість
задовольнити індивідуальні інтелектуальні інтереси й
уподобання. Все це стає можливим при індивідуальній та
індивідуально-груповій формі подачі і трансляції змісту.
Такий зміст вищої освіти спрямований на
формування підготовленої (професійно вправної)
молодої людини, яка отримані знання може застосувати
на практиці. Разом з тим некласична модель змісту
вищої освіти орієнтована на формування освіченості,
критеріями якої є культурні норми і зразки.
Отже, нинішній загальний трансформаційний поступ
вищої освіти, у тому числі й педагогічної, закономірно
провокує
перетворення
його
змісту.
Під
трансформацією змісту вищої педагогічної освіти
розуміємо систему його глибоких перетворень,
спрямованих на оновлення методології обґрунтування,
системно-структурного
представлення,
механізмів
конструювання і функціонування змісту вищої
педагогічної освіти. Він спрямований на зміну
свідомості майбутнього вчителя, його професійнопедагогічне буття й мислення.
Сучасні трансформаційні процеси у вищій освіті
актуалізують ряд важливих теоретико-методологічних
проблем, серед яких особливо вирізняється проблема,
пов’язана з переглядом і удосконаленням педагогічної
терміносистеми. Впорядкування
і систематизації
потребують як традиційні педагогічні категорії, так і
сучасні, що презентують нові наукові напрямки. Загалом
для модерної педагогіки, на переконання більшості
учених, характерною є «понятійна катастрофа»
(В.Слободчіков [1]), що зумовлена втратою категорійного
статусу
окремих
дефініцій,
їх
ідеологічною
зашореністю,
«розмитістю»
контурів
окремих
формулювань. Все це пояснюється невідповідністю
узвичаєного смислового і змістового наповнення понять,
що курсують у педагогіці, сучасним соціокультурним
освітнім програмам, які задають абсолютно нову
«формацію мислення і діяльності» і зміщують акценти
висхідних педагогічних категорій і визначень.
З-поміж означених категорій на особливу увагу
заслуговують поняття навчання, підготовка, освіта. З
огляду на їх самоцінність й специфічне семантичне
наповнення й функціональне призначення (навчання як
процес і результат пізнання предметного світу
(предметне пізнання) і свого місця в ньому; підготовка
як процес і результат самореалізації особистості у
професійній діяльності через засвоєння і відтворення

нею професійної культури, професійних норм і
відношень, професійного передового досвіду; освіта як
особистісний, глибоко внутрішній процес і результат
сутнісного пізнання навколишнього світу і себе в ньому,
що супроводжується особистісною трансформацією й
індивідуальним
зростанням)
логічним
бачиться
обґрунтування їх окремішності, самодостатності. Адже
переважаюча на сьогодні їх синонімізація суттєво
збіднює, або ж і зовсім нівелює, закладений у них
потенціал і функціональні можливості.
З огляду на це логічним бачиться і розведення понять
(і відповідно їм процесів) зміст навчання, зміст
підготовки й зміст освіти. Що стосується вищої
педагогічної освіти, то зміст навчання визначаємо як
шлях і способи пізнання педагогічних явищ предметного
світу; під змістом професійно-педагогічної підготовки
розуміємо зміст процесу самореалізації особистості у
професійній діяльності через засвоєння і відтворення
нею професійної культури, професійних норм і
відношень, професійно-педагогічного досвіду; зміст
вищої педагогічної освіти потрактовуємо як зміст
прогресивного внутрішнього трансформаційного руху
людини (її самоактуалізація, саморозкриття), що
виявляється у зміні її ставлення до навколишнього світу,
самої себе і до інших. Зміст вищої педагогічної освіти
повинен включати механізми, технології і техніки
самоформування і самотворення.
У результаті перегляду педагогічно-епістемологічного
дискурсу вищої освіти, що здійснено на основі
системно-структурного підходу, була розроблена
структура педагогічного знання, представлена трьома
рівнями – навчальне, професійно-педагогічне й освітнє
знання, кожен з яких розглядається у двох розрізах –
предметному й процесуальному, які здійснюють поділ
певного рівня знання на предметний (теоретичне знання)
і процесуальний (прикладне знання) сегменти.
За схожою схемою структуровано й зміст вищої
педагогічної освіти. Його структура також включає три
рівні: зміст навчання (навчальний зміст), зміст
професійно-педагогічної підготовки й зміст освіти
(освітній зміст). Кожен з них представлений предметним і
технологічним сегментами, що виступають, відповідно,
предметним (знаннєвим) і технологічним (діяльнісним)
компонентом структури змісту вищої педагогічної освіти.
Отже, трансформація змісту вищої педагогічної
освіти передбачає його системно-структурне перетворення, в
основі якого – узгодження об’єктивного (предметного,
знаннєвого) й суб’єктивного (індивідуалізованого,
особистісно-діяльнісного)
змістових
компонентів,
теоретичного
(предметного)
та
прикладного
(практичного) знання. Звідси необхідним бачиться
розроблення змісту не лише у логіці навчальних
(наукових) дисциплін, а й у логіці відповідних
діяльностей (наприклад, розробка змісту навчання
повинна здійснюватися як у логіці навчальних
дисциплін (предметний сегмент навчального змісту), так
і в логіці навчальної діяльності (технологічний сегмент
зміст навчання) і т. д.). Лише у такому випадку можна
вести мову про розвиток творчих здібностей майбутнього
спеціаліста, його особистісне і професійне зростання. У
результаті засвоєння такого змісту вищої педагогічної
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освіти матимемо мобільних, гнучких, здатних швидко
перелаштовуватися у нестандартних ситуаціях і
орієнтуватися в інформаційному просторі фахівців.
Сучасний зміст вищої педагогічної освіти й
технологія його трансляції повинні орієнтуватися не
лише на передачу певного предметного і навчального
змісту (знання) і формування заздалегідь визначених
умінь і знань (адаптивна скерованість педагогічної
діяльності (Є. Н. Шиянов), а спрямовуватися на
засвоєння й оволодіння професією, розвиток творчої
індивідуальності,
інтелектуальної
і
моральної
незалежності особистості. У такій ситуації на перший
план виходить проблема затребуваності, особистісної
зацікавленості студентами змістом. Загалом, творчий
розвиток особистості, як і потреба в певних знаннях,
можливий лише у тому випадку, коли він не йде у розріз
з індивідуальними особливостями молодої людини, її
здібностями і нахилами.
Висновки. Отже, у статті проблему трансформації
змісту вищої педагогічної освіти розглянуто на тлі
актуальних освітніх перетворень, які, у свою чергу,
зумовлені
специфікою
сучасного
філософськопедагогічного дискурсу. При розгляді останнього увага
зосереджується на постмодерністському формулюванні
й вирішенні проблеми змісту вищої освіти та її
дослідженні у руслі постнекласичної системи поглядів
на процеси пізнання і навчання.
Особливо актуальною нині бачиться перегляд і
розширення меж побутування стрижневих у педагогіці
вищої школи понять «навчання», «підготовка», «освіта»,
виявлення специфіки їх процесуального розгортання.
При цьому неодноразово наголошується на діалектиці
функціонування й узгодженості понять «зміст
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навчання», «зміст підготовки», «зміст освіти», що
криється у їх логічній взаємозумовленості.
З огляду на фундаментальну роль знання у структурі
змісту вищої педагогічної освіти при дослідженні
проблеми його трансформації акцентовано увагу на
ревізії педагогічно-епістемологічного дискурсу вищої
педагогічної освіти. В контексті розгляду проблеми
трансформації змісту вищої педагогічної освіти
невідворотною бачиться його системно-структурна
реорганізація.
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МАТРИЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ –КАКОВА ОНА?
В данной статье ведутся размышления о матричной реальности в условиях глобализации в узком и
широком смысле.
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Постановка проблемы.
Матричная реальность должна быть релевантной
глобализации. Немного о феномене глобализации.
1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ в узком и в широком смысле
1.2. Глобализация в узком смысле
Р.Робертсон считает, что «процесс всевозрастающего
воздействия различных факторов международного
значения (например, тесных экономических и
политических связей, культурного и информационного
обмена) на социальную действительность в отдельных
странах»1 [1]. Такой подход описывает феномен
глобализации в закрытой системе в поле «Земля». Всякое
внешнее (Вселенское) воздействие рассматривается как
вызов землян на борьбу – на борьбу Человека со
Вселенной, на тропу войны, в которой Человек должен
быть победителем, а Вселенная – побеждена.
Такая закрытая система породила обособленность
интересов и «лоскутные» действия. Глобализация в
постиндустриальный период подразумевает лоскутный
анализ в экономической, политической и культурной
сферах (контекст интересов).
1.2.1. Глобализация экономики
В настоящее время под глобализацией экономики
понимается «стремительное увеличение потоков товаров,
инвестиций, кредитов, информации, обменов людьми и
идеями,
а
также
расширение
географии
их
распространения. <…> Таким образом, если раньше
происходило количественное увеличение взаимодействия
отдельных национальных экономик в форме роста
потоков товаров, капитала и инвестиций, то сегодня
наблюдается
качественное
изменение
в
их
взаимодействии»2 [2].
Глобализацию экономики характеризуют: выход
деятельности национальных экономических субъектов
за рамки национально-государственных объединений;
подъем частных экономических субъектов с их
влиянием на экономические ситуации и процессы в
отдельных
странах / государствах;
актуализация
общемировой координации национальной экономической
политики
различных
государств
как
условие
стабильности мировой экономической системы.
1

Robertson R., Lechner F. Modernization, Globalization and the Problem
of Culture in the World-Systems Theory // Theory, Culture & Society. –
1985. — № 3; Robertson R. Globalization Theory and Civilization Analysis
// Comparative Civilizations Review. — 1987. — Vol. 17.
2
URL: http://www.i-kiss.ru/rubrika/globalizacija

1.2.2. Политическая глобализация
Политическая глобализация нашла свое отражение в
формировании, функционировании и развитии таких
международных политических структур, как Лига Наций,
ООН, Совет Европы, СНГ, Евразийский союз и др.
Современная мировая система стала по сути
многоцентровой, причиной чему явился переход к
форме объединения, основанной на производстве и
продаже товаров с целью получения прибыли, т. е.
произошел переход к рыночным отношениям.
Государства, претендующие на роль гегемонов,
предпочитают следовать стратегии контроля над
торговлей и над доступом к ресурсам, импортируемым с
периферии.
Глобализация политических рынков выражается
прежде всего в расширении круга экономических
субъектов, на запросы которых вынуждены реагировать
как национальные правительства, так и международные
организации. Круг источников политической поддержки
правительства (а значит, и субъектов, в чьих интересах
формируется экономическая политика) выходит за
рамки
территориально-государственных
границ.
Наблюдается появление многочисленных новых
«игроков» мирохозяйственной системы (транснациональные компании / ТНК и неправительственные организации).
1.2.3. Глобализация культуры
Глобализацию культуры связывают с двумя
феноменами: распространением индивидуалистических
ценностей среди всё большей части населения Земли,
которые пропагандируются социальными институтами и
признают индивидуальные права человека и попытки
защищать права человека на международном уровне;
«правилами игры», признанными во всем мире, в числе
которых бюрократичная организация и рационализм,
материалистические взгляды, ценности экономической
эффективности и политической демократии, а также
особая роль культурного консенсуса в мире. Процесс
глобализации
культуры
определил
социальную
дихотомию (раздвоенность) общества. С одной стороны,
это антиглобализация, а с другой – глобалисты (те самые
«ведьмы», на которых можно списать все проблемы
глобализации).
Антиглобализация – это «определенное противостояние
процессу глобализации. Направлений противостояния
глобализации пять:
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i) правильное представление о человеке, его
предназначении, смысле жизни (во всех слоях общества,
во всех конфессиях, во всех возрастных группах);
ii) привлечение внимания научной, духовной,
интеллектуальной и политической общественности к
угрозе
самого
процесса
глобализации
и
разработка / реализация
совместных
комплексных,
междисциплинарных проектов, направленных на
противодействие разрастающемуся духовному кризису с
целеполаганием сохранения и развития человеческой
личности;
iii) использование
административного
ресурса
общественных и политических деятелей для проведения
общественно-политических акций (в том числе и
уличных), направленных на подготовку общественного
сознания к принятию общественных лидеров нового
типа – лидеров, основной целью деятельности которых
будет не достижение тех или иных политических целей,
а забота о сохранении и развитии каждой человеческой
личности;
iiii) активная пропаганда в средствах массовой
информации, специальных изданиях, через Интернет
материалов о протекающем кризисе и путях выхода из
него, нацеленная на проведение массированной и
перманентной
информационной
кампании
с
привлечением
писателей,
журналистов,
ученых,
общественных и религиозных деятелей, людей,
пользующихся доброй популярностью в обществе;
iiiii) проведение встреч, конференций, дискуссий
(очных и заочных), привлечение всех общественных сил,
заинтересованных в сохранении земной цивилизации, с
целью координации действий, обмена информацией и
опытом работы и ориентация на создание единого
координационного
комитета
для
организации
совместных действий всех общественных инициатив,
направленных на противодействие разрастающемуся
духовному кризису земной цивилизации»3 [3].
Современное общество разделено на глобалистов и
антиглобалистов. Глобалисты – это представители
крупнейших мировых ТНК и глобальных монополий,
которые посредством экономического и политического
давления грабят мир для процветания лишь
собственного бизнеса, а антиглобалисты – это
представители, которые борются с глобалистами, так как
чувствуют себя в роли тех, кого грабят или еще только
собираются ограбить.
1.1.4. Глобализация в контексте системообразующего аспекта
Глобализация на современном этапе представляет
собой достаточно сложное, многоаспектное, динамично
развивающееся социальное явление, а глобалистика как
научное
направление,
изучающее
процессы
глобализации в мире, приобретает все более важное
значение. В рамках глобалистики выделяют несколько
направлений
исследований
глобализационных
процессов:
 системный анализ;
 модель глобальной культуры;
 модель глобального общества;

модель глобальных рыночных отношений.
Глобализация «закована» во внутренние оковы
цивилизации, прописав ее в реалии своего времени, где
«царицей» является экономика, а все соподчинено
ДЕНЬГАМ.
На начальном этапе ГЛОБАЛИЗАЦИЯ была уделом
политиков, экономистов, социологов, теологов и пр.
Некоторые направили свой взгляд на поиск корней
глобализации в религии, мифологии, произведениях
искусства и т. п., пытаясь навязать обывателю мысль,
что глобализация – это просто хорошо забытое старое.
Другие же пошли по пути умозаключения, основанного
на фактологии (1D) и на основе причинно-следственной
связи (2D)!
При рассмотрении явлений в системном контексте
важно не только руководствоваться фактологией
событий (1D), которые происходят в точках
(системообразующих элементах системы), но и связями
между этими элементами (2D и более). В.А. Ганзен
отмечает, что «взаимодействие двух объектов всегда
имеет энергетический и информационный компоненты.
Поток вещества и энергии (в основном) доставляется
с кровью и в норме оказывается одинаковым для всех
элементов изотропной среды. Поток информации
доставляется от рецепторов. Этот поток неравномерен,
и поступающая информация локализуется в различных
частях нервной среды. Оптимальный обмен происходит
при некотором среднем потоке информации. Как
недостаток информации, так и ее избыток ухудшают
обмен. Но в силу неравномерности внешней
афферентации (ощущения от внешних раздражителей)
в нервной среде будет существовать неравномерность
хода обмена веществ и потока энергии. <…>
В результате стойкого и неравномерного возбуждения
развивается утомление. Длительное воздействие
нерегулярных, неупорядоченных сигналов также может
нарушить нормальное течение процессов, вызвать
их десинхронизацию.
Уменьшения
излишней
неоднородности энергетического рельефа (рельефа
возбуждения) можно достичь путем воздействия
сигналами с широким спектром (типа белого шума).
Уменьшить неупорядоченность функционирования
нервной системы можно путем воздействия на нее
ритмичными, гармоничными сигналами»4 [4].
Действия на уровне причинно-следственной связи
направлены на установление «экологического порядка»
на Земле.
Наука принимает вызовы глобализации. Эрнст
Геккель
обосновал
необходимость
выделить
самостоятельную биологическую дисциплину об
отношениях живых организмов и их сообществ между
собой и с окружающей средой – экологию («наука,
изучающая взаимоотношения живой и неживой
природы»).
2. Глобализация в широком смысле
Энтони Гидденс считает, что «глобализацию надо
рассматривать не только с позиций макроизменений и
макроструктур, но и тех глубинных изменений, которые
разворачиваются в клетках общества. Глобализация

3

4

URL: http://www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/glob/antiglob.html
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прорастает сквозь ткань существующих обществ, как
трава сквозь асфальт. Где-то поросль глобализации более
активна и заметна, где-то менее. Но на микроуровне
клеточных структур общества (семья, мир повседневности,
личностные ориентации и пр.) глобализация заявляет о себе
не менее активно и определенно, чем в большой политике
и мировой экономике»5 [5].
Такой подход описывает феномен глобализации в
открытой системе «Земля – Вселенная». Всякое внешнее
(Вселенское) воздействие рассматривается как вызов
Вселенной Землянам, призыв к сотрудничеству, в
результате которого Человек и Вселенная являются
победителями.
Существующая закрытая система при экологизации
показала, что разрушение Земли достигло уровня, когда
система
не
саморегулируется.
«Экологическое
спасение» Земли привело к тому, что:
 за 50 лет разрушено более 30 % озонового
защитного слоя, который формировался миллиарды лет!
 борьба и надежда на сохранение глобального
потепления на Земле в пределах 1,5 градуса привела к
тому, что в настоящее время этот показатель составил
уже 2 градуса!
 на Земле ежегодно фиксируются постоянно
увеличивающиеся площади уничтожения флоры и
фауны, растет число пустынь – этих «оазисов» бедствия
и т. д.
Глобализация востребовала поиск ответов на
проявление вызовов в трехкоординатном / трехмерном
пространстве. Это нашло подтверждение у ученых
различных отраслей знаний:
 в 1986 г. математики предлагают организовывать
математическое мышление в плоскости «скорость и
ускорение» в осях естественного трёхгранника Френе,
который играет важную роль в кинематике точки при
описании её движения в «сопутствующих осях» (x, y, z).
Кинематическая «траектория» представляет вращение
сферы;
 биологи в 2004 г. поддержали математиков. Так,
известный американский ученый К. Фритьоф пишет:
«Только
трехкоординатная
система
позволяет
определить тесную связь в структуре систем и их
динамике. Три координаты события дают минимальную
информацию о факторах развития материальных и
нематериальных событий… Принципы построения
наших будущих социальных институтов должны быть
совместимы с принципами организации, которые
природа сформировала для содержания паутины
жизни»6 [6];
 физики указывают на наличие во многих
физических явлениях 3D-связей (электричество, энергия
и др.). Учёные из Массачусетского технологического
института и Белградского университета разработали
новую технологию, которая позволяет успешно запутать
на квантовом уровне 3 тысячи атомов, используя всего
один фотон. В 2015 году это стало подлинным
открытием года. Результаты, опубликованные в журнале
Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу
жизнь. — М., Весь мир, 2004. — С. 318.
6
Капра Фритьоф. Скрытые связи. / Пер. с англ. — М., ООО
Издательский дом «София», 2004. — С. 20.

Nature, демонстрируют наибольшее количество частиц,
которые когда-либо удавалось взаимно запутать в ходе
экспериментов или исследований7 [7];
 астрономы 12 октября 2016 г. впервые «увидели»
3D-эффект. Ученые нашли в 400 световых годах от Земли
необычную семью из двух новорожденных звезд, вокруг
которых вращается сразу три протопланетных диска,
внутри которых формируются новые планеты… Обе
новорожденных звезды напоминают по размерам Солнце,
и вокруг каждой из них вращается диск из газа и пыли,
сопоставимый по размерам с Солнечной системой.
Вдобавок, их окружает еще более крупное газопылевое
кольцо, пересекающее два меньших объекта. Все три
диска расположены под углом друг к другу, что
противоречит всему тому, что мы видели и считали
раньше. …Результаты наблюдений сильно удивили
ученых – оказалось, что дисков на самом деле три, и что
газ в них вращается под разными углами по отношению к
двум другим потенциальным «роддомам» планет8 [8];
 концепция теории систем (1937). Физические
системы отличаются от живых образований тем, что
закрыты по отношению к внешней среде, тогда как живые
организмы являются открытыми. Жизненный процесс
организмов предполагает наличие входящего из
окружающей среды потока материи, тип и объем
которого определяется в соответствии с системными
характеристиками организма. Также осуществляется
вывод из системы в окружающую среду материи, как
результата функционирования системы. Таким образом
организмы обеспечивают себе дополнительную энергию,
которая позволяет достигать негентропии, а также
обеспечивает устойчивость системы по отношению к
среде. Австрийский биолог и основатель обобщенной
системной концепции Карл Людвиг фон Берталанфи
проводит различие между закрытыми системами (в них
не поступает и из них не выделяется вещество;
учитывается лишь возможность обмена энергией) и
системами открытыми, в которых постоянно происходит
ввод и вывод как энергии, так и вещества…
К.Л. Берталанфи
считает,
что
многие
научные
дисциплины имеют (отчасти) общие цели или методы с
теорией систем: кибернетика – наука об общих
закономерностях процессов управления и передачи
информации в различных системах, будь то машины,
живые организмы или общество; теория информации –
раздел
прикладной
математики,
аксиоматически
определяющий понятие информации свойства и
устанавливающий предельные соотношения для систем
передачи данных; теория игр, анализирующая в рамках
особого математического аппарата рациональную
конкуренцию двух или более противодействующих сил с
целью достижения максимального выигрыша и
минимального проигрыша; теория принятия решений,
анализирующая
рациональные
выборы
внутри
человеческих организаций; топология, включающая
неметрические области, такие как теория сетей и теория
графов; факторный анализ, то есть процедуры выделения
факторов в многопеременных явлениях в социологии и

5
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URL: http://www.bugaga.ru/interesting/1146752431-top-25-samyeudivitelnye-nauchnye-otkrytiya-2015-goda.html#ixzz4NA4ORsSB
8
URL: https://news.mail.ru/society/27423970/?frommail=1
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других научных областях; общая теория систем в узком
смысле, пытающаяся вывести из общих определений
понятие «система», ряд понятий, характерных для
организованных целых, таких как взаимодействие, сумма,
механизация, централизация, конкуренция, финальность
и т. д., и применяющая их к конкретным явлениям;
системология – наука о системности мира и единая
теория систем, основания (категории, понятия) описания,
анализа, проектирования и управления системами и
системными связями в сложных иерархичных структурах
и системах в теории и практике. Исторически завершает
поиск и формализацию методологических основ наук о
системности и системах»9 [9];
 теологи указывают, что вера в религии
основывается на 3D. Митрополит Волоколамский
Илларион (в миру Григорий Валерьевич Алфеев)
отмечает, что «христиане веруют в Бога Троицу – Отца,
Сына и Святого Духа. Троица – это не три бога, но один
Бог в трех Ипостасях, то есть в трех самостоятельных
персональных (личностных) существованиях. Это тот
единственный случай, когда 1 это одновременно и 3, а 3
это одновременно и 1. То, что было бы абсурдом для
математики и логики, является краеугольным камнем
веры. Христианин приобщается к тайне Троицы не через
рассудочное познание, а через покаяние, то есть
всецелое изменение и обновление ума, сердца, чувств и
всего нашего существа (греческое слово «покаяние» –
metanoia – буквально
означает
«перемена
ума»).
Невозможно приобщиться к Троице, пока ум не
сделается просветленным и преображенным»10 [10];
 открытие в XV веке математических пропорций
человеческого тела, сделанное Леонардо да Винчи и его
последователями, стало одним из великих достижений.
Витрувианский человек (1492 г.) – рисунок, сделанный
Леонардо да Винчи, оставил много секретов: «канон
пропорций»; соединение в человеке трех стихий –
искусства, науки и божественных начал; квадрат (Земля)
трактуется как материальная сфера, круг – духовная
(Вселенная)11 [11];
 Юджин Одум считает, что «когда наука «о доме»
(экология в широком понимании в контексте
глобализации) и наука о «ведении домашнего
хозяйства» (экономика) сольются и когда предмет этики
расширит свои границы и включит наряду с ценностями,
произведенными человеком, ценности своего времени
(ценности глобализации – ред.), тогда мы можем быть
оптимистами
относительно
будущего
человечества»12 [12].
Выводы, или ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
i) «Тому, кто сказал Сократу: «Тридцать тиранов
осудили тебя на смерть», последний ответил: «А их
осудила на смерть природа». (Мишель Монтень).

См.:. Деятельность Л. фон Берталанфи и International Society for the
General Systems Sciences.
10
URL: http://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/tainstvo-very-vvedenie-vpravoslavnoe-dogmaticheskoe-bogoslovie/3
11
URL: http://animalworld.com.ua/news/Zagadki-Vitruvianskogocheloveka-Leonardo-da-Vinchi
12
Ю. Одум. Экология. В 2-х т. / Пер. с англ. — М., Мир, 1986. — Т. 2.
— С. 247.
9
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ii) «Давай наставления только тому, кто ищет знаний,
обнаружив свое невежество». (Конфуций)
iii) «Я верю в Бога, который являет себя в
закономерной гармонии всего сущего на земле, а не в
Господа, который занят судьбами и поступками
конкретных личностей» (Альберт Эйнштейн).
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
НЕОДНОРОДНЫХ СОЦИУМОВ И ПРОЦЕСС ИХ ИНТЕГРАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Целью данной статьи является попытка рассмотреть пути формирования информационной
культуры неоднородных социумов и способы взаимодействия человека и информации. Дана краткая
историография данной проблемы с хронологическим индексом, обозначена парадигма и модель
информационного общества, выведены категории – информационная цивилизация, информационное поле
и информационная культура, экологизация культуры. Основным используемым методом является
сравнительный анализ источников получения информации и ее адаптации к социокультурным процессам
в обществе. В качестве выводов обозначены задачи по формированию информационной культуры и
принципы, которым, она должна быть подчинена в процессе развития человеческой культуры.
Ключевые слова: информационная культура, социум, информационная цивилизация, трансляция,
парадигма, урбанизация.

Постановка проблемы. В конце XX в. усилился
интерес к проблемам культуры и цивилизации.
Обострение интереса к этим проблемам всегда
продиктовано определенной ситуацией.
В последней четверти XX в. человечество вступило в
новую
стадию
своего
развития
в
эпоху
информационного общества со всеми его достижениями,
противоречиями и конфликтами. Идею информационного
общества предложил еще в середине 40-х гг. ХХ в.
японский исследователь Й. Масуда, и тогда эта идея не
нашла особой поддержки. Но спустя несколько
десятилетий
человечество
стало
свидетелем
информационной революции, естественным итогом
которой
стало
формирование
информационного
общества и информационной культуры.
В 70-е гг. ХХ в. доктрина постиндустриального
(информационного)
общества
стала
одной
из
господствующих в западной социологии. Термин
«информационное общество», введенный в начале
60-х гг., фиксирует одну из важнейших характеристик
формирующегося общества как объединенного единой
информационной сетью. Развитие информационных
технологий стало в 80-е гг. и особенно в 90-е гг.
определять
экономический
потенциал
любого
государства.
Основу теории информационного общества заложили
Д. Белл, З.Бжезинский, Э. Тоффлер.
Нынешний период развития общества характеризуется
кардинальными изменениями в сфере взаимодействия
человека и информации. Впервые за всю историю
человечества
информация
и
знания
заняли
доминирующую позицию по отношению к таким
важнейшим категориям, как материя и энергия. Тем
самым был ознаменован переход от индустриальной к
информационной
цивилизации.
Построение
информационного общества, по праву, относится к
числу приоритетных задач человечества. Развитие
информационного
общества,
часто
именуемого

«обучающимся обществом», неразрывно связано с
возрастанием потребности каждого гражданина в
постоянном повышении квалификации, обновлении
знаний, освоении новых видов деятельности.
Эта тенденция обусловила постановку вопроса об
изменении
самой
парадигмы
и
модели
информационного социума. Возникла необходимость
обеспечить баланс между динамичными изменениями,
происходящими в природе и обществе, всей окружающей
человека среде, возросшим объемом информации,
стремительно
развившимися
информационнокоммуникационными технологиями. На первый план
выходит информация.
Цель работы  попытка
рассмотреть
пути
формирования информационной культуры неоднородных
социумов и способы взаимодействия человека и
информации.
Изложение основного материала. Информатизация 
организованный
социально-экономический
процесс
создания оптимальных условий для удовлетворения
информационных потребностей и реализации прав
граждан
и
организаций
на
использование
информационных
ресурсов
цивилизации
с
использованием новых информационных технологий. И
именно он ведет к созданию информационного общества,
новой постиндустриальной социально-экономической
организации
социума
с
высокоразвитыми
информационно-телекоммуникационными инфраструктурами, обеспечивающими возможность эффективного
использования
интеллектуальных
ресурсов
для
обеспечения устойчивого развития цивилизации.
Информационное общество  общество, уровень
которого
в
решающей
степени
определяется
количеством и качеством накопленной и используемой
информации, ее свободой и доступностью. По
сравнению с индустриальным обществом, где все
направлено на производство и потребление товаров,
в
информационном
обществе
производятся
и
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потребляются интеллект, знания, что приводит к
увеличению доли умственного труда. Соответственно
уменьшается доля физического труда и сокращается
объем рутинного умственного труда. От человека
требуется способность к творчеству, возрастает спрос на
знания. В результате растет значение творческой
составляющей в любом виде профессиональной
деятельности и осуществляется принцип «человеку 
человеческое, машине  машинное». Движущей силой
развития
общества
становится
производство
информационного, а не материального продукта.
Материальный
же
продукт
становится
более
информационноемким, что означает увеличение доли
инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости.
Отличительной
особенностью
информационного
общества ХХI века, по мнению специалистов, будет
ориентация на преимущественное использование знаний
и сетевых технологий.
Важнейшим показателем информационного общества
является то, что каждый его член имеет равные права и
возможности свободно производить и своевременно
получать любую интересующую его информацию, кроме
случаев, ограниченных законом. В основе этого процесса
лежит информационная культура общества.
Термин «информационная культура» появился в
первой половине 1970-х годов. Первыми этот термин
стали использовать библиографоведы, библиотековеды,
книговеды.
В
публикациях
А.А. Виноградова,
Э.П. Семенюка, А.Д. Урсула понятие «информационная
культура» приобретает категориальный статус и
используется в широком специально-научном и
философском контексте.
К сожалению, в нашей стране в настоящее время
отсутствует целостная государственная концепция
информационного
образования
и
формирования
информационной культуры. Информационная культура в
последнее время ассоциируется преимущественно с
технико-технологическими аспектами информатизации,
овладением навыками работы с персональным
компьютером. Однако этот подход является узким и
односторонним. Этот вопрос связан с развитием
конкретного социума и его участников, т.е. речь идет об
информационной культуре личности, которая является
одной из составляющих общей культуры человека и
совокупностью информационного мировоззрения и
системы
знаний
и
умений,
обеспечивающих
целенаправленную самостоятельную деятельность по
оптимальному
удовлетворению
индивидуальных
информационных потребностей с использованием как
традиционных, так и информационно-коммуникационных
технологий.
Информационная
культура
является
важнейшим фактором успешной профессиональной и
непрофессиональной деятельности, а также социальной
защищенности личности в информационном обществе.
Таким образом, основным объектом человеческой
деятельности становится обмен информацией. Свободная
циркуляция информации в обществе позволяет ей стать
важнейшим фактором экономического, национального и
личностного развития.
Формулируя основные принципы «кода» новой
цивилизации,
Э. Тоффлер противопоставляет
их

принципам индустриальной цивилизации (второй
волны). Эти принципы, по мнению Тоффлера,
следующие:
дестандартизация,
деспециализация,
десинхронизация, деконцентрация, демаксимизация,
децентрализация. Они характерны для всех сфер, на
которые Тоффлер разделяет общество: техносферы,
социосферы и инфосферы  системы производства и
распределения информации. Считая, что возникающая
цивилизация противоречит старой традиционной
индустриальной цивилизации, Тоффлер утверждает, что
она является одновременно и высокотехничной и
антииндустриальной цивилизацией. Информационное
общество (третья волна) несет с собой новые институты,
отношения, ценности, то, что Тоффлер называет новым
строем жизни. Этот строй жизни основан на
разнообразных возобновляемых источниках энергии; на
методах производства, отрицающих большинство
фабричных сборочных конвейеров; на новых ненуклеарных семьях; на новой структуре, которую
Тоффлер называет «электронным коттеджем»; на
радикально измененных школах и объединениях
будущего.
Информационная
цивилизация
радикально
преобразует социокультурное пространство, формируя
так называемую информационную культуру. Само это
понятие достаточно многогранно и используется в
самых различных значениях. Например, говорят об
информационной культуре кого-то или чего-то, о
культуре информации и т.д. Мы употребляем этот
термин в широком смысле, подразумевая под ним
культуру информационного общества.
Э. Тоффлер,
анализируя
культурологические
проблемы этого общества, прежде всего, обращает
внимание на демассификацию «массового сознания» в
условиях третьей волны. Новые, демассифицированные
средства информации ускоряют процесс движения
общества
к
разнообразию.
Новая
культура
характеризуется
фрагментарными,
временными
образами, клипами, блицами. «По сути дела, мы живем в
«клип-культуре». Естественно, что не все способны
быстро адаптироваться в новых условиях, «вписаться» в
новую культурную среду.
Некоторые ломаются, другие, напротив, постоянно
растут и становятся более компетентными и грамотными
людьми. По мере демассификации цивилизации
демассифицируется и человек, люди становятся более
индивидуализированными.
Аналогичные
идеи
выдвигаются известными американскими футурологами
Джоном Нэсбитт и Патрицией Эбурдин в книге «Что нас
ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000» (М., 1992).
Прогнозируя мегатенденции развития современной
цивилизации, они среди прочих называют «возрождение
искусства» и «триумф личности». Информационная
культура ставит человека в совершено иные связи с
внешним миром. Его жизнь становится мене
детерминированной социально-экономическими условиями, а его свободная творческая деятельность во
многом определяет социокультурную ситуацию.
По мнению Э. Тоффлера, новая инфосфера третьей
волны создает новую интеллектуальную среду, благодаря
быстрому распространению компьютерного интеллекта.
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Неоднородность социума обусловлена в этой ситуации
многими факторами, к числу которых относится –
геополитическое
местоположение,
географическое
местоположение, уровень социально-экономического
развития,
этнические,
религиозные
и
другие
характеристики, в том числе и уровень распространения
и покрытия информационного блока.
Неоднородность информационного поля социума
обусловлена одна из актуальных культурологических
характеристик современности, а именно «экологизацией»
культуры.
Экологизация культуры – это переход к экологически
ориентированной культуре, дающей возможность
человеку сохранить среду своего обитания и выжить
физически и духовно. На первый план выдвигается
антропологическое измерение культуры. Культура
должна обеспечить целостность человека, его здоровье и
счастье в условиях, когда немало факторов научнотехнического и социального развития разрушают эту
целостность, отрицательно влияют на здоровье человека,
мешают достижению его счастья. Урбанизация,
искусственная среда обитания отрывают человека от
природы; убыстряющийся ритм жизни нарушает его
физическое и психическое равновесие. Можно считать,
что сохранение природной среды и человека как части
природы – одна из основных функций культуры. Эта
функция тесно связана с другой, не менее важной
функцией, которая возникает в процессе эволюции
индустриального общества к информационному –
функция адаптации к динамически изменяющейся
информационной среде. Потоки информации утомляют
человека, множественность контактов деформирует его
эмоциональное развитие. В данном аспекте культура,
призванная сохранить «экологию человека» как части
природы, должна стать фактором воссоединения человека
и природы, общества и природы, распространения новых
знаний, ценностей и норм поведения. Экологически
ориентированная
культура – это
прежде
всего
нравственно ориентированная культура.
Культуротворческое, этическое мировоззрение не
позволяет человеку пассивно созерцать, как разрушается
природная среда (да и культурная тоже). Человек
становится «экологически активным». Нравственная и
экологическая
культура
в
своих
сущностных
характеристиках сближаются. Составляющие их
подсистемы, их элементы, конечно, различны, но цели и
задачи, в сущности, тождественны. Это особенно четко
видно при анализе негативных последствий развития
рыночных отношений, противоречивое, а иногда и
уродливое становление которых нарушает природное
равновесие и гармонию отношений «человек-природа».
Такое отношение лишено технофобии. Оно требует
лишь более адекватного понимания природной среды,
ясного представления о том, какие технологии, какую
культуру нужно создать, чтобы не провоцировать
экологического кризиса. Объективные процессы,
происходящие в социуме, свидетельствуют о том, что
именно культура способна стать решающим фактором
экономической, политической стабилизации и тем
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самым смягчить некоторые негативные последствия
развития современной информационной цивилизации.
Выводы. В процессе интеграции неоднородных
социумов
в
качестве
основных
составляющих
интенсификации информационных процессов выделяют
неуклонное возрастание скорости передачи сообщений,
увеличение объема передаваемой информации, ускорение
обработки информации, все более полное использование
обратных связей, увеличение объема добываемой новой
информации и ускорение ее внедрения.
Результат процесса интеграции позволяет решить
следующие задачи и определить пути формирования
информационной культуры:
1) дать представление о вхождении мировой
цивилизации в информационное общество;
2) сформировать представление о сложности и
многообразии существующих информационных ресурсов;
3) вооружить алгоритмами поиска и аналитикосинтетической переработки, извлечения и оценки
информации, преобразования найденной информации и
получения на этой основе новых данных; научить
технологии подготовки и оформления результатов
самостоятельной работы.
Таким образом, информационная культура и ее
формирование должны быть подчинены следующим
принципам:
– принципу культурологического подхода;
– принципу системного подхода;
– принципу интегративности;
– принципу деятельного подхода;
– принципу технологического подхода;
– принципу непрерывности.
И
тогда
информационная
культура
станет
информационной компонентой человеческой культуры.
Литература
1. Атоян А.М. Информационная культура личности в условиях
информатизации общества. – М., 2004. – 280 с.
2. Еляков А.Д.
Информационный
тип
социального
неравенства.  СОЦИС, 2004, № 8. – c. 14-29.
3. Инглегарт Р.
Культурный
сдвиг
в
зрелом
индустриальном обществе // Новая постиндустриальная волна
на Западе. – М., 1999. – 259 c.
4. Информатика: Достижения, перспективы, возможности.
/ Семенюк Э.П., Урсул А.Д. – Наука, 1988. – 176 с.
5. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999. – 277 c.
6. Шереветов В.И. Определение свойств виртуального //
Виртуальное пространство культуры. – СПб., 2000. – С. 56-58.
References
1. Atoyan A.M. Informatsionnaya kultura lichnosh v usloviah
informatizatsii obschestva.  M., 2004.  280 s.
2. Yelyakov A.D. Informatsionnuy tip sotsialnogo neravenstva,
SOTCHIS, 2004, №8.  s.14-21.
3. Inglegart R. Kulturnuy sdvig v зrelom industrialnom
obtshestve // Novaya postindustrialnaya volna,  M.,1999.  259 s.
4. Informatika: Dostirheniya, perspektivy, voзmorhnosti /
Semenyuk E.P., Ursul A.D.  Hauka, 1988.  176 s.
5. Toffler E. Tretya volna.  M., 1999.  277 s.
6. Sherevetov V.I. Opredelenie svoystv virtualnogo //Virtuanoe
prostranstvo kultury.  SPb., 2000.  s. 56-58.

20

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017

Savich A.V.,
senior teacher the Department of history of the Ukrainian, National metallurgical Academy of Ukraine, tuknu@mail.ru
Ukraine, Dnipro
THE CREATION OF INFORMATION CULTURE IN THE HETEROGENEOUS SOCIETIES
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The object of this article is the attempt to consider the ways of formation of information culture in the beterogeheons
societies, methods of interaetion betueen a man and information. The brief history of the present problem with chronological
index is given; paradigm and the model of information society are designated; information categories – information
civilization, information field and information culture, culture witn ecological index are concluded. The main method used is a
comparative analysis of the obtaining information sources and its adaption to social - cultural processes in a society.
In the capaciry of the conclusions the tasks for creation of information culture and the principles which must be obeyed in
the process of human culture development are designated.
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ
МАРТІНА ГАЙДЕГГЕРА
У статті розглядається екзистенційна визначеність буття у філософії Мартіна Гайдеггера через
Dasein як тут-присутність та категорію суще, завдяки яким буття саморозкривається та
наближається до людської екзистенції. Основою дослідження є феномен буття в його
екзистенційному вимірі зі спрямованістю на майбутнє. Гайдеггерівське буття (Sein) виступає як
всеохоплююча, неосяжна, таємнича, трансцендентальна всезагальність, смисл якої завжди
прихований. Однак для розкриття сутності буття філософ звертається до розкриття буття через
суще та до феноменології, онтології, герменевтики, антропології. Буття сущого повинне нам
показати і дати відповідь на питання про смисл самого сущого. Саме буття виявляє нам буття
сущого, смисл сущого. Оскільки те, що ми запитуємо – це смисл буття, саме запитуване – це буття.
Об’єктом дослідження є проблема буття в його екзистенційній визначеності у філософії Мартіна
Гайдеггера.
Предметом дослідження є вираження буття через такі атрибути, як суще, Dasein, час,
всезагальність, людська екзистенція.
Ключові слова: буття, суще, Dasein, тут-присутність, час, екзистенція, логос, феномен.

Постановка проблеми. Проблема буття є завжди
актуальною. До цього поняття звертались античні
мислителі (Парменід, Платон, Арістотель), уся
середньовічна філософія та філософська думка Нового
часу. Осмислення феномену буття в онтикофеноменологічному руслі з його наближенням до
людської екзистенції належить М. Гайдеггеру, філософу
XX століття. Основою дослідження питання буття як
головної проблеми людської екзистенції були праці
М.Гайдеггера “Кант і проблема метафізики”,
“Подолання метафізики”, “Розмова на просьолочній
дорозі”. Однак за основу дослідження бралась основна
праця мислителя “Буття і час”, написана 1927 року, де
автор розглядає взаємозв’язок сущого і буття, буття
сущого і часу, буття через присутність, його розкриття
через різноманітні модифікації.
Мета роботи полягає в осмисленні буття в його
онтико-феноменологічному вимірі, а також розкриття та
саморозкриття цього поняття у філософії М. Гайдеггера
через суще, присутність, логос, людську екзистенцію,
феномен.
Виклад основного матеріалу. Основною працею
М. Гайдеггера є „Буття і час”, в якій мислитель піднімає
чи найважливішу філософську проблему – питання про
смисл буття (Sein) та його визначеність відносно
людського розуміння. Проблема сенсу людського буття
не є новою у філософській думці. Так, в античній
філософії її вперше почав розглядати Парменід, потім
Платон, Арістотель, Плотін. Однак першопочаткова
форма буття – архе як першоначало всього існуючого,
було
забуте.
Мартін
Гайдеггер
намагається
продемонструвати інший підхід до цієї проблеми в руслі
екзистенціалізму. Згідно поглядів німецького мислителя,
історія філософії демонструє не лише забуття проблеми
буття, але й підмінює буття сущим. В результаті

об’єктом вивчення в історії філософії замість буття стає
суще. Онтологія як вчення про буття перетворюється в
учення про суще. А тому на сьогодні, вважає
М.Гайдеггер, необхідно реставрувати проблему буття,
розв’язавши її з урахуванням перспективи сучасної
філософської традиції.
У філософській літературі буття визначається як
найзагальніша категорія, яка не потребує визначеності.
М.Гайдеггер же визначає буття як найбільш загальне і
найбільш порожнє поняття, яке не потребує дефініції,
“бо кожен, хто цим поняттям користується, зі самого
початку розуміє, що воно означає” [6, с.24]. Виходячи з
цього, філософ пише так: „Ми рухаємось завжди в
якійсь буттєвій зрозумілості. Всередині нас постає
спеціальне питання про смисл буття і тенденція до його
осмислення. Ми не знаємо, що означає „буття”. Але вже
коли ми запитуємо, „що є „буття”? – ми дотримуємось
певної зрозумілості цього „є”... Нам невідомий навіть
горизонт, з якого ми повинні були б схоплювати і
фіксувати його смисл. Ця усереднена і смутна
зрозумілість буття є факт” [6, с.21].
Питання „що є буття?”, „що таке буття?” можна
звести до визначення поняття, що й намагався зробити
Арістотель, зводячи дане поняття до визначення роду.
М.Гайдеггер критикує класичний арістотелівський
підхід, підкреслюючи, що він ускладнює та
унеможливлює визначення даного поняття. Сам
Арістотель, виходячи з посилки, що буття є найбільш
загальне та універсальне поняття, опонуючи Платону,
показує неможливість для буття бути родом. Буття у
нього є вищою „всезагальністю”. Ця „всезагальність”
буття перевищує всяку родову всезагальність.
У книгах 4-ій та 7-ій „Метафізики” Арістотель
бачить вирішення проблеми в тому, щоб оголосити
поняття буття двозначним і сумнівним, відмовитись від
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нього і „замінити” його поняттям „субстанція”, де буття
нібито збирає свою єдність за допомогою субстанції.
М.Гайдеггер же бачить причини невизначеності
буття у тому, що воно не є суще, тобто не осмислюється
за допомогою S (суб’єкта мислення) – зв’язки („є”) – Р
(предиката висловлювання). „Буття справді не можна
розуміти як суще”; „буття не може визначатись шляхом
приписання йому сущого” [6, с.18].
Однак М.Гайдеггер не категоричний і не послідовний
щодо постановки самої проблеми буття. Цілком
можливо, що й не існує проблеми визначеності буття, а
воно уподібнюється „вродженій ідеї”, яка завжди
присутня в мисленні. Людина користується поняттям
„бути” і має утаємничене розуміння поняття „буття”.
Наприклад, бути вдома, бути нещасним тощо. Та все ж
з цього не випливає зрозумілість, а навпаки –
прихованість та суперечливість.
У праці „Буття і час” М. Гайдеггер розглядає буттєве
питання не лише в
онтологічному, але й в
лінгвістичному смислі. Проаналізувавши етимологію
самого поняття „бути” (Sein), мислитель доходить
висновку, що мова, якою користуються філософи,
неможлива для пояснення смислу буття. Тому, перш ніж
стати проблемою онтології, поняття „буття” стає
проблемою мови. Недоречним буде і метафізичне
питання: „Що є буття?” Адже насправді запитують не
про буття, а про суще, яке затемнює проблему буття.
Буття не можна ототожнювати з сущим, а, відповідно,
буття взагалі не є, воно редукує в „ніщо”.
М. Гайдеггер створює формальну структуру питання
/ запитання, звідки утворюється такі категорії: 1) das
Gefragte – те, про що запитують (запитуване); 2) das
Befrage – той, хто запитує; 3) das Efragte – те, що буде
віднайдене, „відоме в результаті запитання” [Див.: 6,
с.19-20]. При цьому das Efragte є тим реальним шуканим,
яке мається на увазі при пошуку та аналізі предмету
дослідження das Gefragte. З цього випливає, що
головним в буттєвому питанні, згідно М. Гайдеггера, є
не суб’єкт, тобто той, хто запитує, а саме запитуване,
тобто саме буття. Тому буття (Sein) виступає як
всеохоплююча, неосяжна, таємнича, трансцендентальна
всезагальність. Смисл буття завжди прихований. Однак
для розкриття сутності буття використовується
спрощений підхід до розуміння сутності. Таким
спрощеним підходом щодо розуміння смислу буття
виступає суще. Буття сущого повинне нам показати і
дати відповідь на питання про смисл самого сущого.
При
цьому
онтико-онтологічна
дистанція
не
протиставляє буття і суще. Саме буття виявляє нам
буття сущого, смисл сущого. Оскільки те, що ми
запитуємо – це смисл буття, саме запитуване – це буття.
Тоді те, що задається питанням про своє буття, це і є
саме суще. Саме суще ми до-запитуємо щодо його
буття.
Щоб суще могло бути автентичне, істинно видавати
характеристики свого буття, воно, як вважає
М. Гайдеггер, зі своєї сторони повинно стати відкритим,
доступним, показати себе, яке воно є. Для вияснення
смислу буття і смислу сущого ми безпосередньо повинні
звернутися до самого сущого. Однак М. Гайдеггер
запитує, на яке саме суще ми повинні звернути увагу

перш за все і через яке суще нам відкриється і смисл
сущого, і смисл буття? Адже суще постає в своїй
різноманітності значень і смислів. „Під сущим ми
багато-що розуміємо, – пише М.Гайдеггер – це і те все,
про що ми говоримо, що маємо на увазі, до чого маємо
ту чи іншу належність, і те, що ми і як ми самі суть” [6,
с.22]. Це означає, що „буття знаходиться в сущому, але з
якого сущого слід визначати смисл буття?” [6, с.22]. Яке
суще найбільше пов’язане з буттям? Ці питання
передбачають одну відповідь: ми звертаємось до того
сущого, яке безпосередньо і задає питання про буття,
тобто до самої людини, людського існування. З точки
зору М.Гайдеггера, це спрощене суще, запитуване
володіє унікальною характеристикою, яка принципово
відрізняє його від іншого сущого. Суще безпосередньо
пов’язане з буттям. Саме воно і задає питання про смисл
буття. „Буття кожного разу є буття сущого (die Seinden)”
[7, с.24]. Але воно не є саме це суще. „Буття і бутійна
структура лежить над всяким сущим і над всякою
визначеністю сущого” [7, с.56].
Буття сущого завжди впадає в прихованість,
неявність, а тому М. Гайдеггер вводить поняття
„присутності”. Присутність означає розімкнутість,
доступність у розумінні, вона потребує наявності та
розкриття втаємниченості, „це суще, яке ми самі завжди
суть...” [6, с.22]. Вона дає можливість, щоб суще зі своїм
буттям і через нього було розкрите. Присутність
необхідна для того, „щоб це суще змогло показати себе
саме по собі зі себе самого” [6, с.33]. А саме – показати
це суще із повсякденності. Із повсякденності
присутності висвітлюється буття цього сущого.
Присутність існує, щоб розуміти щось подібне буттю.
Те, з чого присутність розуміє і тлумачить дещо подібне
буттю, є час, який у М. Гайдеггера розглядається як
необхідна умова буття сущого, а тому він має
безпосереднє відношення і до присутності. Для
М. Гайдеггера час виступає принципом інтенції, і він
характеризує його як горизонт всякого розуміння буття,
а водночас і розуміння людиною. Буття присутності
знаходить свій смисл у часовості. М. Гайдеггер
визначає присутність через минуле: „...явно чи ні, але
вона [присутність] є своє минуле. Але це не тільки так,
що це минуле тягнеться нібито „за” нею, і вона
[присутність] володіє минулим... Присутність „є” своє
минуле за способом свого буття, яке кожного разу
„збувається” із майбутнього вчорашнього” [6, с.36].
Минуле не слідує за присутністю, а йде вперед неї.
М. Гайдеггер вважає, що вся проблематика грецької
онтології повинна також виходити з феномену
присутності. Присутність, тобто буття людини, виглядає
як ξψον λογο ύεχων живуче, чиє буття сутнісно
визначається здатністю говорити λεγειν.
Загальним поняттям, яке дозволяє інтерпретувати
буття через присутність, є логос, створений ще
Гераклітом, однак не менш актуальний в XX – XXI
століттях. Поняття логос (λογος) зустрічається у творах
Платона та Арістотеля. За своєю суттю воно
багатозначне і тлумачиться як розуміння, судження,
поняття, дефініція, основа, відношення [8, с. 49]. Однак,
як вважає М.Гайдеггер, антична традиція тільки
затемнює поняття „логосу”. „Логос – це перш за все
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мова. „ Логос дає бачити те, про що йде мова” [6, с.50].
Але логос – це не будь-яка мова, а та, котра „робить
очевидним те, про що „мова” в цій мові” [6, с.50]. Тобто
така мова, яка висвітлює смисл сказаного, приводить
суть розмови до визначеної очевидності. „Суть логосу
полягає в даванні бачити, в розкритті самої суті сущого,
речей” [6, с.52]. Логос як давання бачити, згідно
М. Гайдеггера, може бути істинним або хибним.
„Істиність” логосу означає виявлення сущого з його
втаємниченості, прихованості і надання можливості
побачити його неприхованим. Сама мова дозволяє
розкритись сущому як такому і буттю як такому.
Структурно дозволяє розкритись і виявити значення
слів феноменологія. Сам М. Гайдеггер пише, що праця
„Буття і час” стала можливою у написанні тільки на
основі закладених Е. Гуссерлем „Логічних досліджень”,
з яких феноменологія віднайшла собі шлях.
Феноменологія дає можливість розкритись сущому як
такому, стати очевидним, наявним. Вона служить для
розкриття феноменів, які є таємничими за своєю суттю.
Проте „феноменологія” – це перш за все методичне
поняття. Що ж являє собою цей методологічний метод
дослідження? Щоб відповісти на це питання,
М. Гайдеггер
звертається
до
етимології
слова
„феноменологія”. Феноменологія є наукою про
феномени. Але це пояснення є нам незрозумілим. Якщо
ж звернутись до етимології слова, то „феномен”
походить від грецького дієслова, яке означає „виявляти
себе”. Отже, феномен означає те, що виявляє себе, стає
очевидним. Поняття „феномен” трактується як „являюче
себе буття сущого, його осмислення” [6, с.53].
Для
М. Гайдеггера
феномени
існують
і
розкриваються у феноменології. „Феноменологія” не
іменує предмету свого дослідження. Це слово спрямовує
на спосіб виявлення і опрацювання того, що в цій науці
повинно трактуватись. Наука про феномени означає таке
схоплення її предметів, що все, що нею досліджується,
повинне пропрацьовуватись у прямому його доведенні.
Феноменологія має за мету дозволити буттю виявити
самого себе, дати можливість саморозкритись.
Феноменологічний метод дозволяє розкрити буття як
феномен. Феноменологія дозволяє буттю проявитись як
феномену, „як самому-себе-через-себе-саме-являюче”.
Феноменологія, згідно М. Гайдеггером, пов’язана з
онтологією і лише за цієї умови можлива як така. Але,
оскільки феноменологія є наукою про буття сущого, яке
належить і до сфери онтології, то виникає необхідність в
загальній онтології створити фундаментальну онтологію,
яка досліджувала б онтологічно-онтичне суще, тобто
присутність, або ставила б проблему про смисл буття
взагалі. Феноменологія присутності, в свою чергу, маючи
завданням розкриття смислу буття сущого, має характер
герменевтики,
тобто
тлумачення.
Однак
така
герменевтика не просто тлумачить, роз’яснює, але й
розробляє „умови можливості всякого онтологічного
пошуку” [6, с.56]. Згідно М.Гайдеггера, „взята предметнозмістова феноменологія як наука про буття сущого –
онтологія... Онтологія і феноменологія – не дві різні
дисципліни серед інших приналежних до філософії...
Онтологія і феноменологія характеризують саму
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філософію за предметом і способом розробки. Філософія
є універсальна феноменологічна онтологія...” [6, с.50].
На основі аналізу понять „феномену” і „логосу”
загальний аналіз розкривається з аналітики Dasein в
онтологічному розумінні. Слід зазначити, що Гайдеггер
розглядає це поняття в контексті строго онтологічної
проблеми в класичному значенні цього слова.
М. Гайдеггер звертається до Dasein, щоб поставити
питання про буття зі самого початку. Витоками цього
питання є власне буття, присутність (Da-Sein). Dasein
визначається як „суще, в бутті якого мова йде про саме
це буття” [ 6, с.52].
Dasein характеризує людське існування взагалі як
життя, діяльність, праця як „праксіс”. Це загальна
характеристика, але відноситься до кожної людини
зокрема, навіть якщо одна людина поводиться як всі, це
все-таки є визначення його власного Dasein-буття. „Це
слово... дар мови Гайдеггера, для якого вся „мудрість”
людського буття і полягає в тому, щоб дати буттю в його
істині бути, da zu zein. Воно буде підказувати йому
думку самого буття” [10, с.65].
Водночас слово Dasein не визначає ні людину, ні
світ, ні буття, а лише джерело їх можливості, їх „ще не”,
їх початкові відносини. У Dasein всі можливі
тлумачення поняття та ідеї редуційовані до їх власне
начала, до їх можливості, до ніщо... А тому можна
сказати, що М.Гайдеггер в самому слові Dasein звертає
увагу не на якесь особливе його значення, а на саму його
внутрішню форму, при цьому порожню форму, форму
смислової порожнечі, яка не несе етимологічнопервинного значення, а лише задає умови можливості
напівнаявного смислу.
„Dasein Гайдеггера не людина, не світ, не буття, не
існування... Воно знаменує собою останній слід
феноменологічної редукції до начала начал, до сущого в
цілому, яке... є ніщо” [3, с.453]. Місце (Da) може
вміщувати буття (Sein), оскільки завжди вміщує ніщо
(das Nichts).
Dasein є іменником і походить від дієслова est da, що
означає прийшов, настав, бути присутнім. Однак
присутність Dasein не означає бути тут і тепер. Можна,
наприклад, цікаво провести час і все ж бути відсутнім.
Можливість бути відсутнім (Weg-Sein) і бути присутнім
(Da-sein) є характерною ознакою людського буття
(Sein).
Сутність Dasein, таким чином, полягає в його
екзистенції.
М. Гайдеггер
принципово
розрізняє
екзистенцію як наявність, з однієї сторони, і екзистенцію
як можливість – з іншої. Те, що сутність Dasein лежить в
його екзистенції як можливості, полягає в наступному:
Dasein завжди є своя власна можливість, тобто Dasein
„завжди може „вибирати” себе, і знаходити себе, тобто
виявляти свою власну сутність, проектувати своє власне
життя, але одночасно і губить себе.
Звідси, М. Гайдеггер розділяє екзистенцію на два
модуси: істинна екзистенція (власне буття) і неістинна
екзистенція (невласне буття). Причому М. Гайдеггер не
вкладає жодного етичного змісту в поняття „істинне” і
„неістинне”. Неістинна екзистенція не означає, що у ній
закладене „небуття”, або що вона являє собою „нижчу”
ступінь буття. Неістинність, можливо, і найбільш повно
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розкриває Dasein в його активності і життєвості. Однак
якщо і розглядати „неістинність” як щось „негативне”,
то модус неістинності Dasein являється необхідною
умовою набуття Dasein своєї істинної екзистенції.
Dasein як суще, на відміну від іншого сущого, не
являє собою деяку наявність, тобто деяку річ, предмет. В
Dasein існує перевага existentia перед essentia. Таким
чином, Dasein завжди існує як деяка феноменальна
область.
Аналітика Dasein є частиною фундаментальної
онтології, „трансцендентальної” онтології, так як
мислення М. Гайдеггера спрямоване на виявлення
межових характеристик буття і людського існування, на
виявлення апріорі, умов можливості самого буття і
людини. М. Гайдеггер показує принципову помилку
Р. Декарта і Е. Гуссерля. Постулюючи відому тезу cogito
ergo sum, Р.Декарт і Е. Гуссерль досліджували лише
одну складову цього тезису – свідомість, „Я”, а другу
складову – sum – саме існування цього „Я” залишали
нерозкритим.
Висновки. Проблема смилу буття, яка є головною у
праці М.Гайдеггера „Буття і час”, підлягає осмисленню і
розкриттю. Буття „саме-в-собі-себе”не усвідомлює.
Воно пізнається завдяки сущому, під яким філософ
розуміє людину, „Я”, самість, людську екзистенцію.
Хоча людина, користуючись поняттям „буття”, має
підсвідоме його розуміння, та все ж для пояснення його
смислу застосовує функцію мови. М. Гайдеггер,
відповідно, вдається до феноменології, яка і має за мету
спрямувати „буття” на виявлення самого себе,
саморозкриття.
В онтологічному вимірі буття розкривається через
„присутність”. М. Гайдеггер, аналізуючи екзистенціальний
онтологічний підходи щодо тлумачення поняття „буття”,
намагається показати феноменологію та онтологію у їх
тісному взаємозв’язку.
Повсякденне людське життя, існуваня виявляється
через Dasein. Із Dasein випливає „істинна” та „неістинна”
екзистенція, яка, щодо етичного змісту, не має переваг
одна перед одною. Головною особливістю Dasein, як
вважає М. Гайдеггер, є те, що воно виявляє себе у світі.
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EXISTENTIAL CERTAINLY OF BEING IN THE PHILOSOPHY OF MARTIN HEIDEGGER
This article considers a problem of existential determines of being of Martin Heidegger through Dasein as a presence here
and the category of thing. Thanks these concepts the being can be revealed and closed to the human existence. The base of
investigation is the phenomenon of being in its existential dimension of orientation to the future. Through time the being is
express as a presence in a future.
Heidegger’s being (Sein) appears as a being of comprehensive, immense, mysterious, transcendental universality, the
meaning of which is always hidden. However, philosopher expresses of being through the thing and to the phenomenology,
ontology, hermeneutics, and anthropology. Self-being reveals to us the being of thing. What we ask – is the meaning of being,
and have requested – is the being.
The object of research is a problem of being in its existential certainly in the philosophy of Martin Heidegger.
The subject of research is an expression of being through attributes such as thing, Dasein, time, universality, human
existence.
Key words: being, thing, Dasein, presence here, time, existence, logos, phenomenon.
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СОЮЗ ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ: ДУХОВНА ЕКСПЕРТИЗА –
ІСТОРІЯ, АНАЛІЗ, ВТІЛЕННЯ
У статті розглядається проблема релігієзнавчої експертизи на основі аналізу її історичної різновиди духовної експертизи. Доводиться думка, що духовна експертиза виникає як соціальне замовлення з боку
держави до церкви, коли в результаті судової реформи виникає проблема регулювання релігійного життя.
Наведені приклади історії духовної екпертизи і особливостей її втілення. Розглядається критика духовної
експертизи та її можливості.
Ключові слова: Релігієзнавча експертиза, духовна експертиза, нові релігійні рухи, сектознавство.
Постановка проблеми. Економічна і політична
криза в Україні ознаменувався черговим сплеском
різних нових релігійних рухів, новими скандалами і
викриттями в пресі. Песимістичні настрої в суспільстві
обернулися черговою хвилею апокаліптичних настроїв
навіть в тих релігійних рухів, для яких ця тенденція була
відсутня з моменту їх виникнення і існування до
сьогоднішнього дня. З'явилися чергові терміни настання
загального «кінця світу». Виникнення певної соціальної
напруженості в області релігійної сфери стало
відповідною реакцією на відсутність з боку наукової
громадськості адекватної реакції на рішення проблеми
видів релігієзнавчої експертизи і активізації різних
релігійних
центрів.
Необхідність
перегляду
взаємовідносин церкви і держави змушує звернути
увагу, на що існувала в минулому процедуру духовної
експертизи, її можливостей.
Нова зароджується модель може в подальшому
призвести до делегування деяких функцій держави на
саму релігію, як і навпаки, а далі до переходу від
«поліцейської релігії» до виникнення і формування
більш тісних відносин в релігійній сфері, можливо,
виникненню нового виду контролю – «релігійної
поліції». Але відразу слід зауважити, на наш погляд,
будь-існування контролю над релігійною свободою є
штучним утворенням, що вимагає певні ресурси для її
здійснення, але системний підхід до цього питання,
розвиток коопераційної моделі відносин між релігією і
державою створить природний контроль, де більш
«старші» релігії зможуть стежити за «молодшими», а
мірою такого контролю буде високий градус наукових
досліджень забезпечують методологію взаємовідносин в
суспільстві.
Мета роботи. Проаналізувати роботи Ю.В.Тихонравова,
А.М. Бобріщева-Пушкіна,
В.І. Ясевич-Бородаївські,
В.А. Маклакова і ін. На предмет зображеннями ними
судового законодавства по релігійним справах, для
виявлення процедури духовної експертизи, її проблем,
особливостей, гідності і недоліків.
Виклад основного матеріалу. Експертиза як
правове явище, виникла в судочинстві, як стверджує
Н.Е. Муженская [1, с.9]. Так вже в Руській Правді
міститися деякі терміни, які можна розглядати в якості
почав, провісників правового інституту експертизи в
цілому і судової експертизи зокрема. Теоретичне

обґрунтування і правове закріплення експертиза, що
іменувалися в різні періоди історії оглядом, оглядом і
лише пізніше експертизою і існувала раніше в формі
участі в судочинстві сторонніх людей, обізнаних людей
(осіб), а нині експертів, також отримала саме в
кримінально-процесуальному законі і право .
Аналізуючи зміст ст. 325-336 Статуту кримінального
судочинства, ми бачимо, що закон вживає тільки ці два
слова: зведені особа, для позначення експерта взагалі, і
судовий лікар, для позначення медика експерта. Ці слова
«експерт», «експертиза» введені у вжиток у Франції.
Вони походять від латинського expers – зведені,
Sachverstandige; тому експертиза позначає дії обізнаного
особи, зобов'язаного скласти пояснення будь-якого
спеціального предмета, на вимогу державних і
громадських властей, а так само приватних осіб. Коли
виявилася потреба особливого вираження для
позначення дій обізнаного особи, при виконанні вимог
закону і підлягають влади, тоді вираз «експертиза» було
знайдено готовим у французькій судовій літературі і
засвоєно усіма іншими освіченими мовами. І вже з
1876 р. терміни «експертиза», і «експерт» стали активно
вживатися в циркулярі Міністерства юстиції, що
регламентували окремі питання виробництва експертиз
у кримінальному судочинстві.
Поняття «духовна експертиза», як історичний
різновид релігієзнавчої експертизи, вперше в сучасності
була представлен Ю.В. Тихонравовим в його книзі
«Судове релігієзнавство» [2, с.226-227]. Він спирався на
ряд дореволюційних авторів, які писали на цю тему.
Одним з таких заслуговують увагу був А.М. БобрищевПушкін - юрист, автор багатьох робіт. Він стверджував,
що в імператорській Росії був багатий досвід участі
фахівців в сфері релігії (як богословів, так і світських
вчених) в слідчих та судових діях. Ці фахівці виступали
як експерти, які повинні були на підставі аналізу
віросповідних документів і опитування підсудних
давати висновок про те, з яким саме віросповіданням
має справу суд. А.М. Бобрищев-Пушкін зазначає, що
православні богослови, найчастіше колишні експертами
у цих справах, виступали як зацікавлена сторона,
оскільки законодавство стояло на сторожі інтересів
Російської православної церкви. Головним завданням
експерта було відрізнити заборонену секту (за
термінологією тодішньої судової практики) від секти
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дозволеної. Однак, як і в наші дні, в ті часи надзвичайно
часто одні секти зникали, інші з'являлися, при цьому
безперервно змішувалися один з одним і розколювались.
Тому так звана наука «сектознавства» виявилася зовсім
не в змозі слугувати теоретичною та методологічною
основою для виконання експертами процесуальних
завдань.
Для оцінки експертизи в справах з релігійних
злочинах «... однієї судової точки зору недостатньо в
якості критерію, так як догматичне зміст експертизи
духовної може бути оцінений тільки при грунтовному
знайомстві з тим, що претензійно іменується в
полемічній літературі наукою сектознавства; насправді
ж ця «наука» є нагромаджений в хаотичному безладді
необроблений історичний і сучасний матеріал, причому
матеріал цей доступніший для користування тільки в
творах полемічного, дуже часто тенденційного
характеру ... » [3, с.227]. Далі автор вказує на гігантське
число книг, брошур і статей (6885), виданих до початку
століття по «сектознавства». «Легко уявити собі, в якому
б положенні опинився сумлінну експерт, який би
поставив самому собі вельми природна вимога
ознайомитися, вже не кажу грунтовно, а тільки
приблизно з історією і догматикою сект, а так само з
творами, що викривають розкол. Я вже не кажу про
необхідність, нагальною для експерта в кожному даному
судовому справі, настільки володіти цим матеріалом,
щоб вміти орієнтуватися при дачі висновку і серед знову
виникають і щодня змінюються, а також зливаються і
пересікающіхся, що не піддаються навіть ісчесленіі,
різновидів розкол-сектанства ...» [4, с.227].
Аналізуючи дані уривки, виникає нерозуміння – чому
автори один за іншим (юристи за освітою), так
однозначно висловлюються по предмету експертизи. А
коли згадується мінливість предмета, велика кількість
виданої літератури з сектам, як перешкода для
юридичного супроводу справ, то це взагалі викликає
більше запитань, ніж є відповідей. Чому раніше вони не
виникали, а піднімаються тільки зараз? Адже історія
союзу церкви і російської держави вже налічувало
тисячоліття. Подібний висновок служить мінусом до
оцінки самому автору. Хіба не є завданням експерта
знання досліджуваної тематики? Все це говорить тільки
про те що автори неусвідомлено вказали на важливу
проблему, яка почала формуватися в результаті судової
реформи - як раз на неможливість на новому етапі без
духовної експертизи ( «сектознавчой експертизи» термін
ввів Яроцький [5, с.343]) слідувати процесуальним
завданням. Це в свою чергу вказувало на розрив в
розумінні з боку судової системи в віросповідних
справах.
Іронізуючи над можливостями духовної експертизи
Ю.В. Тихонравов наводить такий уривок А.М. БобріщеваПушкіна здійснюючи такий же помилковий висновок
слідом за цитованим автором, що існувало безліч
процесів над сектантами, де вирок виносився на основі
однієї переклички, що робиться при відкритті засідань.
«Можна було б припустити з деяким правом, за даними
поліцейських і судових протоколів, такий діалог. Суддя
каже: «введіть штундистів», розсильний відповідає –
«ось штундисти». Суддя запитує: «ви штундисти?»; слід

відповідь: «Ми штундисти». Суддя записує: «підсудні
зізналися і винні» » [6, с.227]. «Вкрай обмежений ... щодо
видів доказів у сектантських справах, суддя змушений
ставити вирок головним чином, якщо не виключно, на
експертизі; остання ж у ряді справ виявляє свою
неспроможність і теоретичну і практичну, бо щодо
конкретного застосування «науки сектознавства» і для
експертизи бракує фактів; при таких умовах кожен
окремий
суддя
власним
досвідом
поступово
приводиться до того, що в сектантському процесі
юридичне дослідження не застосовується і безплідно»[7,
с.227-228].
На наш погляд коріння цієї проблеми вказують на
нову поворотну епоху в судовій системі, що виникла в
переформатуванні відносин між церквою і державою.
Після
реформи
законодавчо
держава
почала
дистанціюватися від впливу та безпосередньої
підтримки православної церкви, відповідно від вироків
до нових релігійних рухів, на основі вказівок церкви, але
як існувати в нових умовах стало питання. І тоді як
вказує К.К. Арсеньєв: «З причини складності питання
про ставлення штундизму до баптизму мирові судді в
1899-му році вперше почали вводити в свою практику
експертизу при разберательства справ про штундісткіх
богомолельних зборах» [8, с.176].
Однак дані витримки так само показують наскільки
складні процеси розгорталися в державі для контролю в
релігійній сфері. Щоб зрозуміти цей момент для цього
треба згадати, хто такі були штундисти і чому, і в зв'язку
з чим подібний процес міг відбутися. Так з моменту
заснування особливого комітету в дореволюційній Росії
для перегляду і вироблення законодавства по
старообрядництва і сектанством, кожне десятиліття –
1864, 1874, 1883 і тисяча вісімсот дев'яносто чотири
випускалися законодавчих актів, які стосувалися осіб,
що відокремилися від панівної церкви. Останній же акт
від 4 липня 1894 року про штундизм отримав свою
сумну популярність, так як став універсальним
знаряддям боротьби проти всіх сектантів [9, с.12]. Це
останній акт широко представлений в літературі, так як
став вершиною вищевказаної проблеми.
Своє найменування штундизм отримав від
німецького слова Stunde – годину, який присвячувався
штундистами читання Слова Божого і співу. Спочатку
це ім'я використовувалося німецькими братствами в
Німеччині, які проповідують моральне відродження і
бажаючих заснувати суспільство істинних християн.
Після того як в 1817 вони потрапили до колоністів
південної Росії, вони неї задовольняючись громадським
богослужінням, збиралися в приватних будинках,
залучаючи і лютеран, менонітів і баптистів і за участю
духовних наставників вели релігійні бесіди. Цей
загрозливий фактор не міг бути не помічений останніми.
Відчуваючи небезпеку подібного впливу, лютерани і
меноніти звернулися до російського уряду за сприянням,
змальовуючи шкідливу діяльність своїх антагоністів. У
своєму обвинуваченні вони особливо підкреслювався
пункт,
на
прагненні
штундистів
спокушати
православних і на розповсюдження ними серед
російських Євангелія російською мовою. Поки в
боротьбі була замішана їх лише власна внутрішня
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політика, на це рух мало звертали уваги, і тільки
зазначений пункт мав вирішальне значення у подальшій
долі. Вони були заслані на Кавказ, а далі частково
повернутися за кордон. Цим прецедентом був створений
дуже слизький шлях для подальшої російської релігійної
політики. Офіційні сповідання лютеранського характеру
створили заради своїх цілей з «штундизму» якийсь
фантом для російського уряду, який в подальшому став
на шкоду самим же німцям [10, с.21], коли почалося
нове рух серед селян, під вплив перекладу Нового
Завіту, то в цьому стали звинувачувати самих же німців,
скориставшись їх же власним знаряддям.
Звернення «штундистами» повисло в повітрі, і
довгий час застосовувалася в повсякденному побуті в
якості лайки, близького до слова нігіліст, як чогось
невизначеного, що не естетичного, що виходить за межі
повсякденного життя і стало синім взагалі релігійного
отщепенчество [11, с.23]. Цим скористалися деякі
дослідники з духовенства, які зареєстрували новий
релігійний рух, загальним ім'ям штундизм, лише
розділивши нове від всякого іншого прбавкой старо і
младо-штундизм. В середині 90-х років це найменування
отримує невідповідну йому спеціальне забарвлення, і
«штундисти», як якась особлива вже секта, виділяються
із загального складу сектанства і, відповідно до закону
від 4 липня 1894 р. перетворюються на щось зловісне з
напрямком антидержавним [12, с.24].
Даний закон став універсальним знаряддям для
боротьби з релігійним різнодумством всіх відтінків.
Спершу, з'явившись на сторінках журналів духовного
відомства, вона баптиста перетворила в штундибаптиста, Мальованця в штунди-Мальованця і
охоплювала все більш і більш широкі кола інакодумців.
В силу законоположення від 4 липня 1894 р, вільний
термін втратив своє невинне значення і перетворився на
грізну зброю боротьби, дії якого немає меж, бо скоро,
мабуть, настане час, коли можна буде сказати: і штундукатолик,
штунду-лютеранин,
аж
до
штундуправославного [13, с.38]. У застосуванні ж до життя це
законоположення було обставлено так, що по букві його,
завдяки різним доповненням і роз'ясненнями, все нові
релігійні виявилися штундистами, не дивлячись на
протилежність їх релігійних світоглядів.
Законоположення це є законодавчим рецидивом, так
як відкинуло назад всі законодавчі рішення прийняті
раніше. Циркуляр від 3 вересня 1894 р, за № 24,
визнаючи секту штундистів вредною, перераховує все
антидержавні ознаки: «Вони, відкидаючи всі церковні
обряди і таїнства, не тільки не визнають ніяких влади і
повстають проти присяги і військової служби,
уподібнюючи вірних захисників Престолу і батьківщини
розбійниками, але і проповідують соціалістичні
принципи і т.д. »і потім додається, що штундистами
забороняється громадські молитовні зібрання». Отже,
сукупність
всіх
вище
перерахованих
ознак
характеризують штундистами.
Згадані тут ознаки виявилися настільки загальними і
властивими для всіх сект, що по ним можна визнати
«штундистами» всіх взагалі відщепенців від православ'я
(за винятком лише старообрядців) [14, с.41]. Хоч
касаційний департамент цілим рядом роз'яснень
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доводив, що звинувачення в штундісткой єресі не може
бути поширене органами адміністративної влади на інші
віросповідання, але як видно з судових справ,
приналежність
до
штундизм
встановлюється
нав'язуванням цих ознак ні в чому не винним людям.
Звідси тоді стає зрозумілі приклади застосування
духовної експертизи в книзі Ю.В. Тихонравова. Він
представив для аналізу діяльність відомого російського
адвоката Василя Олексійовича Маклакова, пов'язаного з
низкою віросповідних справ
не православних
християнських конфесій. У прикладі представлений
випадок над підсудним, що належить до бігунів, якого
на основі існуючого в їх перебігу ритуалу, який
називався «червоною смертю», звинуватили в смерті
свого однодумця ніби він його задушив червоною
подушкою [15, с.228-231]. Штучно створений міф про
ритуальне вбивство, непрофесіоналізм збив з пантелику
медичну експертизу. Духовна експертиза, яка виходила
спочатку з медичної, могла тільки констатувати що
легенда
про
«Червоної
смерті» могла
бути
правдоподібною і логічною, якщо покійний був
додушено, то інше стає зрозумілим. І тільки після
провалу на суді медичної експертизи і зустрічі
Маклакова в готелі з представником бігунів, пояснюючи
значення ритуалу «червоної смерті», підсудний був
виправданий. Насправді приклад показав, справа не
набула б благополучний результат, якби не було
розкрито значення даного ритуалу. Без спеціальних
знань було не обійтися, хоча треба зауважити, що в
якості експерта виступив тут представник самого
перебігу. З іншого боку ситуація показувало захисту не з
кращого боку, так як на результат справи вплинув по
суті справи сторонній, чи не запрошений на судове
засідання, але зумів змінити уявлення адвоката для
виступу в суді. Навряд чи це може характеризувати в
позитивному світлі даний процес – так як тут виникає
багато питань до тієї судовій системі і ніяк не розкриває
в негативному світлі духовну експертизу. Вона вказує на
теоретичні питання проблеми, а не як не стверджує
марність процедури.
Насправді більш вдалим прикладом на наш погляд,
описаним у Маклакова, є його найперше справу, взяте на
прохання Л. Толстого. Одного разу один представник
нового релігійного руху, проходячи повз фабрику,
вступив в словесний конфлікт з вихідними з неї
робочими за те, що вони насміхалися над ним. За те, що
він відповідав їм (можливо застосовуючи свою релігійну
термінологію) його притягли до відповідальності по 196
статті Уложення про покарання за «прагнення спокусити
в розкол». Вирок був побудований виключно на
протоколах дізнання, де були записані деякі фрази, як би
спрямовані проти Церкви. Суд його засудив і відразу
взяв під варту. Коли вже справа слухалася вдруге за
касацією, прокурором був Бобрищев-Пушкін, він
відмовився від обвинувачення в розбещенні (так як це
була більше словесна перепалка), але знаходив, що
підсудний винен в «блюзнірстві», нешанобливим
виразах за адресою Церкви, яку він дозволив собі
називати «овочевим сховищем» як було записано в
дізнанні. Почувши ці слова прокурора, підсудний
простягнув Маклакова богослужбову книгу, де без будь-
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якої глузування, а з великою пошаною Церква
іменувалася «овочевим сховищем». Не можна було
вважати блюзнірством цитату з богослужбової книги, в
усякому разі, намір цими словами надати неповагу
Церкви нічим не було доведено і підтверджено. Такий
несподіваний оборот з цією цитатою викликав у суддів
посмішку, і підсудний був повністю виправданий [16,
с.215-237]. Прокурору не треба знати зміст священної
літератури – для цього і необхідний експерт.
Легко в цьому сенсі уявити в такому випадку
ситуацію, коли стикаючись на вулиці з якимось
віруючим НРР і в процесі розмови він використовує
пару цитат зі свого священного писання і як легко його
відразу можна засудити за прозелітизм по відношенню
до пануючої церкви, а так само неповазі до неї.
Апогеєм «віросповідних» справ в Російській імперії
прийнято вважати «справу Бейліса». У центрі уваги цієї
справи була загадкова смерть київського хлопчика, яка
інкримінувалося єврею Бейліса в якості «ритуального
вбивства». Знову передумовою справи став міф,
заснований на нібито існували «бузувірських звичаї»
іудаїзму. Як зауважує Ю.В. Тихонравов, – тут проявилися
як сильні і слабкі сторони як правосуддя так і «духовної
експертизи», зокрема. Було проведено три експертизи –
медична, психіатрична і духовна, думки за якими
розійшлися, не тільки між ними, а й всередині кожної з
них.
Духовна експертиза зайняла велике місце в ході
процесу. Духовним експертам було пред'явлено
двадцять дев'ять питань, суть яких можна звести до
наступних проблем: яке значення для євреїв мають
Біблія, Талмуд, Шулхан-Арух, Каббала; чи можна
витлумачити окремі положення цих книг як ритуальні
приписи використання крові християн; чи існують
відповідні бузувірські напрямки в іудаїзмі.
Виступ литовського ксьондза І.Є. Пранайтіс було
різко направлено проти іудаїзму і в ньому
стверджувалося, що в авторитетних книгах іудаїзму
існують положення, в яких зашифровані імперативи
вбивства християн і ритуального використання їх крові,
особливо дитячої. А.С. Шмаков заявив, що у євреїв є
тексти, які євреї – нелюди можуть витлумачити як
приписи вбивати християн. Однак висновки інших
експертів були однозначні – ніяких розпоряджень до
вбивства християн і ритуального використання їх крові в
іудаїзмі немає, їх немає і в авторитетних текстах
іудаїзму, і вони суперечать самому духу цієї релігії. Як
відомо, судом присяжних Бейліс був виправданий.
Справа Бейліса залишила непоганий прецедент
використання експертизи для виникають у суду питань,
пов'язаних з релігією. У таких процесах, як справа
Бейліса, проявляється здатність духовної експертизи до
виявлення доказів відсутності складу злочину на
релігійному грунті. Однак сучасна практика, цілком
ймовірно, може продемонструвати зворотний здатність,
тобто можливість засобами релігієзнавчої експертизи
показати причетність тих чи інших релігійних рухів до
скоєних злочинів [17, с.231-235].
Звідси стає зрозумілим зауваження К.К. Арсеньєва
про практику минулих років по релігійним справах
незастосовні до сучасних умов. Не може головуючий в

суді, звернутися з прямим пропозицією звинувачення,
базуючись не на доказах їхньої вини, а на небезпеку їх
дій. Не може бути, щоб експерту була надана роль
обвинувача і дозволено втручатися в хід засідання, не
може, щоб захист обвинувачених була обмежена
відмовою в огляді речових доказів і в роз'ясненні
розбіжності між свідками; не може бути, нарешті, щоб
тодішнім судом була зроблена спроба усунути зі справи
заяву, спрямоване до точного відтворення того, що
відбувається в суді. Суду не личить посилювати
звинувачення, без того вже досить важке, приєднуючи
до одного офіційного обвинувачу іншого, не
передбаченого законом, штучно піднімаючи його
авторитет, не зупиняючи його навіть тоді, коли він
виходить за межі своєї ролі. Власне кажучи, справи про
злочини проти віри рідко вимагають участі експертів;
для вирішення в них питань у виняткових випадках
необхідні спеціальні наукові відомості. Так, наприклад,
у справах про розбещення з православ'я в розкол або
єресь поняття про розбещення чи потребує особливих
роз'яснень для присяжних засідателів, які у справах
цього роду все обов'язково повинні належати до
православного сповідання (хоча така вимога може
привести до упередженого ставлення до підсудних ).
Обов'язки і права експерта у справі про злочин проти
віри нічим не відрізняються від тих, які належать до
досвідченим людям на загальних підставах. І тут експерт
не повинен приймати на себе ні ролі свідка, засвідчуючи
ті або інші особисто йому відомі обставини справи, ні
ролі судді, керуючи ходом судового слідства, ні ролі
обвинувача, апелюючи до громадянського або
релігійному почуттю присяжних і переконуючи їх те чи
інше ставлення до підсудним. Головуючий, що допускає
відступ від цих підстав, здійснює тяжким порушенням
суддівського боргу [18, с.180-181].
Тому, коли Бобрищев-Пушкін критикує духовну
експертизу, він вказує що методологія, заснована на
догматичному розходженні різних релігійних рухів, не
може бути використана в суді. Звідси і вводити поняття
небезпечного релігійного руху теж неї слід. Основна
думка його роботи зводиться визнання безплідності
боротьби світськими засобами з відпадінням від
православ'я і спокушання в розкол і в доказ
неможливості для судової та взагалі світської влади
направляти покарання не стільки проти дій, скільки
проти думки [19, с.194]. Для оцінки дій, несумісних з
охоронюваною державною владою, не потрібен
духовний експерт. Вказівка, яке міг би зробити
богослов, що дії ці випливають або не випливають з
догматичного вчення, настільки другорядне з юридичної
точки зору, що підпадають під мотиву, що тільки заради
цієї мети для правосуддя занадто невигідно вводити
одночасно з духовної експертизою занадто ймовірну, як
показує практика, заплутаність в дослідження, а, може
бути, і допускати вторгнення в судову справу
пристрасті, властивого антисектантської експертизі, як
звинувачує стороні в сектантських справах [20, с.177].
Крім догматичних труднощів, автор вказує на
відсутність доказів, некомпетентність свідків або їх
необ'єктивність призводить до нехтування при виборі і
зважування доказів і навіть при постановленні
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обвинувальних або виправдувальних рішень так як все
одно вони будуть розвалені у виробництві в Урядовому
Сенаті. Але в цілому богословська експертиза потерпає
від спільних недоліками як особистості експерта так і
недостатнє знання предмета при його занадто великої
мінливості. А їх приналежність одному відомству
позбавляє їх необхідної незалежності не тільки в діях, а
й у думках [21, с.140-143].
А в нинішніх умовах зазначені перешкоди при описі
духовної експертизи, не можуть її характеризувати з
негативного боку. Відділення церкви від держави,
подальше вдосконалення правового законодавства,
більш розвинуті сектознавства (за формою і змістом опис вимагає окремої статті) все це веде до розвитку
духовної експертизи та її участі в оцінці сучасного
релігійного життя.
Використовувана нами опис про введення в
законодавство закону про штундистами або закону про
небезпечні релігійні організації демонструє підхід коли
держава і «традиційна» релігія створюють такий союз,
який може бути направлена на боротьбу з
інакомисленням як релігійним, так і політичним. Як
стверджує автор [22, с.12], вплив на видних урядових
чиновників у Франції і Німеччині з боку католицьких і
протестантських церков, привело, аналогічно, до спроби
посилення законодавства проти НРР. Це стало
можливим у зв'язку з тим, що в Європі виникло ряд
антікультового організацій, які виступили в якості лобі,
за фінансової підтримки окремих корпорацій, які
оплачують появу цих законів.
Сучасний зростання тероризму показує, що з будьякої релігії можна зробити інструмент для вбивства так
як апологетичний функція передбачає механізм
самозбереження (захисту) і поширення (місіонерської
діяльності). При їх певному взаємодії і підтримки може
стати небезпечною. Зараз ми спостерігаємо різкий
підйом православного екстремізму. Він спровокований
на основі того ж підходу і тими ж методами, як були
раскачени мусульманські екстремісти. Однак активне
поява РПЦ в ЗМІ в його державну підтримку і
наприклад процеси проти «побачилися Єгови» в Росії
говорить, що держава продовжує імперську політику
щодо НРР.
Висновок. Таким чином на основі аналізу хочеться
зауважити що значення духовної екпертизи в історії
недооцінене. Негативне уявлення про неї було
сформовано і наклалося в результаті тисячолітньої
історії церкви і госудаства, коли кожне з них мало свою
мету, багато з яких були втілені в жорсткі
адміністративні закони (репресивні заходи) по
відношенню до нових релігійних рухів. Правове
переформотірованіе цих відносин, створило імпульс для
пошуку форм контролю релігійного життя, один з яких
реалізувався в активному використанні духовної
експертизи в віросповідних справах суду, а з іншого
виникнення законодавства, що забороняє інакодумці
релігії. Безглуздо і неможливо сформулювати чіткі
правові критерії достовірного віднесення того чи іншого
релігійного об'єднання до сект з тим, щоб наступили
необхідні правові наслідки такого віднесення. Дійсно,
цілий ряд релігійних організацій (по суті – міжнародних)
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в силу їх антисоціальною та протиправної діяльності
можна заборонити, але при кваліфікації значної
кількості інших релігійних об'єднань буде дуже складно
віднести такі до якого-небудь, навіть самому
вичерпного, переліком ознак секти. Так в цьому і немає
ніякої необхідності, тому що замість закріплення
переліку ознак секти, що виражається в перерахуванні
певних діянь, які суспільство і держава визначають як
протиправні, доцільніше, логічніше і правомірно
заборонити такі дії як такі, ввівши відповідну
відповідальність за їх вчинення.
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UNION OF CHURCH AND STATE, SPIRITUAL EXPERTISE – HISTORY, ANALYSIS, IMPLEMENTATION
The problem of religion expertise based on analysis of historical types – spiritual examination. We have the view that spiritual
expertise emerges as the social order of the state church, as a result of judicial reform there is a problem of regulation of religious
life. Examples ekpertyzy spiritual history and especially its implementation. We consider the criticism spiritual expertise and its
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ В СВЕТЕ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
В статье проводится анализ глобальных проблем современной техногенной цивилизации, а также
путей их преодоления с использованием синергетической парадигмы научного знания. Автор склоняется к
мысли, что кризисные процессы не являются чем-то случайным и аномальным в человеческой истории.
Они представляют собой выражение законов Универсальной истории, которым подчиняются все
процессы в неорганической и органической природе. Подобные подходы представляются достаточно
конструктивными и позволяют наметить более адекватные и эффективные пути выхода из кризисных
ситуаций.
Ключевые слова: человек, цивилизация, кризис, порядок и хаос, Универсальная история, внутреннее
разнообразие, равновесие.

Постановка проблемы. ХХ век отмечен многими
серьезными сдвигами в экономической, социальнополитической и культурной жизни человечества.
Указанные сдвиги, во-первых, происходят, по
историческим меркам, невероятно быстро, а во-вторых,
приводят к серьезным переменам во всех сферах жизни
общества. Можно с большой долей вероятности
утверждать, что в течение последних двух столетий
наблюдается реальный прогресс в экономической,
социальной и гуманитарной областях, качество жизни
десятков, если не сотен миллионов людей стало
значительно выше, чем это было в прошлые столетия.
Развитые в цивилизационном отношении страны ныне
избавлены от голода и нищеты, имеют высокий уровень
благосостояния,
образования
и
медицинского
обслуживания, обрели свободу и уверенность в
завтрашнем дне. Сегодня многие осознают, что только
от нас самих, от наших знаний, энергии и воли зависит
наше благополучие и счастье.
Вместе с тем, последнее столетие отмечено
серьезным обострением глобальных проблем, которые
прямо или косвенно затрагивают интересы каждого
жителя планеты и всего человечества в целом. К
наиболее важным из них относят: сохраняющаяся угроза
мировой термоядерной войны; катастрофические
изменения климата; деградация окружающей природной
среды, ведущая к вымиранию многих видов живых
существ и существенному уменьшению биоразнообразия;
экспоненциальный рост численности людей; истощение
природных ресурсов; увеличивающийся разрыв между
развитыми и развивающимися странами; информационное
загрязнение планеты, ведущее к обезличиванию и
интеллектуальной деградации. В XXI веке к этим
проблемам добавились новые угрозы: острая нехватка
питьевой
воды;
многочисленные
проявления
терроризма: миграция миллионов людей из регионов,
охваченных войнами, голодом и климатическими
аномалиями. Налицо многочисленные признаки того,
что кризис может перерасти в глобальную катастрофу.
Выяснением
причин
глобальных
проблем
современности и путей выхода из создавшейся ситуации

занимаются многие ученые и научные коллективы. Хотя
сегодня мы далеки от решения большинства из этих
проблем, нельзя сказать, что проводимая в этом
отношении деятельность абсолютно безрезультатна.
Положительные изменения есть, однако основным
недостатком работающих в этом направлении
экспертных групп является то, что каждая из них
исследует какой-то отдельный сегмент проблем, не
пытаясь подойти к вопросу с интегральных,
философских позиций, увязывая в единую систему.
Между тем, очевидно, что все глобальные проблемы
имеют некий общий узел, точку сборки или центральное
ядро, вскрыв которое, можно целостно понять как
причины их возникновения, так и способы разрешения.
Целью данной работы является выяснение того,
можно
ли
считать
кризисы
и
катастрофы,
сопровождающие человеческую историю, чем-то
аномальным, из ряда вон выходящим, или же они
представляют собой нечто естественное, органически
присущее этому миру? В зависимости от того, каким
будет ответ на поставленные вопросы, возможны
различные варианты стратегий преодоления глобальных
проблем современности.
Изложение основного материала. Если попытаться
окинуть единым взором историю Вселенной, то можно
заметить, что здесь постоянно борются две силы или две
тенденции – энтропийная и антиэнтропийная. Происходит
непрерывное созидание неких форм порядка и их
разрушение. Последнее в полной мере справедливо в
отношении жизни на нашей планете и человеческой
цивилизации, где энергия созидания сменяется
деструктивными процессами как внутри человеческого
общества, так и в отношениях между цивилизацией и
окружающей природной средой. Общее направление
изменений во Вселенной характеризуется положительной
энтропией или стремлением к максимально простому и
равновесному состоянию, каковым является однородный
хаос. Однако жизнь и, в особенности человеческая
цивилизация, с момента своего появления двигаются в
противоположном направлении, а именно – в направлении
увеличения степени упорядоченности. Напрашивается
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вывод, что смысл обострившихся сегодня глобальных
проблем, их центральное ядро следует искать именно в
русле противоречивого единства двух составляющих –
порядка и хаоса. Если так, то для понимания существа
рассматриваемого вопроса имеет смысл обратиться к той
области, которая имеет наиболее весомые результаты в
исследованиях указанных проблем, а именно, – к теории
неравновесных процессов или синергетике.
В 20-30-е годы прошлого века большинство ученых,
оставаясь сторонниками классического естествознания,
в своих общефизических и философских обобщениях
ограничивалось, как правило, планетарными масштабами.
В большинстве своем они считали Вселенную
бесконечной и стационарной, а, следовательно, лишенной
истории. Наиболее ярко эти взгляды на мир выразили
Э. Леруа, В.И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден,
обосновавшие ту мысль, что история человечества
представляет собой определенную фазу истории
планеты Земля, завершающуюся созданием ноосферы.
Во второй половине ХХ века, в связи с новой
эволюционной космологией, получает импульс для
своего развития идея Универсальной истории, согласно
которой история человечества – это всего лишь этап
эволюционного развития Вселенной. Согласно этой
концепции, развитие жизни на нашей планете воплощает
ряд тенденций, которые обозначились задолго до
образования Земли и Солнечной системы. «Предмет
Универсальной истории, – отмечал А.П. Назаретян, –
развитие Вселенной с последовательным образованием
качественно новых реальностей; так что развитие живой
природы и общества оказываются фазами единого
поступательного процесса» [1, с.10].
Все версии Универсальной истории распадаются на
телеологические модели, которые рассматривают
историю в рамках теистических и околоначных
концепций, и те из них, которые базируются на
эксперементальных данных, полученных в физике и
других
естественных
науках.
Если
коснуться
последнего, то здесь также существуют определенные
различия. Водораздел между ними проходит по линии
признания главенствующими в сущем «равновесных»
(Л. фон Берталанфи, У.Р. Эшби и др.) или «неравновесных» (Г.Хакен, И.Пригожин и др.) систем. Последнее
является принципиально важным, поскольку признание
той или иной альтернативы ведет к разным следствиям.
По мнению И. Пригожина, «равновесие слепо» и только
неравновесные системы приобретают направленность
движения. «В равновесии – указывает И. Пригожин, –
молекула "видит" только своих непосредственных
соседей и "общается" только с ними. Вдали же от
равновесия каждая часть системы "видит" всю систему
целиком… Следовательно, только в неравновесной
системе, могут иметь место уникальные события и
флюктуации, способствующие этим событиям, а также
происходит
расширение
масштабов
системы,
повышение ее чувствительности к внешнему миру и,
наконец, возникает историческая перспектива, т. е.,
возможность появления других, быть может, более
совершенных, форм организации» [5, с.13].
Особенностью сохранения неравновесного состояния
является то, что здесь требуется постоянный приток

дополнительной энергии. «Чтобы удерживать состояние
неравновесия со средой, – указывает А.П. Назаретян, –
организм совершает работу, противопоставленную
уравновешивающему давлению. Для этого ему
необходима свободная энергия, источниками которой
служат другие системы. А чтобы добывать энергию
извне и самому не стать источником энергии для врагов,
необходима информация (выделено нами, – В.Ш.):
организм
должен
ориентироваться
в
среде,
предвосхищать события, организовать собственное
поведение в соответствии с меняющейся обстановкой,
т. е., формировать динамичные опережающие модели
мира» [1, с.10]. Таким образом, рядом с двумя
важнейшими параметрами, которыми оперирует
современная физика, – масса и энергия, – появляется
третий параметр – информация. Появление этого
компонента становится исключительно важным,
поскольку именно он может оказать решающее влияние
на дальнейшее существование ближнего и дальнего
космоса.
Одно из самых необычных явлений во Вселенной –
это то, что деятельность такой сложной неравновесной
структуры как человеческий разум в целом направлена
против общего энтропийного развития Вселенной. При
этом, антиэнтропийная деятельность может производиться
не иначе как за счет «потребления упорядоченности»,
т. е., ценой роста энтропии соседних с нею систем.
«Открытые
неравновесные
системы, – указывает
А.П. Назаретян, – наращивают объем антиэнтропийной
работы, захватывая в меру возможностей пространство
жизнедеятельности. На каком-то этапе «экстенсивный»
рост системы приводит к исчерпанию доступных
ресурсов; возникает кризис в отношениях между
неравновесной системой и средой» [1, с.16]. Указанное
состояние называется фазой бифуркации. В человеческой
истории – это кризисы м катастрофы.
«С приближением… к фазовому переходу, – отмечает
А.И. Неклесса, перед системой, словно перед витязем на
распутье, возникают четыре альтернативы: откат от
бифуркации с удержанием прежнего состояния, инволюция (архаизация), деструкция или обретение более
сложного порядка. На пути к трем горизонтам система
переживает хаотизацию организации, во время которой
она максимально уязвима: полноценная трансформация –
рождение нового порядка – невозможна без нарастания
нестабильности» [3, c.101]. В случае живых организмов,
возможна следующая альтернатива: «Если невозможно
сменить среду обитания, – пишет А.П. Назаретян, – то
дальнейшие события сводятся, в конечном счете, к двум
сценариям. Либо система достигает устойчивости,
приближаясь к равновесию, т. е. деградирует (простой
аттрактор), либо еще более удаляется от равновесия,
усовершенствовав
антиэнтропийные
механизмы.
Последнее достигается ростом внутреннего разнообразия
и усложнением структуры, а также формированием
более динамичной и дифференцированной модели
мира» [1, с.16]. Данный закон работает на всех уровнях
организации, но наиболее отчетливо он проявляется в
жизни человеческой цивилизации и человеческого
мышления.
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Синергетическая модель Универсальной истории
полностью применима к процессам социальной и
духовной жизни. Она демонстрирует естественные,
природные истоки жизни, человеческого разума и морали
без обращения к какой-либо мистике и религии. Согласно
этой модели, «социальный прогресс» выступает «цепью
успешных адаптаций к последствиям собственной
активности» [1, с.18] и является не целью, а средством
сохранения
неравновесной
системы
в
фазах
неустойчивости. В человеческой истории имело место
невероятное количество всевозможных кризисов. При
этом,
«Конструктивное
разрешение
каждого
антропогенного кризиса, – подчеркивает А.П.Назаретян, –
сопровождалось очередным повышением неравновесности
социальной системы, углублением искусственной
опосредованности социоприродных и внутрисоциальных
отношений и в целом – удалением общества вместе с
природной средой от естественного (дикого) состояния»
[1, с.18]. В этом можно убедиться, сопоставив
собирательство и охоту с земледелием и скотоводством,
сельское хозяйство – с промышленностью, промышленное
производство – с компьютерно-информационной экономикой. При этом, общая тенденция развития
человечества такова, что при всех благоприятных
обстоятельствах, люди будут всё дальше и дальше
уходить от того, что называется естественностью и
смогут существовать только в среде, становящейся всё
более искусственной, созданной их собственными
руками. Однако, сам этот процесс чреват серьезными
осложнениями.
Синергетическая модель, таким образом, позволяет
дать аргументированное, логически обоснованное
объяснение
тем
катаклизмам,
извращениям
и
злодеяниям, которые творили люди на протяжении
своей истории. Не «сатанинские проявления», не зло,
якобы заложенное в человеке от природы, а строгие
законы мироздания, которым подчиняется как
неорганическая, так и органическая природа, объясняют,
почему человек поступает так, а не иначе.
Может возникнуть вопрос: если даже деструктивная
деятельность человека имеет вполне естественные
причины, то какое место в нарисованной картине мира
занимает человеческая свобода, свобода человеческой
воли? Идея свободы является исключительно важной,
поскольку представляет собой тот фундамент, на
котором держится мораль и право, практически – всё
здание человеческой социальности. Правда, здесь сразу
же нужно внести небольшое уточнение: европейский
вариант морали и права. Данное уточнение
представляется исключительно важным. Действительно,
если принять во внимание тот момент, что о свободе как
основании морали и права заговорили в Европе, начиная
с XVI-XVII вв., то становится очевидным, что идея
свободы не является ни всемирно-исторической (она
появилась всего лишь 300-400 лет назад), ни
общечеловеческой (ее родиной является Европа, а,
например, в Азии и на других континентах мораль и
право базируются на иных основаниях). Одним из
ключевых моментов неевропейских систем морали
является то, что здесь доминантой является не
покорение природы, а стремление как можно точнее
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понять природу и адаптироваться к ней, вписаться в ее
естественные циклы. Данная идея находит в настоящее
время всё большее понимание в европейском
мировоззрении. Свобода человеческой воли будет
заключаться в том, чтобы уяснить универсальные
природные (синергетические) закономерности появления
и развития кризисных явлений и, на этой основе,
отыскать наиболее успешные стратегии их преодоления.
Касаясь вопроса решения глобальных проблем
современности, необходимо остановиться на идее техногуманитарного баланса, выдвинутой А.П. Назаретяном.
Суть ее состоит в том, что на протяжении всей
человеческой
истории
наблюдается
постоянно
изменяющийся баланс между военно-технологической
и нравственной составляющей цивилизации. «Анализ
большого числа антропогенных кризисов и катастроф в
различные исторические эпохи, и на различных
континентах, – отмечает данный автор, – позволил
выявить системную зависимость между тремя
переменными: технологическим потенциалом, качеством
культурной регуляции и внутренней устойчивостью
общества. Полученная зависимость – закон техногуманитарного баланса – состоит в том, что чем выше
мощь производственных и боевых технологий, тем
более совершенные средства сдерживания агрессии
необходимы для сохранения социальной системы» [2,
с.6]. Ссылаясь на многочисленные исследования,
проведенные в самых разных отраслях гуманитарного
знания, А.П. Назаретян указывает, что в истории нашей
планеты имели место пять переломов глобального,
планетарного значения и не менее семи в человеческой
истории. Все они развивались как проявление двух
закономерностей: закона отсроченной дисфункции и
правила избыточного разнообразия.
Закон отсроченной дисфункции говорит, что
наращивание антиэнтропийной активности какой-либо
системы (для биологической популяции, – рост ее
численности, увеличение потребления ресурсов и т.п.) –
накапливает разрушительные эффекты в отношениях
между объектом и средой, что ведет к тому, что прежние
механизмы жизнеобеспечения перестают работать.
Наступает полоса кризиса. Если система не найдет
возможности преодолеть кризис (например, сменить
среду обитания), то она либо разрушается, либо
вырабатывает антиэнтропийные механизмы с более
высокой
удельной
продуктивностью – величиной
полезного эффекта на единицу разрушений. Последнее
требует радикального роста организационной сложности
и "интеллектуальности".
При этом, шанс на преодоление кризиса во многом
определяется тем, какой объём – формально бесполезного –
избыточного разнообразия система успела накопить в
периоде относительно спокойного развития. «Если
отбор был не настолько жёстким, чтобы отбраковывать
так называемые слабовредные мутации, – подчеркивает
исследователь, – то в кризисной фазе маргинальные
элементы, игравшие прежде периферийную роль,
обеспечивают внутренний ресурс, из которого
черпаются новые модели и стратегии поведения» [1,
с.4]. Это правило конкретизирует общесистемный закон
необходимого разнообразия, сформулированный У.
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Эшби, и гласящий, что «управление тем лучше, чем
больше разнообразие управляющего воздействия и чем
меньше потери от неоднозначности управления» [6, с.1].
Выводы. Подводя итоги, необходимо отметить, что
выход социума из системного кризиса, в котором он
оказался, и переход на новый, более высокий уровень
может
быть
обеспечен
усовершенствованием
антиэнтропийных механизмов путем роста внутреннего
разнообразия и усложнением структуры, формированием
более динамичной и дифференцированной модели мира.
«Новый мир, – подчеркивает А.И. Неклесса, – это
жизнь с коротким циклом обновления и высоким
уровнем риска» [4, с.9]. Говоря предельно лаконично,
успешное преодоление системного кризиса, в котором
оказалась земная цивилизация, и выход на более
высокий уровень развития возможны только в том
случае, если ответом на усложнение мира будет
появление более сложного человека. Только от такого
интеллектуально сложного человека, его разума, доброй
воли и солидарности с другими людьми будет зависеть
то, каким будет мир будущего.
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GLOBAL PROBLEMS OF MODERNITY FROM A CERTAIN POSITION OF THE SYNERGETIC PARADIGM
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
This article analyzes the global problems of modern industrial civilization, as well as ways to overcome them with the use
of synergetic paradigm of scientific knowledge. The author is inclined to think that the crisis processes are not something
accidental and abnormal in human history. They are an expression of the laws of Universal History, which governs all
processes in organic and inorganic nature. Such approaches appear to be sufficiently constructive and allows to identify more
appropriate and effective way out of the crisis.
Key words: human, civilization, crisis, order and chaos, Big History, internal diversity, balance.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕКИЕ
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ)1
В статье на основе проведенного конкретно-социологического исследования – фокус-группы,
экспертного опроса, анализа документов, наблюдений и системно-сравнительного анализа изучаются
социологические, социально-психологические и правовые аспекты подростковой (детской) преступности
в Азербайджане в современный период. Также здесь уделяется внимание изучению роли и влияния
системы «общество-семья-образование-СМИ» на подростковую преступность, проблем беспризорных
детей, детей-сирот и подростков, в том числе их семьи, относительно того, что приводит их к
проблемам в социализации, адаптации в общество, а также приобщению их в криминальные круги и
совершению преступлений.
Ключевые слова: семья, беспризорные (уличные) дети, подростковая (детская) преступность,
противоправное поведение, преступность несовершеннолетних, девиантное и делинквентное поведение.
«Весь мир не стоит слезы ребенка»...
Постановка проблемы. Среди пороков современного
общества проблема подростковой (детской) преступности
занимает особое место. Приоритетной
задачей
современной социологической науки является поиск
социальных детерминант, определение комплекса
факторов, порождающих данную социальную проблему.
Вместе с тем, как в психологии, так и криминологии
значительно возрос интерес к проблемам детской и
подростковой преступности, причем основные причины
асоциального поведения ученые связывают с пороками и
недостатками микросреды, с совокупностью объективных
и субъективных факторов и.т.п. В криминологических
источниках также нередко можно встретить утверждение
о "непосредственной" и "опосредованной" причинах; о
причинах "первого", "второго" и даже "третьего" порядка.
Здесь следует подчеркнуть, что причины составляют со
своим следствием – преступностью – двухзвенную "цепь
причинения". Если продвигаться по ней дальше в
обратном направлении, то причины преступности в свою
очередь рассматриваются как следствие социальных
явлений,
их
порождающих
(при
наличии
способствующих к тому условий), т.е. как следствие
1

Исследование проводилось при поддержке "Внутриуниверситетской
Грантовой Программы 50+50"
Бакинского Государственного
Университета
и
основывается
на
результаты
конкретносоциологического
исследования,
проводимых
авторaми
в
Азербайджане с 2009-2010, 2013-2015, 2016-2017 гг., а также на
статистические данные и анализ документов.
1

предшествующего звена детерминации. С точки зрения
криминологов только ближайшая (непосредственная)
причина следствия заслуживает того, чтобы ее называли
причиной.
Такой
непосредственной
причиной
преступности является субъективный фактор: дефекты
психологии индивидов, социальных общностей. Все
остальные причины "бывших причин" являются
опосредованными
и
выступают
как
условия
преступности, а не ее причина. Результаты многочисленных криминолого-психологических исследований
подтверждают тот факт, что "непосредственные причины
и истоки виновного поведения всегда лежат в личности
человека, совершившего преступление. Другими словами,
никакие внешние обстоятельства не могут являться
определяющими причинами противоправного поведения,
если они не стали внутренними детерминантами
человеческой деятельности [1; 2, c.17; 3, c.67-77].
Цель и задачи исследования.
1. Используя метод корреляционного анализа
изучить социологические, социально-психологические и
правовые аспекты проблемы подростковой (детской)
преступности в Азербайджане на основе проведенного
конкретно-социологического
исследования – фокусгруппы, экспертного опроса, анализа документов,
наблюдений и др.
2. На основании системно-сравнительного анализа,
синтеза, индукции, дедукции и др. методов выявить роль
и влияние системы «общество-семья-образование-СМИ»
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на подростковую (детскую) преступность и представить
выводы, предложения и рекомендации.
3. Показать пути выхода, относительно профилактики,
уменьшения и устранения подростковой (детской)
преступности, как во всем мире, так и в Азербайджане.
Изложение основного материала. Ввиду того, что
пик противоправного поведения приходится на
подростковый возраст, так наиболее криминогенной
группой являются подростки 15-17 лет. Преступность
несовершеннолетних как наиболее криминогенной
группы молодежи вызывает опасение общественности
не только в Азербайджане, но и во всем мире. Так, по
данным ООН, до 30% всех молодых людей принимают
участие в противоправных действиях, а 5% совершают
серьезные правонарушения. Статистика свидетельствует:
растет удельный вес насильственных групповых
преступлений несовершеннолетних и преступлений,
совершаемых с особой жестокостью. В настоящее время
каждое пятое преступление несовершеннолетних в мире
является насильственным, более половины преступлений
несовершеннолетних совершается в группах [4;5].
Дети, молодые поколения людей – это будущее
нации, отражающее перспективы развития общества. От
них в немалой степени зависит будущее человечества и
им предстоит делать новые открытия и способствовать
прогрессивным изменениям социальной среды, в чем
заинтересовано общество. О детях с раннего возраста,
подростках и молодёжи необходимо заботиться, в
частности, обращая особое внимание на создание
оптимальных условий воспитания и образования, а
также профилактику преступного поведения. Народная
мудрость гласит: «Дети – цветы жизни». Как на цветок
влияет окружающая среда, так и на детях сказываются
социальные изменения и процессы в обществе. В своем
роде дети – индикатор состояния общества, и в немалой
степени социально-экономическое состояние в той или
иной стране можно оценивать по показателям
преступности несовершеннолетних [6].
Подростком в Азербайджанской Республике принято
называть человека в возрасте 14-18 лет. Данный возраст
характеризуется
множеством
физиологических,
психических и социальных особенностей индивида,
последние из которых могут повлиять на дальнейшую
жизнь, в более старшем возрасте. В подростковом
возрасте человек очень хрупок к воздействиям
окружающей его социальной среды и различных
процессов. Именно поэтому необходимо обеспечить
подростку оптимальные условия его социализации.
Однако многие несовершеннолетние проходят этот
возраст, вовлекаясь в неблагоприятные условия с
совершением противоправных действий, искажая
существующие нормы и ценности.
Многие исследователи
связывают проявление
преступного поведения подростков с переходным
периодом от детства к юности. Так Жан-Жак-Руссо
назвал переходный возраст «вторым рождением». В этот
период, человек особенно остро переживает определенное
раздражение, возбуждение, недовольство и т.п., которые
своеобразно проявляются в поведении подростка к
окружающей его действительности. В переходный период
необходимо благосклонное отношение к детям.

Неграмотное отношение к подростку во время его
упрямства, негативно отражается в его поведении.
Важное место в психологии преступного поведения
занимают эмоции и чувства, проявляющиеся как в форме
переживаний, так и в форме психических явлений. В
любом случае элементы мотивации преступления
обладают
внутренними
свойствами
личности,
представляющей опасность для общества [2, с.19].
В настоящее время в Азербайджане, проблема
подростковой преступности стоит не так остро как
например на Западе, в России, Турции и др.странах.
Заметим, к примеру, только по официальным
показателям
Федеральной
службы
Российской
государственной статистики (РОССТАТ), каждое 9-ое
преступление совершается несовершеннолетними, или
при их участии. Такую общественную болезнь
необходимо «лечить», и «лечить» таким образом, чтобы
исключить возможность рецидива [5;6].
Заметим, что детская преступность в Азербайджане
низкая и составляет 2,6% от общего числа совершенных
преступлений [7]. По статистике в различных странах, в
том числе и Азербайджане, наиболее распространенным
видом преступлений, как среди подростков (детей), так и
в целом, являются кражи. Данный показатель
стремления к обладанию чужим имуществом может
быть объяснен сквозь призму проблемы социального
неравенства. Несовершеннолетние более болезненно
переживают свое низкое положение в иерархии общества,
и порой это является толчком для совершения
противоправных деяний с целью получения материальных
благ более легким путем.
Что касается данной проблемы в Азербайджане, по
словам экспертов, в 2010-ом году выявлено 272
преступлений, совершенных со стороны несовершеннолетних (в 2009-ом году – 251 фактов), то есть здесь
наблюдается рост, но он незначительный. При этом,
свыше
60 %
этих
преступлений
составляют
имущественные. Остальные проценты приходятся на
долю преступлений против личности (хулиганства и
нанесение телесных повреждений). В 2010 году
выявлено также 20 преступлений, совершенных
девочками (в 2009 году – 24) [7;8;9].
Склонность детей в подростковом возрасте к
совершению преступлений сексуального характера
связана с отсутствием соответствующего образования.
Для этого в школах должны работать не только
психологи, но и социологи, социальные работники,
юристы и др.
В большинстве школ Азербайджана психологи,
получая мизерные зарплаты, фактически почти не
интересуются проблемами детей. Так, по мнению
экспертов, в области воспитания детей часто имеются
серьезные пробелы. Согласно мнению экспертов МВД
Аз.Р. детская преступность в стране достаточно высока,
другое дело, что сажают таких преступников редко. В
колонии мало места, и если бы судьи всех детей,
совершивших
преступление,
приговаривали
к
заключению, она была бы переполнена. Эксперты
считают, что тюрьма – не место для детей. Но
законодатели Азербайджанской Республики, пока не
готовы к внедрению в стране ювенальной юстиции.
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Эксперты отмечают, что сейчас разница только в сроках:
несовершеннолетнего посадят не более чем на 10 лет
даже за самое ужасное преступление, в то время как
взрослого могут посадить пожизненно [10].
Как сообщают эксперты, в целом в Республике за
2009–2010 гг. наблюдается тенденция снижения
преступности среди несовершеннолетних [7]. Однако, по
данным азербайджанских СМИ, в Азербайджане за
2013–2015, 2016–2017 гг. выросло число детей в возрасте
14-18 лет, совершивших такие преступления, как
умышленное нанесение тяжелого вреда здоровью и
разбой. К тому же, согласно статистике, из 261
преступления,
совершенного
в
прошлом
году
подростками 14-17 лет в Азербайджане, 26 носили
сексуальный
характер.
Согласно экспертам,
в
Азербайджане имеется статья в Уголовном кодексе,
согласно которой уголовная ответственность за насилие,
в том числе сексуального характера, предусмотрена с 14
лет. Однако для того, чтобы привлечь подростка к
уголовной ответственности он должен достигнуть 16-ти
летнего возраста. То есть фактически за совершенное в
раннем возрасте преступление ребенок не понесет
ответственности [10;11;25;26].
Эксперты считают, что, все же в Азербайджане нет
необходимости снижать возраст уголовной ответственности с 16-14-ти до 12-ти лет. В Азербайджане нет
подростковой преступности, как в странах, где
подростки объединяются в банды, совершают убийства
и грабежи. А что есть, так это подростковая
беспризорность, что приводит их к совершению
преступлений разного рода. Известно, что в бытность
существования СССР этому вопросу уделяли серьезное
внимание.
Детей
старались
чем-либо
занять.
Существовали творческие кружки, летние лагеря, где
старались всех детей школьного возраста охватить. В
советское время как бы охотились за теми детьми,
которые не посещали школу, заставляли их посещать
уроки, действовал так называемый всеобуч. В
сегодняшних условиях государство ослабило внимание к
подобным детским проблемам. Решаются социальные
вопросы, существует адресная соцпомощь, повышение
пособий и т.д. Однако досугом детей мало кто
занимается, хотя и проводятся некоторые мероприятия,
программы относительно «проблемных» детей [7;9:12].
Вместе с тем, к увеличению детской преступности в
Азербайджане
приводит
экономический
кризис,
который стал причиной обнищания определенной
группы
населения.
Это
создает
социально
неблагоприятные предпосылки для кризиса в семьях, в
отношениях, что сильно отражается на детях.
Мотивация правонарушений и преступлений у
несовершеннолетних более своеобразна, чем у взрослых.
Она в значительной мере характеризуется отражением в
психике молодых людей обостренной восприимчивости,
анархичности и категоричности. Поэтому не случайно
преобладание в структуре преступности несовершеннолетних краж и других видов преступлений.
В некоторых случаях при подготовке к преступным
деяниям имеют значение психофизиологические и
психоэмоциональные особенности конкретного подростка и
его физическая подготовка. Последняя может
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формироваться в процессе занятий силовыми видами
спорта и участия в различных спортивных клубах.
Хорошая физическая подготовка придает подросткам
уверенность в себе, желание опробовать свои силы на
другом человеке, а также стремление к достижению
целей исключительно путем применения насилия.
Вместе с тем, в столь юном возрасте человек сильно
восприимчив к влиянию извне и порой стремится быть
похожим на людей с телевидения, кино и других средств
массовой информации. Чем чаще молодой человек
потребляет продукт массовой культуры, тем сильнее
риск перенять черты персонажей. Свое влияние на рост
подростковой преступности оказывает и западная
культура. В существенной части продуктов массовой
культуры можно также увидеть множественные сцены
насилия, криминала и аморального поведения. Одной из
самых влиятельных современных субкультур является
криминальная, понятия которой распространились от
СМИ до повседневной разговорной речи. Выражения,
неписаные законы («понятия»), которым следуют
многие представители подростковой среды, продукты
современной музыкальной индустрии – все это не
просто находится в открытом доступе, но и весьма
распространено и популярно. В этой субкультуре, как
кажется подросткам, есть именно то, чего им не хватает:
авторитетность, основанная на традициях преступного
мира, иной, чем в обществе, в котором они не смогли
адаптироваться, стиль поведения и жизни и, наконец,
протест, основанный на конкретных действиях, которые
нарушают каноны общества. Такая тяга к криминальной
субкультуре в полной мере используется представителями преступного мира для вовлечения в преступную
деятельность новых представителей [4].
Такие социальные институты, как печать, телевидение,
кино, которые фактически рекламируют аморальнопреступное
поведение,
демонстрируют
способы
совершения преступлений, внушают мысль о том, что
преступление
является
обычным
способом
самовыражения и разрешения конфликтов. В настоящее
время по телевидению часто показывают фильмы и
сериалы, прямо пропагандирующие образ жизни
преступных организаций, «благородные черты» портрета
современного преступника, право сильного, бандитскую
романтику и т. п. И, к сожалению, таким образом,
фактически создается фон для вхождения в преступность
широкого слоя населения, особенно детей и подростков.
Особое место занимает также индустрия видеоигр,
где в подавляющем большинстве имеются возможности
(или даже необходимости) для совершения виртуального
насилия над людьми, животными и др. Причем, в
некоторых видеоиграх процесс насилия изображен в
мельчайших подробностях, которые сопровождаются
соответствующим звуковым сопровождением. А в
подавляющем большинстве процесс прохождения
невозможен без совершения убийств.
Также, ввиду того, что доступ к Интернету в
Азербайджане сегодня имеют около 80% подростков
(детей),
необходимо обеспечить
их интернетбезопасность. Для обеспечения интернет-безопасности
детей и подростков в Азербайджане очень важно уже
сейчас предпринять шаги рекомендательного характера
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в отношении интернет-клубов, доступов к Интернет в
школе и дома. Ведь, не для кого ни секрет, что наряду с
положительным влиянием развитие информационных
технологий оказывает и негативное воздействие на юных
интернет-пользователей. Исследования показывают, что
50% интернет-пользователей в мире – это дети
подростки в возрасте от 8 до 15 лет. При этом один из
пяти среди них превращается в жертву преступников,
поэтому необходимо усилить работу в этой сфере [4;5].
Интернет-зависимость вместе с тем, отодвигает на
задний план такие понятия, как патриотизм, духовность,
реальность, живое общение и т.п., и создает проблемы
детям в процессе социализации, адаптации к социуму в
семьях, в школе и т.п. Поэтому одной из важнейших
задач в этой сфере является проведение просветительской
работы как в школах, так и дома, а также посредством
СМИ.
Вместе с тем, дети (подростки) проявляют особый
интерес к мобильным телефонам нового поколения. Дети
больше всего смотрят в интернете информацию, связанную с
личной жизнью известных людей, пользуются
телефонами, как и компьютерами для знакомства,
виртуальных общений, видеоигр, отправки друг другу
порнографических материалов, компьютерных игр и т.п.
Поэтому необходимо создать программы-фильтры для
телефонов и компьютеров, с целью ограничения доступа
к Интернету детей и подростков дома, в школе, Интернетклубах и др. общественных местах [4;5].
Таким образом, печатные и электронные СМИ,
кинематография, музыка во многих случаях могут
достаточно серьёзно повлиять на формирование
девиантного и делинквентного поведения подростков.
Чтобы определить меры профилактики, необходимо
понять причины и основные тенденции приобщения
подростка
к
криминогенной
среде
общества.
Необходимо выявить и проанализировать явления,
способные повлиять на становление потенциального
преступника и, таким образом, раскрыть социальные
аспекты противоправного поведения.
Противоправное поведение – это социально опасное
поведение индивидов или групп, подконтрольное их
сознанию или воле, движимое мотивами корысти,
ненависти, агрессивности, нарушающее существующие в
обществе правовые нормы и влекущее юридические
последствия [4]. Очевидно, что преступники имеют
искаженные социальные нормы, в дальнейшем
превращающиеся в деяния, опасные для общества.
Социальная норма определяет исторически сложившийся
в конкретном обществе предел, меру, интервал
допустимого
(дозволенного
или
обязательного)
поведения деятельности людей, социальных групп,
социальных организаций. В отличие от естественных
норм физических и биологических процессов социальные
нормы складываются как результат адекватного или
искаженного отражения в сознании и поступках людей
объективных
закономерностей
функционирования
общества. Поэтому они либо соответствуют законам
общественного развития, являясь «естественными», либо
недостаточно адекватны им, а то и вступают в
противоречие
из-за искаженного,
ограниченного,
религиозного отражения объективных закономерностей.

В таком случае аномальной становится «норма», а все
отклонения от нее «нормальными» [8].
Уровень подростковой преступности является
серьёзным показателем жизни общества и всегда
свидетельствует о неэффективности функционирования
социальных институтов, вследствие чего возникают
новые и усугубляются существующие проблемы
социальной среды. Семья как социальный институт
также имеет множественные сбои, характеризующиеся
болезненными для общества последствиями, например,
социальное сиротство, беспризорность, алкоголизм,
наркомания
и
впоследствии – девиантное
и
делинквентное поведение [6;11;12;13;14;15;27].
Так в настоящее время наблюдается повышенный
интерес к проблеме отклоняющего поведения. Проблема
девиантного поведения как объединяющего понятия для
всех видов отклоняющегося от норм поведения — это
проблема общества в целом и ее решение способствует
успешному духовному и нравственному развитию
общества и государства. Общественная значимость
обсуждения проблем непосредственно делинквентного
поведения подростков как одного из видов девиантного
поведения становится в настоящее время особенно
очевидной: происходит изменение форм проявления
делинквентного поведения, растет преступность среди
данной возрастной категории, снижается возраст
совершения правонарушений молодыми людьми,
увеличивается количество совершаемых ими тяжких
преступлений.
Изучение и устранение причин, способствующих
распространению делинквентного поведения среди
молодого поколения, внедрение новых, адекватных
времени
социальных
технологий
профилактики
рискованного поведения становится на данный момент
острой необходимостью. Делинквентное поведение – это
повторяющиеся, асоциальные по своей направленности
проступки детей и подростков, складывающиеся в
определенный стереотип действий, нарушающих
правовые нормы, но не влекущие уголовной
ответственности из-за ограниченной опасности или
недостижения возраста уголовной ответственности, но
по достижению совершеннолетия делинквент автоматически
превращается в криминальную личность. Так,
А.И. Долгова пришла к выводу, что из лиц,
совершивших преступления в несовершеннолетнем
возрасте, только около 10% ведут себя в дальнейшем
правомерно [16, с.9]. По материалам А.А. Тайбакова,
свыше половины (53%) профессиональных преступников
первое преступление совершили в возрасте 14-16 лет,
39% - в возрасте 17-18 лет [17, с.86].
В настоящее время к основным формам проявления
делинквентного поведения подростков относят такие
пороки, как преступность, алкоголизм, бродяжничество,
попрошайничество и др. Эти различные формы
делинквентного поведения, как правило, взаимосвязаны.
Пьянство, употребление наркотиков, агрессивность и
противоправное повеление образуют единый блок, так
что вовлечение подростка в один из этих видов
делинквентного поведения повышает вероятность его
вовлечения в другой [16;17]. Из всех проявлений
делинквентности юристами, социологами, психологами,
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представителями естественных наук наиболее изучена
преступность.
Подростковая
делинквентность
в
подавляющем большинстве имеет чисто социальные
причины – недостатки воспитания, прежде всего. От 30
до 85% делинквентных подростков, по данным разных
авторов, вырастают в неполной семье, т.е. без отца, или
в семье деформированной – с недавно проявившимся
отчимом или, реже, с мачехой. Все это в совокупности с
трудной экономической ситуацией в обществе более чем
когда-либо побуждает молодежь совершать преступления,
такие как крупные мелкие кражи, торговля наркотиками
и другие [6;12;13;15;16].
К такой категории подростков также относятся
определенная доля беспризорников. Дети уходящие из
семьи, проживающие в местах для этого не
предназначенных, являются беспризорниками. Живут они
по неформальным законам, зарабатывая на жизнь
воровством, обманом, попрошайничеством. В наше время
детская беспризорность – это социальная проблема,
которая с каждым годом набирает обороты. Причинами
ее возникновения является аморальное поведение
родителей по отношению к детям, постоянные конфликты
в семьях, кризисы в экономике, безработица, а также
причины медико-психологического характера и др.
Вовлечение детей в незаконные виды деятельности,
повышенная криминогенная ситуация в обществе,
торговля наркотиками, проституция, ввоз детей в страны
где происходят вооруженные конфликтные ситуации (с
целью использования как бесплатной военной силы) – это
причины способствующие росту беспризорности [12;13;
14;15].
Проблема детской беспризорности существовала
всегда, особенно во времена войн, когда в силу
сложившихся обстоятельств, большое количество детей
оставались сиротами, и к сожалению бороться с этим
явлением тяжело и по сей день, потому как основная
причина носит социально-экономический характер. На
данный момент полной и достоверной статистики
количества беспризорников в Азербайджане нет. Это
связано
с тщательной скрываемостью данного
социального явления, ведь для этого существует много
методов, которыми пользуются люди, имеющие свою
выгоду с деятельности беспризорных детей. Последствия
беспризорности для общества многочисленны и
разнообразны – растущая преступность среди подростков,
наркомания,
токсикомания,
алкоголизм,
детская
проституция, стремительное распространение туберкулеза,
гепатита, сифилиса и прочих, в том числе и венерических
заболеваний [14;15].
По словам экспертов, за 4 года организация
зарегистрировала свыше 950 уличных детей, обратившихся к
ним за помощью, в основном мальчиков. Однако, как
показали наши наблюдения, в последнее время среди
беспризорных растет количество девочек в возрасте от 13
до 16 лет, которые тоже занимаются попрошайничеством.
Проблема в том, что у большинства этих детей нет
документов, удостоверяющих личность, в то время как
они являются гражданами Азербайджана. А самое
страшное то, что у 70% беспризорных детей, как показали
наблюдения, есть родители или один родитель. Полиция
пытается бороться с такими явлениями, как
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попрошайничество и бродяжничество и много делает для
этого. Однако, одна структура здесь практически
бессильна. Необходимо чтобы все соответствующие
ведомства: Государственный комитет по делам семьи,
женщин и детей, Министерство образования и др. вели
профилактику сообща. Равнодушие по отношению к
детям недопустимо ни со стороны государственных
органов, ни со стороны общества. Тогда не будет такого
количества детских смертей и преступлений с участием
детей и в отношении детей, не будет столько
беспризорников, дети перестанут убегать из семей и
интернатов на улицу. Любые проявления жестокости по
отношению к детям, будь то в семье или в детском доме,
не должны оставаться без внимания соответствующих
структур. Детское неблагополучие надо выявлять на
ранних стадиях и принимать адекватные меры [7].
Ввиду того, что растет число родителей, не
чувствующих ответственности за свое чадо, необходимо,
чтобы государственные структуры хотя бы в
определенной мере позаботились о детях. Так, в
Азербайджане только-только формируется институт
социального работника. Между тем, эксперты отмечают
и позитивный момент, связанный со спадом среди детей
в этом году по сравнению с прошлым заболеваний,
передающихся половым путем. Сказалось систематическое
проведение среди уличных детей просветительских
занятий о последствиях половой жизни в незрелом
возрасте. Далеко не секрет, что уличные дети часто
становятся жертвами педофилов. Не редки случаи, когда
старшие беспризорники совершают в отношении
младших сексуальные действия, принуждают их к
близости. И очень часто дети не осознают весь ужас
содеянного, но это обстоятельство неизменно оставляет
в психологии ребенка неизгладимый след, который в
последствии сказывается на его поведении [7;19;20;21].
Но вместе с тем, эксперты констатировали факт
увеличения числа уличных детей в возрасте от 12 до 18
лет, больных туберкулезом, которые были госпитализированы в туберкулезный диспансер. Заметим, что к
заболеванию туберкулезом предрасположены дети –
токсикоманы (нюхающие клей)» [7].
Дети, живущие на улице, рискуют не только своим
здоровьем, но и жизнью. Есть случаи бесследного
исчезновения детей. Этих детей насилуют, избивают,
убивают и очень часто беспризорники становятся
жертвами дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Также ими пользуются торговцы детьми с целью
изъятия с них органов, использования детского труда,
«секс-бизнеса» и т.п.
Поскольку тяжелая жизнь на улице накладывает
отпечаток на психику детей, они становятся жестокими
по отношению к окружающим. Более того, жестокие
дети потом становятся жестокими взрослыми, злыми на
весь мир. Они же обзаведясь в будущем собственными
семьями, детьми, становятся жестокими родителями.
Наши исследования среди детей-беспризорников, на
предмет выявления проблем и рисков, с которыми они
сталкиваются в своей тяжелой жизни показали, что
нередки случаи, когда родители били, мучили детей,
заставляли работать, в результате чего последние
совершали суицид. К сожалению, факты совершения
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детьми суицида участились. Это происходит еще и
оттого, что утеряна связь между школой и семьей, не
сформировался институт социальной работы и т.п.
Касательно создания в Азербайджане социальных
приютов и реабилитационных центров для беспризорных
детей, эксперты отметили, что еще в августе 2005 года
был принят Закон «О профилактике безнадзорности и
правонарушений со стороны несовершеннолетних», где и
были отражены эти вопросы [19, с.198-205]. Однако, как
отмечают эксперты МВД Азербайджана Министерство
образования и Министерство труда и социальной
защиты населения, на которых было возложено создание
приютов и центров, до сих пор бездействуют или
действует не в достаточной степени. По этому поводу
МВД Аз.Р. неоднократно обращалось в соответствующие
структуры, но тщетно. Эксперты МВД также отмечают,
что у них нет места, где они могли бы работать с
беспризорными детьми [7].
В последнее время также все чаще в азербайджанском
обществе натыкаешься на факты преступлений,
совершенных в отношении малолетних детей и чаще
задаешься вопросом: «отчего люди стали такими
жестокими и почему страдают дети?». И если есть хоть
один несчастный ребенок, значит, есть проблема, а если
есть проблема, значит надо решать. Какой глубокий
смысл вложен в слова «Весь мир не стоит слезы
ребенка…».
Каждый ребенок имеет право на жилье, семью,
образование, защиту от жестокости и насилия, включая
сексуальное насилие, и каждый родитель знает это. Но, к
сожалению, далеко не все родители чувствуют
ответственность за своего ребенка. Поэтому общество и
государство должно помочь уличным (беспризорным)
детям, вернуть их в нормальную жизнь. Это - создание в
Азербайджане центра с большими возможностями,
социальными работниками, педагогами, психологами,
правозащитниками которое не просто накормит и займет
травмированного ребенка на досуге, но также защитит
их права и поможет ему остаться человеком. [7].
Итак, самыми важными задачами в области защиты
прав детей в Азербайджане являются реабилитация
беспризорных детей, предоставление альтернативных
услуг детям, лишенным родительской опеки, интеграция
в общество детей с ограниченными физическими
возможностями, предотвращение ранних браков и
решение проблемы прерванного школьного образования
среди девочек. Для усиления системы защиты прав
детей необходима согласованная работа всех структур,
работающих в этой сфере.
Распоряжение "О порядке государственного контроля
за осуществлением прав ребенка", подписанное
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
определило направление работ в данной сфере. Для
реализации этого распоряжения разрабатывается ряд
мер, в том числе правила создания электронного банка
данных по правам детей [22].
Одной из важных задач являются преобразования в
области ювенальной юстиции. В связи с этим был
разработан и вынесен на общественное обсуждение
законопроект о ювенальной юстиции. Кроме того,
осуществляются работы по совершенствованию навыков

работников правоохранительных органов в работе с
детьми, применению альтернативных методов наказания
несовершеннолетних правонарушителей, осуществлению
специальных мер по защите подростков, ставших
жертвами или свидетелями преступления [7;23].
Между тем, обратившись в Пенитенциарную службу
Министерства юстиции, чтобы узнать о том, сколько
человек осуждено за преступления сексуального и
насильственного характера в отношении детей,
сотрудники затруднились ответить, сославшись на то,
что не ведут такой статистики. Эксперты отметили, что
за 9 месяцев 2010 года зарегистрировано 461
преступлений, совершенное против несовершеннолетних
(за аналогичный период 2009 года – 695 фактов). Из них
против девочек было совершено 202 преступления (в
2009 – 373). Преступления против половой неприкосновенности и свободы за отчетный период составили 118
фактов (2009 – 219), а совершенные на семейно-бытовой
почве – 21 факт [7].
Как видно, основные сбои в работе семьи как
социального института: пропаганда и демонстрация
ребенку аморального образа жизни (алкоголизм,
наркомания, преступность и прочие девиации), создание
авторитарного режима дома с применением насилия,
постоянные конфликты и повышенный тон в разговоре,
а также педагогическая несостоятельность родителей,
характеризующаяся «промахами» в воспитании. При
таких показателях происходит утрата воспитательной
функции семьи, дети убегают из дома, которая в
дальнейшем создает все условия для того, чтобы
подросток воспитывался, жил и взрослел в местах, не
столь благоприятных для этого. Нарушения в
функционировании социальных институтов не остаются
незамеченными для социума. Следовательно, неизбежны
появления различных социальных проблем и их
развития. Поэтому можно предположить, что если будет
осуществляться
конструктивная,
тщательная
и
напряженная работа над улучшением социальных сфер
общества, то это будет важнейшим условием решения
множества насущных вопросов, в том числе и проблемы
делинквентного поведения несовершеннолетних [6;12;
13;14;15;23].
Весомость и авторитет социальных институтов и
агентов профилактики и предупреждения подростковой
девиантности подтверждают данные социологического
исследования. Сравнительный анализ показал, что
Российские исследования свидетельствует о том, что
около 90% взрослых считают, что ответственность за
несовершеннолетних преступников лежит на семье. На
второе место примерно 40% подростков и 70% взрослых
ставят непосредственное окружение. Третье место заняли
местные власти, призванные обеспечивать сферу досуга
молодежи (70% – взрослые и 30% – подростки). Вину на
сами правоохранительные органы возлагает почти
половина опрошенных взрослых (46%), имеющих личный
опыт в данном вопросе, и 38% респондентов, представляющих «взгляд со стороны» [20]. Заметим, что почти
аналогичные результаты получены нами при проведении
конкретно-социологического исследования в Азербайджане.
Важнейшим показателем преступности является ее
состояние, то есть количественно-качественная ее
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характеристика.
Состояние
преступности
можно
определить следующими критериями:
а) количеством зарегистрированных преступлений и
числом преступников, привлеченных к уголовной
ответственности (осужденных за их совершение);
б) характером структуры преступности (объект
преступного посягательства, мотивация преступника,
групповые преступления, мужская, женская, подростковая
(детская) преступность);
в) уровнем латентности преступности [24].
Только по совокупности перечисленных критериев
можно составить достоверное представление о
состоянии преступности в стране, на отдельной
территории и на основе этих данных проводить анализ
профилактики преступности вообще, и детской
преступности, в частности.
По результатам исследования, общественное мнение
оценивает работу социальных институтов, относящихся
к правоохранительной системе, негативно. «Двойки» (по
пятибалльной системе) были выставлены почти всем
службам правоохранительной системы: полиции,
детским
приемникам-распределителям,
закрытым
воспитательным учреждениям, судам. Более высокий
балл («тройки») получили адвокаты. Оценка деятельности
социальных институтов и агентов системы правосудия
также достаточно негативна. В качестве основной цели
системы
правосудия
утверждается
наказание
делинквентного подростка и изоляция его от общества.
Однако половина респондентов в качестве главной
желаемой цели институтов системы правосудия хотела
бы
видеть
восстановление
справедливости
и
перевоспитание подростка. Итак, существующая в
современном российском и азербайджанском обществе
система правосудия оценивается респондентами как
карательная, а желаемая – как ресоциализирующая [24].
Трудности в социализации, характеризующиеся
проблемами в адаптации той или иной общности, также
могут являться причиной становления молодого
преступника. Отчужденные в семье, коллективе
подростки подвергаются оскорблениями, унижениями и
физическому насилию. Данные явления представляют
повышенную опасность в связи с тем, что в подростковом
возрасте у человека еще не выработались внутренние
критерии оценки и первостепенное значение играет
внешняя оценка, основанная на мнении окружающих.
Иначе говоря, отчужденные несовершеннолетние,
являющиеся объектом издевательств, представляют
группу риска в силу формирования внутренней агрессии,
множества психологических комплексов, которые в
дальнейшем могут сыграть свою роль в проявлении
асоциального поведения.
Будучи
непонятыми
взрослыми,
подростки
объединяются в группы, образуют подростковую
субкультуру
со
своими
ценностями,
нормами,
интересами, языком (сленгом), символами, и эти группы
не всегда отличаются законопослушностью. Подросток,
тяжело переживающий свою изолированность в школе и
в семье, начинает активный поиск новой среды для
самовыражения, самоутверждения, обретения чувства
защищенности. Зачастую он для себя находит либо
неблагоприятные дворовые и уличные компании,
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втягивающие его в различные формы асоциального
поведения,
либо
молодежные
группы
с
их
контркультурной ориентацией. Некоторые из этих групп
также оказывают
неблагоприятное влияние на
формирование системы ценностей подростка, особенно
различные экстремистские группировки и нетрадиционные религиозные сообщества.
Объединения подростков в группы – это простейший
акт ее социализации. Вначале это выглядит как
«стадность», когда подростки оказываются собранными
на ограниченном пространстве и большую часть суток
находятся на виду у всех, для проявления чувства
«стадности» создаются особые благоприятные условия.
Уже позже каждый член группы предпринимает
попытку отождествлять себя с ней, принимает
господствующие в ней ценности, ориентиры, разделяет
цели ее деятельности. Поэтому не удивительно, что для
преступных
группировок
несовершеннолетних
характерны те же особенности, которые присущи в
целом организованной преступности. Иначе говоря, в
дальнейшем это может перерасти в полноценную
организованную преступную группировку со своими
неписаными
законами,
большой
численностью,
собственным
имуществом
и
авторитетом
в
криминальной среде [24, с.2; 25;26;27].
Поэтому, каждый из вышеупомянутых аспектов
изучения
формирования
подростка-преступника
актуален и значим при анализе причин и процессов
вовлечения несовершеннолетних в противоправную
деятельность. Вполне вероятно, что даже и одной
причины достаточно, чтобы общество получило
малолетнего правонарушителя в качестве субъекта
социальных отношений, который при неблагоприятном
воздействии социальной среды в дальнейшем может
стать взрослым рецидивистом.
Общепризнанно, что в любом государстве наиболее
эффективной формой борьбы с преступностью является
ее предупреждение. Именно поэтому необходимо
создание научно обоснованной системы профилактики и
предупреждения правонарушений и преступлений. В
целом в криминологии под профилактикой преступлений
(правонарушений) понимается сложная, многоуровневая
система государственных и общественных организаций и
учреждений, оказывающих воздействие на социальные
объекты в целях предупреждения возможных нарушений
уголовно-правовых запретов и устранения (нейтрализации)
факторов их детерминирующих.
Сегодняшнее
состояние
преступности
среди
несовершеннолетних, состояние их здоровья, социальной
защищенности требует от правительства, силовых
ведомств, ученых, общественных организаций неотложных
мер, которые не должны остаться на бумаге, а должны
реализовываться.
Выводы. Итак, наше исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1. В первую очередь необходимо решать социальноэкономические проблемы общества (семьи). Если
жизненный уровень населения поднимется, то
количество беспризорных детей и преступности среди
несовершеннолетних (детей) уменьшится или же их
состав качественно преобразится.
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2. Необходимо сделать всё необходимое для того,
чтобы уменьшить миграцию в Баку (создать рабочие
места в сельской местности, привлечь туда капитал, чтоб
люди не покидали постоянные места проживания). Как
было отмечено, при смене социальной среды
увеличивается ненормативность поведения, больше
наблюдается социально нежелательный тип поведения,
т.к. социум в маленьких городках, где люди всё про всех
знают, осуществляет функции контроля над личностью.
3. Учитывая
тот
факт,
что
решить
на
государственном уровне эту проблему в настоящее
время не представляется реальным, т.к. её корни связаны
с социально-экономическими условиями переходного
периода, с проблемами процесса глобализации,
необходимо расширять и финансировать сеть детских
неправительственных организаций, чтобы они могли
решать эту проблему на локальном уровне.
4. Следует
усилить
контроль
со
стороны
государственных органов за деятельностью школы,
строго контролировать посещаемость и оказывать
помощь детям из малоимущих семей. Бесплатное
среднее образование давно стало у нас «платным»:
кроме затрат на учебники и необходимые школьные
принадлежности, родители зачастую подвергаются
всевозможным поборам со стороны учителей и
администрации школы.
5. Необходимо возобновить шефство над школами со
стороны государственных и коммерческих организаций.
Для поощрения такой деятельности следовало бы
произвести изменения в налоговом законодательстве
или найти другие рычаги поощрения.
6. Учитывая тот факт, что дети из некоторых
малоимущих семей и многие "беспризорные дети"
забросили учебу, а некоторые никогда и не учились,
необходимо открыть для них центры по ликвидации
безграмотности. Для этого необходимо разработать
новую методологию и методы обучения в подобных
центрах с учетом возрастных, интеллектуальных
особенностей и навыков учебной деятельности
обучающихся. Для организации таких центров можно
использовать опыт обучения в вечерних школах, а также
опыт стран по ликвидации безграмотности среди
взрослого населения (бывший СССР, современный Иран,
Турция, а также страны Запада).
7. Разрешить законодательно использовать детский
труд с 12-летнего возраста, однако использовать его
только в тех сферах деятельности, где есть творчество
(лепка, конструирование, оформление, вязание и др.).
Только творческий труд в этом возрасте может
способствовать развитию личности. Такие рабочие места
можно было бы открыть при школьных мастерских.
8. Поднять проблему планирования семьи и
рождаемости: проводить лекционно-просветительскую
работу в этой области, активно использовать СМИ,
медицинские и др. общественные организации для этих
целей.
9. Провести
реорганизацию
детских
домов,
интернатов, спецшкол: после улицы они для уличных
детей оказываются информативно достаточно бедными.
Учитывая социальную запущенность "беспризорных
детей", низкий уровень их природного и приобретенного

интеллекта, следует кардинально пересмотреть систему
и методы обучения этих детей: больше практики и
наглядности в обучении.
10. Разработать
программу
психологической
реабилитации детей с девиантным (делинквентным)
поведением, имеющих опыт проживания на улице.
12. Детский приёмник-распределитель передать в
подчинение Министерства образования. В этом
учреждении должны работать не полицейские, а
педагоги и психологи, а также социальные работники,
которые смогли бы сыграть позитивную роль в жизни
(судьбе) детей, живущих в «проблемных» семьях,
детских домах, интернатах, спецшколах, а также,
вынужденных жить на улице.
13. Провести аттестацию и отбор руководящих
работников, имеющих отношение к данной проблеме.
Подготовить и осуществить для руководящих
работников
психологическую
программу
по
личностному росту для активизации их на решение
данной проблемы.
14. Провести аттестацию и отбор полицейских
кадров,
работающих
с
несовершеннолетними
преступниками,
"беспризорными
детьми"
и.т.п.
Организовать и провести для них специальные курсы по
работе с детьми (усилить психолого-педагогическую
подготовку, повысить общий уровень культуры,
ознакомить с опытом решения данной проблемы за
рубежом, провести психокоррекционную работу).
15. Решить проблему финансирования полицейских,
имеющих отношение к детям, за счет международных
общественных организаций, найти другие источники
финансирования или формы поощрения их деятельности
(к примеру в Турции детская полиция работает
совместно с UNICEF).
16. Ориентировать СМИ на регулярное освещение
этой проблемы.
17. Специалисты, занимающиеся проблемами детей в
МВД, Комитете по проблемам семьи, женщин и детей и
др. организаций должны работать согласно требованиям
времени, в пользу разрешения различных проблем
детей.
В завершение хочется сказать: не надо ждать лучших
условий жизни, чтобы начать решать эту проблему, ибо
время в данном случае работает против нас. Вырастает
целое поколение будущих преступников. "…Рождаясь,
ребенок, с самого начала как чистый лист и только с
каждым днем и каждым новым дыханием он начинает
впитывать в себя все, что его окружает. Впитывает все,
что происходит вокруг него, все, что происходит в семье,
в которой он живет, далее впитывает в детском саду, в
школе, на улице и т. д. …Начала, заложенные в детстве
человека, похожи на вырезанные, на коре молодого
дерева буквы, растущие вместе с ним, составляющие
неотъемлемую часть его…" (В.Гюго) [28]. Полагаем,
каждый из нас может что-то сделать для этих детей, если
мы не будем безразличны к их судьбе, а значит и к судьбе
своего будущего и будущего общества.
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AN EVALUATION OF TEENAGER CRIMES IN TERMS OF SOCIOLOJY, SOCIO-PSYCHOLOJY AND LAW
(DEPENDING ON AZERBAIJAN RESEARCH DOCUMENTS)
In this article, the sociological, social-psychological aspects of teenager (child) murder is examined by depending upon a
comparative analysis of substantial study – focus-group, expert opinion, analysis of the documents, observation and system.
On the other hand, this study role and influence of the system "society-family-education-media" on adolescent crime, gives
importance to the problems of the homeless, the uncared, orphans and street children and to finding their families. Also their
socialization, their problems of adapting the society and the reasons why they produce crimes and take part in a criminal
environment are important matters of this article.
Key words: Family, street children, adolescent (child) crime, illegal behavior, juvenile delinquency, deviant and delinquent
behavior.
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ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДОРОСЛИХ»
У статті з’ясована сутність поняття «розвиток компетентностей дорослих» (розгорнутий у часі
процес кількісних та якісних змін у здатностях суб’єктів до вирішення класу завдань як продуктів
цілеспрямованого навчання та засвоєння прогресивного досвіду, саморозвитку індивідів, їх особистісної
зрілості). Операціоналізація цієї дефініції дала можливість автору виокремити у її складі наступні більш
прості поняття як саморозвиток, суб’єктність, готовність до діяльності, особистісні здатності,
досвідченість.
Ключові слова: розвиток компетентностей дорослих, розвиток, саморозвиток, становлення,
формування, перетворення, суб’єктність, готовність до діяльності, особистісні здатності,
досвідченість.
Постановка проблеми. Поняття «розвиток» є
основною
психолого-педагогічною
категорією.
Традиційними для педагогічної і вікової психології
стали
поєднання
таких
термінів – «розвиток
особистості», «пренатальний розвиток», «розвиток
психіки», «соціальний розвиток», які часто підміняють
один одного. Розвиток у психології визначається як
складний інволюційно-еволюційний поступальний рух,
в процесі якого відбуваються не тільки прогресивні, але
й регресивні зміни особистості в інтелектуальній,
особистісній,
поведінковій,
діяльнісній
сферах
(Л. Виготський, Б. Ананьєв). Однак, розвиток найбільш
характеризується
різними
змінами,
появою
новоутворень, нових механізмів. Це поняття містить в
собі ряд кількісних (збільшення числа, масштабу,
обсягу) та якісних змін (процес оновлення, збільшення
потенціалу, поява нових здатностей, соціальний і
економічний ефект тощо). Термін
«розвиток»
передбачає, в першу чергу, рух по висхідній лінії: від
простого до складного, від нижчого до вищого, від
старого до нового.
М. Смульсон відмічає, що сучасна психологічна
термінологія пропонує великий асортимент синонімів до
поняття «розвиток», або ж споріднених понять, про які
ще не до кінця ясно, ширший чи вужчий у них обсяг, або
ж вони просто певним чином пересікаються: наприклад,
ґенеза, саморозвиток, зміни, становлення, формування,
навчання, ампліфікація, криза тощо. До відповідних
процесів, на думку автора, має відношення посередництво,
медіатори, новоутворення, самопроектування, самоконструювання, самоздійснення, планування, завдання
розвитку, подія розвитку та інші поняття, які описують
або власну активність суб’єкта в постановці задач
розвитку та їх вирішенні, або відповідну соціальнокультурну ситуацію та її носіїв (медіаторів розвитку) [1].
М. Смульсон апелює до відомого визначення розвитку
Е. Юдіним (розвиток – необернена, спрямована,
закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів) та
доводить, що суттєву характеристику процесів розвитку
складає час [1]. Це твердження є принциповим для
нашого дослідження, оскільки очевидна обмеженість
життєвого ресурсу дорослої людини, що висвітлює

багато специфічних проблем у процесі його розвитку.
Особливо це стосується розвитку компетентностей
особистості в дорослому віці як основних регуляторів їх
професіоналізму і професійної майстерності.
Мета статті – операціоналізація дефініції «розвиток
компетентностей дорослих» для отримання більш
простих
понять,
що
перевіряються
певними
індикаторами
і
показниками
та
підлягають
безпосередньому виміру і спостереженню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття
«розвиток компетентностей дорослих» напряму пов’язаний з
професійною діяльністю та професійним розвитком. У
межах організації та професійної діяльності дорослого
населення це поняття виражається категорією «професійний
розвиток персоналу» і широко висвітлюється в працях
таких сучасних науковців як Ю. Д’яченко; Г. Захарчин,
Л. Струтинська, С. Андрусів; Й. Петрович, Р. Винничук;
А. Ткаченко і К. Марченко та ін.
Виклад основного матеріалу. Під розвитком
персоналу Й. Петрович, Р. Винничук розумієють
складову стратегічних цілей організації, що охоплює
сукупність
організаційно-економічних
заходів,
спрямованих
на
розкриття
особистісного
та
професійного потенціалу працівників і зростання їх
здібностей. Автори наполягають на тому, що розвиток
персоналу в організації має бути неперервним процесом
і зумовлюватися швидкою мінливістю зовнішнього
середовища та жорсткою конкуренцією на ринку [2,
с.28]. А. Ткаченко і К. Марченко дають наступне
визначення поняття «професійний розвиток персоналу»
– «це цілеспрямований та систематичний вплив на
працівників шляхом здійснення професійного навчання
впродовж їх трудової діяльності в організації з метою
досягнення високої ефективності виробництва чи
наданих послуг, підвищення конкурентоспроможності
персоналу на ринку праці, забезпечення виконання
працівниками нових більш складних завдань на основі
максимально можливого використання їх здібностей та
потенційних можливостей [3, с.194]». Отже, автори єдині
в думці, що розвиток персоналу організацій пов’язаний,
у першу чергу, зі стратегією підприємств і професійним
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навчанням та передбачає ряд заходів щодо зростання їх
здібностей і потенціалу, внутрішньої мобільності.
Підтверджують ці висновки такі науковці як
Г. Захарчин,
Л. Струтинська,
С. Андрусів,
які
відмічають, що розвиток персоналу безпосередньо
залежить від впливу факторів зовнішнього середовища.
Разом з тим, для розвитку персоналу необхідний
внутрішній потенціал, здатний наповнити розвиток
енергією. Внутрішній потенціал є основою для
саморозвитку, якщо він забезпечений дієздатним
механізмом менеджменту персоналу. Отже, автори
роблять висновок про тісний взаємозв’язок між
розвитком і саморозвитком, який чіткіше простежується
в природному середовищі. У масштабах підприємства
саморозвиток, на думку науковців, розглядається і
розуміється як розвиток свідомості людей, тобто
персоналу підприємства, які є носіями культури, її
творцями і, одночасно, споживачами культурних
надбань. Завдяки розвитку свідомості людини
змінюватиметься не тільки система цінностей,
уподобань, але й підвищується відповідальність,
толерантність, прагнення працювати як єдина команда
на спільну ціль, тобто появлятимуться нові елементи
організаційної культури, співзвучні новій свідомості [4,
с.186-187]. Таким чином, Г. Захарчин, Л. Струтинська,
С. Андрусів вказують не тільки на зв’язки розвитку і
саморозвитку, але й операціоналізують це поняття,
виокремлюють у його складі розвиток самосвідомості,
системи цінностей, уподобань, особистісних рис.
Зв’язок понять «розвиток» і «саморозвиток» є
закономірним з урахуванням їх семантичної основи.
Відмітимо, що в психологічній науці тлумачення
поняття «саморозвиток» розглядається з різних позицій
такими науковцями як К. Абульханова-Славська,
С. Кузікова, Є. Ісаєв, В. Слободчиков, М. Щукіна та ін.
Вчені сходяться на думці про взаємодоповнюваність цих
понять у їх логічному взаємозв’язку. Особливості цих
термінів, що є основою для їх розмежування, пропонує
М. Щукіна, яка вважає, що «розвиток і з логічної, і з
філософської, і з психологічної точки зору є більш
загальною категорією, тобто саморозвиток і розвиток
можуть бути співвіднесені як загальне і часткове [5,
с.109]». Крім того, автор визначає сутнісні особливості
саморозвитку, а саме: позитивну спрямованість змін;
цілеспрямований і суб’єктний характер змін; а також
усвідомленість і опосередкованість змін [5, с.111].
В. Слободчиков і Є. Ісаєв визначають у категорії
«розвиток» три досить самостійні процеси:
 становлення – як дозрівання і зростання; перехід
від одного певного стану до іншого – більш високого
рівня; як єдність вже здійсненого і потенційно
можливого; як єдність причини і закономірних наслідків
в акті розвитку;
 формування – як оформлення (набуття форми, а не
формування по заданому штампу) і вдосконалення
(набуття досконалого, існуючого в культурі зразка);
 перетворення – як саморозвиток і зміна основного
життєвого вектора; як перетворення – кардинальне
подолання сформованого режиму життєдіяльності
відповідно до деякої ієрархією цінностей і смислів буття
людини [6, с.22]. Отже, науковці доводять, що розвиток –

це постійний процес змін, що супроводжується
оволодінням людиною певними якостями, їх вдосконаленням, прагненням до подальшого саморозвитку.
На наявність трьох рівнів у розвитку особистості
вказують С. Максименко, К. Максименко, М. Папуча. На
першому рівні, як зазначають автори, у особистості
відсутня рефлексія власного внутрішнього світу, що лише
формується, а особистісні якості створюються в процесі
подолання труднощів у досягненні власних цілей. На
другому рівні розвитку особистість формує власне
оточення, передбачає наслідки і планує події. На третьому
рівні – стає суб’єктом власного життєвого шляху, який
сама обирає, а також – суб’єктом розвитку свого власного
внутрішнього світу, тобто формує власне Я [7]. Таким
чином, саморозвиток у розумінні науковців (Є. Ісаєв,
С.Максименко, К.Максименко, М.Папуча, В.Слободчиков,
М. Щукіна та ін.) виступає як різновид більш ширшого,
родового поняття «розвиток», як його рівень.
М. Смульсон, Ю. Лотоцька, М. Назар, П. Дітюк,
І. Коваленко-Кобилянська відмічають, що сучасні
дослідницькі зусилля спрямовані на розгляд не тільки
зрілості як онтогенетичного періоду, але й зрілості як
вершини у розвитку, і здатності до досягнення цієї
вершини (С. Нартова-Бочавер, В. Русалов, О. Сергієнко
та ін.). Саморозвиток розглядається, на думку авторів,
як специфічний механізм досягнення зрілості і як
характеристика зрілості (здатність до саморозвитку)
[8, с.23]. Отже, можна зробити висновок, що в період
зрілості основною метою, що стоїть перед дорослими, є
саморозвиток.
Тісні змістові зв’язки зрілості з саморозвитком
пояснюють, на думку М. Щукіної, поширену позицію
науковців щодо «вираженої позитивної конотації»
саморозвитку (разом з феноменами особистісного
зростання, професійного зростання, самореалізації).
Автор доводить зміну тлумачення цієї дефініції з
позитивної на нейтральну, де вона розуміється як
саморух з незаданим вектором, напрям якого визначає
сама людина як суб’єкт розвитку (А. Деркач,
Л. Кулікова,
В. Маралов,
О. Реан,
Г. Селевко,
Л. Худорошко, М. Щукіна) [9, с.39]. Отже, актуальною
стає суб’єктна сторона розвитку.
О. Лукасевич сучасні уявлення про суб’єкт у
психології умовно поділяє на дві альтернативні позиції.
Перша, родоначальником якої є Б. Ананьєв, відстоює
самостійність
суб’єкта
в
системі
людської
індивідуальності, яка існує як підструктура поряд з
індивідом і особистістю. Представники другої позиції на
чолі з А. Брушлінським стверджують, що суб’єкт
виступає як інтегральна характеристика людини в
цілісності її системних властивостей [10, с.65].
Підтримуємо думку О. Лукасевич, що найбільш
узагальнюючим поняттям суб’єкта і суб’єктності є його
розуміння А. Брушлінським, який розглядає суб’єктність
як здатність реалізовувати поставлені цілі, управляти,
контролювати і оцінювати процес і результат своїх дій,
тобто становлення суб’єкта – як процесу освоєння
індивідом смислу, цілей, завдань і способів
перетворення оточуючого світу й самого себе.
Уявлення про людину як суб’єкта активності на
основі діяльності, яка впливає на себе та навколишніх,
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стали у психологічній науці основою досліджень
суб’єктогенезу особистості. Поняття «суб’єкт», як
правило, відображає діяльнісний характер особистості
(суб’єкт діяльності). В. Татенко розробив і запровадив у
психології суб’єктно-вчинкову парадигму згідно якої
бути суб’єктом свого психічного, духовного життя
означає «жити по суті», автентично, у внутрішній
злагоді із собою. Суб’єктність визначається як сутнісна
характеристика внутрішнього духовного світу людини,
психологічними критеріями якої є: здатність воліти бути
людиною й самою собою, хотіти й могти обстоювати
своє право на людське самісне існування, самовизначатись в просторі й часі свого життя, творити нові змісти
та форми буттєвості, здійснювати рефлексію своїх
творінь, набувати й нарощувати досвід людського буття,
проектувати його нові форми та змісти [11, с.335-336].
Отже, суб’єктність є характеристикою активності
суб’єкта, що проявляється в довільність його дій,
вчинках, поведінці, можливості вибору власного
життєвого шляху. Сьогодні професійна діяльність в
дорослому віці стає більш складно детермінованою, що
дозволяє людині самій вибудовувати відносини зі
зовнішнім світом. Суб’єктність можна розглядати як
певну психологічну стійкість в конструюванні свого
життєвого шляху, як залежність суб’єктного розвитку
від активної дії. Цей підхід відповідає визначенню
«одиниці розвитку» як дії, сама побудова якої є актом
розвитку. Одиниця розвитку є способом здійснення
посередницької дії та має органічно містити власну дію і
звернення до іншого, мати свою структуру з орієнтацією
на внутрішній характер її побудови. Визначення
особистості як суб’єкта розвитку передбачає її
діяльнісний характер, а суб’єктність розуміється як
центральне утворення людської реальності, що в
дорослому
віці
розглядається
як
«суб’єкт
життєдіяльності» та інтегрує в собі такі її характеристики
як
активність,
усвідомленість,
ідентичність,
рефлексивність,
ініціативність,
самодетермінацію,
саморегуляцію, самостійність, стійкість й варіативністю
Я-образа та ін. Суб’єктивний саморозвиток у дорослому
віці розглядається як постановка суб’єктом мети власного
розвитку і використання для її досягнення різних
особистісних можливостей і здатностей.
Питанням
визначення
поняття
«здібності
(здатності)», їх ролі в професійній діяльності та зв’язку з
компетентністю присвячені роботи таких науковців як
С. Некрасов, Б. Теплов, С. Рубінштейн, В. Шадріков,
Ю. Швалб та ін. Так, С. Некрасов стверджує, що
«набуваючи нову здібність, людина не втрачає раніше
набуті здібності, а при можливості їх покращує.
Визнавши, що здатність існує тільки в розвитку, ми не
повинні залишати поза увагою, що розвиток
здійснюється не інакше, як в процесі тієї чи іншої
практичної і теоретичної діяльності. А це означає, що
здатність не може виникнути поза відповідною
конкретною діяльністю [12, с.37]». Причому унікальність
компетентності
полягають,
за
твердженнями
С. Некрасова, в тому, що в неї входять окремі здатності,
сукупність здатностей, система здатностей [12, с.38].
Отже, важливою є думка науковців, що здатність існує
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тільки в розвитку, реалізує функцію відображення і
перетворення дійсності в практичній і ідеальній формах.
Погоджуємося з Ю. Швалбом, який доводить, що
«одна з проблем поняття здібності пов’язана з
двозначністю самого терміна в російській мові.
Українська мова щодо цього більш точна і в ній чітко
розрізняються поняття «здібність» як сукупність певних
вроджених характеристик людини (власне «способность»)
і «здатність» як сукупність надбаних у процесі навчання
й діяльності особистісних можливостей. Найближчим
поняттям у російській мові є поняття «деятельностная
способность» (іноді вживається термін «оспособленость»
[13, с.32]. Вчений пропонує стосовно проблеми
компетентності розглядати саме поняття «здатність».
Отже, здатність, як сукупність надбаних у процесі
навчання й діяльності особистісних можливостей, стає
актуальною, коли людина, що прийняла рішення взятися
за завдання, здійснює конкретні і необхідні для цього
операції. Таке розуміння здатності висвітлюється у
психологічній літературі через поняття «готовність до
діяльності» як стану мобілізації всіх психофізіологічних
систем людини, що забезпечують ефективне виконання
певних дій. До того ж, готовність до діяльності виступає
базисом для формування компетентності як найвищого
прояву готовності.
Операціоналізація поняття «компетентність» доводить
обов’язкову його складову – досвід. О.Котикова у своєму
дослідженні робить висновки, що досвід не
вичерпується знаннями, вміннями й навичками, складає
основу компетентності і ширше будь-якої активності.
Водночас,
зауважує
науковець,
без
емоційно
забарвленого досвіду як ціннісного ставлення до
пережитого, випробуваного на практиці, всі набуті
новоутворення ще не забезпечують компетентності.
О. Котикова
виділяє
наступні
види
досвіду:
прогнозований (запланований), спонтанний (несподіваний),
вітагенний (набутий протягом життя), едукогенний
(породжений
навчанням),
едукогенно-професійний
(породжений навчанням і професійною діяльністю) [14].
Останній різновид досвіду, на нашу думку, найбільш
сприяє розвитку компетентностей дорослих, бо
будується на професійному навчанні і активній
діяльності, відкриває нові можливості для фахівців на
підприємствах досягати особистісних успіхів у
професійному самовдосконаленні та тим самим
підвищувати ефективність виробництва.
Висновки та напрямки подальших досліджень.
Процес розвитку у дорослому віці напряму пов’язаний з
професійною діяльністю та безпосередньо залежить від
досвіду роботи та збільшення знань, навичок і умінь,
необхідних для вирішення професійних завдань.
Розвиток компетентностей, в першу чергу ключових,
передбачає професійне навчання персоналу організацій і
підприємств на основі визначеної стратегії.
Операціоналізація поняття «розвиток компетентностей
дорослих» дала можливість виокремити у його складі
наступні більш прості поняття як саморозвиток,
суб’єктність, готовність до діяльності, особистісні
здатності, досвідченість. У нашому дослідженні
розвиток компетентностей дорослих – це розгорнутий у
часі процес кількісних та якісних змін у здатностях

48

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017

суб’єктів до вирішення класу завдань як продуктів
цілеспрямованого навчання та засвоєння прогресивного
досвіду, саморозвитку індивідів, їх особистісної зрілості.
Подальших досліджень
потребує
визначення
структури розвитку професійних компетентностей
дорослих, їх видів, розгляду ієрархії компетентностей.
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OPERATIONALIZATION THE CONCEPT «DEVELOPMENT OF ADULT COMPETENCIES»
The article clarified the essence of the concept "development of adults competencies" (the process of quantitative and
qualitative changes in the abilities of subjects to solve a class of problems as products of purposeful learning and assimilation
of progressive experience, self-development of individuals, their personal maturity). The operationalization of this definition
enabled the author to single out in its structure the following simpler concepts: self-development, subjectivity, readiness for
activity, personal abilities, experience.
Key words: development of adult competences, development, self-development, formation, formation, transformation,
subjectivity, readiness for activity, personal abilities, experience.
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INTERCONNECTION BETWEEN ASSERTIVENESS AND STUDENTSPSYCHOLOGISTS’ PERSONAL MATURITY
In the article the results of the research about the nature of relations between assertiveness and personal
maturity indicators were represented. Interconnection between assertive behavior and personal maturitywas
defined here. Also direct correlation of confidence with personal maturity scale such as: «achievement motivation»,
«life goal setting», «overall result» and the connection between independence and almost every personal maturity
indicator (except for а «sense of civic duty») are presented here too. It is shown that with increase in confidence
and determination levels personal maturity level increases too.
Key words: assertiveness, assertive behavior, confidence, personal maturity, student age, studentspsychologists.
Problem Statement. As a result of swift and abrupt
socio-political changes in our country life there is a lack of
attention to the process of personal development and
individual socialization. As socio-psychological researches
show, young people nowadays cannot orient themselves in
social situations, cannot choose adequate behavior and
realize it in a process of interpersonal communication.
One of the factors that contribute to the level of selfidentity is assertiveness, which is the human ability not to
depend on external influence and estimation, to control their
own behavior and be responsible for it, it is the capability to
defend one's rights with dignity and confidence without
violating the rights of the others [3]. Underdevelopment of
assertive behavior as means of adequate interconnection in
interpersonal
communication
promotes
human
maladjustment in social, family and professional spheres and
it can become a cause to deviant behavior.
Assertive behavior is straight, open behavior, which has
no purpose of causing harm to others. In order to develop
themselves successfully as a person and as a professional, a
modern student has to possess all types of behavior. That is
why researches of assertiveness are of such significance.
Publications and Studies Analysis. Study of different
aspects of personal assertive behavior is presented in the
works
of
N. Anufrieva,
G. Ball,
E. Holovakha,
O. Donchenko,
I. Kon,
L. Sokhan,
T. Tytarenko,
O. Asmolov, S. Maximenko, S. Rubinshtein, etc. Scientists
consider this aspect in context of young men’sability to
manage their lives (A. Antsupov, D. Bokum, S. Ginzer, etc.);
the ability to overcome difficulties, to be confident about
themselves and their designation (V. Kapponi, T. Novak); to
feel internal need for freedom, adequately assess themselves
and other members of interpersonal interaction
(A. Andrienko, M. Medvedeva); to plan everything and
express feelings clearly (V. Halytskyi, O. Melnyk,
V. Synyavskyi, etc.).
Assertive behavior is formed through activation of
positive personal traits, that is why it has great significance
in applied (professional) meaning and it serves as a way of

achievement mutual understanding and harmony in a
group/team, allows to successful professional growth and the
required level of psychologicalwell-being and success of
future specialist (O. Bondarchuk, V. Klymenko, E. Klymov,
T. Kudryavtseva, V. Yurchenko, etc.).
Not all important aspects of the assertive behavior
problem are reflected in the scientific works of researchers
who are listed above, for instance, the problem of relations
between assertiveness and students-psychologists’ personal
maturity remains unsolved. Topicality and insufficient
scrutiny of the problem have determined the choice of this
research.
The Aim of the Paper is to study the characteristic
features of relations between assertiveness and studentspsychology’ personal maturity.
Presentation of theMain Material.The studyof relations
between assertiveness and students-psychologists’ personal
maturity was conducted at the Ukrainian Engineering
Pedagogics Academy. The study involved 30 students of
«Practical psychology» specialty. Diagnosis of young
humans’ assertive level was conducted according to
questionnaire «Assertiveness Level Research» (after
V. Kapponi, T. Novak) [2], which allows to study the level of
assertiveness by three scales: scale A (independence,
autonomy), scale B (confidence, determination) and scale C
(social desirability bias). Indices test questionnaire after
Y. Hilbukh [1] was usedfor diagnosis of personal maturity. It
contains scales of «achievement motivation», «attitude to the
“I”», «sense of civic duty», «life goal setting» and «ability to
psychological intimacy with another person».
At the first stage we determined levels of personal
maturity and assertiveness of volunteers. Thus we divided
them into three groups according to the results of diagnostics
of personal maturity:
1. Students with high level of personal maturity (27%)
2. Students with satisfactory level of personal maturity
(30%)
3. Students with unsatisfactory level of personal maturity
(43%)
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Analyzing the results of the study we can affirm that the
majority of participants' level of personal maturity is
unsatisfactory, which means they can not make decisions for
themselves and think critically.
Assertive behavior indexes of participants’ majority are
at the average level. According to this, probationers show
assertiveness in typical situations, but the slightest change in
the circumstances destroys their confidence. They are quite
independent, yet they treat the others' opinion with attention
and respect.
To assess relations between assertiveness and studentspsychologists’ personal maturitycorrelation analysis was
performed. Statistically significant after Pearson correlation
coefficients are given in Table 1.
Table 1 – Analysis of the relation of assertiveness level
and personal maturity indexes of the study participants.
Variables
Achievement
motivation
Attitude to the «I»
Sense of civic duty
Life goal setting
Ability to
psychological
intimacy with
another person
Overall result

Scale A
Scale B
Scale C
(independence, (confidence, (social desirabiautonomy) determination)
lity bias)
-0,393*
-0,462**
-0,131
-0,417*

0,452*
0,309
0,227
0,545**

-0,102
0,010
-0,318
-0,220

-0,362*
-0,513**

0,157
0,509**

0,093
-0,147

Note:
* the relation is statistically significant at р ≤ 0,05
** the relation is statistically significant at р ≤ 0,01
Results of the correlation analysis show that such index
as «confidence and determination» forms direct statistically
significant relations with scales of personal maturity:
«achievement motivation» (р ≤ 0,05), «life goal setting» (р ≤
0,01) and «overall result» (р ≤ 0,01). The resulting
correlation between confidence and achievement motivation
that a confident and strong person has, developed better
activities focused on important life goals, autonomy,
initiative. And vice versa, a person who strives to achieve
high results has better developed confidence and
determination. Analyzing relations between confidence and
life goal setting we can affirm that the more confident person
is, the more emotionally stable and sane she / he is. And vice
versa, if intelligence dominates over feelings then selfconfidence level will be as high as well.
The data in the Table 1 show the presence of statistically
significant connection between independence and almost
every index of personal maturity (except for «sense of civic
duty»). Thus, we can conclude that independent and
autonomous individuals do not have ability to psychological
intimacy with others, strive to achieve high results, high
demands on themselves, modesty, respect for others. So, with
increasing the independence level of a person, his / her ability
to listen to others and to psychological intimacy reduces. Such

person becomes selfish and overestimates herself / himself.
Attempts to behave assertive often lead to aggression.
Conclusions. The study revealed the presence of
relations between the assertiveness level and studentspsychologists’ personal maturity.
The index of developing the ability to assertiveness
«confidence and determination» creates direct statistically
significant links with personal maturity scales: «achievement
motivation» (р ≤ 0,05), «life goal setting» (р ≤ 0,01) and
«overall result» (р ≤ 0,01). The resulting correlations show
that confident and resolute person has better developed
activities focused on important life goals, autonomy,
initiative, strive to achieve high results, emotional stability
and the level of personal maturity in general. And vice versa,
if a person has highly developed strive for success, sobriety
and stability she/he will be more confident in her/his power
and abilities.
Index «independence» forms significant relations with
almost every index of personal maturity (except for «sense of
civic duty»). Thus we can conclude that independent and
autonomous examined do not show the ability to
psychological intimacy with others strive to achieve high
results, high demands on themselves, modesty, respect for
others.
Further research possibilities should be the study of
causation between level of assertiveness and personal
maturity indexes.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АСЕРТИВНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
В статті представлені результати дослідження характеру зв'язку асертивності з показниками особистісної
зрілості студентів-психологів. Виявлено, що існує взаємозв’язок між асертивною поведінкою та особистісною
зрілістю особистості. Встановлено наявність прямих кореляційних зв’язків упевненості із шкалами особистісної
зрілості: «мотивація досягнення», «життєва установка» та «загальний результат» та зворотних зв’язків між
незалежністю та майже усіма показниками особистісної зрілості (окрім «відчуття громадянського обов’язку»).
Показано, що зі збільшенням рівня упевненості та рішучості особистості відбувається зростання показників
особистісної зрілості.
Ключові слова: асертивність, асертивна поведінка, упевненість, особистісна зрілість, студентський вік,
студенти-психологи.
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GENDER DIFFERENCES OF OVERCOMING STUDENTS’ DIFFICULT
LIFE SITUATIONS AT THE UKRAINIAN ENGINEERING
PEDAGOGICS ACADEMY
In this paper gender differences to overcome difficult life situations of students at the Ukrainian Engineering
Pedagogics Academy were conducted. The basic definitions and approaches to the study of those difficult life
situations were carried out here too. Much attention was paid to peculiarities of student age. Such qualities as selfacceptance, self-justification, substitution, inclusion, control, risk taking, and others were investigated. The study
made it possible to detect that boys have higher level of approval and underscores the lack of responsibility and
understatement stressful situations than girls.
Key words: complex situations, coping-behavior, gender characteristics, student age.

Problem Statement. Everyone throughout their lives
faced with certain difficulties that is why the theme of
overcoming difficult life situations is particularly relevant.
In native and foreign literature scientists prefer a model
that considers overcoming stress and difficult life situations
as changing feature of personality that affect behavior
(V.D. Nebylitsin, L.K. Kitaev-Smyk, F.B. Berezin). Other
scientists say that overcoming stress difficult life situations
are assessed according to certain conditions and situations
(R. Lazarus, S. Folkman, K. Lewin).
The aim of the paper is to detect gender differences to
overcome difficult life situations of students at the Ukrainian
Engineering Pedagogics Academy.
The theoretical basis of the paper is the concept of
system approach (L.S.Vygotsky, K.K.Platonov, B.F.Lomov);
personal-situational approach (V.D. Nebylitsin, Y. Zhukov,
N.V. Grishin).
The methodological basis of the paper is represented
by a set of methods and methodologies that include
theoretical analysis of the local authors researches according
to this problem and the following diagnostic techniques:
"Methods of overcoming difficult life situations" and
"Viability adaptation test" after D.A. Leontyev.
Mathematical method of statistical analysis of empirical
data – t-student test has been used for analysis and
interpretation of the obtained data.
Presentation of the Main Material. The term "difficult
life situation" is one of the most frequently terms which are
used in sociological, pedagogical and psychological
literature. Difficult life situation is a situation that
objectively violates person’s livelihoods that cannot be
overcome alone [1, p.3].
The feature of difficult life situation is that this situation
violates usual human life, puts it before the need to assess
the internal and external aspects of the situation on the basis
of content and identify signs opportunity to transform the
situation. And then you need to select either innovative
behavioral strategies and activities or new reasons of life and

how to coordinate your relations with yourselves, others and
the world in general [2, p.6].
N.V. Grishina said that all mentioned situation factors in
the development and manifestation of mental virtually
recognized approaches to explain human behavior, and the
differences between them are related to what extent
situational factors can influence people’s behavior [3, p.155].
One of the foreign approaches is to set situations from
outside and study actual people’s behavior in these
situations. For example, a lot of work was done within the
framework of social learning theory, its supporters describe
a situation and situational factors in objective categories. The
objection to this approach is associated with possible
different perception of a situation from the position of
outside observers or experimenters and most of its members,
and also with so-called experimental mistake which is
associated with the inability to separate the observer from
his / her study of the system. Another possibility, which is
describing individual situations by transmitting his / her
experience of "living" in this situation, encounters objections
in terms of completeness and reliability of information that
was obtained in this way [4, p.141].
That is why considering the concept of "difficult life
situations" we do not refer to a specific list of social problems,
which includes unemployment, death of loved ones, loss of
housing, but any person’s problem which he / she is currently
assesses for himself / herself as insurmountable. The process
of person’s overcome difficult life events in psychological
science is denoted as adaptive behavior or coping-behavior
(from English – overcome, cope).
According to L.I. Dementiy there are several
methodological important provisions during the study of
coping. One of them is due to the fact that overcome
effectiveness largely depends on the difference in the
objective parameters of stressor and their subjective
evaluation [5, p.105].
L.I. Anciferova indicates that behavior is largely
determined not by objectively given situation but by its
subjective evaluation and perception.
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So the term "difficult life situation" is advisable understood as
such a problem of human’s life which, on the one hand, gives him
/ her strong negative emotions in the context of experience of its
irresistibility, and on the other hand, prevents the efficient flow of
socialization processes and self-realization in the society.
Volunteers in our work are students, so we paid much
attention to the peculiarities of students’ age. The term
"student" is from Latin origin, which in Ukrainian translation
means somebody who works diligently, that is one who
possessed knowledge.
Features of overcoming difficult life situations are
especially interested in students’ age because this age (on
average 18-23 years) is the period of completion of the moral
and ethical spheres, the formation and stabilization of the
character and that is very important, acceptance of adult status
and responsibilities according to the sex. The beginning of
"economic activity", under which demographers understood
including human into individual industrial activity, starting
employment history and forming close intimate relationships, is
associated with this period. The hierarchy of motivation, the
entire system of values, intensive formation of special skills due
to professiona-lization are important moments of this period [6,
p.184].
At the first stage of our research we wanted to determine the
viability of indicators which is the system of allegations about
themselves, the world around, relationship with it that allow to
overcome stress by the adaptation test after S.Maddi and
D.A. Leontyev. The results are shown in Table 1.
Table 1 – Students-psychologists’ averages by adapting
viability test after S. Maddi, D. A. Leontyev
Performance scales
test
Inclusion
Control
Risk acceptance

Students
boys
girls
26,642 32,286
25,857 27,015
16,214 16,642

Values Student
t-test
0,019
0,432
9,657

Р
-*
-

Note: * – no statistically significant differences
During the analysis of data, differences of scales viability by
this test were found here. By other words, inclusion, control and
risk acceptance is the result of positive and negative experience
which depends on the person’s characteristics but not on his /
her sex.
The test to overcome difficult life situations by "Methods to
overcome difficult life situations" the results of which are
shown in Table 2 was carried out next.
Conclusion. Analyzing the results, we can conclude that the
existing differences are present at statistically significant level
at p = 0.01 and t = 3,319 by the scale “Reduction in stress
situations”. This means that boys tend more to reduce the value
of force, duration or strain severity than girls.
Differences at statistically significant level at p = 0.01 and t
= 3,169 by the scale “Needless approval” are found. The results
show that boys tend more to attribute lower stress than girls.
Obtained differences are statistically significant at the level
at p = 0.01 and t = 2,011 by the scale “Self-justification”. The
results suggest that boys again, more than girls, emphasize the
lack of personal responsibility.
By other scales such as social isolation, helplessness, selfpity, aggression, escape from a stressful situation, etc.
differences at statistically significant level were not found.
Analyzing all stated above, we can conclude that
overcoming difficult life situations depends on person’s
characteristics more than on his / her sex.
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Table 2 – Averages of the test scales by "Methods to
overcome difficult life situations"
Performance scales test

Reduction in stress
situations
Needless approval
Self-justification
Distraction
Substitution
Self-affirmation
Psyhomuscle relaxation
Situation control
Self-control
Positive motivation
Search social support
Anticipating avoid
Escape from the stressful
situation
Social isolation
Vulnerability
Self-pity
Self-accusation
Aggression
Taking medicine

Students
boys
girls

Values
Student
t-test

р

19,5
21,5
19,357
19,215
18,073
18,357
18,642
18,714
19,573
22,785
20,857
20,042

15,428
14
13,928
15,642
19,142
19
19,142
19,572
18,357
20
19,464
16,321

3,319
3,169
2,011
2,785
0,143
0,321
0,622
0,271
0,833
0,005
0,141
1,612

р = 0,01
р = 0,01
р = 0,01

17,567
18,743
22,674
17,704
18,954
19,683
20,563

16,467
18,983
21,784
22,677
20,468
20,633
20,784

0,264
0,043
0,343
2,186
0,975
0,742
0,478

-

-

-

Note: * – no statistically significant differences
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ПОДОЛАННЯ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ У СТУДЕНТІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ
В роботі було проведено дослідження гендерних відмінностей подолання складних життєвих ситуацій у
студентів Української інженерно педагогічної академії. Були розглянуті основні визначення та підходи що до
вивчення складної життєвої ситуації. Велику уваги приділили особливостям студентського віку. Досліджувались
такі якості як само схвалення, самовиправдання, заміщення, включення, контроль, прийняття ризику та інші.
Проведене дослідження дало можливість виявити, що у хлопців більше, ніж у дівчат простежується вищий рівень
само схвалення та підкреслювання відсутності відповідальності та заниження стресової ситуації.
Ключові слова: складна життєва ситуація, копінг-поведінка, гендерні особливості, студентський вік.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
С ОТНОШЕНИЕМ К ФАКТОРАМ ЗДОРОВОГО
И НЕЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Данная статья представляет собой эмпирическое исследование, которое было проведено для
определения взаимосвязи между социо-демографическими показателями и отношением подростков к
факторам здорового и нездорового поведения. С помощью опросника SEYLE были исследованы ученики
возрастом от двенадцати до восемнадцати лет десяти школ города Одессы (n = 589). Установлено, что
возраст испытуемых обратно пропорционально связан с предпочтением занятий спортом, ежедневным
употреблением фруктов и овощей и воздержанием от табакокурения, как с факторами превенции
заболеваний. Также обнаружено, что особое значение такому фактору здорового поведения, как
употребление фруктов, придали подростки, которые обучаются в заведениях закрытого типа.
Ключевые слова: подростки, здоровое поведение, вредные привычки психическое здоровье, социодемографические показатели.

Постановка проблемы. Несмотря на признание
значимости и важности проблемы психического здоровья,
подходы к ее пониманию и решению неоднозначны.
Общепризнана важность психического здоровья для
общественного и экономического развития государства и
качества жизни человека. В то же время основное
внимание
уделяется
проблемам,
связанным
с
психическими расстройствами. Четкий акцент на
реальные программы формирования психического
здоровья в нашей стране на данный момент отсутствуют.
Здоровье является одним из решающих факторов
формирования молодого человека. Оно в значительной
степени определяет выбор будущей деятельности,
возможность всестороннего развития личности, ее
социального утверждения [1]. Ухудшение здоровья
подростков в значительной степени обусловлено
поведенческим фактором, образом жизни самого
подростка.
Важное значение имеет воспитание в подростках
отношение к здоровью, как в ценности. Именно оно
обусловливает
формирование
установки
на
усовершенствование психического здоровья. Такое
отношение формируется в подростковом возрасте и
часто может предопределить какой образ жизни будет
свойственен этому ребенку во взрослом возрасте. Таким
образом, в условиях современного украинского
общества проблема сохранения здоровья подростков
является чрезвычайно актуальной.
Анализ последних исследований и публикаций.
Особый интерес представляет изучение межнациональных,
региональных, а также гендерных особенностей
поведения детей и подростков в аспекте здоровья [2].
Хорошее физическое и эмоциональное здоровье
позволяет мальчикам и девочкам справляться с задачами
роста и облегчает вступление во взрослую жизнь [3].
Совокупная поддержка со стороны родителей, сестер,
братьев и сверстников является фактором, позволяющим
с еще большей точностью прогнозировать позитивное

здоровье: чем больше источников поддержки, тем
б льшая вероятность позитивного здоровья у детей [4].
Мы предполагаем, что поло-возрастные характеристики,
наличие сиблингов и порядок рождения, а также тип
учебного заведения, могут играть большую роль в
отношении формирования образа жизни старших
школьников.
Целью статьи являлось изучение отношения
подростков к факторам здорового и нездорового
поведения и его взаимосвязи с социо-демографическими
параметрами.
Основной материал исследования. Общая выборка
исследования составила 589 человек. Исследование
проводилось в 10 средних учебных заведениях города
Одессы. Были охвачены учебные заведения различных
типов: общеобразовательные школы (ООШ), гимназия,
лицей, колледж и школа-интернат. Работа выполнялась в
рамках Шведско-Украинского проекта по изучению
психического здоровья подростков (рук. проф.
В.А. Розанов)
в
сотрудничестве
с
Шведским
национальным центром суицидологических исследований
(рук. проф. Д. Вассерман) при поддержке Шведского
института (Swedish Institute). Средний возраст
респондентов составил 14,866 лет (SD = 1,107 лет).
Методическим обеспечением исследования являлся
Комплексный опросник состояния психического
здоровья и стиля жизни личности, разработанный для
целей Европейского исследования SEYLE (Saving and
Empowering Young Lives in Europe) [5].
Данное исследование является продолжением работ
[6-8], выполненных в рамках программы изучения
психического здоровья подростков.
В рамках опросника SEYLE нами изучалось
отношение подростков к факторам здорового и
нездорового поведения и его взаимосвязи с социодемографическими показатели испытуемых (пол,
возраст, количество сиблингов, порядок рождения, тип
учебного заведения).
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На первом этапе нами было проанализировано
влияние возраста испытуемых на предпочтение ими тех
или иных факторов здорового и нездорового поведения с
помощью критерия τb Кендалла [9]. Наблюдалась прямо
пропорциональная связь между возрастом подростков и
использованием
средств
контрацепции
и
противозачаточных таблеток (τb = 0,194, p < 0,001) и
воздержанием от употребления наркотиков (τb = 0,076,
p < 0,05), как факторов предотвращающих заболевания.
Установлено, что возраст испытуемых обратно
пропорционально связан с предпочтением занятий
спортом
(τb = -0,132,
p < 0,001),
ежедневным
употреблением фруктов и овощей (τb = -0,109, p < 0,001) и
воздержанием от табакокурения (τb = -0,073, p < 0,05), как
с факторами превенции заболеваний. Аналогичную
тенденцию мы можем наблюдать в исследовании HBSC.
По мере взросления показатели, связанные с ежедневным

употреблением фруктов, выполнением методических
указаний относительно необходимости ежедневной
физической активности, снижаются почти во всех странах
и областях. Формы поведения, ставящие под угрозу
здоровье (особенно курение или употребление алкоголя),
как представляется, получают большее распространение в
период с 13-летнего до 15-летнего возраста [10].
Обратно пропорционально связан возраст подростков
с такими факторами нездорового поведения, как
употребление
алкоголя
(τb = -0,156,
p < 0,001),
табакокурение (τb = -0,101,
p < 0,01),
чрезмерное
использование телевизора, компьютера (τb = -0,075,
p < 0,05). Также возраст испытуемых коррелирует с
опасной ездой (τb = 0,085, p < 0,05), употреблением
наркотиков (τb = 0,117, p < 0,001) и рвотой для
похудения (τb = 0,093, p < 0,01), как с факторами
нездорового образа жизни.

Рис.1. Степень важности факторов здорового поведения в зависимости от пола испытуемых.
Примечание: значком *** отмечены коэффициенты
ассоциации U Манна-Уитни, статистически значимые на
уровне (p < 0,001);
значком ** отмечены коэффициенты ассоциации U
Манна-Уитни, статистически значимые на уровне
(p < 0,01);
значком * отмечены коэффициенты ассоциации U
Манна-Уитни, статистически значимые на уровне
(p < 0,05).
Далее с помощью критерия U Манна-Уитни [11]
проводился анализ взаимосвязи отношения подростков к
факторам здорового и нездорового образа жизни и пола
испытуемых. Статистически значимые различия в
зависимости от пола испытуемых были отмечены по
отношению к некоторым факторам здорового поведения.
Девочки придавали большее значение использованию

средств контрацепции и противозачаточных таблеток
(U = 32304,000, p < 0,01), хорошему качеству сна
(U = 32338,500, p < 0,01) и пристегиванию ремней
безопасности (U = 34059,000, p < 0,05). Как мы видим на
Рис.1 для мальчиков важнее оказались такие факторы
здорового образа жизни, как необходимая физическая
нагрузка (U = 32381,000, p < 0,01) и регулярные занятия
спортом (U = 27371,500, p < 0,001). В австралийском
исследовании, в котором изучался вопрос о причинах
неучастия девочек в спортивных занятиях, отмечается,
что девочки определяют спортивные занятия как
«неприкольные»; они чувствовали, что, занимаясь
спортом, они нарушают традиционные гендерные
границы, и были обеспокоены тем, что их внешность
приобретет мужские черты [12].
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Рис.2. Степень важности факторов нездорового поведения в зависимости от пола испытуемых
Примечание: значком *** отмечены коэффициенты
ассоциации U Манна-Уитни, статистически значимые на
уровне (p < 0,001);
значком ** отмечены коэффициенты ассоциации U
Манна-Уитни, статистически значимые на уровне
(p < 0,01).
Также
статистически
значимые
отличия
в
зависимости от пола испытуемых были отмечены в
отношении подростков к употреблению наркотиков
(U = 32261,500, p < 0,01), вступлению в сексуальные
связи без защиты (U = 30076,000, p < 0,001) и
отношением к пассивному отдыху (U = 29803,500,
p < 0,001), как к факторам нездорового образа жизни.
При этом на Рис.2 мы можем увидеть, что факторы
употребления наркотиков и вступления в сексуальные
связи без защиты оказались особенно опасными для
здоровья, по мнению подростков женского пола. Такой
фактор нездорового образа жизни как пассивный отдых
посчитали более вредным подростки мужского пола. По
результатам обследования HBSC среди школьников
выявляются четкие гендерные различия в плане форм
поведения в отношении здоровья. Мальчики более
активны физически, однако с возрастом, в отличие от
девочек, у них повышаются показатели случаев
экспериментирования с коноплей. Закономерности в
отношении сексуального поведения в раннем возрасте
не столь последовательны. Где-то мальчики с большей

вероятностью сообщают о том, что имели опыт полового
акта (преимущественно в странах Восточной Европы), а
в каких-то странах и областях – девочки
(преимущественно в странах Северной и Западной
Европы) [10].
Далее нами было изучено влияние количества
братьев, количества сестер, количества сиблингов и
порядка рождения респондентов на их предпочтения в
отношении факторов здорового и нездорового
поведения. Такой фактор нездорового поведения, как
ношение оружия, коррелирует с количеством братьев
(τ = 0,089, p < 0,05) и количеством сиблингов (τ = 0,085,
p < 0,05). Также количество сиблингов обратно
пропорционально связано с вступлением в сексуальные
связи без защиты (τ = -0,070, p < 0,05). Порядок
рождения оказался прямо пропорционально связан с
такими факторами здорового образа жизни, как чистка
зубов (τ = 0,073, p < 0,05) и пристегивание ремней
безопасности
(τ = 0,117,
p < 0,001)
и
обратно
пропорционально
связан
с
воздержанием
от
употребления наркотиков (τ = -0,069, p < 0,05). В
Европейском исследовании, посвященном изучению
психо-социальных
факторов
алкогольной
и
наркотической зависимости у подростков, мы можем
наблюдать следующее. Подростки, имеющие друзей или
старших сестер или братьев, потребляющих коноплю,
могут подражать им [13].
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Рис.3. Степень важности факторов здорового поведения в зависимости от типа учебного заведения
Примечание: значком * отмечены коэффициенты
ассоциации U Манна-Уитни, статистически значимые на
уровне (p < 0,05).
На
следующем
этапе
нами
исследовалась
взаимосвязь отношения подростков к факторам
здорового и нездорового поведения с типом учебного
заведения. Мы разделили учебные заведения на две
группы: учебные заведения открытого типа и учебные
заведения закрытого типа. К первой группе мы отнесли
общеобразовательные школы, гимназию, лицей и
колледж. Ко второй группе – школу-интернат. В
результате
исследования
стало
известно,
что
статистически значимые отличия были обнаружены
только в отношении такого фактора здорового образа
жизни, как употребление фруктов (U = 6027,000,
p < 0,05). Как видно из Рис. 3 особое значение этому
фактору придали подростки, которые обучаются в
заведениях закрытого типа. В отношении подростков к
факторам негативного жизненного стиля в зависимости
от типа учебного заведения статистически значимых
отличий установлено не было. На наш взгляд, то что
большее значение такому фактору позитивного образа
жизни, как употребление фруктов, уделили дети,
обучающиеся в учебных заведениях закрытого типа,
можно объяснить их низким социо-экономическим
статусом. Так как фрукты обеспечивают организм
меньшей энергией по сравнению с другими продуктами
аналогичной стоимости, поэтому семьям с более низким
доходом приобретение фруктов может казаться
нерациональной тратой денег [14]. По причине того, что
в семьях с низким социо-экономическим статусом
фрукты покупаются не очень часто, они приобретают
особую значимость и ценность для этих детей.
Таким образом, ряд результатов нашего исследования
находят свое подтверждение в теоретических концепциях
различных авторов.

Выводы. В результате исследования учащихся
средних школ города установлено, что возраст
испытуемых обратно пропорционально связан с
предпочтением занятий спортом (τb = -0,132, p < 0,001),
ежедневным употреблением фруктов и овощей (τb = -0,109,
p < 0,001) и воздержанием от табакокурения (τb = -0,073,
p < 0,05), как с факторами превенции заболеваний.
Анализ взаимосвязи образа жизни с полом показал, что
девочки придавали большее значение использованию
средств контрацепции и противозачаточных таблеток
(U = 32304,000, p < 0,01), в то время как для мальчиков
важнее оказались такие факторы здорового образа
жизни,
как необходимая физическая нагрузка
(U = 32381,000, p < 0,01) и регулярные занятия спортом
(U = 27371,500, p < 0,001). Порядок рождения оказался
обратно пропорционально связан с воздержанием от
употребления
наркотиков
(τ = -0,069,
p < 0,05).
Статистически значимые отличия между школами были
обнаружены только в отношении такого фактора
здорового образа жизни, как употребление фруктов
(U = 6027,000, p < 0,05). Большее значение ему
придавали учащиеся закрытых заведений. Результаты
данного исследования могут быть использованы в
педагогической и психологической практике для
формирования здорового поведения у подростков.
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THE ATTITUDE TО FACTORS OF HEALTHY BEHAVIOR IN ADOLESCENTS
The paper presents the empirical study of relationship between socio-demographic determinants and adolescents' attitude
to factors of healthy and unhealthy behavior. SEYLE inventory was administrated to the students of age between twelve to
eighteen years from ten schools of Odessa, Ukraine (n = 589). It has been established that the age of the respondents is
inversely related to the preference for regular physical exercises, daily consumption of fruits and vegetables, and abstinence
from smoking as diseases prevention factors. It was determined that adolescents from the boarding school attached particular
importance to such a factor of healthy behavior as fruit consumption.
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ВІДСТЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА
ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
Метою статті стало обґрунтування технології відстеження професійних можливостей вчителя, а
також підбір та апробація комплексу діагностичних методик, необхідних для дослідження рівня
підготовки педагога до роботи з обдарованими школярами. Відстеження психологічної готовності
вчителя до роботи з обдарованими дітьми здійснювалося за допомогою комплексу діагностичних
методів, зокрема: бесіда, опитування, анкетування, тестування, якісна та кількісна інтерпретація
отриманих даних. За результатами констатувального експерименту напрацьовано висновок, згідно якого
оцінка реальних рівнів сформованості психологічної готовності вчителя до роботи з обдарованими
учнями може здійснюватися за мотиваційно-вольовим, інтелектуально-операційним та оцінювальнорефлексивним критеріями.
Ключові слова: дитяча обдарованість, професійні можливості вчителя, психологічна готовність
педагога до роботи з обдарованими дітьми, технологія відстеження професійних можливостей вчителя.

Актуальність теми. Останніми роками в Україні
складається непроста ситуація щодо створення та
забезпечення сприятливих умов для навчання та
виховання обдарованих дітей і підлітків, для реалізації їх
здібностей і творчого потенціалу. Аналіз вітчизняних
досліджень вітчизняних науковців дає нам підстави
вважати, що не всі педагогічні працівники відзначаються
глибоким рівнем знань з психології дитячої
обдарованості, і як результат, не володіють професійною
здатністю адаптувати існуючі нововведення у
відповідності до можливостей до даної категорії дітей.
Проблема дитячої обдарованості у всі часи була
актуальною. Суспільство завжди відчувало потребу в
креативних неординарних особистостях. Однак сьогодні
в шкільній освітній практиці виявлення та підтримка
обдарованості школярів набирає особливої актуальності.
Адже українське суспільство інтегрує в світовий
освітній простір, а відтак, потребує розробки нових
підходів, технологій і методів, необхідних для роботи з
обдарованими учнями.
Однак, більшість педагогічних працівників, які
тривалий час працювали в умовах жорстко-уніфікованої
системи навчання та виховання підростаючого
покоління, й досі підвладна стереотипам, які панують в
сучасній школі, не відзначається належним рівнем
педагогічної творчості та позитивною мотивацією до
застосування інновацій у практиці навчально-виховного
процесу, а відтак, потребує допомоги у стимулюванні
професійної спроможності та досягненні високого рівня
професійної компетентності у роботі з обдарованими
учнями і, відповідно, здатності оцінити свої професійні
можливості у роботі з даною категорією дітей.
Сьогодення вимагає від педагога професійної
гнучкості та здатності адаптувати свої професійні
можливості у відповідності до досягнень вітчизняної та
світової освітньої практики, до освітніх викликів, які
диктує нам сьогодення Тому в умовах функціонування

сучасної шкільної освітньої практики питання
формування психологічної готовності вчителя до роботи
з обдарованими дітьми набуває особливої актуальності.
Однак, запорукою досягнення вчителем високих
показників у роботі з даною категорією дітей є
відстеження його професійних можливостей за
мотиваційно-вольовим, інтелектуально-операційним та
оцінювально-рефлективним критеріями, що стало
основою вибору теми статті, яка стосувалась теоретикометодологічних та прикладних аспектів відстеження
психологічної готовності педагога до роботи з
обдарованими дітьми.
Особливості роботи педагога з обдарованими дітьми
були і залишаються в якості предмета окремого
дослідження багатьох вітчизняних науковців. Для
прикладу,
вивченню
підлягали:
1) забезпечення
вчителем індивідуально-диференційованого підходу до
обдарованих учнів (Бєсєдіна І., Качур О., Янковчук М.);
2) психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини
(Антонова Е., Баришполь С., Брояк Н., Бухлова Н.,
Зотова І., Сікаленко Р.); 3) формування психологічної
готовності педагога до роботи з обдарованими
школярами (Демченко В., Кузьмін О., Сокуренко О.,
Шемуда М., Яковина А.). Автори, в цілому, акцентують
увагу на створенні умов для обдарованих дітей шляхом
корекції тих чинників, які виступають для них в якості
дестабілізуючого фактора на шляху до реалізації ними
свої можливостей та потенціалів. Крім того, дослідники
приділяють
увагу
питанням
щодо
посилення
професійної спроможності вчителя задля адаптування
сучасних інновацій до креативних можливостей
школярів шляхом індивідуально-диференційованого
підходу, а відповідно, втілення у практику системи
роботи щодо формування психологічної готовності
фахівця у роботі з даною категорією дітей.
Однак, незважаючи на значну кількість праць та
публікацій, присвячених цій проблематиці, питання
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відстеження рівня психологічної готовності педагога до
роботи з обдарованими дітьми не набуло стійкого
поширення у психолого-педагогічній науці. Тому в
контексті сучасної шкільної освітньої парадигми
окремої уваги заслуговує обґрунтування практичними
психологами технології діагностики психологічної
готовності педагогічного працівника до роботи з
обдарованими учнями, що, в свою чергу, також не
виступало в якості предмета окремого дослідження
багатьох науковців та практиків.
Тому метою даної статті стало: 1) опис та
обґрунтування технології діагностичного відстеження
професійних можливостей вчителів, необхідних для
роботи з обдарованими школярами; 2) підбір та апробація
діагностичних методик на дослідження психологічної
готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми;
3) кількісна та якісна інтерпретація результатів
констатувального експерименту і напрацювання на цій
основі перспектив подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним
із стратегічних завдань сучасної шкільної освіти є
створення умов для стимулювання інтелектуального та
креативного
потенціалу
обдарованого
школяра,
формування його творчої особистості.
А тому в практику роботи адміністрації
загальноосвітнього навчального закладу та практичного
психолога повинна широко увійти діагностика
психологічних можливостей педагога, яка, в свою чергу,
виступає в якості запоруки забезпечення наукового
підходу до роботи з педагогічними працівниками, їх
професійного розвитку та саморозвитку.
Основне
призначення
діагностування
рівня
психологічної готовності педагога до роботи з
обдарованими дітьми – надання вчителям необхідної
допомоги у переосмисленні знань стосовно психології
обдарованої дитини та понять, пов’язаних з дитячою
обдарованістю, а також сприяння розвитку у них
здатностей усвідомлювати та переосмислювати свої
професійні якості, які, в свою чергу, слугують
запорукою забезпечення сприятливих умов для навчання
та виховання обдарованих дітей.
Система шкільної освіти повинна створювати умови
для гармонійного розвитку особистості обдарованого
учня,
всебічного
розкриття
його
потенціалів,
формування у нього здатності відчувати себе активним
суб’єктом самоосвіти та саморозвитку. Наразі в практиці
шкільного освітнього простору існує протиріччя між
потребами у розв’язанні проблем, пов’язаних із
становленням та розвитком особистості обдарованого
учня та відсутністю належного рівня психологічної
готовності вчителя до роботи з даною категорією дітей.
Численні
дослідження,
здійснені
психологами
практиками, дають нам підстави вважати про відсутність
чітко налагодженої системи підготовки педагогічних
кадрів до роботи з обдарованими школярами.
Тому
вирішення
проблеми,
пов’язаної
із
формуванням у педагогів психологічної готовності до
роботи з обдарованими дітьми, можливе як зусиллями
шкільної психологічної служби, так і в умовах
післядипломної педагогічної освіти. Відповідно, наразі
відчутною стає проблема обґрунтування технології

діагностичного відстеження професійних можливостей
вчителя, необхідних для роботи з обдарованими учнями,
та підбір на цій основі методів та методик для
дослідження психологічної готовності педагога до
роботи з даною категорією дітей.
Аналіз проблем, пов’язаних з підготовкою вчителя до
роботи з обдарованими дітьми, дає нам підстави вважати
за доцільним в оволодінні технологією психологічного
діагностування. Результати численних психологічних
досліджень дають нам підстави розуміти під
психологічною діагностикою процес, який би відповідав
умовам
оптимального
виконання
наступних
педагогічних завдань, зокрема: визначення та створення
умов для саморозвитку та творчої самореалізації
вчителя, і, відповідно, оцінювання педагогом на цій
основі власних професійних можливостей, необхідних у
роботі з обдарованими дітьми.
Психологічна діагностика має виступати в якості
інструменту прогнозування й проектування тенденцій
розвитку
професійних
можливостей
педагога,
необхідних у роботі з обдарованими учнями, а також
створення механізмів психолого-педагогічної підтримки
його потенціалів, що, в свою чергу, виступає в якості
запоруки формування психологічної готовності педагога
до роботи з обдарованими школярами. Основне
призначення діагностування рівня психологічної
готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми –
озброєння педагогічних працівників системою базових
знань, пов’язаних з дитячою обдарованістю, а також
надання вчителям необхідної допомоги щодо їх
професійного розвитку та оцінки ними власних
професійних можливостей, необхідних у роботі з даною
категорією дітей.
Реалізація подібного роду завдань має стати
домінуючим пріоритетом як в контексті шкільної
психологічної служби, так і на етапі роботи з педагогами
в системі післядипломної педагогічної освіти.
Тому перед собою ми ставили за мету дослідити
рівень знань сучасних педагогів про психологію
обдарованої дитини та проаналізувати їх уявлення про
зміст, які вони вкладають у поняття, пов’язані з дитячою
обдарованістю. Відповідно, одним з основних завдань,
які ми ставили перед собою, полягало у здійсненні
оцінки реальних рівнів сформованості психологічної
готовності вчителів до роботи з обдарованими дітьми за
мотиваційно-вольовим, інтелектуально-операційним та
оцінювально-рефлексивним критеріями.
Дослідницьку вибірку констатувального експерименту
склали 47 вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін
Хмельницької області.
Оскільки мотиваційно-вольовий критерій містить
професійну спрямованість та наявність особистісних
якостей, які характеризують придатність вчителя
здійснювати роботу з обдарованими дітьми, то в якості
оцінки психологічної готовності педагога до роботи з
даною категорією дітей згідно вище згаданого критерію
ми використали методику діагностики особистості на
мотивацію до успіху Т.Елерса [2].
Опитувальник включає в себе 41 твердження,
нарахування балів для кожного з яких здійснюється у
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відповідності до ключа методики. Кількісні результати
по цій методиці означають:
1-10 балів – низький рівень мотивації до успіху;
11-16 балів – середній рівень мотивації до успіху;
17-20 балів – високий рівень мотивації до успіху;
20 балів і більше – надто високий рівень мотивації до
успіху.
В таблиці 1. представлено динаміку прояву мотивації
особистості педагога до успіху у %.
Таблиця 1 – Динаміка прояву мотивації педагога до
успіху
Рівень мотивації до успіху
1. Низький рівень мотивації до успіху (1-10 балів);
2. Середній рівень (11-16 балів);
3. Високий рівень (17-20 балів);
4. Надто високий рівень мотивації до успіху (20 і
більше балів).

%
47
42
8
3

Результати діагностування свідчать, що значний
відсоток педагогів (47 %) відзначаються низьким рівнем
мотивації до успіху, а відтак, не схильні докладати
зусиль для досягнення результативності у власній
професійній діяльності, зокрема, у роботі з
обдарованими
школярами.
Згідно
даного
констатувального зрізу 42 % вчителів характеризується
середнім рівнем мотивації до успіху, а відповідно, не
боїться ризикувати, оскільки не є скованою у своїх діях.
І лише незначний відсоток педагогічний працівників
відзначається високим рівнем мотивації до успіху: 8 %
(високий рівень) і 3 % (надто високий рівень мотивації
до успіху).
Беззаперечним є той факт, що надто високий рівень
мотивації до успіху може спричинити надмірну
самокритичність до власних професійних можливостей.
З іншої сторони, культура самоаналізу педагога слугує
для нього в якості запоруки вдосконалення власних
знань стосовно категорії обдарованих дітей, та здатності
втілити в систему роботи з ними нововведення, які нам
пропонує сучасна освітня практика.
Оскільки
інтелектуально-операційний
критерій
відображає наявність певного рівня професійної
компетентності, то рівень психологічної готовності
педагога до роботи з обдарованими дітьми згідно даного
критерію
може,
в
свою
чергу,
визначатися
психологічними, педагогічними та методичними
знаннями і вміннями, необхідних для забезпечення
ефективної роботи з даною категорією дітей.
Відповідно, в процесі комплексу бесід, проведених з
педагогічними працівниками, було поставлено наступні
запитання: «Який зміст Ви вкладаєте в поняття «дитяча
обдарованість»?»;
«За
якими
критеріями
Ви
характеризуєте дитину як обдаровану?»; «Яким методам
у роботі з обдарованими дітьми Ви віддаєте перевагу?».
Опитування думок дало нам змогу відстежити
динаміку уявлень педагогів про психологію обдарованої
дитини та зміст, які вони вкладають в поняття, пов’язані
з дитячою обдарованістю.
Якісна інтерпретація отриманих відповідей та їх
систематизація дали нам змогу відстежити наступну
динаміку. На запитання «Який зміст Ви вкладаєте в
поняття
«дитяча
обдарованість»?»
педагоги,
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здебільшого відповідали наступним чином: 46 %
(«високий рівень прояву розумових здібностей, які
характеризують одну дитину, на відміну від іншої
категорії дітей», «досягнення дитини, які проявляються
у високому рівні інтелекту», «достатньо високий рівень
прояву певних здібностей дитини, які проявляються у
гнучкості розумових процесів, що, в свою чергу дає їй
змогу досягати кращих результатів у порівнянні з
іншими дітьми»); 44 % («комплекс вроджених
здібностей дитини до інтелектуальної та творчої сфер
діяльності», «здатність дитини до визначних досягнень в
соціально-важливих сферах людської діяльності, яка
проявляється на генетичному рівні»); 10 % («прояв
здібностей, який залежить від багатьох чинників»,
«величина, яка передбачає лише можливість досягнення
дитиною певного успіху»).
На запитання «За якими
критеріями
Ви
характеризуєте дитину як обдаровану?» відповіді
вчителів, в більшості випадків, виглядали наступним
чином, а саме: 43 % («це діти, які відзначаться високим
рівнем інтелекту, багато знають, мають хорошу пам’ять,
нестандартно мислять, відзначаються пізнавальною
потребою…»); 48 % («діти, які багато працюють,
вдаються до понаднормової інтелектуальної активності,
які потребують індивідуального підходу та інших
методів впливу у навчально-виховному процесі»); 9 %
педагогічних працівників характеризують обдарованих
дітей за їх здатністю швидко схоплювати навчальний
матеріал, швидко опрацьовувати інформацію та
напрацьовувати на цій основі різноманітні варіанти
виконання однотипного інтелектуального завдання.
На запитання «Яким формам та методам роботи з
обдарованими дітьми Ви віддаєте перевагу?» відповіді
педагогічних працівників виглядали наступним чином:
індивідуальні форми роботи (виконання творчих
завдань, залучення учнів до олімпіад та захист наукових
робіт) віддали перевагу 57 % педагогічних працівників;
групові форми роботи (елементи тренінгів, які в
основному спрямовані на удосконалення розумових
операцій) стали прерогативою діяльності 43 % вчителів.
Аналіз опитаних думок дає нам підстави вважати, що
більшість педагогічних працівників розглядають
феномен дитячої обдарованості як явище біологічне, як
поняття, яке характеризується за кількісним показником,
запорукою якого виступає генетична передумова. Проте
останні психологічні дослідження більшості дослідників
неодноразово
підкреслюють
той
факт,
що
ідентифікувати обдарованість, а тим більше дитячу
обдарованість буває вкрай складно. Значна кількість
науковців обґрунтовують думку, згідно якої феномен
обдарованості відзначається не лише кількісним
ступенем здібностей, але й сукупним проявом
некогнітивних характеристик, які, в свою чергу, схильні
виступати в якості запоруки досягнення дитиною
певного результату. Під обдарованістю сьогодні
розуміють системну якість психіки, яка розвивається
впродовж життя і залежить від багатьох чинників. Однак
більшість вчителів характеризують обдарованих дітей за
високим проявом когнітивних процесів і загальної
обізнаності, а також за високим рівнем працездатності, і
тому розглядають їх як об’єкта задля експериментування
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розвивальних впливів, і, відповідно, віддають перевагу
репродуктивним формам сприйняття інформації. Окрім
того, педагоги не враховують ще й той факт, що
обдаровані діти також складають «групу ризику» (це
зумовлено проблемами обдарованих дітей: проблеми
спілкування з ровесниками, намагання приховати свою
обдарованість, нерозуміння та неадекватне сприйняття
дорослими креативного складу мислення даної категорії
дітей і т.д.).
Тому вчителі в основному віддають перевагу
інтенсивному
стимулюванню
інтелектуального
потенціалу обдарованих дітей. Однак дана категорія
дітей потребує різностороннього розвитку, зокрема
емоційно-почуттєвої та комунікативної сфер. З
відповідей вчителів напрацьовується висновок, що
тренінгова
робота
є
прерогативою
діяльності
практичного психолога, а в своїй діяльності вони
застосовують лише елементи тренінгу. Однак ми всі
розуміємо, що тренінговий підхід як інновація може
лише тоді приносити результат, якщо його застосування
стає стійкою задачею у діяльності будь-якого
педагогічного працівника.
Відповідно, аналіз опитаних думок дає нам підстави
вважати, що в умовах функціонування сучасної школи
педагогічні працівники потребують поглиблених знань з
психології дитячої обдарованості та розвитку здатностей
адаптувати різноманітні інноваційні технології у
відповідності
до
конкретного
виду
дитячої
обдарованості.
Оцінювально-рефлексивний критерій готовності
характеризує вчителя з точки зору його вміння
аналізувати результати своєї діяльності та усвідомлення
ним свого рівня професійної підготовки до реалізації
мети і завдань роботи з обдарованими учнями. З цією
метою
нами
було
застосовано
опитувальник
«Психолого-педагогічна культура вчителя» [1], в
контексті якого вчителям було запропоновано деякі
запитання, які, в свою чергу, було модифіковано у
відповідності до категорії обдарованих дітей та роботи з
ними. Для прикладу, на запитання опитувальника «Чи
задоволені
Ви
як
шкільний
учитель
своєю
психологічною підготовкою до роботи з обдарованими
дітьми?» педагоги відповідали наступним чином,
зокрема: повністю (6 %), зовсім незадоволений (30 %),

частково задоволений (43 %), дуже мало задоволений
(21 %). На запитання «Як часто у вас виникають сумніви
щодо правильності власних психолого-педагогічних дій
та вчинків стосовно обдарованих дітей?» відповіді
педагогічних працівників виглядали наступним чином, а
саме: ніколи не виникають (8 %); часто 42 %), майже
ніколи (15 %), постійно (35 %).
Відповіді вчителів на подібного роду запитання
дають нам підстави вважати, що вчителі потребують
допомоги у поглибленні знань про психологію дитячої
обдарованості та розвитку базових компетентностей,
необхідних у роботі з обдарованими дітьми.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким
чином
результати
констатувального
експерименту переконливо доводять, що відстеження
професійних можливостей педагога, оцінка рівня його
психологічної готовності до роботи з обдарованими
дітьми за мотиваційно-вольовим, інтелектуальноопераційним та оцінювально-рефлексивним критеріям
виступає в якості запоруки досягнення вчителем
ефективності в процесі навчання та виховання обдирних
школярів, а відтак, має стати одним з важливих та
актуальних завдань як для шкільної психологічної
служби, так і в контексті системи післядипломної
педагогічної освіти. Однак, проведене дослідження не
вичерпує всіх аспектів даної проблеми. Зокрема, окремої
уваги заслуговує розробка та апробація тренінгу з
розвитку психологічної готовності педагога до роботи з
обдарованими дітьми.
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TRACKING PSYCHOLOGICAL READINESS OF A TEACHER FOR WORK WITH GIFTED CHILDREN:
THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS
The article focuses on justification of technology research of professional capacities of a teacher, as well as the selection
and testing of complex diagnostic techniques needed to research the level of training of teachers for work with gifted students.
Tracking psychological readiness of a teacher to work with gifted children was carried out using complex diagnostic methods
including: interviews, surveys, questionnaires, testing, qualitative and quantitative interpretation of the data. According to the
results of the experiment a conclusion was made that the actual assessment of levels of psychological readiness of teachers to
work with gifted students can be done using motivational and volitional, intellectual and operational, evaluation and reflexive
criteria.
Key words: children talent, professional opportunities of a teacher, psychological readiness of teachers for work with
gifted children, tracking technology of professional opportunities of a teacher.
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ЧИННИК
ВИХОВАННЯ ЧЕСТІ
У статті проаналізовано категорію професійного самовизначення як зовнішній чинник виховання честі
особистості.
Ключові слова: професійне самовизначення, честь, самореалізація, самопізнання, самосвідомість.
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві, в
умовах динамічних змін в освіті, постає нагальна
проблема підготовки студентів-майбутніх фахівців,
здатних
самостійно
працювати
над
собою,
вдосконалюватися, розвивати знання і навички,
необхідні для успішної професійної діяльності.
Становлення особистості студента відбувається у
юнацькому віці у період навчанняу ВНЗ. Саме у цей
період, студент самовизначається, реалізує потенціал
власних ставлень у спілкуванні з оточуючими, у
практичній діяльності; вчиться впливати на хід подій, на
умови свого життя.
Обираючи власний життєвий шлях, життєву позицію,
оволодіваючи процесом самовизначення, особистість не
лише стає суб'єктом власної життєдіяльності, але й
«творить» себе, перебудовує свій внутрішній світ, стає
суб'єктом самореалізації, самовиховання, проявляючи
таким чином свою активність.
Актуальність проблеми дослідження. Дослідженню
проблеми професійного самовизначення присвячені
праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Так,
наприклад, Л.І. Божович, розглядав професійне самовизначення у зв’язку з життєвими перспективами
особистості і плануванням майбутнього [1, c.214].
На тісному зв’язку самовизначення з розвитком
особистості наголошували психологи Є.О. Клімов,
М.С. Пряжніков [4, c.300].
Метою роботи є розкриття феномену професійного
самовизначення як чинника виховання честі студентамайбутнього фахівця.
Виклад основного матеріалу. Дослідження честі
особистості передбачає пошук шляхів її самореалізації
під впливом чинників, що йдуть як ззовні, від професії і
суспільства, розвитку науки і культури, так і зсередини,
від власних інтересів, потреб і установок, усвідомлення
своїх здібностей і можливостей, власної впевненості в
собі, в своїй професійній діяльності. Зовнішні чиники
обумовлюють зміст, з’ясовують закономірні зв’язки між
величинами зовнішніх впливів і відчуттями, що їм
відповідають.
Будучи
особистісними,
чинники
наповнюють почуття честі змістом. До зовнішніх
чинників ми відносимо професійну дільність, соціальні
відносини та професійне самовизначення. Ми ж

зупинимось на розгляді професійного самовизначення як
чинника виховання честі майбутнього фахівця.
Почуття честі активізує самопізнання, свідому
саморегуляцію, надає нового значення професійній
діяльності, стимулює професійне самовизначення та
самореалізацію особистості. А професійна діяльність, в
свою чергу, здійснюється в рамках конкретної професії
та відбувається при взаємодії суб’єкта праці з об’єктом,
що по суті є складним динамічним процесом. Таким
чином, можна говорити про те, що професія задає
змістові характеристики честі.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що єдиного
трактування категорії «професійне самовизначення»
немає. Ми виділили три підходи, у рамках яких даний
феномен розглядається як: 1) вибір професії, 2) компонент
особистісного зростання, 3) процес адаптації в професії і
самореалізація в ній.
Змісту нашого дослідження відповідає третій підхід,
в
рамках
якого
професійне
самовизначення
розглядається як довготривалий процес внутрішнього,
суб’єктивного плану, пошук «своєї» професії та «себе в
професії», визначення професійних позицій і перспектив
їх досягнення. В даному випадку професійне
самовизначення можна розглядати як етап соціалізації,
під час якого людина готується до самостійної
професійної діяльності, тобто стає суб’єктом діяльності.
Ряд дослідників
(Л.І. Божович,
Е.І. Головаха,
А.В. Мудрик) проблему професійного самовизначення
вивчали у зв’язку з життєвими перспективами
особистості
і
плануванням
майбутнього.
Так,
Т.М. Афанасьєва розглядає професійне самовизначення
крізь призму соціального самовизначення. Є. О. Клімов
та М.С. Пряжніков відзначають зв’язок професійного
самовизначення з розвитком особистості.
Професійне самовизначення, як правило, відбувається
у студентському віці і зазвичай є наслідком
самовизначення особистісного. Самовизначення виступає
проявом потреби студента зайняти внутрішню позицію
дорослої людини, усвідомити своє місце у житті,
суспільстві, зрозуміти себе і свої можливості.
О.В. Скрипченко як новоутворення даного вікового
періоду виділяє психологічну готовність до життєвого
самовизначення, становлення позитивного образу власного
«Я», актуалізацію здатності не втратити, а відстояти себе,
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свою гідність. [3, c.103] І. Кон характеризує студентський
вік як період «відкриття Я», усвідомлення свого
внутрішнього світу, своїх психологічних якостей та
можливостей, самого себе. А проблема професійного
самовизначення особистості розглядається автором в трьох
основних аспектах:
як
проблема
самореалізації
особистості; проблема вибору і прийняття рішення;
проблема адаптації. Науковець підкреслює, що суть
самовизначення полягає в «чіткій орієнтації і визначенні
свого місця у соціумі», а також у визначенні соціально й
особистісно
значущих
цілей,
досягнення
яких
забезпечується самореалізацією суб’єкта» [3, c.107].
Саме таке осмислення професійного самовизначення й
детермінує почуття честі.
Необхідність самовизначення, як особистісного, так і
професійного, на думку М.Р. Гінзбурга, значною мірою
детермінується потребами суспільства, але самовизначення
також зумовлюється внутрішньою логікою психічного
розвитку особистості і пов’язано з потребою в
самореалізації. Потреба в самореалізації виступає
психологічною основою особистісного самовизначення і
полягає у свідомій і активній реалізації себе в житті,
спрямованій на майбутнє [2, c.61].
Виходячи з проблеми нашого дослідження, вважаємо
за необхідне розглянути професійне самовизначення у
тісному зв’язку з формуванням самосвідомості
особистості. Адже, самосвідомість характеризує певний
рівень професійного самовизначення. Особистісна
ідентифікація пов’язується з усвідомленням своїх
життєвих цілей, що увиразнюються із самореалізацією в
певній сфері, з намірами особистості, її якостей,
можливостей, здібностей, вимогами, що висуваються до
діяльності, а також цінностями й нормами, що існують у
суспільстві.
Водночас
варто
підкреслити,
що
самосвідомість змінюється зі зростанням рівня почуття
гідності, набуттям особистісної культури; зростає завдяки
виявленню нових ознак честі, внаслідок змінювання
критеріїв оцінювання себе як особистості гідної поваги.
Зростання
самосвідомості
розкривається
у
збільшенні
кількості
ознак
самоповаги,
що
відображаються у свідомості, усвідомлення себе цілісно
у контексті життєдіяльності. Структура самосвідомості
особистості являє собою поєднання трьох підструктур –
когнітивної, афективної і поведінкової. Де, когнітивна
підструктура уособлюється в усвідомленні людини у
системі життєдіяльності, міжособистісних взаємин,
особистісного розвитку. Згодом, у процесі створення
власного уявлення про себе, відгуках та думках
оточуючих, формується стійка «Я-концепція», що надає
особистості почуття власної гідності, впевненості у собі,

або ж навпаки. Проте, афективно-оцінкове ставлення з
боку оточуючих вирізняє самооцінку власних здібностей
(актуальна самооцінка), минулих умінь (ретроспективна
самооцінка) й майбутніх досягнень (потенційна
самооцінка).
Вважаємо, що, якщо актуальна оцінка перевищує
ретроспективну, а потенційна – актуальну, тоді можна
говорити про зростання самосвідомості. Адже
формування позитивної «Я-концепції» є досить
важливим для особистісного зростання.
Як
бачимо,
самосвідомість
пов’язана
із
самовизначенням особистості. У зв’язку з цим рівень
сформованості почуття честі виступає своєрідним
показником успішності самоставлення ососбистості.
Тому
врахування
особливостей
самосвідомості,
виявлення резервів її вдосконалення є передумовою
успіху особистісного розвитку.
Висновки. Таким чином, ми прийшли до наступних
висновків: професійне самовизначення є зовнішнім
чинником виховання честі, оскільки професійне
самовизначення – це проектування та становлення
трудового життєвого шляху, а честь – ціннісно-змістова
складова цього становлення. Почуття честі є
регулятивним
ядром
фахівця – це
самокерування
цінностями та поняттями, які «пройшли перевірку»
честю. При цьому змістове поле, семантичний простір,
внутрішня професійна позиція особистості, змістові
настанови, ціннісні орієнтації є одним з найвищих рівнів
в системі саморегуляції, виступаючи ядром почуття честі.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
І ПРАВОЗНАВСТВА У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто теоретичні підходи до проблеми формування правової компетентності
майбутніх вчителів історії і правознавства. Проаналізовано сутність понять «компетенція»,
«компетентність», «правова компетентність» за допомогою різних наукових підходів. Поняття «правова
компетентність майбутніх вчителів історії і правознавства» розглядається як особистісно-професійна
якість, що виявляється у здатності усвідомлення сутності права та системи професійно правових знань
чинного законодавства; вміння ефективно використовувати набуті правові знання у професійній
діяльності.
Ключові слова: компетенція, компетентність, правова компетентність, компетентнісний підхід,
майбутні вчителів історії і правознавства, професійна діяльність.
Постановка проблеми. У сучасних умовах
розбудови української держави, яка здійснюється у
напрямі побудови демократичної, правової держави
особливого значення й актуальності набуває проблема
становлення особистості, здатної, як зазначено в
Національній доктрині розвитку освіти України у XXI
столітті, розвивати і зміцнювати правову державу як
невід’ємну складову європейської та світової спільноти.
Тому, вищі навчальні заклади, які здійснюють
підготовку майбутніх вчителів історії і правознавства,
націлені на формування у них правової компетентності.
Правова компетентність у сучасних реаліях життя є
невід’ємною
складовою
професійної
підготовки
майбутніх фахівців, рівня сформованості та дієвості
їхньої правової свідомості і культури, громадянської
зрілості. Проблему компетентності досліджують такі
вчені, як: Ю. Ємельянов, Ю. Жуков, Г. Ібрагімов,
М.Махрова, Є.Майорова, Л.Петровська, П.Растенніков,
А. Хузіна та ін. Правову компетентність досліджували
Г. Буш,
А. Вербицький,
В. Горшкова,
Ц. Йотов,
М. Кларін,
Н. Кулюткін,
М. Лісіна,
В. Ляудіс,
А. Матюшкін, М. Посталюк, Д.Шейзл та ін.
Мета роботи – визначити особливості формування
правової компетентності майбутніх вчителів історії і
правознавства у вищій школі.
Виклад основного матеріалу. В умовах трансформації
вітчизняної системи освіти, професійна підготовка
майбутніх фахівців все більше розглядається як така, що
має за мету зробити її компетентною у розв’язанні
певного кола проблем і завдань, тобто дає можливість
чітко уявляти межі своїх прав, повноважень, обов’язків,
розвивати особистісні якості для забезпечення більшої
ефективності в досягненні результатів своєї діяльності. З
огляду на це, у вищих навчальних закладах сьогодні
активно застосовується компетентнісний підхід, основна
ідея якого полягає в тому, що головний результат освіти
– це не окремі знання, уміння і навички, а здатність і
готовність людини до ефективної та продуктивної
діяльності в різних соціально-виробничих ситуаціях.

Таким чином, запровадження компетентнісного
підходу спрямоване не на зміну освітнього процесу, а на
виведення його на новий рівень, що спрямований на
комплексне засвоєння знань, умінь, навичок та способів
практичної діяльності, завдяки яким фахівець успішно
себе реалізує при вирішенні професійних завдань.
Ось чому понять «знання», «уміння», «навички»
сьогодні явно недостатньо: можна бути добре
поінформованим, але не підготовленим до вирішення
професійних завдань. У зв’язку з цим в організації
навчально-виховного процесу вищої школи, науковець
Н. Нагорна на перше ставить місце не поінформованість
студента, а вміння розв’язувати проблеми, що
виникають у пізнавальній, технологічній і психічній
діяльності, у сферах етичних, соціальних, правових,
професійних, особистих взаємовідносин [7, с.267].
Слід відзначити, що у сфері вищої освіти проблема
формування
компетентності
набула
особливої
актуальності
в
останні
десятиріччя.
Поняття
компетентності стало широко використовуватися під час
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
різного профілю, наповнюючись конкретним сенсом,
необхідною умовою готовності особистості до певного
виду діяльності. Поняття «компетентність» входить у
широке вживання й стає затребуваним на достатньо
високому рівні розвитку науково-технічного прогресу,
сучасних інноваційних технологій.
В новому словнику української мови (В. Яременко,
О. Сліпушко) термін «компетентність» тлумачиться
«який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з
чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується
на знанні; кваліфікований; який має певні повноваження;
повноправний, повновладний. Компетенція – це добра
обізнаність яз чим-небудь, коло повноважень якоїнебудь організаці, установи, особи» [8, с.305].
У Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» термін «компетентність» трактується як «здатність особи до виконання
певного виду діяльності, що виражається через знання,
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості» [10].
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У психологічному словнику поняття «компетентність»
визначається, як «здатність робити щось добре чи
ефективно, це здатність дотримуватися встановленого
стандарту, що застосовується в якійсь професії» [11].
Поняття «компетенція» на думку Л. Анциферової є
«багатоаспектним і містить у собі: коло повноважень
якоїсь особи; коло питань, у яких людина добре
обізнана, про які може розумно судити й ефективно
працювати в їх галузі; єдність знань, навичок,
професійного досвіду, здібностей діяти; адекватність чи
достатність, стан або якість бути функціонально
адекватним чи таким, що має достатні знання, судження,
навички, вміння» [1].
Таким чином, компетенція – це сукупність повноважень,
знань і вмінь, пов’язаних з певним родом діяльності і
статусом спеціаліста; компетентність – сукупність таких
професійних й особистісних компетенцій особистості,
які дозволяють виконати всі необхідні види діяльності
найбільш ефективно, в основі яких знаходяться базові
компетенції, сформовані під час навчання у ВНЗ.
Отже, під компетенцією майбутніх вчителів історії і
правознавства ми розуміємо коло повноважень фахівця
у сфері професійної діяльності, для успішного
виконання якої він повинен володіти професійними
знаннями й уміннями, а також мати особистісні якості,
що сприятимуть результативності цієї діяльності.
Дослідники
А. Вербицький
та
Т. Платонова
вважають, що «засвоєні в навчанні знання, вміння,
навички виступають не як предмет навчальної
діяльності, а як засіб професійної діяльності» [3]. Таким
чином компетентність тісно пов’язана з професійною
діяльністю людини та є складовою професіоналізму.
Науковцями
по-різному
трактується
поняття
«професійна компетентність». Зокрема, І. Пометун
визначає професійну компетентність як спеціальним
шляхом структуровані набори знань, умінь, навичок,
спроможностей й ставлень, що дозволяють майбутньому
фахівцю визначити, тобто ідентифікувати і розв’язувати
незалежно від контексту проблеми, що є характерним
для певного напряму професійної діяльності [6].
И.Зимня вважає, що «професійна компетентність в
освітньому процесі формується відповідно до специфіки
та завдань професії, яку здобуває студент та
характеризується п’ятикомпонентною структурою, що
містить: знання, досвід застосування, цінні ставлення,
регуляцію, готовність» [4, с.15-16].
Отже, під професійною компетентністю майбутнього
вчителя історії і правознавства розуміємо інтегроване
особистісне утворення, що містить професійні знання та
практичні вміння й навички у вирішенні професійних
завдань, особистісні якості, що дозволяють на високому
рівні виконувати професійну діяльність.
Реалії сьогодення призводять до того, що правова
компетентність стає необхідною фахівцям, діяльність
яких не пов’язана з юридично-законодавчою базою.
Суспільство не може розвиватися стабільно й
цілеспрямовано без установлення у ньому правопорядку
і законності, правового регулювання усіх сторін і сфер
його життя. Для цього, потрібно щоб функціонували
інститути права та наявність достатньо високого рівня
правової культури і грамотності населення. Система

освіти й виховання у вищому навчальному закладі не
існує ізольовано від того, що відбувається у суспільстві.
На ній відбиваються всі суперечності і проблеми. Для
того, щоб вирішити завдання, зумовлені як сучасним
розвитком світової цивілізації, так і особливими
потребами нашої держави, необхідні нові підходи як до
змістового, так і теоретико-методологічного аспектів
правової підготовки студентів ВНЗ, зокрема майбутніх
вчителів історії і правознавства.
Немає необхідності доводити, що від рівня правової
культури населення тієї чи тієї держави залежить
порядок у ній, який впливає на швидкість і ефективність
розвитку цієї держави. Україна не є винятком із цього
правила. І необхідність знання та розуміння
громадянами України правових норм, з яких складається
законодавство України, не викликає сумніву. Вимоги до
людей мати знання всіх правових норм, якщо їх
діяльність не пов’язана з юриспруденцією, не
висуваються, однак уміння застосовувати потрібну
правову норму в ході здійснення своєї професійної
діяльності – необхідність для кожного фахівця.
Аналіз наукової літератури засвідчив, що поняття
правової компетентності була об’єктом вивчення
багатьох дослідників, а саме: П. Баранов, А. Дахін,
А. Крижанівський,
Є. Майорова,
А. Овчинніков,
О. Панова, Є. Певцова, І. Покровський, Т. Соловйова,
С. Треніхіна та ін. Зокрема, дослідниця М. Полякова
визначає поняття «правова компетентність», як «цілісне
утворення його особистості, що відбиває готовність до
вирішення завдань, які потребують правових знань, а
також до їх використання у професійній діяльності [9].
О. Болотовв вважає, що «правова компетентність
визначається рівнем правосвідомості студента та його
правової активності. Саме це утворення й дає змогу
майбутньому фахівцеві, як активному учаснику
освітньої політики держави, найбільш повно й чітко
реалізувати власні вміння щодо розв’язання проблемних
питань
освітнього
процесу,
які
потребують
компетентного супроводу» [2].
До складових правової компетентності Д. Клочкова
відносить: ціннісно-орієнтаційну компетентність, яка
складається в усвідомленні й прийнятті основних
правових принципів, що діють у демократичному
суспільстві, усвідомлення цінності права як способу
узгодження інтересів людей і підтримки стабільності
суспільства, правопорядку й законності; усвідомлення в
необхідності правомірної поведінки, неприйняття
асоціальної поведінки як фактора руйнування
суспільства; формування власних настанов і ціннісних
орієнтацій; регулятивно-поведінкову компетентність:
наявність позитивних правових настанов, уміння
приймати самостійні рішення, прогнозувати їхні
наслідки, нести відповідальність за свої дії, наявність
навичок вирішення конфліктів правовими засобами,
звертання за кваліфікованою юридичною допомогою;
комунікативна компетентність, яка включає готовність
до конструктивної правової взаємодії, ведення
переговорного діалогу, аргументацію й презентацію
власного погляду, досягнення домовленостей [5, с.209].
Правова компетентність
визначається
рівнем
розвитку суспільства, політичною і правовою ситуацією
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в ньому. Правова компетентність включає регулювання
вчинків та поведінки людей у сфері права, а також
спостереження над системою правових інститутів і
норм, навчання (самонавчання) правових навичок і
правових знань.
Науковці (О. Болотова,
М. Полякова
та
ін.)
виокремлюють такі ключові якості, що входять до
правової компетентності: адаптивну (що дозволяє
адаптуватися
в
певному
правовому
просторі);
комунікативну (здібність узгодження питань професійної
діяльності з існуючим законодавством і правом);
мовленнєву (означає здібність передавати і виражати
інформацію у правовому аспекті); юридичну (формування
умінь
оперувати
юридичними
категоріями);
соціокультурну (знання історії розвитку правової
свідомості, права, закономірностей їх розвитку, зв’язки з
іншими формами суспільної свідомості, особливості
функціонування); прогностичну (здібність передбачати
розвиток конкретної ситуації, бачити проблеми, що
виникають, наслідки, і знаходити їх правильне рішення з
точки зору законодавства); компенсаторну (вміння
знаходити вихід із ситуації, відносно якої відсутні
закони, які її визначають); навчально-пізнавальну
(удосконалення загальнонавчальних навичок: працювати
з книгою, учнями, документами, розуміти сенс законів,
знати
юридичну термінологію
і
вміти
нею
користуватися).
Саме, під час навчання у ВНЗ студенти повинні
набути вмінь застосовувати на практиці правові
прийоми,
самостійно
здобувати
нові
знання,
орієнтуватись у законодавчих актах, що належать до
професійної діяльності. Наявність правової компетентності
майбутнього вчителя історії і правознавства на нашу
думку, − це здібність оцінювати соціальні явища і
процеси з позиції правової свідомості, відповідного
рівня правової культури, характерної для певного
історичного та політичного етапу розвитку держави і
бачити перспективи розвитку законодавчо-правових
аспектів сфери своєї діяльності.
Отже, правова компетентність – це система правових
знань, переконань, навичок, досвіду, механізму дії права
і правових технологій, що допомагають особистості
орієнтуватись у правовому полі, юридично грамотно
розв’язати якусь конкретну проблему або задачу,
пов’язану з правом. Правова компетентність потребує
наявності професійних якостей, високого рівня правової
культури
та
громадянської
позиції,
навичок
використання сучасних інноваційних технологій.
Висновки. Отже, на підставі вищезазначеного,
доходимо висновку, що правова компетентність
майбутнього вчителя історії і правознавства розуміється
як особистісно-професійна якість, що виявляється у
здатності усвідомлення сутності права та системи
професійно правових знань чинного законодавства;
вміння ефективно використовувати набуті правові
знання у професійній діяльності. Проведене дослідження
не вичерпує усі аспекти порушеної проблеми, яка є
складною і багатогранною. Подальші наукові пошуки
вбачаємо розробці методики становлення правокомпетентного фахівця у процесі самовдосконалення.
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SOME ASPECTS OF A PROBLEM OF FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF FUTURE HISTORY
AND JURISPRUDENCE TEACHERS IN HIGHER SCHOOL
Theoretical approaches to a problem of formation of legal competence of future history and law teachers are reviewed in
the article. The essence of the concepts of "competence", "competency", "legal competence" is analysed by means of various
scientific approaches. The term "legal competence of future teachers of History and Law" is considered as personal
professional quality, manifested in an ability to understand the nature of law and a system of professional law knowledge of
the current legislation; the ability to effectively use the acquired knowledge in professional activity.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
У статті представлено результати теоретичного аналізу науково-педагогічних джерел з проблеми
формування професійної компетентності майбутнього викладача професійного навчання. На основі різних
наукових підходів проаналізовано сутність понять «компетентність», «професійна компетентність» та
компонентну структуру професійної компетентності майбутнього викладача професійного навчання.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійна підготовка, майбутні
педагоги професійного навчання.
Постановка проблеми. Кардинальне реформування
системи освіти в Україні, зумовлене соціальноекономічними перетвореннями в економіці, науці,
культурі й інтеграцією у світовий і європейський
культурно-освітній простір, значною мірою активізує
проблему підготовки кваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, який не лише володіє певним
рівнем знань, умінь і навичок, але й може практично
застосувати їх для успішного досягнення поставленої
мети. За таких умов якісна професійна освіта має
забезпечувати формування сукупності інтегрованих
знать, умінь і якостей особистості – професійну
компетентність фахівця.
Формування професійної компетентності майбутніх
фахівців, зокрема викладачів професійного навчання є
важливим завданням педагогічної теорії і практики
вищої школи, оскільки в сучасному суспільстві
фактором успіху професіонала є здатність забезпечувати
адекватне та ефективне вирішення професійно важливих
предметних завдань, що мають проблемний характер, а
також готовність нести відповідальність за свої дії.
Результати аналізу наукових джерел засвідчують, що
проблема формування професійної компетентності була
предметом уваги широкого кола науковців (Н. Бібік,
Н. Беляєва, Г. Васянович, А. Вербицький, С. Гончаренко,
І. Демура, Д. Демченко, І. Зарубінська, І. Зимняя,
В. Кремень, А. Маркова, О. Овчарук, О. Пометун,
Р. Чернишова та ін.), але особливої актуальності вона
набула останнім часом, у трансформаційний період
нашої держави.
Мета роботи – дослідження процесу формування
професійної компетентності майбутніх викладачів
професійного навчання та його компонентної структури.
Виклад основного матеріалу. Глобальні суспільні
зміни та модернізація вищої освіти висувають нові
вимоги до якості підготовки сучасних фахівців, здатних
самостійно і творчо вирішувати професійні завдання,
усвідомлювати особистісну та суспільну значимість
педагогічної діяльності, нести відповідальність за її
результати,
які
відрізняються
мобільністю,
конструктивністю, готових до міжкультурної взаємодії,
мають почуття відповідальності за долю країни, за її
соціально-економічне
процвітання.
У
процесі

професійної
підготовки
майбутніх
викладачів
професійного навчання в умовах вищого навчального
закладу вирішується система завдань, серед яких одним
з основних виступає формування професійної
компетентності. Якість вирішення цього питання
визначає ефективність професійної підготовки. Тому у
вищих навчальних закладах починає превалювати
компетентнісний підхід, в ході якого і відбувається
становлення
особистісної
позиції
майбутнього
викладача професійного навчання, його ставлення до
предмета своєї діяльності.
Затребуваним стає викладач, здатний професійно
діяти, відповідально вирішувати завдання освіти в
безупинно мінливих умовах педагогічної реальності.
Зміна цілей освіти вимагає від педагога освоєння нових
функцій, змісту діяльності, прогресивних форм і
технологій організації освітнього процесу. Важлива роль
у виконанні цього завдання належить саме системі
професійно-педагогічної освіти, оскільки педагогічні
кадри насамперед будуть виконувати місію переведення
системи професійної системи на якісно новий рівень. У
цьому сенсі актуальною стає проблема якісної зміни
системи підготовки вчителів, яка повинна бути
зорієнтована на формування і розвиток усіх складових
професійної компетентності вчителя.
Для
більш
повного
осмислення
проблеми
формування професійної компетентності майбутнього
викладача професійного навчання проаналізуємо різні
підходи до визначення сутності термінів «компетентність»,
«професійна компетентність». Зазначимо, що у сучасній
науково-довідниковій літературі є чимало визначень
поняття «компетентність», які характеризують цей
феномен з різних сторін і водночас свідчать про
відсутність єдиного підходу в його визначенні. Зокрема,
у сучасному психолого-педагогічному словнику (за заг.
ред. О.Шапран) потіння «компетентність» визначається,
як «інтегративна якість високомотивованої особистості,
що проявляється у готовності до
реалізації
особистісного потенціалу пі час продуктивної
діяльності, заснованій на знаннях і досвіді, які набуті
протягом життя. Вони дозволяють особистості
визначати, тобто ідентифікувати і розв’язати, незалежно
від контексту (ситуації) проблеми, характерні для певної
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сфери діяльності» [10]. В «Енциклопедії освіти» (за ред.
В. Кременя) «компетентність» трактується як «результат
набуття компетенції, яка передбачає особистісну
характеристику, ставлення до предмета діяльності» [5].
Серед основних підходів до розуміння поняття
«компетентність» у сучасній психолого-педагогічній
літературі варто зазначити: знаннєвий, особистодіяльнісний, акмеологічний підхід. У відповідності до
знаннєвого
підходу
«компетентність»
включає
предметні знання, уміння й навички, що передбачають
діяльність згідно існуючих стандартів: спеціально
структуровані (оригінальні) набори знань, умінь,
навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання
(О. Овчарук); загальні здібності, які базуються на
знаннях, досвіді, цінностях, що були набуті в процесі
навчання (В. Хутматер). Із точки зору особистодіяльнісного підходу«компетентність» розглядається як
якість особистості, яка проявляється готовності до
успішної професійної діяльності з урахуванням її
соціальної значущості (експерти програми «DeSeCo»);
досвідченість суб’єкта в певній життєвій сфері (І. Бех);
загальна здатність особистості, що базована на набутих
знаннях, досвіді, цінностях та уміннях, інтегративне,
багатокомпонентне й багатогранне явище, що
характеризує кожного індивіда як суб’єкта, який
реалізується в практичній діяльності (О. Тімець);
здатність особистості до продуктивної та ефективної
діяльності (О. Штепа). Із позиції акмеологічного підходу
«компетентність» трактується як одна із сторін
професіоналізму та вдосконалення знань, умінь і
навичок у процесі постійного професійного зростання,
самореалізації, самовдосконалення і неперервного
підвищення результативності власної творчої діяльності,
які дозволяють самостійно і відповідно виконувати
трудові функції: спосіб існування знань, умінь,
освіченості, що сприяють особистій самореалізації,
знаходженню власного місця у світі, внаслідок чого
освіта постає високо мотивованою і особистісно
орієнтованою та забезпечує реалізацію особистісного
потенціалу, визначення особистості оточеним і
усвідомлення нею власної значимості (В. Болотов,
В. Сериков); компетентність людини має вектор
акмеологічного розвитку (А. Деркач, В. Кузьміна) [10].
Отже, ми підтримуємо думку про те, що
компетентність – це інтегральна якість особистості, що
набувається людиною в процесі навчання та практичної
діяльності на основі застосування знань, умінь, навичок,
досвіду і дає їй змогу професійно визначати та
вирішувати проблеми і завдання, що виникають у
реальних життєвих ситуаціях у різних сферах діяльності
та визначає рівень професіоналізму особистості.
У сучасній науковій літературі різноманітність
підходів
до
тлумачення
поняття
«професійна
компетентність» можна пояснити багатогранністю та
динамічністю цього явища. Зокрема, одним з провідних
підходів до розуміння професійної компетентності є
концепція Н. Кузьміної, яка визначила «компетентність
через систему здібностей, необхідних фахівцю» [6].
Н. Ничкало вважає, що «професійна компетентність – це
сукупність знань, умінь, необхідних для ефективної
професійної діяльності, уміння аналізувати, передбачати

наслідки професійної діяльності» [9]. На думку
В. Введенського, «професійна компетентність педагога –
це
здатність
педагога
ефективно
здійснювати
професійну діяльність: швидко оволодівати сучасними
способами діяльності та успішно виконувати професійні
обов’язки» [3]. С. Молчанов, вважає «професійну
компетентність» як
«обсяг
компетенцій,
коло
повноважень у сфері професійно-педагогічної діяльності» [8].
Отже, ми підтримуємо думку про те, що «професійна
компетентність – інтегральна характеристика особистості
фахівця, яка розглядається з позиції культурологічного,
діяльнісного або особисто діяльнісного, системного,
акмеологічного та інтегративного методологічних
підходів. Кожний підхід інтерпретує дану дефініцію із
арсеналу власних основних позицій: культурологічний –
обумовлює об’єднання елементів культури на рівні
значення цінностей, що надають сенс професійній
діяльності особистості та усвідомлення власної
соціальної значущості (Н. Глузман, Л. Єлагіна та ін.);
діяльнісний – передбачає дослідження процесу взаємодії
особистості з навколишнім світом, який забезпечує
виконання конкретних професійних завдань, оволодіння
професійним досвідом (Н. Кузьміна, В. Лагдшєєр,
О. Овчаров та ін.); особистісно орієнтований – сприяє
створенню оптимальних умов для професійного
становлення й особистісного гармонійного розвитку
майбутніх
фахівців
(В. Баркасі,
В. Ввєденский,
В. Лозовецька, В.Свистун, В. Ягупов та ін.); системний –
спрямований на дослідження окремих сторін і
компонентів професійної компетентності з метою
виявлення співвідношень отриманих результатів з
процесом професійної підготовки як цілісної системи
(О. Ломакіна,
А. Маркова,
І. Чемерис
та
ін..);
акмеологічний – дозволяє обгрунтавати закономірності
творчого розвитку учасників освітнього процесу, сприяє
самовдосконаленню
особистості,
саморозвитку,
самоіндентифікації на шляху до вершини професійних
досягнень (Б. Гершунський, А. Мельченко, Т. Шаргун та
ін.); інтегративний – об’єднує між собою всі вище
наведені підходи і призводить у процесі виробничої
діяльності до формування професійної компетентності
(Т. Браже, С. Демченко, Ю. Картава та ін.) [10].
Сутність поняття «професійна компетентність»
зумовлює її структуру. Наприклад, дослідниця
А. Бусигіна професійну компетентність характеризує, як
к цілісну системну якість особистості, структурними
елементами якої є професійно-змістовний (базовий
компонент, який передбачає наявність теоретичних
знань у межах фаху, що забезпечує усвідомлення змісту
професіональної діяльності), професійно-діяльнісний
(практичний компонент, який включає професійні
знання і вміння, випробувані в дії, засвоєні особистістю
як
найефективніші)
та
професійно-особистісний
компонент (який включає професійно-особистісні якості
фахівця як особистості, індивіда та суб’єкта діяльності)
[2]. На думку М. Волошиної, компетентність включає в
себе когнітивну і операційно-технологічну складові;
мотиваційну, етичну, соціальну й поведінкову складові;
результати навчання (знання і вміння); систему цінних
орієнтацій [4]. О. Бондарева [1] виділяє такі компоненти
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професійної компетентності фахівця: мотиваційновольовий, функціональний, комунікативний і рефлексивний.
Дослідниця М. Лук’янова [7], характеризує професійнопедагогічну компетентність як системну властивість
особистості та виділяє три компоненти: професійноосвітній,
професійно-діяльнісний
і
професійноособистісний. Виходячи з вищевикладеного, можна
стверджувати, що згадані структурні компоненти
«професійної компетентності», запропоновані дослідниками і педагогічною практикою, далеко не є вичерпними,
це свідчить, що її структура є динамічним явищем.
Ураховуючи результати наукових досліджень І. Беха,
А. Бусигіна, О. Бондарева, М. Волошиної, А. Деркач,
В.Крижко, В.Кузьміної та ін. щодо структури професійної
компетентності майбутніх викладачів професійного
навчання ми визначили наступні компоненти професійної
компетенції:
мотиваційно-ціннісний,
професійнозмістовний,
професійно-діяльнісний,
професійноособистісний, дослідницько-рефлексивний. Професійна
компетентність майбутнього викладача професійного
навчання забезпечується сформованістю вказаних
компонентів.
Висновки. Удосконалення системи вищої освіти
шляхом упровадження компетентнісного підходу сприяє
досягненню якості професійної освіти та формування
професійної компетентності майбутнього кваліфікованого
і конкурентоспроможного фахівця, зокрема викладача
професійного навчання. Професійну компетентність
викладача професійного навчання, ми розуміємо як,
інтегральну якість особистості фахівця, який володіє
професійними знаннями, уміннями та навичками та
готовий приймати ефективні рішення в процесі
здійснення
професійної
діяльності.
Проведене
дослідження не вичерпує усі аспекти порушеної
проблеми формування професійної компетентності
майбутнього
викладача
професійного
навчання.
Перспективними напрямами наукових пошуків може
бути формування ключових компетентностей майбутніх
викладачів професійного навчання в процесі фахової
підготовки.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE VOCATIONAL TRAINING TEACHERS
AS NOWADAYS EDUCATIONAL PROBLEM
The results of theoretical analysis of scientific and pedagogical sources of a problem of formation of a future vocational
training teacher’s professional competence are presented in the article. The essence of concepts "competence", "professional
competence" and a component structure of a future vocational training teacher’s professional competence are analysed based
on different scientific approaches.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ – СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті представлені основні підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників до тлумачення
поняття «метод проектів». На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито сутність
методу проектів, його значення в освітньому процесі. Доведено, що метод проектів є сучасною
технологією навчання, при використанні якого значно збільшується пізнавальна активність, інтерес до
навчальної діяльності, поглиблюються та розширюються знання з конкретної навчальної дисципліни,
удосконалюються навички самостійної роботи, розвивається здатність до дослідницької діяльності,
аналізу та творчості. Визначено типи проектів, які об’єднані загальною вимогою самостійного
активного включення у спільні навчальні пошуково-творчі дії. Під час дослідження виявлено перелік вимог
щодо використання методу проектів в умовах нової української школи.
Доведено, що метод проектів є однією з інноваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогам
концепції нової української школи щодо переходу до нового типу освіти.
Ключові слова: метод, технологія, педагогічна технологія, метод проектів, освіта, інтерес, вимоги.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
держави закономірно постає питання про перебудову
української школи на важіль соціальної рівності та
згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України, яка створила б умови для
повноцінного фізичного, психічного, соціального та
духовного розвитку дитини. «Успіх держави – на думку
Л. Гриневич, – в тому, щоб побудувати суспільство
освіченого загалу, бо кожна дитина, не залежно від її
здібностей, має право на успіх в житті, на максимальне
розкриття власних здібностей, яке може запропонувати
якісна освіта» [4].
Сучасна школа повинна бути осередком допомоги
учням, насамперед у відчутті себе впевненими на ринку
праці, вмінні адаптуватися до соціальних змін і криз у
суспільстві, бути психологічно стійкими, здатними до
самоорганізації. Саме це вимагає пошуку нових форм
організації освітнього процесу, що дозволили б:
 забезпечити високий інструментальний рівень знань
випускників,
уміння
самостійно
набувати
і
застосовувати їх на практиці;
 розвивати кожного учня як творчу особистість,
здатну до практичної роботи;
 залучати кожного учня до активної пізнавальної
діяльності;
 формувати навички пізнавальної і дослідницької
діяльності, розвивати критичне мислення;
 формувати в учнів цілісну картину світу;
 спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи,
міста, але й інших міст і навіть країн;
 грамотно працювати з інформацією тощо.
Класно-урочна система, яка була прогресивною
протягом тривалого часу, сьогодні, в умовах науковотехнічного прогресу, перестала задовольняти потреби
суспільства і вимагає вдосконалення. Причиною цього

стало як закономірне і неминуче зростання обсягу знань,
що підлягають обов’язковому засвоєнню, так і зміна
вимог суспільства до освіти. Критика класно-урочної
системи найчастіше пов'язана з пасивністю учнів на
уроках та відсутністю інтересу до навчання, зниженням
якості знань, перевантаженням дітей інформацією. В
освіті виникла проблема не просто передавати молодому
поколінню знання, накопичені людством за всю свою
історію (що навіть фізично вже неможливо), а вчити
учнів думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї
й концепції, уміти шукати потрібну інформацію і
застосовувати її в освітньому процесі, необхідно
використовувати методи, що активізують пізнавальну
діяльність, їх творчість. Ця вимога закономірно веде до
застосування в освітньому процесі методів навчання, що
спираються не тільки на процеси пам’яті й уваги, а
передусім на пізнавальний інтерес, творче, продуктивне
мислення, поведінку, спілкування.
Інтерес до пізнання навколишнього середовища
виступає своєрідним епіцентром розвитку учня, його
пізнавальної самостійності, формування позитивного
ставлення до результатів власної праці. Пізнавальний
інтерес значною мірою визначає поведінку людини, її
духовну й розумову сфери, інтелектуальні, моральноетичні і комунікативні якості, отже, він забезпечує
виховання творчої особистості. Інтереси людини до
пізнання дійсності суттєво впливають на особистість,
вони тісно пов’язані з увагою, пам’яттю, мисленням,
емоціями, волею і сприяють творчій самореалізації і
духовному самовдосконаленню людини [1].
Зацікавити, а не дати знання в готовому вигляді −
завжди було метою дидактики і теорії виховання.
Інтерес є тією іскоркою, з якої згодом розгорається жага
до знань. Він − основа розвитку нахилів учнів, а отже, і
їх професійного спрямування. Інтерес – це важлива
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спонукальна сила до учіння, до оволодіння основами
наук, важливий засіб навчання. Це завдання
розглядалося педагогами всіх епох. Педагогічний підхід
до проблеми інтересу до навчання пов’язаний із
вивченням умов його розвитку в навчальній та
позанавчальній діяльності, а також із виявленням
методів, прийомів, засобів та технологій формування
інтересу як цінної риси особистості і основи успішності.
Мета статті – схарактеризувати метод проектів як
сучасну технологію навчання в умовах нової української
школи.
Виклад основного матеріалу. У педагогічній науці і
практиці ведуться активні пошуки інноваційних підходів
до організації освітнього процесу в загальноосвітніх
навчальних закладах. Нестандартні підходи до
розв’язання
педагогічних
проблем,
розробка,
запровадження нових технологій, прийомів, їх
оптимальне поєднання сприяють створенню принципово
нових систем навчання, виховання й розвитку школярів.
Інноваційний пошук нових засобів дає можливість
педагогам зрозуміти, що нам потрібні групові, ігрові,
рольові, проблемні, рефлексійні та інші технології
навчання. Оскільки сучасна система освіти має бути
спрямована на створення в освітньому процесі ситуацій,
коли учні мають можливість міркувати, ураховувати
різні точки зору, формулювати та аргументувати власну
позицію, спираючись на знання фактів, законів,
закономірностей,
сформульованих
у
наукових
монографіях, власних спостереженнях, досвіді, умінні
проектувати і реалізовувати власні навчальні проекти,
творчо і нестандартно вирішувати навчальні проблеми,
бути толерантними до точки зору інших людей,
особливий інтерес науковці стосується саме проектної
технології, у ході застосування якої реалізуються всі
стадії
творчого
процесу
людини:
виникнення,
обґрунтування, осмислення і прийняття ідеї, технологічна
розробка ідеї, практична робота над втіленням цієї ідеї,
апробування об’єкту в роботі, доробка і самооцінка
творчого вирішення ідеї.
Якщо говорити про метод проектів як про
педагогічну технологію, то він включає в себе
поєднання дослідницьких, пошукових, проблемних
методів, творчих за своєю суттю. Але це не означає, що
проблемні методи повинні обмежуватись рамками
методу проектів. Вони також використовуються і як
повністю незалежні методики.
Найголовніше – постановка проблеми та вміння
підвести учнів до їх «самостійного» визначення.
Проблема при цьому часто замінюється темою
обговорення. Різниця між ними в тому, що проблема
завжди будується на протиріччі і вимагає вивчення
можливих шляхів, варіантів її вирішення. Розв’язувати
можна по-різному, для цього і повинно бути
організовано дослідження, під час якого перевіряється
відповідність, раціональність тих або інших способів
вирішення.
Основа методу проектів – інноваційна ідея, що й
складає поняття «проект» (від латинського «спрямований
вперед», тобто «план, задум, реалізація мети»).
Зрозуміло, що за такої організації освітнього процесу
педагогічний результат можна побачити, усвідомити,
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застосувати в практичній діяльності. Метод проекту –
це метод пошуку, тобто така організація навчання, за
якої учні набувають знань в процесі планування та
виконання практичних завдань-проектів. Проект дає
можливість тісно поєднати теорію з практикою.
Метод проектів – принципово інша форма технології
навчання. При використанні цього методу значно
збільшується пізнавальна активність, інтерес до
навчальної діяльності, поглиблюються та розширюються
знання конкретної навчальної дисципліни, удосконалюються навички самостійної роботи. Але найголовніше –
розвивається здатність дослідницької діяльності, аналізу
та творчості, самі учні вчаться «здобувати знання», що
було б неможливим настільки ефективно досягти при
навчанні будь-яким іншим методом.
Метод проектів орієнтований на самостійну
діяльність тих, хто навчається – індивідуальну, парну,
групову. Але, ще більш важливо, він розрахований на
вміння працювати з різними джерелами інформації.
Багато науковців займаються дослідженням методів
проекту, зокрема Є. Полата, С. Гончаренко, Л. Корнеєва,
Г. Селевко, В. Гузєєв, О. Пометун, О. Пєхота та інші.
Спираючись на погляди вищезазначених педагогів
ми дійшли висновку, що основа методу проектів полягає
в тому, щоб стимулювати інтерес суб’єкта навчання до
певних проблем, що припускають володіння деякою
сумою знань і через проектну діяльність, яка передбачає
вирішення однієї або цілого ряду проблем, показати
практичне застосування отриманих знань. Тобто від
теорії до практики – поєднання академічних знань із
прагматичними при дотриманні відповідного балансу на
кожному етапі навчання.
На думку Є. Полата сутність методу проектів полягає
в: «… передбаченні певної сукупності навчальнопізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити задану
проблему під час самостійних дій з обов’язковою
презентацією результатів. Якщо говорити про метод
проектів як педагогічну технологію, то вона є
сукупністю дослідницьких проблемних методів, творчих
за своєю діяльністю» [7].
Метод проектів – це комплексний навчальний метод,
який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає
можливість виявити самостійність у плануванні,
організації та контролі своєї діяльності [9].
Як зазначає О. Рибіна: «Метод проектів – це
педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію
фактичних знань, а на їх використання і здобуття нових
(іноді і шляхом самоосвіти)» [8].
С. Гончаренко дає таке визначення методу проектів –
це організація навчання, коли набуваються знання і
навички у процесі планування й виконання практичних
завдань – проектів [2, с.42-49].
Ю. Хотунцев, О. Козіна зі співавторами під проектом
розуміють самостійну творчу роботу, що включає план,
який формується і уточнюється протягом періоду
виконання
проекту.
Тематика
повинна
бути
різноманітною і розвивати творче мислення, навички
дослідження, уміння інтегрувати знання [10].
Більшість дослідників схильні розглядати метод
проектів, як технологічну діяльність (Н. Пахомова [5],
О. Ільяшева [3] та інші).
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Технологія проектування передбачає розв’язання
суб’єктом навчання або їх групою певної проблеми, в
результаті чого вони отримують певну суму знань.
А. Хуторський відносить метод проектів до
евристичного методу [11, с.40-41].
Робота над проектом, зазначає О. Пєхота та інші – це
практика особистісно орієнтованого навчання на основі
вільного вибору з урахуванням пізнавальних інтересів.
Для педагога – це пошук балансу між академічними і
прагматичними знаннями, уміннями, навичками та
конгнітивними перевагами [6, с.195-200].
Під час опрацювання наукових джерел з цієї
проблематики ми звернули увагу, що в нашій сучасній
педагогіці існують такі типи проектів:
1. За методом або видом діяльності, що домінує в
проекті (дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні,
практично-орієнтовані проекти).
2. За характером контактів проекти поділяються на
внутрішні та міжнародні.
3. За змістовим аспектом проекту виділяють
літературно-творчі; природничо-наукові; екологічні
проекти;
мовні
або
лінгвістичні;
філологічні;
культурологічні. За змістом можуть бути історикогеографічними,
етнографічними,
політичними,
мистецтвознавчими, економічними); рольово-ігрові (за
змістом можуть бути уявними мандрівками; імітаційноділовими, що моделюють професійні та комунікативні
ситуації; драматизаціями, соціальними імітаціями);
спортивні; географічні; історичні; музичні.
4. За кількістю учасників проекти поділяються на
особистісні, парні та групові.
5. За тривалістю проведення проекти розрізняють
короткотривалі (кілька уроків з програми одного
предмета), середньої тривалості (від тижня до місяця),
довготривалі (кілька місяців).
На практиці частіше доводиться мати справу зі
змішаними типами проектів. У той же час слід
відзначити, що усі перелічені типи проектів об’єднані
загальною вимогою самостійного активного включення
у спільні навчальні пошуково-творчі дії.
Основними вимогами до використання методу
проектів є:
 наявність значущої у дослідницькому, творчому
плані проблеми (завдання), розв'язання якої потребує
інтегрованих знань, дослідницького пошуку;
 практична, теоретична, пізнавальна значущість
передбачуваних результатів;
 самостійна
(індивідуальна,
парна,
групова)
діяльність учнів;
 структурування змістової частини проекту (із
зазначенням поетапних результатів);
 використання дослідницьких методів: визначення
проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї,
висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення методів
дослідження;
 обговорення
способів
оформлення кінцевих
результатів (презентації, захисту, творчих звітів);
 збір, систематизація та аналіз отриманих даних;
 підбиття підсумків, оформлення результатів, їх
презентація;
 висновки, висунення нових проблем дослідження.

Крім вищезазначених, обов’язковою вимогою, якій
має відповідати організація проектної діяльності учнів, є
оцінювання навчальних досягнень із застереженням, що
оцінювання має стимулювати до подальших активних
самостійних дій, а не руйнувати мотивацію до
діяльності. Дуже важливо організувати зовнішню оцінку
виконання проекту, що дозволяє підвищити ефективність
його виконання, усунути труднощі, вносити власну
корекцію. В ігрових проектах, що мають характер
змагання, може використовуватись бальна система.
Важко оцінювати проміжні результати у творчих
проектах.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить,
що проектна діяльність учнів та педагогів знаходиться в
процесі становлення, синтезування емпіричних фактів та
результатів дослідження; цінність цього методу полягає
в тому, що він сприяє розвитку ініціативи,
самостійності, умінню планувати свою діяльність,
враховує інтереси суб’єкта навчання, розвиває свідоме
ставлення до його діяльності.
Метод проектів передбачає досягнення дидактичної
мети через детальне розв’язання проблеми, що повинна
завершитись цілком реальним практичним результатом,
оформленим відповідним способом. Для досягнення цієї
мети учні повинні навчитись самостійно мислити,
окреслювати, розв’язувати проблеми, інтегрувати знання
різних навчальних предметів, установлювати казуальні
зв’язки, прогнозувати наслідки реалізації різних
варіантів. Виконання проектів розраховується на певний
проміжок часу, протягом якого здійснюватиметься
самостійна, індивідуальна, парна та групова роботи.
Таким чином, метод проектів є однією з інноваційних
педагогічних технологій, що відповідає вимогам
концепції нової української школи щодо переходу до
нового типу освіти, коли увага переноситься на процес
набуття школярами знань, умінь, навичок, життєвого
досвіду, які трансформуються в компетенції.
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PROJECT-BASED LEARNING – THE MODERN EDUCATION TECHNOLOGY
IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOLS
The article presents the main approaches of foreign and domestic researchers to the interpretation of the concept of
«project method». The essence of the method of projects and its value in the educational process was revealed on the base of
the analysis of psychological and pedagogical literature. It is proved that the project method is a modern educational
technology, the use of which significantly increases cognitive activity, interest in learning activities, deepen and expand
knowledge in a specific academic discipline, develop the skills of independent work, develops the ability to research, analysis
and creativity. The types of projects that share the requirement of an active inclusion in the General training of search and
creative activity was defined. During the study a list of requirements for using the project method in the new Ukrainian school
was identified. It is proved that project method is one of the innovative educational technologies that meet the requirements of
the concept of the new Ukrainian schools in the transition to a new type of education.
Key words: method, technology, educational technology, method of projects, education, interest, requirements.
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ФЕНОМЕН ПРОВІДНИЦТВА В ОСВІТІ
В рамках системного підходу досліджено категорії «провід» та «провідництво» в управлінні сучасними
освітніми системами. Методом дискурс-аналізу встановлено родові зв’язки феномену провідництва з
науковим менеджментом та лідерством. Акцентовано український етнічний характер явища «проводу» та
його вплив на європейську і американську управлінські цивілізації. Вперше у вітчизняній управлінській науці
здійснено спробу визначення поняття «провідництво в освіті».
Ключові слова: провід, провідництво, ірраціональність мислення, жертовність.
Постановка проблеми. Те, що тут написане, не є
зовсім щось нового. Багато з цього кожний з нас не раз
відчував, нуртувало підсвідомо в наших душах, багато
тих думок можна стрінутив наших виданнях, в книгах,
часописах. Але вони були порозкидані. Тут вони зібрані
і упорядковані в одну цілість. Таким чином в 30-40 роки
минулого століття презентувалася етнічна українська
ідея провідництва, аналоги якої наразі «шукають» в
менеджменті, лідерстві…[1].
Еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від
інших сфер суспільства, вона має розвиватися в
гармонійному взаємозв’язку із суспільством у цілому,
беручи на себе роль його провідника [2].
Глобалізаційні зрушення в трансформації вітчизняної
освіти орієнтують освітян на сприйняття кращих зразків
(стандартів) європейського простору освіти, США та
Східної Азії. Відбувається виразна інтеграція освітніх
систем, серед яких визначаються стійкі лідери. Цьому
процесу сприяє діяльність міжнародних освітніх
організацій та наддержавних органів управління
освітою, гранти, фонди тощо. Та наразі необхідно
пам’ятати про невиправні наслідки інтеграції –
відбувається асиміляція, процес поглинання курикулуму
та цінностей однієї освітньою системою іншою. Однак
зважимо, що ініціатором цих обох процесів є ми самі,
наш уряд та еліти. Зараз ми на стадії орієнтації та
адаптації до визнаних світових освітніх стандартів, що
вже зафіксовано в законах України.
Природно виникає питання стосовно формату меж
асиміляції вітчизняної освіти та збереження національної
ідентичності. Як на шляху євроінтеграції не втратити
здобуте нашими мудрими прадідами. Пам′ятаємо слова
Т. Шевченка:
…Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого…
Стан дослідження проблеми. Освіта є феноменом,
що формує та змінює людську цивілізацію загалом і
кожну людину особисто. Разом з тим в її царині
зароджуються процеси, ідеї, теорії, парадигми
подальшого розвитку. Одним з таких, наразі не
досліджених, феноменів є провідництво.
Останнім часом цю проблему актуалізують
дослідження гурт учених: В. Андрущенко, В. Кремень,
С.Клепко, Л.Гриневич, І.Богданов, В.Крижко, С.Лисаков,

Г. Луценко, М. Окса, Марк Е. Генсон, Т. Серджіованні,
М. Барлінгейм, Ф. Кумз, П. Тарстон, С. Сарасон.
Загалом в глобалізованій освіті Марк Генсон (Mark
Edward Henson) визначає дві провідницькі цивілізації:
усталену європейську та північно-американську [17].
Тут маємо парадокс: ідея провідництва – українська, а
«теорія» провідництва прописана американськими
дослідниками!
Мета статті ініціювати науковий дискурс щодо
імплементації
етнічного
поняття
«провід»
в
управлінську діяльність керівників освітніх закладів.
Визначити рівні та формат провідницької діяльності в
царині освіти.
Виклад основного матеріалу
В історичному минулому українського етносу важко
віднайти конкретний час появи слова «провід» у вжитку.
Філософ Олександр Івін пише: «Будь-яке суспільство
є результатом попередньої історії, точка перетину
різнорідних, а часто і суперечливих тенденцій, що йдуть
із минулого через сьогодення в майбутнє. Теорія
суспільства, що не бере до уваги історично конкретний
час його існування, його минуле і його майбутнє, є не
просто абстрактною і малокорисною, а порожньою і
шкідливою» [12].
Методолог Георгій Щедровицький з цього приводу
висловився наступним чином: «Давайте дійсно
вдумаймось: а чому, власне, теорія не може розвиватися
без історії? А у нас є установка: розвивати далі вже
існуючі уявлення і поняття (наразі «провід»,
«провідництво», С.Лисаков). І той, хто ставить перед
собою завдання не досліджувати об'єкт, а розвивати
існуючі поняття і уявлення, дійсно повинен знати
історію. Тільки тоді для такого дослідника знання історії
своєї науки і свого предмета, основних ліній і тенденцій
його розвитку стає необхідною умовою його
досліджень» [23].
Тож звернемося до історії.
Іван Петрович Котляревський в поемі «Енеїда»
вперше запровадив до вжитку слово «провідник».У своїх
коментарях він пише так: «Провідник – порядкуюча сила,
він про все дбає, все передбачає, все полагоджує. Решта
тим не журиться, лиш виконує накази…
Провідник не охляває, дбає про все і про всіх, він «не
дрімає, без просипу же і не п’є, мудрує, дума, розглядає,
такий і ворогів поб’є».
Велика таїна перекладу англійською мовою
практично нищила, нівелювала термін «провідництво» в
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більшості українських творів та політичних публікацій.
В англомовному перекладі «провідництво» – «leadership»,
а «провідник» – «leader» [8]. А це означає, що в
англомовному перекладі читач ніколи не зустрінеться з
поняттям «провідник»!
Дослідниця Христина Гаврилюк відзначає, що
переклад фразеологізованих концепт-реалій загалом
ґрунтується на двох підходах. Акцент робиться
здебільшого на збереженні номінативної семи, а отже
збереженні первинної конотації концепт-реалії, що
особливо актуально в англомовному та німецькомовному
перекладах [22].
Дослідницька діяльність в наш час є результатом
розвитку та взаємодії багатьох національних традицій,
наукових дисциплін та шкіл. Ситуація склалася таким
чином, що з багатьох причин, робочою мовою наукового
співтовариства поступово стала практично виключно
англійська. Перед українською суспільною наукою вже
на початку 90-х років досить актуальною стала проблема
адекватного перекладу відповідної термінології, її
адаптації до наших умов і традицій, узгодження із
термінами, що вживаються у вітчизняній політичній
науці, політичній філософії, філософії освіти, соціології
освіти…[9].
«Переклад, – зазначає відомий філософ і перекладач
Наталія Автономова, – це передача змісту та смислів,
утворених в одній мові та культурі, засобами іншої мови
та культури» [7].
«Одна із найбільш заплутаних тенденцій, – зазначає
португальський професор Гай Нів (Guy Neave), – це
створення термінології, яка, як будь-яка термінологія, є
різновидом інтелектуальної стенограми надзвичайно
складних процесів. Це є природною складовою загальної
ерудиції» [6].
Як зазначає професор Женевського університету
Ф. Грін (Franсo Grin): «Це сфера, в якій члени різних
груп відстоюють свої власні мовні вимоги в суперництві
з лінгвістичними групами”[24].
Основою слова провідник є «провід». У
«Практичному словнику синонімів української мови»
Святослава Караванського, виданому 1993 року
«провід» визначається як керівництво, водійство,
верховодство, оруда (робота, хлопоти). Провідник проводир, керівник, ватажок, вожай; (держави) лідер.
«Провід» – це від слова щось «проводити». А
людина, яка знає дорогу і дає (проводить через себе) цю
інформацію іншим людям називається «провідник». А
якщо таких людей декілька, то це «провідники».
Інституювання концепції провідництва пов’язане з
вирішенням проблем диспозиту соціальних практик та їх
результативності в освіті. Соціальний інтерес системи
управління формалізується як її вимоги до свого цілого, тому
саме соціальний організм країни може бути диспозитивом [10].
«Історія та світлі голови повертають нас до
управлінського феномену українського етносу «провід»
та «провідництво». Це унікальний механізм соціальної
регуляції суспільних та професійних відносин.
Неповторний по суті!» – пише до авторів монографії
«Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності» членкореспондент НАПН України М.І. Шут.
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Для герменевтичної інтерпретації «проводу» як
ментального українського феномену з глибоким
історичним корінням необхідні глибоке занурення в
історію, у праці авторів «проводу»; широке
міждисциплінарне дослідження феноменів «проводу» та
«провідництва» у декількох форматах і різних
масштабах, зокрема, з'ясування як міри емерджентного
та перетворюючого потенціалу окремих виявів
провідницьких рухів, так і міри їхньої жертовності.
Спроба оновити інтерпретацію поняття провідника та
ідею провідництва, на нашу думку, заслуговує на увагу з
багатьох причин:
По-перше,
необхідно
обґрунтовано
визнати
українське поняття провідника синонімом англоамериканського поняття лідера, або ж аргументовано
протиставити звичному концепту лідера поняття
провідника як глибший чи правильніший тип лідера.
По-друге, необхідно визначити ареал української
етнічної провідницької цивілізації як в освіті так і в
облаштуванні держави. Визначити найбільш видатних
провідників в освіті.
По-третє, ідея провідництва повинна бути певним
чином теоретично опрацьована та легітимізована у
термінологічному вжитку освітянських наук.
По-четверте, визначити та теоретично обґрунтувати
види та формати провідницької управлінської діяльності
в царині освіти, з урахуванням їх феноменальних
характеристик.
По-п′яте, чверть століття українське суспільство
чекає істотних змін в освіті.
Прийняті закони, доктрини, постанови та накази про
реформи в цій галузі не призвели до відчутних зрушень.
Потрібні провідники, люди, які бачать перспективу та
знають шляхи до неї.
Так що ж таке провідництво?
Лев Силенков ще на початку ХХI ст. застерігав, що
вороги України нічого в світі так не бояться, як
виникнення між українцями культу провідника.
Американський фахівець у галузі управління Джон
Рулет (John Roulet) пише: «Щойно ми позбудемося
хибних міфів, котрі сучасні організації сприймають як
істини, то зможемо заново відкрити для себе істинне
провідництво» [11].
Саме поняття провідництва до цього часу не знайшло
достатнього наукового обгрунтування. Тому воно овіяне
міфами, легендами та припущеннями. Всі дослідники
погоджуються, що провідництво – це багатогранний
соціальний феномен. На думку американського
професора психології Сеймура Сарасона (Seymour
Bernard Sarason) – це увиразнюється в політичному,
національному та суспільному провідництві [18].
Професор університету Айова Джеймс Ліфам (James
Lipham) нагадує нам, що більшість наукових праць втілює
міф про провідництво як природно унітарну систему, у
такому руслі йому далі намагаються дати визначення,
описати, вловити суть, оцінити і співвіднести. Втім,
просте поняття провідництва виявляється досить
складним [5].
Провідництво як психологічний феномен характеризується особливим типом мисленнєвої діяльності
людини – методологічним мисленням, що дає змогу
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мислити понад системно, нестандартно, «вийти» за
існуючі межі знань, поглядів, принципів та норм і
спроектувати нові [4].
«Одним із заходів повинна стати перевірка сучасних
поглядів на те, що має бути в центрі нашої діяльності...
Першим кроком до цього має бути готовність стати
освітнім провідником, який визнаватиме важливість
менеджерської та політичної ролі, але не ставитиме їх у
центр своєї діяльності», – пише професор університету
Каліфорнії в Лос-Анджелесі Джон Гудленд (John
I. Goodland).
Чи кожен освітянин може стати провідником? Міністр
освіти і науки України Л.Гриневич проголошує думку, що
вчитель є провідником реформ. Тобто виконавцем
освітньої політики держави. В нашому розумінні таке
тлумачення звужує формат поняття «провідник».
Випадкового провідника не буває, він завжди «дітище
свого часу», своєрідний відгук на його запит. Провідник –
це керівник, котрий володіє стратегічним баченням
напряму, в якому має проводити свою діяльність
організація, та вмінням не насильно скеровувати
підлеглих до активного виконання цієї стратегії. У ролі
провідника виявляється саме сила управління.
Вітчизняний дослідник Андрій Малик вважає, що
провідництво передбачає народження якісно нового
типу керівництва людиною [15].
Абсолютна більшість дослідників сходяться в думці
про відсутність однозначного визначення концепту
«провідництво». Його ототожнюють з пророцтвом,
вмінням бачити реальність майбутнього, провидцями,
провісниками, далекоглядними менеджерами, ефективними
лідерами.
Статус провідника освіти ми надаємо сучасному
видатному організатору освіти, директору авторської
школи, члену-кореспонденту НАПН України Миколі
Петровичу Гузику. На його думку провідник – це
надзвичайно талановита людина, в якої, за словами
Апостола Павла «[Його] дари і покликання Божі
невідмінні» (Рим. 11:29). Покликання провідника – це
унікальний призив Бога, який раптово починає звучати в
його свідомості, незалежно від бажання і обставин, в
якому він перебуває. Мету цього призову Бог тримає в
тайні, але призваному Він чітко визначає справи, які
провідник має звершити і вказує єдиновірні методи,
прийоми і способи, завдячуючи яким ці справи будуть
виконані найкращим чином.
Почесний професор Уортонівської школи бізнесу
при Пенсільванівському університеті Ернест Дейл
(Ernest Dale) вважає, що «допоки панує уявлення, що
хороше провідництво – це досягати надзвичайних
результатів, важко встановити, чим насправді є
провідництво і які його елементи» [17].
Марк Генсон (Mark Edward Henson) припускає думку
про те, що «можливо ніколи так і не буде віднайдено
єдиного визначення провідництва, яке б було повністю
прийнятним, однак ті різні визначення, які трапляються
у літературі, принаймні привертають нашу увагу до
різних напрямів та рівній проблематики у провідництві.
Визначення у рамках діяльності соціополітичних груп
також має тенденцію до включення у формулу

провідництва, хоча й під іншим, ракурсом, таких
елементів, як люди, процеси та системи» [17].
Провідники – це люди, які здатні знайти глибоке
значення та цінність у, на перший погляд, звичайних
подіях, надати їм важливого значення, далекоглядно
сформулювати мету, пояснити її іншим, викликати у
працівників готовність та почуття партнерства і
перетворити ці якості в організаційні завдання,
структури та програми [19].
На початку ХХ сторіччя британський філософ і
письменник Томас Карлейль (Carlyle Thomas) назвав
провідництво «теорією великих людей», у якій світовий
прогрес приписувався досягненням окремих великих
людей. Томас Карлейль писав, що «…велика людина
завжди наче блискавка з неба; решта людей чекає її,
подібно горючій речовині, і потім запалюються її
полум'ям».
Англійський філософ Г. Спенсер (Herbert Spencer)
розглядав формування та «появу» великої людини як
результат еволюції суспільства: «Потрібно визнати, що
генезис великої людини залежить від довгої серії
складних змінних, які формують народ, в якому вона
з'являється, і соціального устрою, за якого цей народ
поступово розвивається. ...перш ніж вона зможе змінити
це суспільство, суспільство повинне сформувати її» [20].
Американські психологи Уоррен Бенніс (Bennis W.)
та Бартон Нанус (Nanus B.) трактують провідництво як
різновид влади, який виявляється у здатності людини
втілювати свої плани та підтримувати їх на практиці.
Провідництво, – на думку У. Бенніс, «найвивчена і
якнайменше зрозуміла тема менеджменту». Він вважає
за краще визначати провідництво як «уміння створювати
надихаюче бачення, підтримувати його і переводити в
дію». Кращі провідники, говорить він, «люди з ідеєю, з
концепцією», а провідництво він описує як предмет, що
«нескінченно цікавить людей, який концептуально не
обійняти». І помічає: «Я в цій галузі завжди відчував
себе вченим, що намагається наздогнати метелика».
У. Бенніс з сумом говорив: «Я все ще недостатньо знаю
людське мислення, щоб стверджувати, що провідництву
можна навчити» [3].
Прекрасна цитата! Але ми вбачаємо в ній
неправомірну спробу автора «запхати» провідництво до
структури наукового менеджменту.
В творчих дискусіях з колегами та науковими
консультантами (І.Т.Богданов, В.В.Крижко та М.В.Елькін)
ми дійшли до висновку, що провідництво в освіті – це
креативна позапарадигмальна діяльність суб’єкта
(суб’єктів) освітньої системи з розширення її
теоретичного поля на основі унікального авторського
бачення усвідомлених перспектив, що лежать за межами
існуючої
нормативної
реальності.
Джерелами
непарадигмальних проблем виступають: неочевидність,
неясність, недоведеність, необгрунтованість, непідтвержденість наукового положення, неможливість пояснення
феномену, явища, процесу. До непарадигмальних
відносяться новаторські нетрадиційні способи пізнання
освітянської реальності, які не вписуються в рамки
загальноприйнятих концептуальних схем, проблемних
ситуацій і стандартів їх рішення. Вони вимагають нових
підходів
і
методів
наукового
пошуку.
До
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непарадигмальних проблем можна йти шляхом
виявлення вказаних недоліків знання, ставлячи під
сумнів відповідні теорії, поняття, уявлення.
Особливою, унікальною рисою освітнього провідника
є його здатність до ірраціонального мислення.
Сам Фрейд одного разу сказав, що «в малому ми
звичайно повинні керуватися розсудком».
Але в по-справжньому важливих рішеннях треба вчиняти
так, як підсказує нам наше безсвідоме (Ерік Сігал).
Німецький психолог і психоаналітик Еріх Фромм
(Erich Fromm) писав в свій час: «Якщо інші люди не
розуміють нашої поведінки – ну так і що? Їх вимоги,
щоб ми робили тільки те, що вони розуміють, спроба
диктувати нам. Якщо це «не по товариські» або
«ірраціонально» в їхніх очах, нехай буде так. Головним
чином, вони обурюються на нашу свободу і нашу
хоробрість, і хочуть бути нами. Скільки життів було
зруйновано цією потребою «пояснити», яка зазвичай має
на увазі, що пояснення «зрозуміле», тобто схвалене.
Дозволь своїм справам бути оціненими, але знай, що
вільна людина повинна давати пояснення тільки собі,
звертаючись до причин і совісті, та до деяких, у кого
може бути виправдана вимога до пояснення» [21].
Дослідниця Оксана Камінська посилається до думки
про те, що надмірна раціоналізація освіти зумовлює
певні кризові характеристики в її розвитку, як у
глобальному масштабі, так і в нашій країні. Як влучно
підмічено І. Зязюном: «Система освіти, вибудована на
раціоналізмі, як правило, конфліктна, суперечлива,
недосконала» [13].
Український громадський діяч Мирослав Маринович
відзначає: «...дуже легко перейти до ще однієї риси
доброго лідера і доброго управлінця – жертовності»[16].
На
могилі
видатного
педагога – провідника
Й. Песталоцці викарбувано «Все для інших, нічого для
себе». Кожна ідея тільки тоді буде жити, коли матиме
динамічних, тактовних і відважних проповідників,
проповідників, готових іти на муки!
Костянтин Ушинський, Микола Корф, Антон
Макаренко, Василь Сухомлинський, Віктор Шаталов,
Микола Палтишев, Микола Гузик, Олександр Захаренко
та інші невизнані провідники – в них є багато спільного,
передусім те, що сенсом свого життя вони обрали
боротьбу й саможертовність.
Відомий італійський філософ Н.Макіявеллі (1513 рік)
в своєму трактаті «Володар» писав, що не існує нічого
більш важливого, більш ризикованого і більш
непевного, ніж змінювати усталений порядок речей.
Реформатор має за ворогів усіх, кому вигідний старий
порядок.
У цьому сенсі для нас цікавими є роздуми
вітчизняного
дослідника Володимира Киричука.
Жертовність, на його думку, – це поняття, що аналізує
міру всеосяжності особистості людини, здатність бути
потрібним, необхідним, корисним заради власного
духовного розвитку та духовного розвитку інших,
очищення власної свідомості від духовного напруження.
Жертовність може проявлятися у різних видах
діяльності людини [14].
Американський психолог Деніал Левінсон відстоює
думку, що провідник за своєю суттю є людиною, яка має
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«погляд з мосту» , розуміє тимчасовість подій та здатна
спроектувати новий, вищий смисл буття.
Формат наукової статті не дозволяє охопити феномен
провідництва в освіті. Це явище наразі непарадигмальне
і потребує гуртування зусиль науковців для його
дослідження.
Подальші перспективи дослідження. Представлені
матеріали
започатковують
напрям
наукового
дослідження феномену освітнього провідництва як в
історії людської цивілізації так і в царині освіти України.
Першочерговим вбачається дослідження, «розкодування»
унікальності рис провідників, що змінюють напрям
розвитку освіти.
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PHENOMENON LEADERSHIP IN EDUCATION
As a part of the systematic approach in the management of modern educational systems there have been studied categories
«guidance» and «leadership». By means of the method of discourse-analysis there have been definedthe family connectionsof
leadership phenomenonand scientific management and leadership. The attention has been payed on the Ukrainian ethnic
character of the phenomenon «guidance» and its impact on the management of European and American civilization. For the
first time in the domestic management science the attemptof definingthe notion «leadership in education» has been done.
Key words: leadership, irrational thinking, sacrifice.
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СИСТЕМА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглядається проблема використання ситеми навчально-методичних завдань як засобу
формування методичної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання та технологій,
розкривається їх сутність та зміст. У роботі автор розглядає основні єтапи застосування навчальнометодичних завдань у методичній підготовці майбутніх вчителів. Визначаються методичні вміння якими
мають оволодіти студенти в процесі виконання навчально-методичних завдань. Запропоновано приклади
навчально-методичних завдань, які можна використовувати під час практичних та лабораторних занять,
а також самостійної роботи студентів з дисциплін педагогічного та методичного циклів.
Ключові слова: вчитель трудового навчання та технологій, методична компетентність, методична
підготовка, навчально-методичні завдання.
Постановка проблеми. У сучасних умовах
запровадження компетентнісного підходу до фахової
підготовки майбутніх вчителів освітньої галузі
«Технології» виникає потреба у пошуку новітніх
методів, засобів і форм навчання студентів. Нажаль,
трапляються непоодинокі випадки, коли майбутні
вчителі не завжди вміють застосувати отриманні знання
на практиці під час квазіпрофесійної діяльності на
практичних та лабораторних заняттях або безпосередньо
виконуючи функцій вчителя під час педагогічної
практики в сучасних загальноосвітніх закладах. У звязку
із цим виникає проблема покращення рівня
підготовленості студентів до різних ситуацій, які можуть
трапитись у їхній педагогічній діяльності. Досвід
свідчить, що найбільш поширеними в практиці
діяльності вищої педагогічної школи є педагогічні
задачі.
Теоретичні основи і практичні аспекти використання
педагогічних задач у фаховій підготовці майбутніх
вчителів досліджували О. Алексюк, Г. Балл, Л. Вовк,
А. Глущенко, В. Загвязинський, Г. Костюк, Н. Кузьміна,
А.Кузьммінський, О.Леонтьєв, В.Омеляненко, М.Скаткін,
М. Фіцула, Л. Фрідман, Н. Щуркова та інші.
У педагогічних дослідженнях присвячених питанням
підготовки майбутніх вчителів, нажаль, відсутній
єдиний підхід до з’ясування сутності навчальних
завдань методичного характеру. Певна частина
науковців визначає їх як методичні задачі. Зокрема,
окремі аспекти їх застосування у навчальному процесі
педагогічних вищів вивчали І. Гац, Н. Грицай,
Т.Зацепіна, Ю.Заяць, О.Ігна, Є.Лященко, Л.Нестеренко,
В. Овчиннікова, О. Петрик, С. Царьова та інші. Але
методичні задачі іноді вирішують і вчителі, що
працюють у школі, і які дотогож, мають певний
педагогічний досвід.
Інші науковці розглядають такі завдання як
навчально-методичні, акцентуючи увагу саме на
формуванні методичної компетентності студентів. Так,
застосування навчально-методичних задань під час

методичної підготовки вчителів хімії досліджувала
М. Толєтова, проблему використання завдань такого
характеру в умовах неперервної освіти вчителів фізики
вивчала В. Шарко. Проте проблема застосування
навчально-методичних завдань у підготовці майбутніх
вчителів освітньої галузі «Технології» не знайшла
належного висвітлення у наукових дослідженнях
фахівців у цієї галузі.
Метастатті – розкрити сутність та місце навчальнометодичних завдань у формуванні методичної
компетентності
майбутнього
вчителя
трудового
навчання та технологій.
Виклад основного матеріалу. Навчально-методичні
завдання (НМЗ), під якими ми розуміємо вид
педагогічних завдань, що виступають у формі моделі
пізнавальної ситуації, яка спрямована на засвоєння та
застосування студентами у квазі- або реальній
педагогічній діяльності знань та вмінь методичного
характеру, що виконуються ними під керівництвом
викладача або самостійно, є одним із засобів системи
методичної підготовки майбутніх вчителів трудового
навчання та технологій. У процесі виконання таких
завдань актуалізуються та розвиваються методологічні,
психолого-педагогічні та спеціальні знання студентів,
формується і розвивається їх педагогічне мислення,
усвідомлюється ними зв'язок теорії із практикою.
Застосування НМЗ у фаховій підготовці майбутніх
вчителів освітньої галузі «Технології» спрямоване
передусім на формування у них відповідних методичних
компетенцій. З цією метою нами були розроблені НМЗ
для дисципліни педагогічного та методичного циклів
підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та
технологій. Вибір НМЗ здійснюється в залежності від
специфіки умінь, що формуються, від особливостей
методичної підготовки студентів, від зв'язку предметів
педагогічного та методичного циклів і педагогічної
практики.
Застосування НМЗ в методичній підготовці
майбутніх вчителів освітньої галузі «Технології»

84

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017

обумовлено вирішенням протиріччя між необхідністю
формування методичної компетентності у студентів і
недостатньою розробленістю системи методичної
підготовки майбутніх вчителів трудового навчання з
використанням навчально-методичних завдань.
За своєю суттю навчально-методичне завдання
відображає зміст і етапи теоретичної і практичної
діяльності вчителя трудового навчання та технологій на
уроці, тому «основна мета НМЗ в системі методичної
підготовки студентів полягає у формуванні вміння
застосовувати теоретичні знання до конкретних
навчальних ситуацій» [2, с.188], що виникають на
уроках трудового навчання та технологій. Не випадково
саме в процесі вирішення навчально-методичних
завдань, спираючись на власний досвід, студент
усвідомлює потребу в самоосвіті і самовдосконалені
знань і вмінь методичного характеру.
Змістовно-процесуальний аспект формування у
майбутніх вчителів трудового навчання і технологій
знань і умінь методичного характеру забезпечує комплекс
НМЗ для самостійної роботи студентів на практичних і
лабораторних заняттях в процесі вивчення дисциплін
педагогічного («Педагогіка», «Історія педагогіки»,
«Методика виховної роботи») та методичного циклів
«Теорія і методика технологічної освіти», «Методика
навчання технології», «Методика навчання креслення»),
під час проходження педагогічної практики, в процесі
виконання курсової, випускної кваліфікаційної роботи.
Фахова діяльність вчителя трудового навчання та
технологій пов'язана з вирішенням комплексу завдань. У
процесі методичної підготовки майбутніх вчителів
освітньої галузі «Технології» нами були виділені наступні
групи НМЗ на:
1) проектування змісту, методів і форм навчання,
відбір демонстраційного матеріалу;
2) аналіз змісту, методів, засобів, і структури
навчального матеріалу;
3) складання
структурно-логічних
схем,
що
інтегрують знання з психології, педагогіки й теорії і
методики трудового навчання та технологій.
4) формування вмінь застосовувати психологопедагогічні знання під час навчання, розвитку й виховання
учнів у процесі трудового навчання;
5) конструювання завдань (складання проблемних
питань, складання диференційованих завдань по темі,
розробка тестових завдань по темі і таке інше);
6) організацію діагностики, моніторингу, оцінки
якості знань і вмінь учнів з предметів «Трудове
начання» та «Технології».
Наведемо приклади деяких навчально-методичних
завдань для організації самостійної роботи студентів як
безпосередньо на занятті, так і у позааудиторний час.
Приклад 1. Конкретизуйте поняття «зміст освіти»….
а) на матеріалі предмета «Трудове навчання»;
б) на матеріалі одного з його розділів;
в) на матеріалі конкретної теми уроку.
Приклад 2. Проведіть порівняльний аналіз різних
підходів до трудового навчання у навчальних програмах
для середніх навчальних закладів різних років видання.
Розкрийте зміст освітнього стандарту «Технологія» для
загальноосвітніх навчальних закладів.

Приклад 3. Зробіть порівняльний аналіз підручників з
трудового навчання фізики, інформатики на предмет
відповідності вимогам, що надаються до навчальних
видань.
Приклад 4. За результатами відеоперегляду зробіть
анализ запропановано фрагменту уроку. Дайте відповідь
на питання: «Які методи контролю знань учнів
застосував вчитель трудового навчання у наведеному
фрагменті уроку?».
Приклад 5. Зробіть аналіз запропонованих конспектів
уроків трудового навчання та визначте методичні
помилки в їх розробці та оформлені.
Приклад 6. Використовуючи закономірності розвитку
мислення, розробіть систему завдань для учнів з
конкретних тем навчальної програми «Трудове
навчання» із застосуванням наступних розумових операцій:
а) аналіз і синтез;
б) порівняння;
в) аналогія;
г) абстрагування;
д) конкретизація;
е) узагальнення;
Приклад 7. Розробіть фрагменти уроків трудового
навчання, із застосуванням проблемних ситуацій з
різними видами протиріч:
а) між старими й новими знаннями;
б) між життєвими уявленнями й науковими знаннями
та інше.
Приклад 8. Запропонуйте засоби виховання учнів на
уроках трудового навчання, використовуючи положення теорії
виховання:
а) з метою розвитку світоглядних позицій;
б) з метою реалізації завдань морального виховання;
в) з метою реалізації завдань економічного виховання;
г) з метою професійної орієнтації школярів у процесі
трудового навчання;
д) з метою реалізації завдань естетичного виховання і
таке інше.
Приклад 9. Підготовте десять тестових завдань з
теми «Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП»
тощо.
Приклад 10. Розробіть декілька варіантів рівневої
контрольної роботи з однієї з тем навчальної програми
«Трудове навчання».
Виконання НМЗ дозволяє студентам швидше
засвоювати логіку та методологічні основи навчання,
активно включатися в пошукову діяльність зі
встановлення міжпредметних зв'язків, усвідомлювати
теоретичні основи дій, які необхідно здійснювати під час
планування й проведення уроків трудового навчання та
конкретних їх етапів.
Система методичної підготовки студентів з
використанням НМЗ включає вирішення завдань різного
рівня. У процесі методичної підготовки студентів в
умовах сучасного педагогічного вишу використовуються
НМЗ, у яких моделюється діяльність учителя трудового
навчання і технологій і адекватно відображається
сутність і зміст процесу трудового навчання, що в свою
чергу, на нашу думку, сприяє більш ефективному
формуванню методичної компетентності студентів.
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У залежності від характеру знань та вмінь студентів,
які вони мають виявити, а також характеру їх діяльності
ми виокремили навчально-методичні завдання трьох
рівнів методичної спрямованості:
1 рівень (початковий) – під час виконанання НМЗ
студенти мають виявити відповідні знання та вміння з
дисциплін педегогічного циклу, їх діяльність має
квазіпедагогічний характер (такі НМЗ використовуються
під час вивчення навчальних дисциплін «Педагогіка»,
«Методика виховної роботи», «Історія педагогіки»).
2 рівень (продуктивний) – під час виконанання НМЗ
студенти мають виявити відповідні знання та вміння
методичного
характеру,
їх
діяльність
має
квазіпедагогічний характер (такі НМЗ використовуються
з під час вивчення навчальних дисциплін з теорії та
методики трудового навчання та технологій: «Основи
теорії технологічної освіти», «Теорія і методика
технологічної освіти», «Методика навчання технології»,
«Методика навчання креслення»).
3 рівень (творчий) – під час виконанання НМЗ
студенти мають виявити сукупні знання та вміння
загальнопедагогічного і методичного характеру, вони
залучаються до реальної педагогічної діяльность під час
проходження виробничої (педагогічної) практики в
загальноосвітньому закладі. При цьому реальні умови
навчально-виховного
процесу
сучасної
школи
спонукають студентів підходити до вирішення
навчально-методичних завдань не стандартно, творчо,
оскільки реальні умови навчання і виховання учнів
суттєво відрізняються від квазіпедагогічних ситуацій,
які розглядались на практичних заняттях. Використання
НМЗ цього рівня на під час педагогічної практики
«забезпечує
перетворення
умінь
і
навичок
спостереження та аналізу педагогічного досвіду у вміння
і навчки самоспостереження та самоаналізу власної
педагогчної діяльності студентів» [1, с.4.]
Для НМЗ кожного рівня характерні свої труднощі.
При відборі змісту НМЗ ми не тільки враховували
сукупність педагогічних знань, які повинні бути засвоєні
студентами, а й ті види діяльності, якими повинні вони
оволодіти в процесі методичної підготовки. При
складанні НМЗ нами підбиралися і розроблялися
приклади з досвіду роботи вчителя трудового навчання
та технологій, також розглядалися завдання на
виявлення проблем в галузі теорії і методики трудового
навчання. Виконання НМЗ забезпечує можливість
реалізації принципу концентричності і наскрізності
методичної підготовки в фаховій підготовці студентів.
Знання з педагогіки, теорії та методики трудового
навчання та навчання технологіям використовуються під
час проектування та вирішення НМЗ різних рівнів, і які
безпосередньо
сприяють
формуванню
досвіду
методичної діяльності майбутнього вчителя трудового
навчання та технологій.
Застосування навчально-методичних завдань у фаховій,
методичній підготовці відбувається у чотири етапи.
На першому, аналітико-проектувальному етапі,
відбувається знайомство студентів з НМЗ, здійснюється
акцентування їх уваги на теоретичні знання з педагогіки,
що дозволяють успішно здійснювати діяльність вчителя
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трудового навчання. Пізнавальна діяльність студентів
включає наступні стадії:
– аналіз педагогічної ситуації з ознаками методичної
діяльності
і
виявлення
проблемних
питань,
представлених в умові завдання;
– відтворення наявних знань, необхідних для
виконання завдання;
– самостійне проектування варіантів вирішення
даного завдання.
Другий
етап – конструктивно-організаційний –
орієнтований на виконання НМЗ з метою підготовки та
проходження педагогічної практики студентів. На даному
етапі розширюються можливості застосування НМЗ,
відбувається розвиток методичного мислення студентів,
що сприяє осмисленню об'єктивної педагогічної
дійсності. Для вирішення НМЗ здійснюється реалізація
міжпредметних зв'язків. Пізнавальна діяльність студентів
на даному етапі включає наступні стадії:
– оцінку і прогнозування варіантів рішення,
– проектування
та
обґрунтування
програми
виконання завдання,
– вибір критеріїв для оцінки,
– теоретіко-практичне
обґрунтування
варіанту
решенія.
Третій етап – творчий. Особливістю цього етапу є:
– узагальнення і систематизація знань і умінь
студентів методичного характеру;
– встановлення причинно-наслідкових зв'язків у
навчальному матеріалі, підготовка до випускної
кваліфікаційної роботи та до складання іспиту із
теоретико-методичих основ трудового навчання і
навчання технологіям.
– самостійне знаходження нових способів вирішення
завдання і його виконання на їх основі;
Критеріальною-оцінний етап спрямований на
перевірку рішення завдання на основі наданих критеріїв.
Цей етап передбачає:
– співвіднесення виконаних дій з критеріями оцінки;
– здійснення самооцінки і самоконтролю студентами
власних дій;
– формулювання висновків у вигляді суджень або
умовиводів.
Опанування студентами методикою виконання НМЗ
є чинником, що стимулює їх професійне зростання і
сприяє усвідомленню необхідності подальшої самоосвіти.
Під час виконання НМЗ у студентів формуються
узагальнені вміння:
– опрацьовуваті і застосовувати державні нормативні
документи в галузі освіти та технологічної освіти
зокрема, літературні джерела наукового, навчального та
методичного характеру;
– розробляти програму виконання даного завдання;
– зіставляти результати вирішення даного завдання з
критеріями оцінки;
– визначати ступінь досягнення поставлених цілей,
діагностувати і прогнозувати подальшу діяльність [2].
У процесі виконання НМЗ студенти мають оволодіти
наступними методичними вміннями:
– обирати види і форми організації діяльності учнів
на уроках трудового навчання (проектні, індивідуальні

86

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017

та групові види діяльності школярів; самостійна робота з
різними джерелами інформації і базами даних);
– організувати процес трудового навчання таким
чином, щоб гнучко вводити нові елементи змісту і
інтегрувати традиційно різнорідні елементи змісту освіти;
– диференціювати навчальний матеріал;
– використовувати різноманітні методи трудового
навчання (активні, інтерактивні, лабораторні методи
навчання);
– застосовувати
дидактичні,
методичні
та
технологічні знання на практиці;
– цінювати знання та вміння учнів;
– вивчати і оцінювати особливості навчальної
діяльності школярів, їх досягнення у проектнотехнологічній діяльності;
– формулювати цілі уроку, адекватні реальній
освітній ситуації;
– проектувати і реалізовувати окремі фрагменти процесу
трудового навчання на уроках та в позаурочний час;
– вирішувати творчі завдання, що стоять перед
вчителем трудового навчання і технологій.
Висновки. У процесі методичної підготовки вчителя
трудовоого навчання та технологій використання НМЗ
стає важливим фактором підвищення якості його
теоретичної і практичної підготовки.
Застосування у фаховій підготовці майбутнього
вчителя трудового навчання та технологій системи НМЗ
дозволяє розв’язати наступні проблеми:

– активізувати навчальну діяльність студентів за
рахунок впровадження нових технологій навчання;
– наблизити методичну підготовку майбутніх
фахівців до реальних умов майбутньої професійної
діяльності;
– забезпечити формування у студентів вміння
оперативно вирішувати проблеми методичного характеру,
що можуть виникнути або виникають на уроці;
– здійснити об'єктивний контроль знань і умінь
студентів.
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THE SYTEM OF EDUCATIONAL-METHODIC TASKS AS THE WAY OF FORMATION METHODIC
COMPETENCE OF FUTURE TEACHER OF LABOUR AND TECHNOLOGIES
Article is devoted to the problem of implementation of syxtem of educational-methodic tasks as the way of formation
methodic competence of future teacher of labour and technologies. There are revealed their essence and the sense. Within the
scientific work the author analyses basis stages of implementation educational-methodic tasks during the methodic training of
the future teachers. There are determined methodic skills, which have to be mastered by students during the realization of
educational-methodic tasks. There are proposed examples of educational-methodic tasks, which could be implemented during
seminars and laboratory studies and during the independent students’ work on disciplines of pedagogical and methodic cycles.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, БАГАТОМАНІТНІСТЬ
ВИЗНАЧЕНЬ ТА ОСНОВНІ ТИПИ
У статті проаналізовано сутність, багатоманітність визначень поняття «тайм-менеджмент» та
його типологія. Найбільший інтерес становить визначення і тлумачення тайм-менеджменту як
педагогічної технології. Підтверджено креативний характер сучасних технологій тайм-менеджменту.
Доведено актуальність та доцільність включення «Тайм-менеджменту» в навчальні плани ВНЗ України
хоча б у якості вибіркової навчальної дисципліни. Розглянуто також основну мету і завдання курсу та
уточнено знання і вміння, які студент повинен отримати в результаті його вивчення.
Ключові слова: тайм-менеджмент, типологія, педагогічна технологія, «освіта впродовж усього
життя», невідновлюваний час.
Однією з особливостей сучасного етапу становлення
інформаційного, а в перспективі й інформаційнознаннєвого суспільства є бурхливий розвиток системи
неперервної освіти, «освіти впродовж усього життя»
(life-long learning), в якій вміння та навички кожної
людини самостійно й ефективно вчитися та креативно
працювати стають нагальною потребою.
Актуальність запропонованої теми статті полягає у
тому, що ця система «освіти впродовж усього життя» у
ХХІ ст. вимагає від сучасної людини, зокрема
студентської молоді та молодих фахівців високого рівня
ефективної
самоосвіти,
самоорганізації
та
самореалізації. Для всього цього сучасній молоді в
умовах дефіциту часу необхідно
наполегливо
оволодівати складним мистецтвом раціонального
управління своїм власним навчальним, робочим та
вільним часом впродовж усього свого життя, що
сприятиме збереженню й зміцненню свого здоров’я та
тривалому активному довголіттю. Саме тому потрібно,
щоб у цьому швидкоплинному ХХІ ст., коли головною
цінністю стає невідновлюваний час, у вищих навчальних
закладах України тайм-менеджмент було введено хоча
б як вибіркову навчальну дисципліну і щоб саме вона
викладалася як нова креативна педагогічна технологія.
Постановка проблеми. Навіть побіжний кількісний
та якісний аналізи сучасних зарубіжних та вітчизняних
паперових і електронних праць, присвячених проблемам
тайм-менеджменту дає підстави стверджувати наступне.
По-перше, впродовж останніх років помічається їх швидке
кількісне зростання, особливо на Заході, що є додатковим
свідченням актуальності тематики даної статті.
По-друге, ці публікації, як втім і електронні праці,
можна поділити на три великі групи: a) науковотеоретичні; b) інформаційно-довідкові та c) навчальнометодичні. Про це, зокрема, свідчать і назви самих
публікацій зарубіжних авторів останніх років:
К. Годефрой «Досконала система тайм-менеджменту»
[1]; Г. Кемпбелл «Тайм-менеджмент: 8 законів таймменеджменту» [2]; Р. Дейвіс «Тайм-менеджмент: Як
знайти час і мотивацію бути продуктивним і домагатися
мети» [3]; С. Гоупі «Тайм-менеджмент: Покрокова
інструкція
розвитку
навички
до
збільшення

продуктивності,
зосередженості
та
припинення
зволікань» [4] та ін.
По-третє, значна, причому дедалі зростаюча, частина
західних публікацій друкується у перекладах, на жаль,
переважно російською мовою. Втім, останнім часом
поступово починають з’являтися публікації статей і
вітчизняних авторів з даної проблематики, щоправда,
значна їх частина має, на жаль, переважно
компілятивний характер.
По-четверте, серед «повені» нових видань з даної
проблематики все більш помітною і зростаючою стає
частка саме навчально-методичної літератури. І це
цілком зрозуміло, адже з мистецтвом тайм-менеджменту
не народжуються – його варто й треба набувати і
постійно вдосконалювати. І допомогти тут здатна лише
така навчальна дисципліна як «Тайм-менеджмент»,
звичайно, за умови наявності професійних викладачів та
високоякісного її навчально-методичного забезпечення.
Мета даної статті – розкрити сутність поняття
«тайм-менеджмент», тобто зробити сутнісну характеристику
цього поняття, проаналізувати багатоманітність його
визначень, а також дослідити існуючі типологізації таймменеджменту та обґрунтувати доцільність і необхідність
впровадження його, хоча б у статусі вибіркової
навчальної дисципліни.
Виклад основного матеріалу. Приступаючи до
викладу основного матеріалу, перш за все, слід
підкреслити, що у сучасній відповідній науковій,
навчально-методичній та довідковій літературі все ще
бракує загальновизнаного визначення поняття «таймменеджмент» і навіть тлумачення його сутності й
призначення. Так, за Стівеном Прентісом, «таймменеджмент – це технології управління часом у
реальних ситуаціях повсякденного життя, це безліч
прикладів, прийомів і практичних рекомендацій, які
роблять пропоновані концепції управління часом
наочними і такими, що легко запам'ятовуються» [5, c.4].
Натомість, інший відомий американський фахівець з цієї
проблематики Брайан Трейсі вважає, що «таймменеджмент – це мистецтво управління не тільки своїм
часом, а й життям у цілому»; «тайм-менеджмент – це
сонце, а всі складові мого життя – сім'я, стосунки з
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іншими
людьми,
доходи,
заробіток,
здоров'я,
саморозвиток – це планети, які рухаються навколо нього»
[6, c.5-6]. За російським фахівцем з цієї проблематики
Г.О.Архангельським, «тайм-менеджмент – це технологія,
яка дозволяє використовувати невідновлюваний час
вашого життя у відповідності до ваших цілей та
цінностей» [7, c.5].
Існує й чимало інших визначень. Однак, найбільший
інтерес становить визначення і тлумачення таймменеджменту як педагогічної технології. Зокрема, таке
визначення було вперше у 2013 р. запропоновано
російською дослідницею М.О. Реуновою в авторефераті її
кандидатської дисертації з даної теми: «таймменеджмент – це педагогічна технологія, яка дозволяє
раціоналізувати час життя студента у відповідності з
особистими і навчальними цілями та цінностями» [8, с.9].
Дещо пізніше, а саме у 2014 р., більш розгорнуте
визначення було запропоновано вітчизняною дослідницею
Т. Дудкою:
«тайм-менеджмент
як
педагогічна
технологія в житті студента – це послідовна й

цілеспрямована
діяльність,
що
ґрунтується
на
застосуванні технік організації особистої та навчальної
діяльності в повсякденній практиці з метою оптимального
використання власного вільного часу» [9, c.22].
Щодо проблеми типологізації тайм-менеджменту, то
з цього питання існує декілька точок зору його сучасних
фахівців. По-перше, це спрощений варіант типологізації
тайм-менеджменту, який визначає і розрізняє два
основних типи тайм-менеджменту: 1) особистісний
(індивідуальний) [10] та 2) корпоративний [11]. Однак, на
наш погляд, найбільш прийнятною точкою зору можна
вважати трьохрівневий підхід С.І. Калініна, автора книги
«Тайм-менеджмент: Практикум з управління часом»,
згідно з якою виділяється три основних типи таймменеджменту:
1) індивідуальний
(персональний);
2) рольовий (професійний) та 3) соціальний [12, с.14-15].
Цю свою типологізацію він детально, причому
досить вдало і коректно, унаочнив у спеціальній схемі,
яку автор даної статті вважає за краще подати в
оригіналі, ніж як якусь її копію (Див. Схему № 1).

Схема 1. Основні типи тайм-менеджменту.

Варто звернути увагу на те, що свій перший тип таймменеджменту – індивідуальний
тайм-менеджмент,
С.І. Калінін визначає як «своєрідне хобі, яке націлене на
досягнення, перш за все, внутрішньо-особистісних цілей,
в контексті вдосконалення людиною своїх здібностей і
творчої самореалізації», тобто індивід виступає в ролі
«сам собі тайм-менеджер» (наприклад, самостійне
вивчення іноземної мови). Другий тип тайм-менеджменту
за С.І. Калініним – рольовий, тобто професійний таймменеджмент, відрізняється від індивідуального типу тим,

що він виявляється більш спеціалізованим в рамках
виконання своєї життєвої ролі (працюючої мами) [13, 14] і
професійної ролі (керівника) [15] та є необхідним для
вирішення конкретних життєво важливих сімейних,
професійних та кар’єрних задач. Третій тип таймменеджменту – соціальний,
присвячений
важливим
питанням спільного управління часом кількох людей,
прикладом якого може бути корпоративний таймменеджмент.
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Погоджуючись у цілому із даною типологією
С.І. Калініна, зазначимо, що педагогічна технологія
тайм-менеджменту, на наш погляд, притаманна всім
трьом згаданим типам тайм-менеджменту, оскільки
включає взаємодію викладачів або консультантів з таймменеджменту і студентів або слухачів тренінгів і курсів з
тайм-менеджменту та формує ціннісний підхід до
ефективного використання свого робочого та вільного
часу до самодисципліни, самоорганізації, самоосвіти,
самомотивації, самоконтролю в процесі навчання та в
різних сферах людської життєдіяльності впродовж
усього свого життя. Наголосимо також, що педагогічна
технологія тайм-менеджменту як система сучасних
методів, принципів, правил та технік, створених
зарубіжними та вітчизняними фахівцями, відповідає
основним
методологічним
вимогам,
а
саме:
концептуальності,
системності,
функціональності,
ефективності, креативності, інноваційності та ін.
Звідси стає очевидним, що кожен студент або слухач
тренінгів і курсів з тайм-менеджменту, використовуючи
креативний підхід, може сам для себе обирати та
застосовувати впродовж усього свого життя декілька
найбільш прийнятних з усієї їх сукупності та великої
кількості найбільш ефективних для нього методів,
принципів та технік тайм-менеджменту. Йдеться, перш
за все, про такі з них як: SMART-технологія постановки
цілей, піраміда планування та постановки цілей
Бенджаміна Франкліна, метод планування 60:20:20
Лотара Зайверта, принцип Вільфредо Парето 80:20,
матриця Дуайта Ейзенхауера, діаграма Ганта, метод АВС,
таблиця Кові, система Getting Things Done (GTD) «як
доводити справи до конця» Девіда Аллена, хронокарта
Гастєва, SWOT-аналіз, розстановка пріоритетів, метод
ABC, метод «Альпи», інтелект-карти (методика Тоні
Бьюзена), система делегування, розподіл справ на
«жорсткі» (хронос) та «гнучкі» (кайрос), техніка
«хронометражу», метод «п’яти пальців» Лотара Зайверта,
метод
«помідора»
Франческо
Чирилло,
метод
«швейцарського сиру», метод «слона», метод Брайана
Трейсі «залиште гидливість, з'їжте жабу» та багато інших.
В епоху розвитку інформаційного суспільства,
зокрема в умовах пришвидшення інформатизації та
комп’ютерізації для більш успішного використання
зазначених вище методів, принципів та технік таймменеджменту сучасна молодь може застосовувати такі
основні онлайн-сервіси та програмні продукти, як:
органайзер, планувальник, Time Assist Pro, WinLog
Assist, Explain, ФинЭкспертиза Time, Above & Beyond,
Actual Planner, Секретарь, A VIP Simple To Do List,
C_Organizer, Life Balance, Tombo, WinOrganizer та ін.
Все вищенаведене ще раз підводить до висновку про
доцільність і необхідність введення у навчальний процес
у ВНЗ хоча б у статусі вибіркової такої навчальної
дисципліни, як «Тайм-менеджмент». Її основна мета
має полягати у тому, щоб на основі знань про основні
засади сучасного тайм-менеджменту сформувати у
студентів знання та навички щодо ефективного
застосовування системи планування і управління своїм
часом, цілепокладання, самомотивації, самоорганізації
та розстановки пріоритетів.
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Виходячи з цього, її основні завдання можна
сформулювати так: надати студентам ясне і чітке
уявлення про теоретичні та практичні засади сучасного
тайм-менеджменту;
освоїти
навички
володіння
методами організації робочого часу та раціонального
використання
ресурсів;
сформувати
навички
самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою
працю, не забуваючи про відпочинок і спортивні вправи,
розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити
нові підходи до їх реалізації; виробити навички
самоорганізації, мотивації, делегування повноважень,
контролю і оцінки особистих показників діяльності;
вміння вибудовувати власну систему ефективності з
особистого тайм-менеджменту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Таймменеджмент» студент повинен знати: 1) ключові поняття,
категоріальний апарат, основні принципи, методи, техніки
управління часом; 2) основні етапи розвитку управлінської
думки в сфері тайм-менеджменту; 3) сутність, функції,
складові часу як стратегічного ресурсу організації і
людини; 4) основні інструменти організації часу, методи
інвентаризації та аналізу власного часу; 5) основи
постановки
цілей
та
розстановки
пріоритетів,
планування, виконання, ухвалення рішень і контролю
діяльності; 6) принципи і правила планування часу;
7) способи підвищення власної ефективності; види,
правила та помилки самоконтролю.
Водночас у результаті вивчення навчальної
дисципліни «Тайм-менеджмент» студент повинен вміти:
a) узагальнювати та систематизувати основні теоретичні
положення та висновки світової наукової думки про
тайм-менеджмент; b) аналізувати свої часові витрати та
робити хронометраж різних видів життєдіяльності;
d) формулювати стратегічні цілі організації та особисті
цілі, спрямовані на підвищення організаційної та
особистої ефективності; e) застосовувати способи
підвищення особистої ефективності та здійснювати
програму
самовдосконалення;
f) використовувати
технології планування власного часу, принципи
планування поточного дня; знаходити час для занять
спортом чи хоча б фізичними вправами для зміцнення
здоров’я; g) володіти навичками планування, організації,
ухвалення рішень та контролю виконання завдань;
h) володіти механізмами визначення ефективності
систем управління часом, діючих форм і методів таймменеджменту, вивчення кращих вітчизняних практик і
зарубіжного досвіду.
Висновки. З усього вищенаведеного можна зробити
щонайменше три наступних важливих висновки. Поперше, інформаційне суспільство ХХІ століття, дефіцит
та невідновлюваність часу, а також система вищої та
неперервної освіти, «освіти впродовж усього життя»
(life-long learning) у всьому світі, і зокрема в Україні,
конче потребують подальшого розвитку концепції таймменеджменту як інноваційної, креативної технології. Подруге, на продовження розробки заслуговує і
педагогічна технологія тайм-менеджменту, зокрема,
щодо з’ясування її ролі й місця у кожному з трьох
згаданих типів тайм-менеджменту. По-третє, педагогічну
технологію тайм-менеджменту доцільно й необхідно, до
того ж і невідкладно, впроваджувати у навчальні плани
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вищих навчальних закладів України хоча б у статусі
вибіркової навчальної дисципліни. Це сприятиме
формуванню у студентів вищезазначених компетентностей, що у свою чергу неодмінно призведе до
підвищення ефективності їх навчання і збереження
здоров’я, а з часом і до креативності та результативності
будь-якої їх діяльності.
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TIME-MANAGEMENT: ESSENCE, PLURELITY OF DEFINITIONS AND BASIC TYPES
In the article the essence, plurality of definitions of concept «time-management» and its typology were analysed. Most
interest presents the definitions and interpretation of time-management as pedagogical technology. The creative character of
modern technologies of time-management is confirmed. Actuality and expediency of including of «Time-management» in the
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JUSTIFICATION OF THE NECESSITY OF FORMATION OF HEALTH
CULTURE IN FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION
IN THE CONTEXT OF COMPETENCE APPROACH
The article analyzes the content of health culture. It was established that the health culture covers a system of
values, knowledge, needs and skills of preservation and promotion of health. It was substantiated that a significant
potential in the formation of health culture of future teachers of physical education during the training in higher
educational institutions has the competence approach. General methodological analysis of the potential of
competence approach in the course of professional training of future teachers of physical education in the context of
the formation of their health culture was carried out.
Key words: health culture, future teachers of physical education, professional training, competence approach.
The statement of a problem. Ukrainian society there is
still a consumer attitude towards its own health. Future
specialists who are finishing their studying in higher
educational
institutions,
have
incorrectly
formed
responsibility for maintaining and strengthening of health.
Therefore, we can state a low level of health culture of
students. This fact has a negative impact both on the
professionalism of future specialist, and his motivation to the
professional activity.
A large part of health and the need of its strengthening
are declared in the National Doctrine of Education of
Ukraine in the XXI century [1]. Thus, in chapter VI of this
document entitled «Education and Physical Education – the
basis for the ensuring of health of citizens» is declared that
«the priority task of the education system is to educate
people in the spirit of a responsible attitude to their own
health and the health of others as the highest individual and
social value». In paragraph 13 we read that «physical
education as an integral part of education which provides the
possibility of gaining by each person scientifically based
knowledge about health and the means of its strengthening,
ways and means of combating diseases, about methods of
achieving high efficiency and long creative activity».
The confirmation of the position about the importance of
Physical Education as a means of the formation of health
culture is found in the scientists’ publications on Physical
Education and Sports. As V. Marinich and J. Kogut prove,
«one of the ways the formation of students’ health culture is
the rational organization of sports and recreation activities in
educational institutions» [2, p.66]. In view of those
arguments teacher who will organize physical education of
schoolchildren should have formed high level of health
culture. We should admit that the most significant
confirmation of the appropriateness of the formation of
future teachers of physical education an appropriate level of
health culture can be found on the basis of the principles of
competence approach.
Ukrainian education started to operate with the concept
of «competence» only in the early 2000s, at that time the
term «competence approach» entered the system of higher
education. However, the potential of competence approach
in the professional training of future specialists of Physical

Education has not been studied well. Role of competence
approach in the formation of health culture and practical
mechanisms of its implementation in the educational process
requires a thorough study.
The purpose. During the research we have set the goal
to explore the nature and content of the scientific definition
of «health culture» and determine which potential does the
competence approach has in its formation. To achieve this
goal it is necessary to solve the following problem: 1) to find
out the essence of the health culture; 2) to explore the
essence of «competence» and «competence approach»; 3) to
conduct the theoretical analysis of the role of competence
approach in the formation of health culture of future teachers
of physical education.
The statement of the main material. In the process of
studying that very question it was found that health as an
integral characteristic of the human condition, includes not
only a set of characteristics and attributes of individual
physical or mental health, and integrates the socio-economic
features of society. In the Concept of the National Program
«Health 2020: Ukrainian Dimension2 for the years 20122020 [3] it was emphasized that today health must be
considered as a factor and a result of society and the
component of human wealth.
In the structure of general culture of future teachers of
physical education health culture should take a prominent
place. Health culture covers a system of values, knowledge,
needs and skills of preservation and strengthening of health.
Scientists believe that health culture is an integrated notion
based on the understanding of the cultural norms of a healthy
vital activity, provides the competence of the preservation
and strengthening of health. Students of the faculties of
physical education during the training should form a solid
theoretical knowledge and practical skills concerning the
optimal choice of intellectual, emotional and physical load.
At higher education institutions there is a growing need
of the formation of health culture of future teachers of
physical education on the basis of positive internal
motivation, which covers training and self-education. In the
publication of L. Sushchenko [4] the attention is focused on
the fact that the main task of higher educational institutions,
that train future teachers of physical education, is the
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formation of such subjects of professional activity that are
able to master independently the knowledge, improve their
professional potential for the organization of the process of
physical education and physical culture.
In the context of the formation of high level of health
culture of future teachers of physical education a
competence approach has a great potential. We justify our
position. Thus, in the project «Education Policy and
Education equal – to equal» [5, p.90-91] the list of key
competencies is proposed. They include such competencies
as: 1) skills of learning (training); 2) civil; 3) general
cultural; 4) competence in information and communication
technologies; 5) social; 6) entrepreneurship; 7) preserving of
health. «Thus, we can conclude that competence in health
promotion is one of the most important for future teachers of
physical education. This competence aimed at the
preservation of physical, social, mental and spiritual health.
One of the most important argument for the introducing of
competence approach is that it will help to direct an
educational process on the development of key competencies
of the individual.
«Competence» is fundamental category of competence
approach. The concept of «competence» (from the Latin.
sompeto – «try», «answer», «fit») in the explanatory
dictionary of the Ukrainian language is seen as awareness,
human’s awareness [7, p.560]. In pedagogical dictionary it
was declares that the term means «a combination of
knowledge and skills necessary for an effective professional
activity: the ability to analyze, to predict the consequences of
professional activity, to use the information» [8, p.149]. This
interpretation is found in the dictionary of professional
education [9]. In particular, S. Goncharenko defines a
competence as «a combination of knowledge and skills
necessary for professional activity» [9, c.149].
Competence approach, according to N. Nychkalo [6, p.
97] is aimed at active formation of students' ability to
perform responsibly their professional duties and find
solutions to unusual situations. This approach will help
future professionals to achieve professional growth. The
formation of the health culture of future specialists on the
basis of competence approach - is an attempt to supplement
the educational process by personal meaning that will help
students to realize fully themselves and to teach them to
preserve their health in the professional activity.
On the basis of competence approach we can come to the
integration of educational, developmental and pedagogical
tasks of professional training of students, aimed at the
formation of their health culture. The implementation of
competence approach will lead to the improvement of the
aspirations of students of physical education to autonomous
activity in leading a healthy lifestyle, maintaining and
strengthening both their own health and the health of their
students. Practical aspect of the implementation of
competence approach involves the gaining of profound
theoretical knowledge, expanding the range of skills in health
preserving competence. Teachers should approach carefully
the modernization of the content of the educational process
through qualitative shift from «knowledge» to «competence»
paradigm. We believe that the competence approach allows to
start the development of innovative educational technologies
and improve the educational environment.

Based on the analysis of O. Ovcharuk’s publication [5], it
was determined that the practical activity in the formation of
health cultural provides the thorough analysis of the general
professional training of future specialists of the specialty of
«Secondary education. Physical education» during gaining
the Bachelor degree. So in the context of competence
approach we had been done the following practical steps:
1) a thorough analysis of the professional training of
experts of specialty 014 «Secondary education. Physical
Education» has been conducted;
2) the basic educational disciplines («Sporting pedagogical
improvement», «Theory and methodology of physical
education», «General Theory of Health», «Basics of a healthy
way of life»), which should make a major emphasis on the
formation of health culture were determined;
3) the bank of practical tasks of creative character that
stimulate students to preservation and promoting of health
has been developed.
As practice shows, the improving of curriculum and
professional training programs are does not always improve
the efficiency of educational process. The discrepancy of
studying in the requirements of actual practical activity
hinders the development of a high level of health culture
among students. In this context, it is advisable to strengthen
professional orientation training future teachers of physical
education. In this context, it is advisable to strengthen the
professional orientation of training of future teachers of
physical education. It consists of: the creation of conditions
for the students’ realization of the importance of health culture
for their profession activity; the determination of the level of
the development of health; the purposeful construction of
individual educational trajectories of its improvement.
Conclusions. Teachers of physical education should be
at the forefront of the struggle for the preservation and
promotion of health, and by their own example form in their
students a conscious position towards a responsible attitude
to the preservation and strengthening of their health. In our
vision these tasks can be solved only by future professionals
who have a formed high level of health culture.
Based on the analysis of experts' publications it was
found that competence is the main factor of professionalism
of future teacher of physical education. In the most general
sense, the competence approach is determine as a
methodological basis during the formation in students the
high level of health culture. The implementation of
competence approach to professional training of future
teachers of physical education will give the apportunity to
encourage actively students to self-education, will help in
the formation of professional positions conserning the
preservation and strengthening of health, will promote the
development of practical skills. Competence approach is
aimed at the active formation of future specialists the ability
to perform responsibly their professional duties and find
solutions to unusual situations related to the need of
strengthening and preservation of health.
The prospects of our future research will be aimed at
the studying of methodological aspects of the
implementation of competence approach to the professional
training of future teachers of physical education in the
context of the formation of their health culture in the process
of continuous training.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
У статті проаналізовано зміст культури здоров’я. Встановлено, що культура здоров’я охоплює систему
цінностей, знань, потреб, умінь, навичок збереження та зміцнення власного здоров’я. Обґрунтовано, що вагомим
потенціалом у формуванні належного рівня культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури під час
навчання у вищих навчальних закладах володіє компетентнісний підхід. Здійснено загальнометодологічний аналіз
потенціалу компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у
контексті формування у них культури здоров’я.
Ключові слова: культура здоров’я, майбутні вчителі фізичної культури, професійна підготовка, компетентнісний
підхід.
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DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS
OF VOCATIONAL TRAINING IN A PROCESS OF IMPLEMENTATION
OF COMPETENCE-BASED APPROACH IN MODERN HIGHT SCHOOL
This article is devoted to a study of theoretical approaches to development of key competences of future teachers
of vocational training in a process of implementation of competence-based approach in education; the essence of
competence-based approach in modern higher education is specified. Different approaches to a definition of
«competence», «competency», «key competences», their characteristics and classification are analyzed. Components
of a complex of key competences of future teachers of vocational training are defined.
Key words: competence-based approach, competence, competency, key competences, future teacher of vocational
training.
Formulation of the problem. Global trends in economic
and social development put forward new requirements for
higher education in Ukraine. A state of transformation of a
socio-economic system of a country requires high-quality
vocational education and transition to a fundamentally new
level of social mobility of university graduates – competent,
able to work in a team, make decisions in unconventional
life and professional situations, work with different sources
of information, possess different communication techniques,
have a high level of teaching competence based on the latest
achievements of psychological and pedagogical sciences and
critical thinking, able to apply scientific achievements in
practice etc. An important role in this process is played by an
individual’s key competences being professionally
significant and a base of professional competencies.
In teaching science there are active discussions about
improvement of education through use of a competencebased approach. Understanding methodological principles of
competence-based approach is presented in studies by
A. Andreiev,
N. Bibik,
I. Zymnia,
O. Ovcharuk,
O. Pometun, O. Savchenko, A. Khutorskyi, H. Selevko et al.
Evaluation of formation of professional competence of
professionals is considered by I. Kondakova, L. Tarkhan,
L. Khorunzha et al. Based on analysis of psychological and
educational literature on outlined problem we have found
that despite activization of he intensification of researches on
various aspects of competence-based approach, insufficient
attention is paid to understanding the essence of realization
of competence-based approach in teaching and consideration
of all aspects and components for development of key
competences of future teachers of vocational training.
The aim of the paper. The study of development of key
competences of future teachers of vocational training in
implementation of competence-based approach in modern
high school.
Presenting the main idea. Globalization and
democratization of society, strengthening of a role of
knowledge and experience for its development,
informatization in many areas of human life – these and
other factors increase requirements to specialists in various
fields, including future teachers of vocational training, to
their qualifications, competence and competitiveness in a

labor market, capacity to adapt to today's rapidly changing
socio-economic conditions environment and scien tological
achievements, capable to innovative professional activity,
creative and systematic thinking. This, in turn, will activate
development of new educational approaches in professional
training of future teachers of vocational training. Therefore,
one of priorities of modernization of higher education
system is an implementation of ideas of competence-based
approach in training of future teachers of vocational training.
The implementation of competence approach in
education and the emergence in foreign pedagogical and
methodological literature the categories of «competence»,
«competency» were spread in the theory and practice of
specialists’ professional training in higher educational
establishments relatively recently – in late 1960-early 1970ies. The analysis of scientific literature showed that first
competence-based training appeared in the 1960s in the
United States in preparing future teachers as education and
training. Competence-oriented education had spread in the
70-ies of XX century. The concept of «competence-based
education» got widespread in the United States in late 80's –
early 90-ies of XX century, and a foundation of which were
business and entrepreneurs’ requirements to high school
graduates with regard to their uncertainty and lack of
experience in integration and application of knowledge in
decision-making process in specific situations. But not in the
US but in the UK since 1986 a concept of competence-based
education had been taken as a basis of the national system of
qualification standards and received an official support by
the management [16].
Today competence-based approach has become a new
conceptual guideline for development of national education
systems and raiseda great interest of the world’s pedagogical
community including many domestic scientists and teachers.
In particular, O. Vozniuk and O. Dubaseniuk believe that
competence-based approach is focused on professional
competency as a quality of a future specialist personality that
characterizes a level of his integration in professional
activity environment, as well as in different social
environments, entry into which identifies a need to perform
different social roles [6, p.11].
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Under a term «competence-based approach» should be
understood an orientation of an educational process to
formation and development of key and subject competences
of an individual. The result of this process will be a creation
of general personal competency which is a set of key
competencies, an integrated personal characteristic. This
characteristic has to be formed in a learning process and
include knowledge, skills, attitudes, experience in activity
and individual behavior patterns [11, p.64].
Therefore, the problem of a competence-based approach
is not new to domestic science. Currently comprehension of
competence-based approach in education is continued,
including: what differentiates concepts of «competence» and
«competency»; determination of key competences; use of
effective methods and technologies allowing implementation
of new approaches to educational process etc;
implementation of a competence-based approach into
training of future teachers of vocational training emphasizes
improving the applicable and practical nature of a higher
pedagogic education system, promotes implementation of
efficient techniques and technologies that allow to realize
new approaches to the educational process, initiates future
teachers of vocational training for self-development and selfrealization, gaining personal subjective experience and its
use in different life and professional situations.
The key concepts of a competence-based are «competence»
and «competency». Thus, the concept of «competence»
interpreted as a subject area in which the person is familiar
[2, p.59]; Basic characteristics of the individual, deep and
stable part of the personality that I can predict human behavior
in a wide range of life and professional situations [1, p.20];
integrative set of characteristics (knowledge, abilities, skills,
motivations, beliefs, values), which provides performance at
the highest level of professional activity and receive a certain
result [12, p.6].
In contradiction to the competence, the competence is
interpreted as «a result of acquisition of competence, which
includes personal characteristics, attitudes to a subject of
activity» [7, p.409]; «possession of certain knowledge,
skills, life experiences allowing to judge of something, do
and solve something» [5, p.46]; «intellectually and
personally conditioned professional human activities based
on knowledge» [9]; «a level of skills of a personality that
reflects a degree of compliance of a specific competence and
allows to act constructively in terms of social variables»
[4, p.36]; «a specific capacity needed for effective
implementation of a specific action in a particular area and
that includes highly specialized knowledge, skills, ways of
thinking as well as responsibility for own actions» [15].
Thus, the terms «competence» and «competency» are
much broader then concepts of knowledge, abilities, skills,
because they include orientation of an individual
(motivation, value orientations etc.), his ability to overcome
stereotypes, to experience problems, exhibit insight,
flexibility of thought; character – independence, tenacity,
strong-willed qualities. These concepts are systemic, multicomponent: without their understanding it is not possible to
understand the essence of a competence-based approach as
such.
Based on analysis of contemporary psychological and
educational researches it was found out that competence is a
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combination of knowledge, skills and personal qualities of
an individual capable to successfully carry out specific
actions in an education area, professionally solve tasks and
problems arising in variable social conditions. It should be
noted that some «competences» are more common, more
important than others. Hence raise a question of their
typology, which is a basis for practical implementation of
competence-based approach in many countries. Thus, the
Council of Europe documents deal with such competences as
the key ones (key skills), core ones (core skills)) and main
(base skills) [17]. The first official use of a term «core
competences» appeared in a project of the Council of Europe
«Secondary Education in Europe» in 1992 [16].
Countries of OECD noted that since the 90s of the last
century, there was a lack of researches on theoretical and
conceptual bases of knowledge, skills and competences and
their relationships with each other. OECD experts believe
that a concept of «key competences» is used to determine
competencies that enable an individual to effectively
participate in many social areas and contribute to
development of society quality and personal success that can
be applied to many areas of life.
Key competences are a core set of very general concepts
that should be detailed into a set of knowledge, skills, values
and relations by education sectors and areas of life.
The official EU document «Key competences for lifelong
learning» defines eight most important competences
[13, p.54]: communicating in their native language;
communication in a foreign language; mathematical
competence and basic competences in science and
technology; computer competence; ability to learn;
interpersonal, intercultural, social and civic competence;
entrepreneurship; cultural competence.
To educational competencies the researcher A. Hutorskoi
includes: key competences – belong to general (intersubject
educational content); general subject competences – belong
to a range of subjects of educational sectors; subject
competences – partial relatively to two previous levels of
competence which have a specific description and the
possibility of formation within subjects [15, p.60].
«Competences are activity characteristics of a human
(labor, learning, gaming and communicative competences),
so their classification should primarily be adequate
classification of activities. If we move from less significant
to more significant competences, then it may be possible to
point out several basic, key competences which in their turn
consist of a more specific competences and finally individual
skills and knowledge. The top of competences can be
imagined as the general competence of a person that consists
of a set of several generalized components – «key
supercompetences»», notes H. Selevko [14, p.30].
As a psychological characteristic a concept of
competence includes not only cognitive (knowledge) and
operational-technological (activities) components but also
motivation (emotional), ethical, social and behavioral ones.
Since a basis of competence consists of abilities then each of
them must correspond to its own competence. Common
types of abilities will correspond to types of competence in
physical culture, in an intellectual sphere, general
educational, practical, executive, creative, artistic, technical
as well as educational, psychological, social etc.
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Three groups of competences identifies the researcher
I. Zymnia [10]:
– Competences related to a person as an individual, a
subject of activity? communication. They include: health
protection competences: knowledge and adherence to
healthy lifestyle standards, knowledge of dangers of
smoking, alcoholism, drug addiction, AIDS; knowledge and
observation of personal and dwelling hygiene; physical
culture of a human, freedom and responsibility to choose a
way of life; competences of value-semantic orientations in
the world: life values; values of culture (art, literature,
music), science, production; history of civilization, own
country; religion; competences of integration, structuring of
knowledge, situationally-appropriate actualization of
knowledge, expansion of acquired knowledge; civic
competences, knowledge and respect for rights and
responsibilities of citizens; freedom and responsibility, selfconfidence, dignity, civic duty; knowledge and pride in
symbols the state (the coat of arms, the flag, the anthem);
competences of self-perfection, self-regulation, selfdevelopment, personal and subject reflection; sense of life;
professional
development;
language
and
speech
development, mastering the culture of the native language,
mastering the foreign language;
– Competences belonging to a human’s social interaction
and social sphere: the competences of social interaction:
with a society; a community, a group, a family, friends,
partners, conflicts and their resolution, fellowship, tolerance,
respect and acceptance of other (race, an ethnicity, religion,
status, role, gender), social mobility; competences in
communication: verbal, written, dialogue, monologue,
creation and perception of a text; knowledge and respect for
tradition, ritual, etiquette; intercultural communication;
business correspondence, records management, business
language; foreign language communication, communication
tasks, level of impact on a recipient;
– Competence belonging to human activities: competence
of cognitive activity: formulation and solution of cognitive
tasks; innovative solutions, problem situations – their
creation and resolution; productive and reproductive
cognition, research; intellectual activity; competence of
activity: play, study, work; means and ways of activity,
planning, projecting, modeling, forecasting, researching,
orientation in various types of activities; information
technologies competences: reception, procession and
delivery of information; transformation of information
(reading, note-taking), mass media, media technology,
computer literacy; possession of Internet technology [10].
Modern domestic and foreign researchers pay much
attention to classification of a high school graduate’s
competences, a mandatory component of those constitutes key
competences. In particular, according to O. Ovcharuk,
O. Krysan and O. Pometun key competencses are the most
important, integrated. Their signs are superobjectness,
interdisciplinarity, complexity, focus on formation of critical
thinking, reflection, determination of own position. Key
competences link together personal and social education,
reflect a comprehensive mastery of a set of ways of activities
creating preconditions for development of indicators to
measure them; they manifest themselves not in general but
in a particular case or a situation; a young man acquires

them not only in study of objects, groups of objects but
also by means of non-formal education, due to influence of
environment etc [11, с.11-12].
The researcher Z. Kurliand include to the key
competences refers such types as social, civic, educational
(learning ability), health protection, entrepreneurial,
general cultural and competence in information and
communication technologies [12, с.6].
Ukrainian
scientists
(N. Bibik,
L. Vashchenko,
I. Hushlievska, O. Lokshyna, O. Ovcharuk at al) believe that
the system of competencies in education has a structure level
of which are: key competencies (over-subject and
interdisciplinary competences), defined as a person's ability to
perform complex multifunctional, poli-subject, culturewise
activities, effectively solving the actual individual, social and
other problems; general industry competences which are
acquired by an individuality in mastering the content of this or
that educational sector in all grades of secondary school, the
higher education establishment and are reflected in the sense
of «way of existence» of the industry, that is the place that the
industry takes in society, as well as an ability to apply their
practice within cultural and purposeful activity for solving
personal and social problems; substantive competencies which
are acquired by an personality in study of a subject, a
discipline in all classes of secondary school, institution of
higher education for a particular academic year or degree
studies [3, p.22-24].
Thus, having analyzed different approaches to a list of
key competences we can conclude that a set of key
competences of future teachers of vocational training must
include the following components: information competence,
intercultural communicative competence, social and legal
competence, self-perfection competence. Information
competence is a component of general pedagogic culture, the
most important indicator of professional mastership and
compliance with international standards in a field of higher
education; intercultural communicative competence is
closely related to the search for new ways of personal
development of modern educational professional able to
freely navigate in a multicultural environment. In this regard,
the system of education of future teachers of vocational
training faces a number of tasks including development of a
personality through enriching with universal and nationalspecific values of their own and other cultures; enhancing
general cultural content of education. Social and legal
competence involves formation of knowledge and skills of
students in cooperation with public institutions and people,
as well as a person's ability to actively, responsibly and
effectively implement civil rights and responsibilities with a
purpose of a democratic civil society. Competence of selfperfection involves a process of self-transformation
throughout life, his development and self-realization in a
process of productive professional and social life.
It should be noted, that key competence are variables and
have a variable structure which is depending on the priorities
of society, the purpose of education, features and capabilities
of self-identity in society.
Taking into consideration the above it can be stated that
in order to distinguish key competencies of future teachers
of vocational training and components of these competencies
it is necessary to consider different views. In particular, the
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law of Ukraine «On Higher Education» (2014) [8],
Conceptual foundations for development of pedagogical
education of Ukraine and its integration into the European
educational space, and different views of scientists on a
problem of determining components of professional
competency of professionals. We should note that
professional competency of future teachers of vocational
training consists of three groups: key (universal, social,
personal, general) competences are necessary to carry out
any professional activity and manifested in a person's ability
to
solve
professional
tasks
using
information,
communication, social legal bases of behavior in society etc;
general professioanl (basic) competences reflect a specificity
of a professional activity (teaching, engineering, medical,
legal, etc.); special (subject, general subject) competencies
that reflect specifics of a particular subject or extrasubject
sphere of professional activity.
Conclusion. Thus, the key competences of future
teachers of vocational training are considered as a ability of
an individual specialist to efectivelly perform professional
functions in educational activities, achieve results in
professional educational, social and personal spheres of life
based on basic knowledge, skills, experience and personal
qualities. All these testify, competences as a result of
education become a basis for formation of competence of a
person that lays is in readiness to effectively organize
internal and external resources to achieve a set goal.
Perspectives of further researches may be an issue of
influence of various factors on effectiveness of development
of key competences of future teachers of vocational training
with consideration of life-long education, basic
preconditions which are contemporary processes of
educational reforms, the definition of new approaches in
functioning of the system of educational and vocational
training, taking into account international experience,
integration of Ukraine into the European community.
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РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ
Стаття присвячена вивченню теоретичних підходів до проблеми розвитку ключових компетентностей
майбутнього педагога професійного навчання у процесі реалізації компетентнісного підходу в освіті; уточнено
сутність компетентнісного підходу в сучасній вищій школі. Проаналізовано різні підходи до визначення понять
«компетенція», «компетентність», «ключові компетентності» їх особливості та класифікації. Визначено складники
комплексу ключових компетентностей майбутніх педагогів професійного навчання.
Ключові слова: компстентнісний підхід, компетенція, компетентність, ключові компетентності, майбутній
педагог професійного навчання.
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ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглядаються особливості впровадження інтерактивних технологій навчання у процес
підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Автором проаналізовано специфіка інтерактивного
навчання, його завдання, можливості використання основних методів та технологій – педагогічного
тренінгу, проектної технології, дискусії, дебатів, методів бригадного опитування, моделювання
педагогічних ситуацій та вирішення педагогічних задач.
Ключові слова: інтерактивні технології навчання; методи інтерактивного навчання; майбутні вчителі
біології, географії; навчально-виховний процес; класичний університет.
Постановка проблеми. Одним з пріоритетних
завдань розвитку сучасного українського суспільства є
реформування системи освіти, що має забезпечити
позитивні зміни соціокультурного середовища для
підростаючого покоління – майбутнього нашої держави.
Гуманізація
освіти
передбачає
впровадження
особистісно орієнтованих освітніх технологій навчання
та виховання. В освітніх документах увага акцентується
на впровадженні в діяльність навчальних закладів усіх
рівнів інноваційних освітніх технологій, спрямованих на
вдосконалення навчального процесу, розвиток мотивації
студентів та учнів до навчання, підвищення їхньої
пізнавальної активності та самостійності.
Найголовніше завдання вищої школи – навчити
молодь вчитися, тобто надавати не лише потрібні в
сучасному світі знання та вміння, необхідні для успішної
професійної діяльності, але й навчити ії швидко
адаптуватися до нових умов у майбутньому, активно,
творчо підходити до вирішення проблем як
професійного, так і особистісного характеру.
Мета статті – розкрити специфіку інтерактивних
технологій навчання у вищій школі, обґрунтувати
особливості підготовки майбутніх учителів природничих
дисциплін засобами інтерактивних технологій навчання.
Виклад основного матеріалу. Проблемі якісної
професійної підготовки майбутніх учителів приділяється
значна увага як з боку вітчизняних, так і зарубіжних
науковців: Г. Асєєва, І. Богданової, А. Горбатюка,
В.Євдокимова, О.Мещерякової, В.Паламарчук, О.Пєхоти,
І. Роберт, А. Бінаєва, В. Бурлієвої, А. Власян; теоретичні
та методичні засади моделювання педагогічних
дисциплін для технологій навчання вивчали В. Бондар,
Т. Дмитренко, В. Євдокимова, В Козакова; особистісно
орієнтовані технології навчання стали предметом
дослідження
науковців
О. Пєхоти,
В. Рибалка,
С. Сисоєва; використання інтерактивних технологій в
системі підготовки майбутніх учителів у вищому
навчальному закладі є предметом уваги багатьох вчених
(І. Гладка, О. Єльнікова, М. Лазарєв, Г. Коберник,
В. Мартинюк, Н. Павленко, О. Павлик та ін..); вчені
Н. Бібік, В. Бондар, Л. Ващенко, І. Гавриш, І. Хижняк,
О. Чиж та ін. зосереджують увагу на широкому спектрі

навчально-розвиваючих,
виховних
завдань,
які
доведеться розв’язувати майбутньому вчителеві в школі.
У дослідженнях, присвячених вивченню специфіки
інтерактивних технологій навчання, науковці виділяють:
технології задачного підходу, діалогові технології, ігрові
технології,
технології
співпраці
(В. Пезпалько,
В. Гульчевска, Г. Ібрагімов, М. Кларін, Г. Селевко,
В. Фоменко, І. Якіманська). Аналіз зарубіжного досвіду
розробки інтерактивних технологій навчання дозволяє
доповнити цей ряд індивідуальними, бригадними,
груповими, колективними технологіями, методом
співпраці, проектів, мозкового штурму, ігровими
методами навчання, методами демаршів, дискусій у
формі акваріума та ток-шоу, методом моделювання,
вирішення педагогічних задач, лекцій з обговоренням
конкретних ситуацій, дебатів, шкала думок, уявна
прогулянка та ін.. (Е. Аросон, О. Больнов, М. Вулман,
М. Галл, М. Грін, Дж. Дьюї, Н. Мілдрам, Д. Мітчелл,
А. Осборн,
Ч. Патерсон,
Д. Річмонд,
Е. Торранс,
Л. Елтон та ін..)
Дослідження Л.Зарецької, В.Лозової, М.Сметанського,
Н. Суворової, Г. Троцко доводять, що інтерактивні
методи навчання принципово змінюють схему
комунікації в навчальному процесі. Вони орієнтовані на
реалізацію пізнавальних інтересів і потреб особистості,
тому особлива увага має приділятися організації процесу
ефективної комунікації в студентській групі.
Аналіз наукових джерел [1,3,7,9] засвідчує, що зі
зміною освітньої парадигми у вищій школі цілком
закономірним є перехід до нових технологій навчання, у
тому числі до інтерактивних, які зорієнтовані на
особистісний розвиток кожного учасника навчального
процесу. Інтерактивне навчання спирається на пряму
взаємодію студента з навчальним середовищем. Саме
при такому навчанні відбувається підключення
емпіричних спостережень, життєвих вражень у якості
допоміжного
матеріалу,
ілюстрацій,
доповнень.
Особистісний досвід учасника стає центральним
джерелом навчального пізнання. На відміну від
традиційної моделі навчання в інтерактивному навчанні
змінюється і взаємодія з викладачем: його активність
уступає місце активності студента. Завдання педагога –
створити умови для їх ініціативи. У такому навчанні
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студент стає не пасивним спостерігачем, а знаходиться у
самостійному пошуку вирішення проблеми. Усе це
приводить до формування не тільки статичних знань та
вмінь, а й до можливості формування професійного
мислення, професійної позиції, власних ціннісних
професійних орієнтацій, як необхідних елементів
особистості майбутнього професіонала. [1; 15].
Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний
процес відбувається за умови постійної, активної
взаємодії всіх студентів.
Це
спів
навчання,
взаємонавчання – колективне, групове, навчання у
співпраці, де і студент, і викладач виступають
рівноправними суб’єктами цього процесу. Організація
інтерактивного навчання передбачає моделювання
життєвих ситуацій, використання рольових ігор,
правильне вирішення проблем на основі аналізу
обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє
формуванню навичок, вмінь, виробленню цінностей,
створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає
змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого
колективу. Під час інтерактивного навчання студенти
вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими
людьми, приймати продумані рішення, розвивати
критичне мислення та творчу активність. [2; 367].
У нашому дослідженні ми вивчали можливості
використання провідних інтерактивних технологій
навчання у вивченні педагогічних дисциплін процесі
підготовки майбутніх вчителів біології та географії.
Практичний досвід викладання курсів «Педагогіка»
та «Основи педагогічної майстерності» для студентів
геолого-географічного та біологічного факультетів
Одеського
національного
університету
імені
І.І. Мечникова свідчить, що у студентів найкращим
чином розвивається активна творчість під час тренувань,
програвань, аналізу найрізноманітніших ситуацій, у
процесі розв’язання педагогічних завдань та проблем
тощо.
Заняття з «Основ педагогічної майстерності» для
студентів 4 курсу біологічного факультету носять
практичний характер, де вони формують та розвивають
свою майстерність через моделювання ситуацій з
професійного життя, беруть на себе роль педагогів,
навчаються володіти ситуацією конфліктного плану,
шукають педагогічне вирішення конфліктних ситуацій,
озброюються прогресивними системами навчання та
виховання дітей і використовують їх під час
моделювання занять та різних видів діяльності,
озброюються
методикою
саморегуляції,
вчаться
компромісу, толерантності, емпатії, педагогічному
спілкуванню, артистичності, ораторському мистецтву.
На заняттях з «Педагогіки» та «Основ педагогічної
майстерності»
мають
місце
такі
технології
інтерактивного навчання: технології колективногрупового
навчання,
технології
ситуативного
моделювання, технології опрацювання дискусійних
питань. Такі технології передбачають використання
методів бригадного опитування, вирішення педагогічних
задач та моделювання ситуації, метод мозкової атаки,
дискусій, лекцій з обговоренням конкретних ситуацій,
використання техніки зворотнього зв’язку, дебатів.

Так, важливим засобом розвитку творчої активності,
аналізу найрізноманітніших ситуацій, розв’язання
педагогічних задач є педагогічний тренінг – система
роботи, яка спрямована на вирішення конкретних задач
навчально-виховного
процесу
(надання
знань,
формування умінь, навичок, якостей, педагогічної
майстерності, професіоналізму, розвиток особистості
тощо) і має певні принципи, структуру, компоненти та
особливості. В процесі практичного опанування курсів
«Педагогіка» та «Основи педагогічної майстерності»
студенти беруть участь у ділових, рольових,
евристичних іграх, вирішенні проблемних педагогічних
ситуацій, які спрямовано на відтворення педагогічної
дійсності. Така робота надає студентам змогу
відпрацьовувати різні варіанти поведінки та реакцій у
тих чи інших педагогічних ситуаціях.
Тренінгові заняття з курсів «Педагогіка» та «Основи
педагогічної майстерності» для студентів 3-4 курсів
геолого-географічного та біологічного факультетів
націлено на активну навчально-пізнавальну діяльність,
творчий
процес,
моделювання
та
вирішення
педагогічних ситуацій. Така тематика семінарських
занять – «Емоційна культура вчителя», «Майстерність
вчителя у саморегуляції емоційного стану», «Культура
педагогічного спілкування», «Невербальна комунікація к
педагогічній взаємодії», «Сутність аутотренінгу у
професійній
педагогічній
діяльності
вчителя»
спрямована на розвиток та удосконалення процесів
самопізнання та проектування життєвих і професійних
стратегій. На початку заняття відбувається привітання
студентами один одного, яке проходить кожного разу
по-різному із застосуванням творчих елементів. Це може
бути презентація у вигляді певного образу – якщо б я
був
книгою
(квіткою,
природним
явищем,
мультиплікаційним чи казковим героєм), то я був би…
Це може бути взаємна презентація учасників з великою
кількістю креативних варіантів тощо. Така робота на
початку заняття створює позитивну, творчу атмосферу,
що забезпечує ефективну роботу протягом всього
тренінгу та сприяє розвитку асоціативної пам’яті,
метафоричності, здатності перевтілення.
В основній частині роботи педагогічного тренінгу
пропонується цілий ряд тренінгових вправ з елементами
театральної педагогіки як компонентами педагогічної
техніки, в ході яких розвивається педагогічна
майстерність. Це творчі проекти, сценічні етюди,
рольові ігри, дискусії, мозкові штурми, робота в групах,
розігруються різноманітні акторські постанови, як
вербальні, для розвитку творчої уяви, фантазії,
образного мислення, так і невербальні, для кращого
розуміння мови жестів, міміки, емоційних станів,
переживань. Моделюються різноманітні педагогічні
ситуації, пропонуються варіанти їх вирішення, які
допомагають управляти своїм психофізичним апаратом і
творчим самопочуттям.
Наприкінці заняття завжди відбувається зворотній
зв’язок, всі вправи супроводжуються детальним
аналізом, що допомагає усвідомленню мети та завдань
педагогічного тренінгу. Після заняття студенти
отримують завдання індивідуального характеру, під час
якого відпрацьовують звички, манери, мову, поставу
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тощо. Така робота забезпечує самореалізацію
особистості і розвитку творчих здібностей, виступає
важливим засобом для формування та розвитку
педагогічної майстерності майбутнього вчителя.
Сутність проектної технології розкривається у
стимулюванні інтересу майбутніх учителів природничих
дисциплін до певних проблем, вирішення яких можливе
за умови володіння деякою сумою знань і через
проектну
діяльність
застосування
цих
знань.
Результатом такої діяльності має бути певний
інтелектуальний продукт: якщо проблема теоретична, то
конкретне ії вирішення, якщо проблема практична, то
конкретний результат, який можна впроваджувати у
життя. Метод проектів зорієнтований на вирішення
конкретних
наукових проблеми з використанням
різноманітних засобів навчання. Насамперед, метод
пов’язаний із самостійною діяльністю студентів
(парною,
груповою,
рідше – індивідуальною)
та
органічно поєднується з груповим підходом до
навчання. Так, наприклад, метою творчого проекту
«Яким я бачу себе через десять років?» є побудова
життєвої стратегії особистості, яка виконує нову
соціальну роль, рефлексія, розвиток творчої уяви та
критичного мислення.
В рамках роботи над проектами ми додержуємось
наступних вимог щодо організації проектної діяльності
студентів, до яких належать:
1. На етапі планування відбувається створення малих
груп; вибір проблеми, формулювання теми, діагностика
знань та вмінь студентів для вдалого виконання проекту,
планування видів роботи та очікуваних результатів за
загальною схемою проекту;
2. На етапі виконання проекту – практична діяльність
по виконанню запропонованих у схемі видів роботи;
добір інформації; обробка та аналіз інформації;
презентація проекту
3. Підсумки проекту – оцінка проекту, висновки,
визначення нових проблем дослідження.
Надзвичайно цікавими напрямами роботи майбутніх
учителів природничих дисциплін є теми з історії розвитку
системи середньої та вищої освіти в південному регіоні
України: «Особливості історичного розвитку Півдня
України та їх вплив на розвиток системи освіти в регіоні».
« Становлення системи освіти в південному регіоні
першої половині ХIХ ст.». «Заснування Новоросійського
університету та основні етапи його розвитку». «Розвиток
народної світи в Одеському навчальному окрузі в другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст.». «Видатні діячі освіти
і науки Півдня України». «Виховні та освітні традиції
народів Півдня України». Робота студентів над
вищевказаною тематикою дає досить цінний матеріал для
розширення загальнонаукового світоглядного кругозору
майбутніх вчителів, посилює освітню спрямованість
педагогічних дисциплін.
Студенти обирають теми проектів та поділяються на
робочі мікрогрупи кількістю 3-5 чоловік. Кожна група
складає план дослідження та протягом певного часу
готується до наукового творчого звіту у вигляді усних
(або письмових) рефератів. З цією метою проводиться
збір інформації, ії обробка, аналіз. Одночасно незалежна
експертна група готує організаційно-ігровий проект.
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Завдання такої групи – перевести розгляд результатів
досліджень у площину дискусії, діалогів, інтерв’ю.
Експертна група готує додаткові питання до кожного
проекту, доповнюючи усні презентації елементами
ділової гри, полілогу культур тощо. Ця ж група готує і
відгуки з елементами аналізу проведеної роботи.
Ефективність використання проектної діяльності у
підготовці майбутніх учителів географії та біології
залежить від реалізації певних умов. По-перше, такі
умови пов’язані з формуванням мотиву діяльності.
Факторами, що стимулюють внутрішню мотивацію
діяльності, є активність під час вирішення навчальних
проблем у ході дослідження проектів, необхідність
опори на додатковий матеріал та ін.. по-друге,
забезпечення формування системи знань на основі
управління здійснення проектного дослідження. Третя
умова – включення кожного учасника в процес
самореалізації у ході виконання проекту.
Дискусія
є
інтерактивним
методом,
який
використовується доволі часто як обговорення будьякого питання в колективі та вільний обмін думками. З
правильно організованої дискусії користь отримує не
лише студент, а й уся навчальна група, адже процес
мислення стає спільним. Цілями дискусії можуть бути:
визначення правдоподібності або істинності різних
думок з одного й того ж питання; пошук найбільш
оптимального вирішення питання; пошук компромісів;
вироблення нових ідей. Іноді під час обговорення
проблеми може виникнути суперечка, проте мета
дискусії – не перемога над противником і нав`язування
своєї думки, а пошук спільного рішення.
В рамках практичного вивчення курсів «Педагогіка»
та «Основи педагогічної майстерності» дискусії
проходять таким чином: педагог ставить проблему,
ознайомлює з нею групу; об’єднує студентів у
мікрогрупи, які розміщуються по колу; викладач або
студенти вибирають людину, яка буде представляти
позицію мікрогрупи; їм надається час для обговорення
проблеми і підготовки спільного рішення; представники
мікрогруп переконливо мають відстояти позицію своєї
групи відповідно до отриманих настанов, при цьому
решті учасників дозволяється передавати вказівки своїм
представникам; обговорення проблеми між представниками
мікрогруп закінчується у визначений регламентом час;
наприкінці дискусії проводиться критичний аналіз
прийнятого рішення всією групою. Проілюструємо
реалізацію
завдань
використання
дискусії
як
інтерактивного методу навчання на прикладі теми
«Проблеми екологічного виховання в сучасній школі».
Розглядаючи питання семінарського заняття, які
виносяться на обговорення, студенти в ході дискусії з
проблем вибору шляхів та засобів екологічного виховання
доходили висновку, що сучасні масштаби екологічних
змін створюють реальну загрозу для життя людей та
екологічне виховання має здійснюватися на всіх етапах
навчання у загальноосвітній середній школі. На кожному
етапі ставиться певна мета, завдання, добирається
відповідна методика з огляду на вікові особливості
школярів. Перший етап (1-4 класи) – формуються перші
уявлення про навколишній світ, про живу і неживу
природу, про ставлення до природи, що виявляється в
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конкретній поведінці на емоційному рівні. Другий (5-7
класи) і третій (8-9 класи) етапи передбачають
накопичення знань про природні об'єкти, закономірності
розвитку та функціонування біологічних систем, аналіз і
прогнозування нескладних екологічних
ситуацій,
закріплення
нормативних
правил
поведінки
в
навколишньому
середовищі.
Поглиблюються
і
розширюються знання про явища і закони природи,
розкриваються
причини
екологічної
кризи
та
обґрунтовуються
шляхи
збереження
природних
комплексів. Четвертий етап (10-11 класи) – завершується
узагальнення здобутих екологічних знань, здійснюється
моделювання простих кризових ситуацій. Перед
студентами – майбутніми учителями природничих
дисциплін постає таке питання: як правильно та
ефективно використовувати потенціал своїх предметів –
географії та біології для здійснення екологічного
виховання школярів? В рамках такої проблематики ми
пропонували роботу в мікрогрупах для відповіді на це
питання. Серед запропонованих варіантів зустрічалися
такі – складання біологічних та географічних задач з
екологічним змістом; проведення нестандартних уроків
(уроки-змагання – КВК, турніри, вікторини, конкурси;
уроки комунікативної спрямованості – діалоги, роздуми,
конференції, репортажі, протиріччя; уроки-рольові, ділові
ігри); проведення уроків на інтегративній основі, яким
властиве викладення матеріалу кількох тем блоками,
розгляд об’єктів, явищ в їх цілісності та єдності.
(наприклад, географія – біологія – екологія; географія –
біологія – фізика; економіка – географія – біологія).
Одним із найбільш складних способів обговорення
дискусійних питань є дебати, які можна проводити тоді,
коли студенти навчилися працювати в групах та засвоїли
технології вирішення проблем. [8]. У дебатах поділ на
протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти,
оскільки студентам необхідно ретельно готуватися і
публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції.
Кожна група має переконати опонентів і схилити їх до
думки змінити свою позицію. Однак, можна поставити і
інше завдання – с спільно вирішити поставлену проблему.
В такому разі, студенти повинні будуть, висловивши
свою точку зору, уважно вислухати протилежну
сторону, щоб знайти точки дотику. Важливо, щоб
учасники дебатів не переносили емоцій один на одного.
Метод моделювання педагогічних ситуацій та
вирішення педагогічних задач. Студенти працюють
групами, моделюють педагогічні ситуації та демонструють
їхнє
рішення.
Педагогічна
ситуація – фрагмент
педагогічної діяльності, що містить суперечності між
досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і
колективу. Майстерність вчителя полягає в умінні
перетворити ситуацію на педагогічну задачу, тобто
спрямувати умови, що склалися, на перебудову стосунків,
наближаючись
до
бажаного
рівня – поставленої
педагогічної мети. Отже, групове обговорення та аналіз
педагогічної ситуації, перетворення її на педагогічну
задачу та подальше ії розв’язання за алгоритмом – аналіз
ситуації, усвідомлення проблеми і формулювання задачі,
розробка проекту рішення, практична реалізація
запланованого рішення, аналіз результату – в цьому
міститься сутність такого методу.

Для
ефективного
впровадження
технологій
інтерактивного навчання, зокрема, для того, щоб
охопити весь необхідний матеріал і глибоко його
вивчити, викладач має спланувати свою роботу таким
чином: давати студентам завдання для попередньої
підготовки – прочитати, продумати, виконати певні
вправи; підбирати для заняття такі вправи, які дали б
студентам ключ до освоєння теми; глибоко та
професійно аналізувати та обговорювати підсумки
інтерактивної
вправи.
Уміння
користуватися
інтерактивними технологіями навчання – показник
високої кваліфікації викладача, його прогресивної
методики викладання предмету, адже ці технології
відносять до технологій майбутнього, які передбачають
розвиток вмінь адаптуватися до стрімко мінливих умов
життя людини постіндустріальному суспільстві.
Зазначені технології та методи інтерактивного
навчання дозволяють використовувати у навчанні
міждисциплінарний підхід на основі інтеграції тем та
проблем, вивчаються протягом всього терміну навчання
та відносяться до різних сфер життєдіяльності людини,
розширюють та поглиблюють знання, формують
навички
дослідницької
діяльності,
забезпечують
гнучкість та варіативність навчального процесу з точки
зору змісту, форм та методів пізнавальної діяльності з
урахуванням сучасних змін у суспільстві.
Висновки. Отже, педагогічний процес, побудований
на
основі
інтерактивних технологій
навчання
спрямований на розвиток та саморозвиток майбутніх
вчителів природничих дисциплін, при якому студент має
право на власні переконання та право на вибір – від
способу розв’язання задачі до сфери професійної
діяльності.
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THE INTRODUCTION OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS
OF PREPARING FUTURE TEACHERS OF NATURAL DISCIPLINES
The article proves the peculiarities of using interactive teaching technologies in the study of pedagogical disciplines
"Pedagogy", "Fundamentals of pedagogical skill". The author considers the preparation of future teachers of biology and
geography through interactive teaching technologies as an important factor in the formation of professional thinking,
professional position, and value professional orientations.
The article analyzes the specifics of interactive learning, its tasks, the possibilities of using the main interactive methods
and technologies in the process of studying the disciplines of the pedagogical cycle, namely pedagogical training, project
technology, discussions, debates, brigade survey methods, modeling of pedagogical situations and pedagogical tasks.
The article notes that methods and technologies of interactive learning allow to form the skills of research activity, provide
flexibility and variability of the scientific process in terms of content, forms and methods of cognitive activity.
Key words: interactive learning technologies; methods of interactive learning; future teachers of biology, geography;
educational process; classical university.
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PROCEDURAL AND OPERATIVE ASPECT AS THE BASIS
FOR THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING
OF MEDICAL STUDENTS
The problem of formation of professional competence of medical specialists is extremely important at this stage of
development of medical education. It is insufficiently studied, as evidenced by theoretical analysis of scientific literature
and research of the problem of formation of professional competence of future medical experts.
The procedural and operative aspect provides implementation of technological process of training of the medical
specialist: planning of progressive pedagogical conditions in terms of formation of professional competence,
determination of priorities for activities of an educational institution that would ensure compliance with pedagogical
conditions; diagnostics of levels of professional competence of a graduate.
Key words: professional competence; competency-based education; medical specialists; professional knowledge and
skills.

Introduction. Analysis of scientific literature on
development of professional competence gives an
opportunity to understand systemic and procedural nature of
the term “professional competence” [7,8,10].
Ukrainian teachers consider formation of professional
competence as the idea of developmental education during
vocational training [9]. Competency-based approach in
education is given in works of A. Khutorskoy [20], and
B. Wulfson [3]. It was also studied by leading scientists:
I. Bekh [2], N. Gryshanova [4], O. Dubasenyuk [5],
V. Lozova [13], V. Lozovetska [15], etc. Formation of a
competent specialist belongs to “eternal” problems of
pedagogy, final solution of which is almost impossible due
to continuously developing society, its constant
technologization and informatization, changes in social
situations and paradigms of thinking.
V. Lozovetska in her research of professional
competence notes that competence of the specialist is
determined by professional activities of the specialist and
includes, first of all, professional knowledge, skills, work
experience in a certain area, social, communicative and
individual abilities of the personality in terms of selfsufficiency in professional activities [14].
Professional competence provides: formation of the
ability to evaluate professional situations and problems;
creative thinking; detection of initiative while performing
production problems; conscious understanding of personal
responsibility for the results of work; ability to control the
production team; taking rational decisions when solving
specific tasks and problems [11].
At the same time, some scientists state that professional
competence is individual psychological education that
includes experience, knowledge, skills, and psychological
readiness [6].
The goal of the article is to disclose importance of use
of the procedural and operative aspect when teaching future
medical specialists.
One of the directions of pedagogical technology that
contributes to formation of professional characteristics of
future medical specialists is realization of the procedural and
operative aspect in the learning process.

To achieve this goal, context, training and
methodological basis for the learning process should be
developed this way:
 creation of standards of higher education for the
specialty; introduction of a curriculum into the learning
process; definition of the content and scope of
disciplines. Herewith, the structure of the curriculum has to
be substantively integrated and focused on compliance with
the logical sequence of teaching of disciplines that make
relevant cycle training. It should be based on the principle of
continuity of knowledge, reflect optimal content and scope
of training of the specialist and ensure successful solving of
training problems;
 creation and implementation of the curriculum for
professional disciplines into the learning process with
identification of educational goals in cognitive area and
ultimate goals of studying of disciplines, development of
levels of knowledge formation.
Main text. The procedural and operative aspect ensures
formation of the guidance system for teachers that train
students based on a new context support. Scientific and
methodical work at higher educational institutions is an
integral part of operation of the staff. It covers all sides of
the process of training of medical specialists and is provided
through different means: seminars-workshops for young
teachers, meeting of the “university of psycho-pedagogical
knowledge”, organization of scientific and practical
conferences, regional seminars, pedagogical skills
competitions, etc.
Teachers develop scientific and methodological support
for each discipline according to the curriculum and
educational programs: typical educational and work
programs, guidelines for lectures, lecture courses, glossary
of basic medical terms, manuals for practical, laboratory or
seminar classes, materials for modular assessment,
evaluation criteria for each module, educational and
methodological materials for independent work of students,
manuals for practical training, list of individual tasks,
materials for final assessment.
It is the procedural and operative aspect that determines
the process of formation of professional competence. It
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flows differentially, consistently, while there is an individual
approach, profession-oriented training and final goal
orientation. Efficiency of the process of formation of
professional competence depends on use of the system of
efficient learning forms and methods that ensures
compliance with relevant pedagogical conditions, defines
students’ motivation to study, contributes to creation of
friendly microclimate among students and teachers, helps to
create positive attitude of students towards the process of
gaining knowledge and skills. During theoretical and
practical classes common instructional methods of I.Ya.
Lerner [12] and M.N. Skatkin [19] can be used. These
methods contribute to intensification of students’ learning.
They are divided into two groups according to the level of
reveal of creative potential: reproductive (explanatoryillustrative) – information-receptive
and
instructivereproductive; productive – problematic, partially search and
research methods. Mentioned training methods allow
detecting students’ ability to use knowledge in new training
(unusual) situations. It is the mean and criterion of
evaluation of the level of absorption of theoretical
knowledge by students and their creative abilities [19]. This
will contribute to formation of flexibility of students’ mental
operations and their willingness to find their own way to
apply the knowledge [12], ability to make quick decisions in
unusual clinical situations at work. So, reproductive methods
have learning orientation, and productive ones are
developmental.
The procedural and operative aspect at the theoretical
stage of study of professional disciplines involves formation
of fundamental knowledge of future medical specialists that
were received in the process of theoretical learning and their
integration into the professional activity.
Information-receptive (reproductive) methods are
recommended to be used in the process of teaching and
learning of theoretical material of the professional
disciplines, herewith: knowledge to students is offered in
“ready” form, teacher not only gives, but explains the
knowledge, and students consciously learn, understand and
remember the knowledge. Criterion of learning of the
knowledge should be correct reproduction of the knowledge.
Multiple repetitions ensure required strength of learning.
Among information-receptive (reproductive) methods,
used by us in the research, the following can be mentioned:
– explanatory-illustrative – the knowledge, obtained as a
result of explanatory-illustrative methods. It does not form
skills and abilities to use the knowledge. Teaching
theoretical material is combined with techniques of
intensification of cognitive activity (note-taking, use of
learning games, educational discussions outlining main idea,
composition of structure logic diagrams, etc.). Such method
is used for general education courses;
– illustrative method is a combination of non-verbal and
verbal techniques of teaching the material. Use of diagrams,
tables, illustrations is combined with oral reproduction of the
topic, contributes to more complete absorption of information:
medical biology, medicinal chemistry, anatomy, physiology,
pathomorphology, and pathophysiology;
– explanatory-motivational method – the teacher gives a
part of the material in a ready form, and another part –
through problem-based tasks; students absorb the material
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through reproductive, and creative, research method. Thus
there is elimination of overloads in training that contributes
to more complete remembering of information: theoretical
presentation of clinical disciplines;
– explanatory method of teaching: the teacher not only
tells any facts, but explains them as well, seeking
understanding and mastering by students. Students learn the
material at the level of understanding and remembering. This
method is the most favourable to increase cognitive activity
of students, because at lectures in professional disciplines
explanation of the material is more efficient than narration.
The following efficient methods were used when
teaching theoretical material:
– motivational method of teaching: the teacher asks
students problem-based questions and gives tasks,
organizing their independent activity; students obtain and
learn new skills mainly without help of the teacher;
– problematic presentation lies in that the teacher gives
and states the problem, activates mental activity of students,
gives propositions regarding problem solving, showing a
solution, requests answers from students regarding solution
of these tasks. This method is used by teachers that conduct
classes in professional clinical disciplines. Herewith,
different learning forms (business games, solution of
situational problems and clinical situations, test tasks, etc.)
are used. Students’ thinking is enabled by teachers through
creation of problem-based situations, use of elements of
evidence-based medicine [17]. Besides, when training future
medical specialists, depending on the discipline, the
following types of lectures are used: lectures-conversations,
lectures–discussions, lectures with case study, lectures with
feedback. When selecting material for lectures the teacher
should take into account its practical significance, relevance
and efficiency, abundance of illustrative examples [18],
problematicity for correct methodological orientation of
students.
So, from scientific and methodological perspective,
theoretical knowledge should meet such basic requirements:
to be scientifically up-to-date, to be in a finished form, to be
satisfactory, to be highly informative from theoretical point
of view, to refer to laws and regulations, new scientific
achievements; to combine theory and practice, to concentrate
students’ attention on problems being studied in the light of
modern requirements; to focus students on independent
work, to have guidelines regarding advanced independent
study of topics that are necessary for practical work.
Theoretical course of training of the medical specialist is
inextricably linked with practical training. The medical
expert must be able to work in a changing and challenging
environment, to get into the work quickly when being under
pressure, to be sharp-eyed, to be able to evaluate a condition
of a sick person accurately, to be able to make emergency
decisions quickly because it affects human’s life.
The practical stage of training students is very important
for proper formation of professional competence. It can be
carried in the form of practical training (preclinical and in
hospital) and work placement. The following methods can
be used during practical and laboratory classes:
– from reproductive – instructive-reproductive, instructivealgorithmic;
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– from productive – project method, instructive-practical,
business games, laboratory method, research method.
Involvement of students into active cognitive and
research activities will allow them abandon standard
thinking, stereotype of actions, develop desire for
knowledge. At different stages of practical classes we
recommend to use active learning methods: when getting the
first knowledge, when understanding and improving the
knowledge, when forming skills and abilities.
We proposed the following scheme of practical training.
At first the classes are held that provide exercises according
to the selected learning techniques. Such classes can be
called as algorithmic-type classes. For example, during
practical classes students can perform manipulations under
algorithms (standard practice). After algorithm-type classes
it is recommended to carry problematic-type classes, which
are organized both in individual and group form.
Instructive-reproductive and instructive-algorithmic
methods are basic ones for obtaining of basic clinic skills
and abilities. They are based on performance of practical
tasks by students when reproducing theoretical information
or solving standard situations. Students previously master
certain skills and apply them during classes according to
algorithms and guidelines. During such practical classes the
following tools are used: guidelines, developed by the
teacher, algorithms on performance of certain manipulations,
special sets of phantoms, instruments, devices, allowing
simulate real work at a clinic in the preclinical conditions
with high reliability. Preclinical practice rooms also should
be arranged and thematically equipped with visual aids,
films, technical equipment, and learning materials.
In guidelines for practical classes the goals and aim, plan
of the lesson, questions for check and self-check, questions
for general questioning, algorithm for performance of
manipulations are given. These methods are efficient for
learning
medicinal
chemistry,
medical
biology,
pharmacology, biophysics, in preclinical practice of clinical
disciplines.
Productive methods are used to develop creative
potential in the form of problem-based issues with unusual
situations, solution of complicated tasks using logic and
contradictions in finding answers. To implement these forms
all possible illustrative means, business games and especially
work placement are used, because improvement of training
of medical specialists, enhance of their professional level
require substantial changes in the system of preclinical
training of medical students.
Solution of problem-based situations at classes in
professional disciplines requires not only professional skills
and abilities of future specialists, but qualitative performance
of this or that manipulation in the technical sense. Equally
important is compliance with moral and ethical standards
and aesthetic norms of relations with a patient, taking into
account individual characteristics of the patient and his/her
relation to his/her disease/health.
Research method of learning involves creative absorption
of knowledge and performs quite important functions. It is
intended, firstly, to ensure theoretical use of knowledge;
secondly, mastering methods of scientific knowledge in the
search of these methods and their use; thirdly, it contributes
to formation of features of creative activity; fourthly, it is the

condition of formation of the interest, need in such activity.
As a result, research method contributes to formation of full,
well-realized, promptly and flexibly used knowledge and
formation of creative experience.
When researching importance of use of procedural and
operative aspect during study it was proved that professional
training of future medical specialists fully contributes to
formation of their professional competence.
Preclinical (educational) training is the in-class practical
training. We use such methods of educational training: work
in small groups; demonstration; simulation of work
situation; exercises; business games; independent
performance of work tasks and mastering of practical skills
and abilities according to the algorithm; discussion of
mistakes made; independent out-of-class mastering of
practical skills and abilities; making up of missed practical
classes; check of quality of mastered skills and abilities at
practical classes; check of quality of carrying of practical
classes and level of mastering of practical skills and abilities
by students on the part of administration of the educational
institution. Preclinical practice is an important stage of
preparation of students for learning of clinical disciplines. Its
content and organizational structure not only helps students
to absorb theoretical material, but prepares them at the stage
of preclinical work before understanding of organizational
and methodological structure of each lesson, introduces new
forms and scopes of their personal participation when
performing certain independent practical tasks [16].
Teachers of professional disciplines developed case
problems being similar to clinical setting and meeting typical
problems and giving possibility to solve them according to
created standards of performance of medical manipulations
(standards of practical activity). In the process of practical
training modelling of professional activity in the education
process is used. In preclinical practice rooms (depending on
specialization) each student is provided with workplace and
everything required for individual work under direction and
supervision of the teacher. Range of techniques and methods
of learning intensification that are used in practical training
of students is quite wide and depends on certain didactic
problems and specifics of the learning process. Diagnostics
of learning of educational material by students, analysis of
special aspects and tactics for certain disease is carried at
practical classes.
Practical classes are held according to a certain scheme:
organizational moment, assessment and correction of initial
knowledge, independent work and final part. Detailed,
minute-by-minute break-up of separate stages of each class
contributes to consistent and optimal assimilation of
theoretical and practical material.
According to practical training guidelines classes are
held in the form of business games, during which students
independently reveal the sense of main ethic elements of the
philosophy of medicine. Formation of own view of the
profession, learning of moral concepts, principles and
traditions of medicine allow students better understand the
essence of the future profession. During the business game
thematic and social content of the future activity of medical
specialists is reproduced. Content and structure of the
business game is organized so that each participant during
the whole process of the game could constantly develop
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relevant skills and abilities. Educational problems of the
game are clearly reflected in its scenarios.
Along with the problem-based learning other forms of
independent work are used (development of algorithm of
actions, reports, solving situational problems, etc.). This
allows preparing students for active life position, for the
ability to feel familiar with life problems and find ways to
solve them. Practical training in professional disciplines
involves as well consolidating and improvement of initial
professional skills by students in the subject according to the
standards of practical activity.
Thus, we can model stages of formation of professional
skills at practical classes: learning and consolidation of
theoretical knowledge; improvement of professional skills
until they become automatic; continuous consolidation of
practical skills, use of them in solving professional
situations; mastering of technology of professional
communication through relations with medical staff, patients
and their families. Out-of-class mastering and improvement
of practical skills and abilities by students is carried at
learning and training rooms, equipped like preclinical
practice rooms (medical equipment, apparatus, tools, etc.).
Working on simulators is similar to hospital conditions. At
classes business games and case studies can be held. These
cases can appear in real professional activity.
Also, the goal of study of medical student is to develop a
sense of sympathy for their patients. Medical specialist
should be merciful, able to show understanding for
someone's situation, go through with someone any moments
of his/her life, not only happy, but tragic ones as well.
Practical training at clinics is carried under the supervision
of teachers. During this training students meet with patients
for the first time. They get their first impressions, learn to
communicate with the patient for the first time, carry
examination and outline a treatment plan. Update,
enhancement and consolidation of knowledge, skills and
abilities of students is carried in different hospital units.
Summary and Conclusions. Thus, professional
competence of the future medical specialist is formed
gradually. The start is acquisition of professional skills and
abilities during the first years of study, and the final stage is
improvement of professional training directly in the
workplace, where the person becomes a professional.
After mastering of basic skills the curriculum involves
work placement, which is the final stage in learning clinical
disciplines and involves practicing of skills and abilities with
documentation maintenance at relevant units of treatment
and preventative facilities.
Work placement is held under the supervision of the
teacher as well, but at treatment and preventative facilities,
because professional competence is more complete formed
directly in “clinical” conditions.
Herewith the following problems arise: creation of
favourable conditions for active participation of future
medical specialists in the learning process and successful
acquisition of knowledge; increase of student’s positive
motivation to study; formation of operating skills in a
medical team when providing health care services; formation
of future medical’s responsibility for his/her own
knowledge, actions and decisions.
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Particular attention is paid to work with the patient. The
teacher demonstrates follow-up of the patient at the
beginning of work. Then each student independently follows
up a certain patient. Direct cooperation of the student and the
patient contributes to improvement of training of future
medical experts, because each nosological form is studied
and considered in practice, and skills are mastered “at the
bedside”. After completion of the practical training and work
placement students report about completion of the internship
program and individual tasks, and pass graded credit
according to the internship program.
Thus, based on the foregoing, we conclude that:
implementation of the procedural and operative aspect in the
learning process contributes to more thorough formation of
professional competence of future medical specialists; level
of professional competence of future medical specialists is
evaluated through the prism of acquisition of sufficient
theoretical knowledge in professional disciplines in real
practice.
During the research it was proven that the quality of
professional competence is based on the following factors:
deep basic medical education; compulsory sufficient
practical training; work in accordance with the principles of
“evidence-based medicine”; compliance with standards of
performance of manipulations; continuous learning and
professional development.
References
1. Baklanova, N.K. Professional skill of the art worker: manual /
N.K. Baklanova. – M.: Publishing House of the Moscow State
Institute of Culture, 1994. - 120 p.
2. Bekh, I.D. Theoretical and applied sense of the competence
approach in teaching / I.D. Bekh // Pedagogy and psychology. –
2009. – № 2. – P. 26-31.
3. Wulfson, B.L. Educational strategy in the West: toward the
XXI century / B.L. Wulfson. – M.: Publishing House of the
University of Russian Academy of Education, 1999. – 208 p.
4. Grishanova, N.A. Development of competence of specialists as
the most important direction in the reform of vocational education.
Tenth symposium. Qualimetry in education: methodology and practice
/ N.A. Grishanova; edited by N.A. Selezneva, A.I. Subetto. – Book
6. – M., 2002.
5. Dubasenyuk, O.A. Concept principles of the theory of
educational activities of the teacher / O.A. Dubasenyuk // Pedagogy
and psychology. – 1994. – № 4 . – P. 90-97.
6. Life competence of the personality / edited by L.V. Sohan,
I.G. Sohan, G.M. Nesen, - K.: Bogdana,2003. -520 p.
7. Zimnyaya, I.A. General culture, social and professional
competence of a person / I.A. Zimnyaya // Higher education today:
reforms, innovations, experience. – 2005.- № 11. – P. 14-20.
8. Zimnyaya, I.A. Social work as a professional activity // Social
work / edited by I.A. Zimnyaya. – Edition 2.- M., 1992. – P. 13.
9. Zinkovskiy, Y.F. Professional competence - an actual category
of modern higher education / Y.F. Zinkovskiy, G.O. Mirskikh //
Higher education in Ukraine. Special Edition University pedagogy:
methods, theory, technologies. – K, 2008.- Vol.1. – P. 15-22.
10. Brief dictionary of modern concepts and terms / comp.
V.A. Makarenko. – 2nd edition. - M., 1995. - 510 p.
11. Krylova, N.B. Formation of the culture of the future
specialist / N.B. Krylova. – M.: Vysshaya shkola,1990. – 142 p.
12. Lerner, I.Ya. Learning process and its laws / I.Ya. Lerner. M.: Znanie, 1980. - 96 p.- P.25.

108

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017

13. Lozova, V.I. Formation of pedagogical competence of
university teachers / V.I. Lozova // Pedagogical training of teachers
of higher educational institutions: materials of interuniversity
research and practical conference. – Kharkiv: OVS, 2002. – P. 3-8.
14. Lozovetska, V.T. Psycho-pedagogical foundations of
professional training in the current labor market / V.T. Lozovetska //
Research and methodology support for vocational education and
training: theses of reports of the reporting research and practical
conference. (April 22-23, 2009) / edited by V.O. Radkevych. – H.:
Kompaniya SMIT, 2009. – 158 p. – P. 14-16.
15. Lozovetska, V.T. Formation of competence as the main
prerequisites of professional development of modern tourism specialist
/ V.Е. Lozovetska // Culture and education of tourism experts:
modern trends and forecast: materials of the 3rd international
research and practical conference, (Kyiv, October 13–14, 2004) /
editorial board: Tsybuh V.I. (Chairman), Fedorchenko V.K. (Co-

Chairman), V.S. Pazenok (Co-Chairman) [and others]. – K. :
KUTEP, 2005. – P. 76-81.
16. Romek, V.G. Concept of self-confidence in modern social
psychology / V.G. Romek // Psychological Bulletin of the Rostov
State University, Edition 1, Part 2, Publishing House of the Rostov
State University, 1996, p.132-146.
17. Skakun, M.P. Fundamentals of evidence-based medicine.Ternopil: Ukrmedkniga, 2005. – 224 p.
18. Skakun, Mykola Petrovych. Fundamentals of clinical
epidemiology and evidence-based medicine : manual for students of
higher educational medical universities and interns / Mykola
Petrovych Skakun.– Ternopil : TDMU “Ukrmedkniga”, 2008.- 371p.
19. Skatkin, M.N. Improvement of the learning process/ N.M.
Skatkin. - M.: Pedagogika, 1971. - 208 p.
20. Khutorskoy, A.V. key competencies as a component of the
personality-oriented education paradigm / A.V. Khutorskoy // Public
education. - 2003. - № 2. - P. 58-64.

Радзієвська І.В.,
к.пед.н., проректор з навчальної роботи Черкаської медичної академії, raisin03@ukr.net
Україна, м. Черкаси
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ДІЙОВИЙ АСПЕКТ ЯК ОСНОВА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Проблема формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців є надзвичайно актуальною на даному
етапі розвитку медичної освіти та являється недостатньо вивченою, про що свідчить теоретичний аналіз наукової
літератури та вивчення власне проблеми формування професійної компетентності майбутніх медиків.
Система вищої медичної освіти, як структурна одиниця ступеневої системи освіти, має свої специфічні цілі. Основою
реформування системи підготовки медичних фахівців є державні законодавчі і нормативні документи (Закон України «Про
вищу освіту» та інші).
Якість вищої освіти залежить від результативності запроваджених методик навчання та ґрунтується на сучасних
психолого-педагогічних теоріях, дидактичних принципах, методах навчання. Розвиток пізнавальних здібностей студентів
залежить від їх уміння застосовувати здобуті знання на практиці, готовності студентів до самостійного набуття знань,
сформованості їхнього світогляду. Освітній процес повинен мати за мету – сформувати у фахівця професійну
компетентність.
Формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців здійснюється під час застосування в
освітньому процесі таких аспектів педагогічної технології: наукового, процесуально-описового, процесуально-дійового та
контролюючо-аналітичного. Процесуально-дійовий аспект має забезпечити здійснення технологічного процесу підготовки
медика: планування прогресивних педагогічних умов щодо формування професійної компетентності, визначення
пріоритетів у діяльності навчального закладу, які б забезпечили дотримання педагогічних умов; здійснення діагностики
рівнів сформованості професійної компетентності випускника.
Ключові слова: професійна компетентність; компетентісне навчання; медичні фахівці; професійні знання та уміння.
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ІМПРОВІЗАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Автори статті наголошують, що реформування сучасної системи освіти України потребує підвищення
рівня професіоналізму й розкривають роль імпровізації в системі фахової підготовки вчителів.
У статті в історичній хронології схарактеризовано вимоги до вчителя стародавньої Русі, епохи
Відродження, Нового часу та сучасності. На підставі аналізу праць педагогів-класиків та сучасних дослідників
розкрито зміст професіограми вчителя – загальногромадянські якості, педагогічні та професійні уміння – та
зроблено акцент на імпровізації як умінні розв’язувати проблеми миттєво й ефективно. Визначено етапи
педагогічної імпровізації та педагогічні вимоги до вчителя-імпровізатора.
Доведено, що імпровізація посідає одне з провідних місць у системі професійної підготовки вчителя сучасної
української школи.
Ключові слова: імпровізація, фахова підготовка вчителя, професіограма педагога, педагогічні вимоги,
педагогічна майстерність.

Постановка проблеми. Реформування сучасної
системи освіти України потребує підвищення рівня
професійної підготовки майбутніх учителів, здатних до
творчого вирішення освітніх завдань. Питання щодо
підвищення професійно-педагогічних вимог до вчителя,
серед яких однією з головних є готовність до прийняття
неординарних рішень у освітньому процесі, знайшли
відображення в Законі України «Про вищу освіту»,
Державних національних програмах «Освіта», («Україна
XXI століття»), «Діти України», Концепції національного
виховання.
У період системних змін, одним із найважливіших
аспектів удосконалення системи педагогічної освіти є
забезпечення
продуктивної
підготовки
вчителя,
що передбачає отримання ним високого результату у
професійно-педагогічній діяльності.
Мета статті – охарактеризувати імпровізацію як
компонент фахової підготовки майбутнього вчителя.
Виклад основного матеріалу. Головними якостями
справжнього педагога, зокрема в Індії, вважали вченість,
шляхетне
походження,
благочестиву
поведінку,
дисциплінований розум, уважне й людяне ставлення до
учнів.
У ролі вчителів стародавньої Русі, як правило, виступали
високоосвічені монахи-літописці (Нікон Великий, Нестор
Сільвестр), письменники-публіцисти (Іларіон, Климент
Смолятич, Даніїл Заточник). Усі вони володіли іноземними
мовами, знали античну, візантійську та західноєвропейську
історію, богословську та художню літературу.
Як відомо, учитель епохи Відродження повинен був
керуватися досвідом попередників, бути освіченим,
володіти
майстерністю,
технікою
прогресивного
мислення, брати участь у громадській діяльності,
спостерігати за видавництвом книг, які сприяли
розповсюдженню в народі прогресивних ідей та знань. Він
мав чітко знати навчально-виховні завдання, уміти

організовувати процес засвоєння знань, використовуючи
при цьому всі відомі методи та засоби навчання [3].
Гуманістичного характеру набуває педагогіка Нового
часу в працях Я. Коменського, М. Пирогова, Дж. Локка,
Ж. Руссо, І. Песталоцці, К. Ушинського, П. Каптерєва –
основоположників сучасної педагогіки; в їхніх
педагогічних концепціях з'являється новий образ учителя,
сформований
під впливом
особливостей
епохи.
«Учитель – найактивніший
учасник
педагогічного
процесу; його активність повинна бути внутрішньо
мотивована, а не вимагатися шкільною адміністрацією;
вільна діяльність учителя – необхідна передумова
функціонування педагогічного процесу; його свобода
повинна обмежуватися лише власними можливостями
самореалізації в педагогічному процесі та відповідальністю
за свою працю» [12].
Я. Коменський першим із мислителів Нового часу
оновив образ шкільного вчителя: із сурового судді та ката,
який карає дітей, він перетворив його в гуманного,
уважного наставника: «учитель повинен знати, хотіти і
вміти зробити Розум всіх своїх учнів мудрим, мовлення –
красномовним, руки – здатними до письма та інших
робіт»; при цьому вчителі «повинні бути зразками
доброчинності, яку вони мають прищепити іншим» [4].
Дж. Локк наголошував, що «власна поведінка вихователя в
жодному разі не повинна розходитися з його
упередженнями» [6]. В. Бехтерєв вважав, що «особистість
учителя у вихованні часто має більше значення, ніж уплив
середовища, а авторитет його перевищує навіть
авторитет батьків» [1]. І. Песталоцці в образі вчителя
фіксує перш за все багажний характер відношень з учнем –
відношення «сімейного типу», відношення «батька та дітей»,
щоб «сила виховання була подібна батьківській, пожвавлена
наявності всіх сімейних стосунків» [10]. Л. Толстой,
розвиваючи ідею I. Песталоцці щодо «батьківських
відношень» учителя з учнями, наповнює їх «думкою»,
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інтенсивною розумовою роботою з обох сторін. Учитель
– це наставник, що керує розумовою роботою дитини;
учитель не має права бути самодостатньою людиною, у
нього не повинно бути почуття самозадоволення від
досягнутих успіхів, більше того, у нього повинно бути
почуття «постійного незадоволення собою», яке
стимулює його до кращого виховання й навчання дітей.
Родоначальником «ідеї учительської професії як
особливого роду мистецтва» став Ж. Руссо. Від
вихователя, за Ж. Руссо, вимагається вміння діяльності,
самопізнання та самокерування.
У 20-х роках минулого сторіччя чимало дослідників
(І. Біляков, А. Євстигнєєва, Ф. Корольов, Д. Кроленко,
Я. Мамонтов, Л. Раскін, М. Рубінштейн, А. Шафранова та
інші) акцентували на наявності природних якостей
педагога, його таланті й творчих здібностях. При цьому
творчість
вони
розуміли
як
яскравий
прояв
індивідуальності вчителя [2].
Із часу виникнення класно-урочної системи навчання
(XVI ст.) й до сьогодні провідною фігурою в цій системі є
вчитель. Він планує й організовує навчальну діяльність
учнів, «знає психологію та педагогіку, володіє науковими
знаннями зі свого фаху, основами педагогічної
майстерності».
Спроби применшити провідну роль учителя (Дальтонплан, метод проектів, бригадно-лабораторний метод)
призводили до дезорганізації навчальної роботи школи,
зниження якості знань та вмінь, обмеження спілкування з
учнями. Учителя, як представника старшого покоління,
активного носія соціального досвіду не можуть замінити
жодні засоби навчання: ні книга, ні комп'ютер, ні ЗМІ.
Відомо, що в педагогіці вимоги до вчителя пов'язували
саме з пізнавальною діяльністю учнів і проектуванням
освітнього процесу. Наприклад, П. Постніков у своїх
дослідженнях виділяє інтенцію, компетентність, емоційну
гнучкість, професійне самопізнання вчителя [11].
«Учитель повинен бути аналітиком, допитливим
дослідником, спроможним шукати й знаходити найбільш
оптимальні
рішення,
проявляючи
при
цьому
самостійність, діючи цілеспрямовано» [8].
Однією з найважливіших вимог, що висувається
педагогічній професії на сьогодні, є чіткість соціальних і
професійних позицій її представників.
Позиція педагога – це система тих інтелектуальних,
вольових і емоційно-оцінних ставлень до світу,
педагогічної дійсності та педагогічної діяльності, що
є джерелом його активності. Вона визначається, з однієї
сторони, тими вимогами, очікуваннями й можливостями,
які та висуває йому суспільство. А з іншої сторони, діють
внутрішні, особисті джерела активності – захоплення,
переживання, мотиви та цілі педагога, його ціннісні
орієнтації, світосприйняття.
Слід
зазначити,
що
сукупність
професійно
обумовлених вимог до вчителя визначається як
професійна готовність до педагогічної діяльності. У її
складі доцільно виділити, з однієї сторони, психологічну,
психофізіологічну та фізичну готовність, а з іншої –
науково-теоретичну та практичну підготовку як основу
професіоналізму [9].
Зміст професійної готовності, як відображення мети
педагогічної освіти, акумульовано в професіограмі, що

відображає
інваріантні,
ідеалізовані
параметри
особистості й професійної діяльності вчителя. На
сучасному етапі розвитку науки сформувався досвід
побудови професіограми вчителя, яка дозволяє
професійні вимоги до нього об'єднати в три основні
комплекси, взаємопов'язані між собою: загальногромадські
якості; якості, що визначають специфіку професії
вчителя; спеціальні знання, уміння й навички з предмету
(фаху). Психологи під час обґрунтування професіограми
звертаються до встановлення переліку педагогічних
умінь, що представляють собою синтез розуму, почуттів і
волі особистості. Наприклад, А. Маркова виокремлює дві
великі групи педагогічних умінь [7]: перцептивнорефлексивні (перцепція – сприйняття) уміння, які
визначають можливість проникнення вчителя в
індивідуальність учня та розуміння самого себе (ці вміння
домінанти); проективні, конструктивні, управлінські,
пов'язані з умінням впливати на інших людей.
У сучасній психолого-педагогічній науці існують
різні точки зору на визначення поняття «педагогічні
вміння». Однак більшість дослідників погоджується з
позицією Л. Спиріна, який трактує педагогічні вміння як
«сукупність правильно виконуваних як операційно, так і
за змістом, евристичних розумових та практичних дій
суб'єктів виховання при розв'язанні педагогічних задач,
опанування діями соціально-педагогічного управління,
що забезпечують досягнення результатів у навчанні та
вихованні» [13].
Розмірковуючи стосовно професійних умінь учителя,
Н. Кузьміна виділяє такі: комунікативні, гностичні,
організаторські. Природно, що кожна з виокремлених
властивостей може проявлятися в різноманітних
ситуаціях, у тому числі й у творчих. Тому однією з
найважливіших якостей педагога як творчої особистості є
саме високий рівень емпатії, або за дуже доречним
висловом і назвою книги В. Леві «Мистецтво бути
іншим». Для того, щоб співтворчість педагога та учнів
відбулася, необхідне вміння бути іншим, яке складається
з: 1) знань людей та природи спілкування, 2) уміння
сприймати, 3) уміння правильної поведінки (знати своє
місце та вміти тримати себе в руках) [5].
Відомо, що професія вчителя – одна з найбільш
творчих і складних професій, у якій поєднано науку та
мистецтво. Ця професія споріднена з працею
письменника (творчість у підготовці матеріалу), режисера
й постановника (створення замислу і його реалізація),
актора (в педагогічній діяльності інструментом є
особистість викладача), психолога та науковця.
Безперечно, що будь-яка майстерність, у тому числі й
педагогічна, розкривається в діяльності, причому в
діяльності ефективній. Саме таке розуміння майстерності
прийняте
в
педагогіці.
Аналізуючи
складники
педагогічної майстерності, В. Ягупов чітко визначає
структуру діяльності педагога, яка містить низку
взаємозумовлені компоненти. Розглядаючи різні види
педагогічної діяльності, автор подає низку вмінь учителя.
Наприклад, діагностична діяльність вимагає від учителя
вмінь проводити діагностику індивідуально-психічних
особливостей учнів; орієнтовно-прогностична діяльність
полягає в умінні педагога визначати конкретні цілі, зміст,
методику виховної діяльності, передбачати її результати
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на основі знання рівня індивідуальної підготовленості
окремих вихованців, злагодженості та згуртованості
колективу; організаційна діяльність передбачає вміння
вчителя планувати та організовувати навчально-виховну
роботу; практичне здійснення конкретних педагогічних
заходів передбачає наявність у вчителя навичок і вмінь їх
проведення (володіння педагогічною технікою); для
реалізації комунікативної діяльності вчителю повинні
бути притаманні особистісні якості: бути Людиною
доброю, любити вихованців такими, якими вони є, уміти
емпатувати вихованцям, бути оптимістом, персоніфікувати
людину майбутнього, бути творчою людиною тощо.
Безумовно, ці якості педагога виявляються під час
спілкування, і це передбачає його високогуманність.
Дослідницько-творчий вид педагогічної діяльності
вимагає від учителя вмінь творчо підходити до всіх видів
діяльності, адже творчість учителя – «це джерело його
оптимізму, всебічного розвитку, гуманного мислення,
оригінального проведення педагогічних заходів, їх
постійного вдосконалення тощо». В. Ягупов підкреслює:
«Там, де немає творчості, там немає вихователя». Уміння
творчо підходити до своєї справи – головне в педагогіці [14].
Установлено, що кожна професія вимагає від людини
оволодіння певними особистими якостями як базою для
формування професіоналізму в галузі тієї чи іншої
діяльності. Серед професійно важливих якостей педагогів
у вітчизняній літературі виділяють такі: емпатія, ерудиція,
педагогічне мислення, інтуїція, спостережливість,
оптимізм, всебічний розвиток, принциповість і
вимогливість, творчий склад мислення, кмітливість,
передбачуваність, рефлексія тощо.
Незаплановані ситуації впродовж навчальновиховного процесу виникають дуже часто й учитель має
вміти розв'язувати проблеми миттєво, не зволікаючи.
Саме вміння імпровізувати вимагає від педагога
величезного спектру умінь, окреслених у професіограмі.
У сучасному освітньо-виховному процесі перед
педагогом розкриваються величезні можливості для
вибору концепцій, варіантів, підходів, творчих пошуків.
Це, з однієї сторони, викликає почуття відповідальності
перед учителем, а з іншої – дає можливість необмеженій
фантазії, уяві та імпровізації.
Нами з'ясовано, що проблематика прийняття
непередбачених рішень і безпосередньо сам учитель,
який їх приймає, є актуально. І пріоритетною. У ситуації
вибору правильного, логічного й доречного, а головне –
ефективного розв'язання проблеми учитель повинен
опиратися на знання предмету, власного «Я», дитячого
колективу та кожного його індивіда, на власний досвід
та інтуїцію. Обрати правильний шлях розв'язання
проблеми вимагає від учителя неабияких умінь, адже
«уміння вибирати – найдорогоцінніша властивість розуму».
Установлено, що вміння імпровізувати вимагає від
студента оволодіння цілої низки особистісних якостей та
професіональних знань і вмінь, які зазначені в
професіограмі сучасного педагога та забезпечують його
готовність до майбутньої професійної діяльності.
Окреслимо основні етапи педагогічної імпровізації та
педагогічні вимоги до вчителя-імпровізатора (за
М. Харкіним):
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1 етап «Осявання»:
– досконало володіти теоретичними та емпіричними
методами дослідження педагогічної проблеми;
– миттєво адекватно оцінювати проблеми;
– неординарно мислити;
– мати бурхливу педагогічну уяву;
– усвідомлювати суперечності між суб'єктами
навчання;
– уміти визначати власні можливості щодо
розв'язання педагогічних проблем;
– уміти швидко та невідкладно реагувати на
запитання, репліки, вчинки учнів;
– проводити науково-педагогічні спостереження;
– знати рівні розвитку кожної особистості й класу в
цілому;
– займати позицію учня, відчувати й розуміти
можливі мотиви його поведінки, діяльності;
– визначати головне та другорядне у зовнішній
поведінці учня;
– встановлювати причинні зв'язки залежності між
конкретними факторами, діями, психологічними
станами учня.
2 етап «Миттєве осмислення ідеї та вибір шляху її
реалізації»:
– передбачати та планувати структуру дій учнів і
керувати їхньою діяльністю;
– розраховувати поступовість педагогічного впливу;
– узагальнювати і систематизувати різноманітні
методи педагогічного впливу;
– аналізувати причини виникнення тих чи інших
проявів у поведінці вихованців;
– знати досвід інших учителів з метою використання
ефективних формуючих педагогічних методів та
прийомів у власній діяльності.
3 етап «Публічне втілення ідеї»:
– враховувати умови професійного впливу, усувати
суперечності між ними;
– комбінувати необхідні прийоми педагогічного
впливу у відповідності з метою й очікуваними
результатами;
– передбачати та аналізувати можливі наслідки
професійного впливу;
– прогнозувати можливі варіанти відхилень від мети
та спрямовувати
педагогічний процес у необхідне русло;
– переформульовувати
задачі
з
урахуванням
прихованого раніше протиріччя (варіативність способів
розв'язання задачі);
– успішно використовувати мовні засоби впливу на
учнів;
– реалізовувати в професійній діяльності принцип
поєднання поваги та вимогливості до учнів
(А. Макаренко);
– бути одночасно уважним до багатьох об'єктів;
– викликати до себе стійкий інтерес, симпатію,
почуття товариськості.
4 етап «Миттєвий аналіз результату втілення
педагогічної імпровізації»:
– здійснювати педагогічну рефлексію, аналізувати й
адекватно оцінювати свою діяльність;
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– діагностувати одержані результати та зіставляти їх
із поставленою метою;
– аналізувати та пояснювати можливі розбіжності;
– аргументовано оцінювати педагогічні стратегії та
методи щодо розв'язання непередбаченої проблеми;
– знаходити власні професійні помилки
та
оперативно їх виправляти.
5 етап «Перехід до запланованого раніше»:
– постійно направляти педагогічну діяльність на
розв'язання головної мети уроку;
– стримувати себе, перевтілюватися, змінювати
настрій, переорганізовуватися, «вести» клас за собою.
Висновки. Таким чином педагогічна імпровізація посідає
одне з провідних місць у системі професійної підготовки
вчителя, оскільки його готовність до імпровізації передбачає
оволодіння цілим спектром знань і вмінь, зазначених у
професіограмі сучасного педагога: уміння, які пов'язані з
оцінкою ситуації: концентрувати та розподіляти увагу,
активізовувати набуті знання та пошук яскравих,
оригінальних рішень в непередбачених ситуаціях і способів
їх реалізації, миттєво адекватно оцінювати педагогічні
проблеми, швидко й невідкладно реагувати на запитання,
репліки, учинки учнів, органічно діяти в мінливих
обставинах діяльності; уміння, що посилюють
ефективність педагогічної імпровізації: перевтілюватися,
неординарно мислити, передбачати ситуації, які можуть
викликати імпровізацію, оцінювати учня, зацікавлювати
й залучати його до імпровізації, викликати в нього
необхідну реакцію, комунікативні вміння (вербальні та
невербальні).
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IMPROVISATION AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS
The authors of the article stress that reforming the modern system of education in Ukraine demands an increase of
professional level and reveal the role of improvisation in the system of professional training of teachers.
In historical chronology the article describes requirements to the teacher of ancient Russia, Renaissance and modern
times. Analyzing works of educators-classics and modern researchers, the content of teacher professiogram (civil qualities,
pedagogikal and professional skills) are revealed. Improvisation is pointed as an ability to solve problems instantly and
efficiently. Milestones of pedagogical improvisations and requirements to teachers-improvisers are defined.
Improvisation takes one of the leading places in professional training of teachers for modern Ukrainian school.
Key words: improvisation, professional training of teachers, teacher professiogram, pedagogical requirements,
pedagogical skills.
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«ДОЗВОЛИТИ НЕМОЖНА ЗАБОРОНИТИ»
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ
ҐЕНДЕРНОГО КУРСУ ЯК ДОСЛІДНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті розглядається генезис і умови психолого-педагогічної ефективності іституціоналізаціі і
ревіталізації ґендерних досліджень в процесі професійної підготовки студентів гуманітарних, і
гуманітарно-економічних вузів. Аналізуються дослідні концепти пріоритетності ґендерної освіти і сучасні
концепції формування ґендерної компетнтності студентів, та впровадження міждисциплінарних ґендерних
курсів в освіту. Здійснено порівняльний аналіз сьогоднішнього стану ґендеру в освіті, та ґендерної політики
країни і зарубіжжя.
Ключові слова: інституціоналізація, ревіталізація, менеджмент, професійна освіта, інтеграція,
ґендерні дослідження, міждисциплінарний підхід, ґендерні курси.
Постановка проблеми. Перш за все, хотілося б
актуализувати, що ми не вважаємо
процеси
інституціоналізації ґендерних досліджень як навчальної
дисципліни в Україні унікальними, але необхідними у
пострадянському просторі і припускємо, що в тій чи
іншій мірі висновки даного аналізу можуть бути
експліковані на ситуації в інших довколишніх державах.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз, щодо
інституціоналізації та ревіталізації ґендерних досліджень
в Україні у контексті освітньої дисципліни сучасного
вищого навчального закладу.
Стаття складається з двох частин. У першій частині
ми наведемо і систематизуємо дані деяких звітів і
досліджень, що відповідають на питання про те, що
відбувається у вищій освіті України в плані формальної
(тобто, що здійснюється в рамках навчальних курсів
вищих навчальних закладів) ґендерної освіти. У другій
частині ми позначимо загальні тенденції зазначеного
процесу, сильні і слабкі його сторони, протиріччя і
перспективи.
Виклад основного матеріалу. Слід відразу
визначити, що так звані «ґендерні курси», або
«спеціальні ґендерні курси» в українській вищій школі –
це велика «козирна карта в ґрі» під назвою –
«ґендерна політика». Який би критиці не піддавалося
«ґендерне байдикування» в різних областях соціальному
та політичному житті України (вкрай ґендернонезбалансований парламент, ґендерна дискримінація на
робочому місці, насильство в сім'ї і т.п.), якщо потрібно
рапортувати про сучасні досягнення – відразу ж згадують
«ґендерні курси» та інше. І дійсно, адже викладають у нас
«ґендер» в університетах, але не у всіх же ж підряд! І з
кожним роком все більше «!?» – стверджують автори
звітів про впровадження «ґендеру» в систему вищої
освіти України. Правда, на вивороті цього чудового факту
існує кілька нюансів, про які самі викладачі «ґендерних
курсів» рідко замислюються. Наприклад, дуже складно

визначи, яка кількість «ґендерних курсів» викладається в
українських університетах в рамках конкретного
навчального року. Деякі дослідники наважуються
оперувати цифрами: так, І. Головашенко в 2006 році пише
про те, що в Україні викладається більше 130 курсів з
ґендерної проблематики [1;2]. Інших кількісних даних
нам знайти не вдалося. Однак, якщо говорити тільки про
цифри, то будь-який університетський викладач знає,
яким недовгім може бути вік того чи іншого навчального
курсу. В останні десятиріччя вища освіта України
знаходиться в настільки глибокій і безнадійній кризі, що
припускати, раз «виник» курс надовго вписаний в
університетський навчальний план, щонайменше, наївно.
Навчальні курси (особливо не включені до державного
мінімального стандарту освіти, а ґендерні курси,
найчастіше, саме такі) дійсно з'являються, але точно так
само можливо, і зникають після одного-двох семестрів їх
викладання . Тому виникає закономірне питання: хто і як
«рахує» ці так звані «ґендерні курси»? І яка вірогідність
ціх підрахунків? Другий нюанс відноситься не до
кількісних, а до якісних показників: навіть якщо
«ґендерний курс» існує і викладається реально (а не на
папері / або в минулому часі), то який його сучасний
зміст? Які теоретичні та методологічні пріоритети
викладача в даному курсі? Питання наболіле.
Ми бачимо, як воно спалахує час від часу (іноді –
дуже гостро!) В дискусійній розсилці Харківського
центру ґендерних досліджень, ЦГД Бердянського
педагогічного универстету, чи у роботі ЦГД МДУ, чи на
різних конференціях, чи інших обговореннях усередині
гендерної спільноти? На наш погляд, питання це –
логічно двозначне, здатне завести нас в круту етичну
пастку. Оскільки, коли ми його ставимо в пострадянських
умовах, воно неминуче набуває наступну риторичну
форму підтверджену масою дискусій на цю тему, а саме –
чи варто боротися за «чистоту» та «ревіталізацію»
ґендерних досліджень і освітніх курсів? Етично-
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культурна пастка і полягає в тому, що відповіді на це
питання амбівалентні та розмиті. Адже, якщо «варто
боротися», то як це робити, не продукуючи при цьому
практики влади / виключення по відношенню до
«несправжніх гендерних курсів»? А якщо не варто – як
позиціонувати нас по відношенню до тих курсів, які ми
самі вважаємо симулятивно, або як назвав хтось із
«борців за чистоту» – «псевдоґендерними»? Як мінімум:
«рахувати» їх, чи не «рахувати» в нашому спільному і так
досить проблематичному «ґендерну обчисленні»? Не
хотілось би довго зупинятися на цій темі, особливо для
тих хто відкидає це направлення в освіті (неприємно
відчувати некомфортність). Потрібно сказати, що навіть в
тих курсах, які брали участь наприклад, у
Всеукраїнському конкурсі навчальних програм з
ґендерної проблематики і були відібрані як найкращі для
публікації у відповідній книзі, на наш погляд є дуже
проблематичні і не точні (з методологічної точки зору)
фрагменти, або цілі програми [3]. Щож тоді говорити про
програми, які створені «до внутрішнього використання»,
які не виносяться на суд широкої громадськості? А адже
велика частка навчальних програм в Україні саме така: їх
не публікують на університетських сайтах (та й не в усіх
ВНЗ ці сайти мають нормативно-скорочений за західними
мірками вид), їх (зазвичай) не показують студентам,
магістрантам чи аспірантам, а ставлять підпис про
затвердження програми вузівські начальники, які як
правило розуміють в ґендерних дослідженнях набагато
менше ніж сам автор (и) ціх курсів.
Щоб не бути голослівними, наведемо кілька
прикладів по Україні. В державі за впровадження
ґендерної політики відповідає Міністерство у справах
сім'ї, молоді та спорту (що, до речі, дає можливість
Міністерству освіти і науки практично самоусунутися від
ґендерної політики в освіті, але це тема вже іншої
розмови). Тому наприклад, Харківське обласне
управління у справах сім'ї, молоді та спорту раз на рік
збирає інформацію про «запровадження» ґендерної
тематики в діяльності усіх вузів міста Харкова, в тому
числі і про те – які «ґендерні курси» чи «спецкурси»
викладаються в тому, чи іншому вищому навчальному
закладі. Ознайомившись з колекцією звітів за 2010-2016
навчальний рік, ми виявили в них чимало цікавого [4] .
Наприклад, згідно зі звітом до «навчальних курсів з
ґендерної тематики» відносяться, в числі інших такі – як
«Соціологія сім'ї» (Українська державна академія
залізничного транспорту); «Духовне здоров'я (моніторинг
здоров'я)»
(Харківський
гуманітарно-педагогічний
інститут); «Основи сексології та сексопатології»
(Харківський національний аерокосмічний університет
ім.Н.Жуковского «ХАІ»); «Сімейно-побутова культура та
домашня
економіка»
(Харківська
державна
зооветеринарна академія), а щодо управління та
менеджменту освіти, так це просто не знайти, відсутність
забеспечена, чи політикою освіти університетів, чи
ускладненням впровадження гендерної розробки, чи
якоюсь вигодою, яка потребує подальшого дослідження.
У тематичні блоки з ґендерної проблематики
«пристосовоються» включити і такі курси – як «Латиноамериканський бальний танець і методика його
викладання» (Харківська державна академія культури);
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«Конфліктологія (статтєві відмінності)» (Харківська
державна зооветеринарна академія); «Китайська мова та
особливості використання графеми «жінка» і «чоловік,
людина»
(в
курсі
ієрогліфики)»
(Харківський
національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди),
і інші. Нагадємо, це тільки назви курсів та модулів згідно
формального звіту для міністерства освіти. В процесі
гортання ціх документів ми зізнаємось, що перейнялись
більшою симпатією до порожніх клітинок в цьому
списку,
ніж
до
заповнених
вищепереліченими
«винаходами». Однак, крім офіційних і неофіційних звітів
є ще один спосіб зрозуміти скільки викладається
гендерних курсів у ВНЗ України – запитати у самих
студентів, магістрантів та аспірантів. З відомими
поправками на те, що студенти – це найбільш составна
навчальна соціальна група, та такий спосіб отримання
інформації – також необхідно враховувати. Спробуємо
проаналізувати доступні нам дані такого роду
дослідження. Так, соціологічне опитування студентів
міста Харкова, Маріуполя та Дніпра (2010-2016 рр.)
показало, що 66% опитаних ніяк не стикалися з
ґендерною проблематикою в навчальних курсах
університетів. З числа тих 24% студентів, хто все ж
обговорював різні аспекти ґендерної проблематики під
час навчання у вузі, тільки 10% вказали, що це був
окремий курс, присвячений ґендерним проблемам, а ні
ґендерним дослідженням (або більше одного курсу) [4;5].
Ще 73% опитаних вказали, що знайомі з ґендерною
проблематикою завдяки окремим темам, або модулів у
рамках більш загальних курсів (при цьому самі теми, або
кількість відведених на них годин в опитувальнику не
уточнюється), та 24% респондентів обговорювали
ґендерні проблеми зі своїми викладачами поза занять.
Іншими словами, проста арифметика показує: якщо
говорити о так званих «ґендерних курсах» чи
«спецкурсах» тобто навчальних предметах, повністю
сконцентрованих на тих чи інших питаннях з області
ґендерних досліджень, то їх аудиторією є близько 3% всіх
студентів великого міста. Чимала чверть усіх харківських
та дніпрянських студентів хоча б раз чули ґендерну
проблематику в рамках курсів з соціології, філософії,
політології. Поставимо питання інакше: а який результат
зазначених способів «ознайомлення» студентів за
вказаною темою? Що реально знають студенти в
ґендерній проблематиці? У вже згадуваному опитуванні
студентам було поставлено і таке питання: «Наскільки
зрозумілим для вас є значення слова «ґендер» в таких
словосполученнях – як «ґендерна політика», «ґендерна
рівність» та «ґендерна компетентність»? Відповіді
розподілилися дуже класично: 32% опитаних вказали, що
вони знають і можуть пояснити значення слова «ґендер»;
28% відповіли, що розуміють про що йде мова, але не
можуть визначитися з чітким визначенням; 30%
відповіли, що не знають значення слова «ґендер»; 3%
пояснюють ґендерну компетентність – як ґендерну
компетенцію, «або щозь таке ґендерне».
Інтерпретувати ці дані можна двояко. З одного
боку, якщо 60% опитаних не вивчають нічого, що
пов'язано з ґендерної тематики в своєму ВНЗ, але тільки
30% не знають, що таке «ґендер», а 3% чули про
ґендерну компетенцію, то висновок може бути таким: не
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можна розглядати університет як виняткове джерело
інформації для студентів з даного питання. У той же час
соціолог І. Даниленко, один з авторів вищезгаданого
дослідження, вважає, що відповідь респондентів
«розумію, про що мова, але важко з чітким
визначенням» насправді є свідченням «замаскованого
незнання», небажання респондентів визнаватися в
своєму «незнанні». У цьому випадку відсоток опитаних,
обізнаних до ґендерної тематики, і кількість опитаних,
які вивчали ґендерну проблематику в вузі, практично
збігаються. Звідси висновок: саме навчання у ВНЗ
можна розглядати в сучасній Україні – як важливе, або
навіть ключове джерело «ґендерного знання». Цікаво
порівняти ці цифри з даними іншого опитування,
проведеного серед студентів вже київських вузів. Так,
39% студентів і 61% студенток вважають, що вони
достатньо обізнані до ґендерної проблематики, а
основними джерелами інформації з ґендерних питань для
них – електронні способи комунікації, радіо, телебачення,
Інтернет (в рівній мірі для студентів і студенток); за ними
йдуть публіцистика, спеціальна література та системне
навчання у ВНЗ. Інакше кажучи, згідно з цім
опитуванням, роль університетської освіти в ґендерному
інформуванні не так вже й велика. Ще одне дослідження
(також соціологічне опитування) проводилося серед
студентів
двох українських ВНЗ – Національного
університету «Києво-Могилянська Академія» (НаУКМА)
та Центральноукраїнського національного технічного
університету (ЦНТУ). На питання про значення слова
«ґендер» ствердно відповіли 62% київських респондентів
і 7% кропивницьких. Далі, 98% студентів НаУКМА
відповіли, що ґендерна тематика, має місце в навчальних
дисциплінах їх університету; 92% опитаних вважають, що
такі курси у вузі необхідні [6]. З числа студентів ЦНТУ
тільки 1% опитаних вказали на наявність в
університетських навчальних програмах «ґендерних
курсів» (ще 5% відповіли «не знаю»); тільки 26%
респондентів з ЦНТУ вважають, що такі курси необхідні
в їхньому університеті. Як показують дослідження,
більшість опитаних студентів НаУКМА мають хороші
знання про поняття «ґендер», «ґендерна рівноправність»,
«ґендерна політика», тому що наскільки нам відомо,
курси ґендерної спрямованості викладаються на кафедрах
політології, філології, культурології, філософії. Втім,
щодо Києво-Могилянської Академії – розмова особлива.
За наявною публічною інформацією, студентам
пропонується широкий вибір елективних курсів з
ґендерної тематики: «Введення в ґендерні дослідження»,
«Маскулінність і чоловічі дослідження», «Ґендер і
політика», «Ґендерний аналіз українського суспільства:
соціологічний аспект» та інші. У 2009 році в НаУКМА
нарешті
стартувала
сертифікована
програма
«Міждисциплінарні ґендерні дослідження» у магістрів
усіх спеціальностей з дуже симпатичним набором
ґендерних і феміністичних курсів, а на сьогоднішній день
і «Ґендерні студії» на базі Київського університету ім.
Шевченко соціологічного факультету, теж в рамках
магістерської підготовки – це ще мало, але успіх.
Справедливості заради слід згадати й інші українські
університети де створені та викладаються ґендерні курси,
побудовані на західних моделях викладання: Харківський

національний університет ім. В.Н. Каразіна, Львівський
національний університет ім. І. Франка, Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка. Оскільки ця стаття – не звіт «для міністерства»,
а спроба дослідного аналізу, дозволимо собі припинити
перераховувати «ґендерно-освітни заслуги» і спробувати
сконцентруватися на проблемах і протиріччях в сфері
ґендерної університетської освіти [7;8].
Як було зазначено вище, більшість дослідників
вважають процес «впровадження» ґендерних досліджень
в навчальні плани українських університетів більш-менш
успішним. Однак фіксуються і проблеми: так, створення
нових курсів з ґендерної тематики – є результатом не
загальної державної освітньої політики, а скоріше
приватної ініціативи окремих викладачів-ентузіастів,
аспірантів, дослідників, які видстоювали та донесли до
керівників та менеджерів національної освіти важливість і
потрібність у ґендерних дослідженнях та курсах, та у
розробці сучасних методик і методологій до формування
ґендерних знань, вмінь і компетентностей у студентів
вузів, а ось відношення адміністрації до таких ініціатив та
досліджень, варіюється від позитивного до байдужого.
Інша українська дослідниця І. Головашенко вказує, що у
числі ключових проблем розвитку гендерної освіти в вузі,
недостатня інституціоналізація гендерних досліджень в
системі освітніх та науково-дослідних установ України. І
це правда: в структурі українських університетів поки що
немає кафедр з ґендерних досліджень, оскільки «ґендерні
дослідження» як такі, все ще не включені в державний
освітній стандарт і не затверджені, як автономний
напрямок науково-дослідної діяльності [9;10].
Ще одна проблема, що існуючі ґендерні курси – є як
правило «курсами за вибором», а не обов'язковими. Ось,
якби ввести ґендерні курси в обов'язкову (пріоритетну)
частину університетських навчальних програм, тоді
ґендерна освіта в Україні була б більш ефективною, ніж
сьогодні! Ми хотіли б посперечатися з ідеєю
«обов'язкових ґендерних курсів»: як відомо, велика частка
гуманітарних дисциплін в західних університетах
складається з «курсів за вибором», і ґендерні дослідження
тут не виняток. Тому, як нам здається, недоречність
авторитарного «впровадження» ґендерної освіти в якості
обов'язкової в Україні, повинна бути очевидною. Що
стосується питання недостатньої інституційної бази
ґендерних курсів, то це уявляється вкрай важливим. Тут
варто звернутися до досвіду країн, де проект
впровадження ґендерного знання в університетську освіту
можна вважати успішно відбувшимся – США. Як
справедливо вказує Е. Ярська-Смирнова, початком
розвитку ґендерних досліджень на Заході можна вважати
період 1970-1980 рр., що ознаменувався стрімким
зростанням числа «women's studies», як магістерських та
PhD програм, так і відповідних дослідницьких центрів та
кафедр в університетах [11].
За словами Ф. Хоув, еволюція і розвиток «women's
studies», як університетського викладання – є одним з
найбільших досягнень жінок у вищій освіті США за
останні кілька десятиліть. За свідченням цієї ж
дослідниці, між 1970 і 1975 pp. в Америці було відкрито
150 нових програм «women's studies», і стільки ж в
наступні п'ять років. Однак, як уточнює Ф. Хоув,
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інституціоналізація американських кафедр і програм
«women's studies» виявилася настільки успішною в
згаданий період часу, оскільки супроводжувалася іншими
важливими процесами. Першим, можна вважати активне
використання професійних асоціацій і їх щорічних зборів,
до обговорення ґендерних курсів. У ядрі асоціацій
створювалися комітети і ініціативні групи в дослідженні
статусу жінок у середині академічної дисципліни та
критичного аналізу існуючих навчальних програм. Тим
самим, ці комітети зіграли стратегічну роль у розвитку
«women's studies», забезпечуючи загальну підтримку і
обмін інформацією до викладання «women's studies»[12].
Крім того, були надруковані програми навчальних курсів
до «women's studies», а також установчі документи
програм «women's studies» та вільного поширення їх на
щорічних зустрічах у професійних асоціаціях. Це стало
потужним каталізатором зростання числа і розвитку
якості навчальних курсів у згаданій сфері. Наступними
важливими
передумовами
становлення
та
інституціоналізації «women's studies» стали: поява
наукових журналів і підручників у жіночій, і (пізніше)
ґендерної проблематики; підстава Національної асоціації
США до «women's studies» (1977); фінансування
«women's studies» не тільки за рахунок університетських
коштів, але і за рахунок приватних фондів.
В результаті, на думку М. Боксер, до кінця 1970-х рр.
«women's studies» з маргінальної і не зовсім
респектабельної сфери викладання, перетворюються в
стрімко розвинений напрямок: до кінця 1970-х – початку
1980-х , та «women's studies» викладалися майже у всіх
університетах і коледжах, а їх загальна кількість досягла
майже 30 тисяч. Повертаючись до пострадянської (в тому
числі української) практиці університетської ґендерної
освіти, варто уважніше придивитися до вищеописаних
факторів і передумов [13].
Чи є сьогоднішня пострадянська освітня ситуація за
своєю суттю аналогічною тієї, що мала місце в США в
1970-1980-ті рр.? Очевидно, ні – незважаючи на не
настільки великий (тридцяти семи річний) часовий
розрив. На жаль, у нас, наскільки нам відомо, немає
активних і прогресивних професійних асоціацій вченихдослідників, а якщо і є, то про існування так званих
«ґендерних комітетів» всередині них, нам нічого не
відомо. У нас до смішного мало підручників з ґендерних
досліджень і всього один академічний журнал «Ґендерні
дослідження», існуючий як частина мережевого
університетського проекту пострадянського простору,
який виходить не регулярно. Однак найголовніші
відмінності знаходяться ще глибше: у відмінності
політичної ситуації, в якій знаходяться «флагмани» вищої
освіти – університети. Про це багато написано, та ми б
хотіли повторити лише ключові моменти.
По-перше, сама ідея університету по-різному втілена
в США, в Європі і в нашій країні (очевидно, і в інших
пострадянських країнах). Зокрема, український філософ
С. Клепко зауважує: «На наш погляд, університет в
повному розумінні цього поняття в Україні не відбувся,
оскільки він переважно був і залишається державним
знаряддям індоктринацією. Держава побоювалася і
боїться відпускати університети з міських центральних
площ в вільні університетські містечка, не довіряє їм,
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утримуючи
в
них
тотальних
контролерів....
псевдоуніверситетів, направляючи соціальну енергетику
на проходження за формальними ознаками, що
виявляється основним способом її блокування». Тому,
кажучи про настільки ідеологічно заангажовані знання,
якими – є «ґендерні дослідження», ми розуміємо, що їх
розвиток можливий тільки в атмосфері реальних
університетських свобод – або, принаймні, в тій мірі
академічної свободи, яка була характерна ще до епохи
становлення і інституціоналізації «women's studies» в
США [14;15].
По-друге, слід мати на увазі існування різних типів
університетів. Ж-Ф. Ліотар, наприклад, виділяє так звану
«Гумбольдтівську модель» – тобто таку, де кожна наука
займає своє місце в системі, легітимізуючи певну систему
спеціалізації. Така модель університету всіляко чинить
опір руйнівною для себе міждисциплінарністтю, яка
характерна і у «ґендерних дослідженнях». З огляду на той
факт, що практично всі українські університети являють
собою зразки саме Гумбольдтівської моделі, нескладно
зрозуміти, чому будь-які міждисциплінарні поля знаннь,
так
складно
«фундаментуються»
у
складений
університетський порядок. Крім того, наші університети,
як правило виконують роль «ретранслятора» знань, і не
займаються «виробництвом нового знання» – тим більше
у інноваційних областях – як «ґендерні дослідження»,
«гендерний менеджмент», «гендерний підхід». Це ще
одна відповідь на питання, чому «впровадження»
ґендерних курсів в укранські університетські навчальні
плани, виглядає поки що процесом штучним і
неефективним [16].
По-третє, не варто забувати, що університети і
проводима ними політика є невід'ємною частиною іншого –
«великій політиці». «Історія організації європейських
університетів досить чітко свідчить про одне – крім
виконання своїх професійних, функціональних завдань,
університети, як пише соціолог Сергій Ушакін –
«Спочатку були об'єднаннями покликаними захищати і
виражати інтереси своїх членів. В організаційному плані
університети були далекі від того, щоб грати роль
інститутів, які не зацікавлені в політичних подіях». І якщо
державна ґендерна політика в Україні має яскраво
виражений характер, образно кажучи «потьомкінського
села», то абсолютно зрозуміло і можна пояснити, чому
ґендерна політика українських університетів (в тому числі
псевдо-ґендерна освіта), так схожа на «потьомкінське
село» [17;18].
Висновки. В результаті дослідженого, ми хотіли б
зробити деякі підсумки вищевикладених роздумів. З
одного боку здається, що всі обставини проти: надто вже
відрізняються наші університети від тих, в яких до свого
часу сталася інституціоналізація ґендерних досліджень, як
якісне зрушення не тільки в університетській освіті, а і у
суспільній свідомості в цілому. І хоч би критичним не був
аналіз сучасного стану ґендерних досліджень в західних
університетах, одне залишається фактом: ігнорування в
них даної дисципліни вже неможливо. У нас все не так.
Однак, з іншого боку, зрозуміло, що шлях
інституціоналізації та ревіталізації ґендерної освіти в
пострадянській академії – є і буде зовсім іншим. Більш
того, він все-таки почався та набирає обертів, і так чи
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інакше прогресує – всупереч дивної політичної ситуації,
всупереч непослідовної і часто симулятивної української
державної ґендерної політики. Залишається сподіватися,
що цей ревіталізаційний шлях не упреться в політичну
безвихідь
нерозуміння в такому напрямку – як
інституціоналізація ґендерних досліджень в професійній
вищій освіті.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
У статті представлено результати теоретичного дослідження проблеми формування професійної
компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення фахових дисциплін. Відзначено, що організація
самостійної та творчої навчально-пізнавальної діяльності реалізуються у процесі навчання майбутніх
дизайнерів у творчих майстернях, оскільки ефективність підготовки майбутніх дизайнерів залежить від
розвитку в них здібностей до творчого переосмислення довкілля, самостійного розв’язання практичних
завдань, готовності до самовдосконалення та самоосвіти.
Ключові слова: дизайн, дизайн освіту, професійна компетентність, майбутній дизайнер, професійна
компетентність майбутніх дизайнерів, основні предмети.
Постановка
проблеми.
Соціально-економічні
перетворення в суспільному житті України потребують
удосконалення вітчизняної педагогічної освіти.
Сучасна система вищої освіти повинна забезпечити
навчання і виховання майбутнього фахівця з належним
рівнем професійної компетентності.
Аналіз
проблеми
формування
професійної
компетентності майбутніх дизайнерів виявив, що
загальні питання професійної підготовки фахівців у
вищій школі є предметом різнобічного дослідження
науковців: організація навчального процесу у вищому
навчальному закладі (С. Архангельський, І. Тихонов,
Л. Хоружа), закономірності, принципи, форми та методи
навчання (З.Бакум, В.Бондар, С.Гончаренко, І.Харламов),
концептуальні основи професійно-художньої освіти
(В.Радкевич, О.Рудницька). Питання дизайну, дизайнерської
діяльності з’ясовано в дослідженнях вітчизняних
(Є. Антонович, А. Бойчук, В. Даниленко, Т. Мала,
І. Продан, В. Прусак, О. Хмельовський, В. Щербина) і
зарубіжних
науковців
(Ю. Бундіна,
Н. Воронов,
В. Глазичев, А. Кисельова, А. Моль, С. Хан-Магомедов).
Студіювання наукових джерел з обраної теми
підтвердило активізацію інтересу науковців до дизайносвіти. Проте проблема формування професійної
компетентності майбутніх дизайнерів одягу у процесі
вивчення фахових дисциплін не була предметом
спеціальних досліджень.
У процесі навчання майбутніх дизайнерів необхідно
розв’язати наявну суперечність між зростанням вимог
суспільної практики до компетентних фахівців із дизайну
та недостатнім рівнем сформованості їхньої професійної
компетентності. Запровадження у навчальний процес вищого
навчального закладу творчих майстерень є одним із засобів
розв’язання зазначеної проблеми. Відповідно, необхідним
є обґрунтування процесу навчання майбутніх дизайнерів у
творчих майстернях, що створюватиме найбільш позитивний вплив і забезпечуватимуть успішне формування
професійної компетентності майбутніх дизайнерів.
Мета статті – висвітлити особливості запровадження
творчих майстерень у процес навчання майбутніх
дизайнерів у вищому навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу. Теоретичні засади
впливу творчої навчально-пізнавальної діяльності на
розвиток особистості знаходимо у працях психологів і
педагогів
Ю. Бабанського,
В. Загвязінського,
С. Рубінштейна, С. Сисоєвої та ін. Проблему творчої
активності
особистості
вивчали
Л. Виготський,
А. Пономарьов; творчу індивідуальність розглядали
І. Ісаєв, В. Сластьонін. Окрім того, досліджувалися такі
питання: творчий потенціал особистості (А. Щетинська),
творча діяльність особистості (В. Андреєв), творчі
здібності особистості (В. Розумовський).
Аналіз наукових джерел дав змогу з’ясувати, що
творчість – продуктивна людська діяльність, здатна
породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності
суспільного значення.
Зазначимо, що творча діяльність майбутніх
дизайнерів сприяє не лише засвоєнню знань та
підготовці до практичної діяльності, а й розвитку їхніх
інтересів, мотивів до навчальної та майбутньої
професійної праці. Інтерес породжує активність як
найважливішу якість особистості. Активність особистості
забезпечує її високу працездатність, самореалізацію,
максимальний прояв нахилів і здібностей [1, с.102].
Отже, важливо, щоб студент був активним суб’єктом
навчальної діяльності. Від цього значною мірою
залежатиме, який особистісний потенціал він буде в собі
постійно накопичувати, яким чином буде реалізовуватись
у своїй майбутній професійній діяльності.
У навчальному процесі, у якому провідну роль
відіграє активна творча навчально-пізнавальна діяльність,
досягається більша результативність, ефективніше
здійснюється співтворчість викладача і студента. Їхня
творча взаємодія значно підсилює процес особистісного
саморозвитку.
Організація творчої навчально-пізнавальної діяльності
реалізовується у процесі навчання майбутніх дизайнерів
за допомогою творчої майстерні – компонента
професійної
підготовки
майбутніх
дизайнерів,
спрямованого на гармонійний зв’язок теоретичних знань
і відповідних їм практичних умінь у процесі творчої
діяльності студентів [2].
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М. Сопільняк [3, с.9] стверджує, що творча майстерня
має створюватися для задоволення професійних інтересів
студентів. Творчі майстерні можна вважати перспективним
засобом розвитку ініціативності, творчої та пізнавальної
активності, оскільки діяльність творчої майстерні
забезпечує взаємодію репродуктивних, творчих і
репродуктивно-творчих елементів, які тісно взаємопов’язані
між собою.
Розглянемо особливості запровадження творчих
майстерень у процес навчання майбутніх дизайнерів.
Відтак, діяльність творчої майстерні будується на таких
принципах: добровільності залучення студентів у процес
діяльності педагогічної майстерні; рівності всіх учасників у
діяльності педагогічної майстерні і відповідальності
кожного за свій вибір; творчої співпраці на основі взаємної
довіри, єдності педагогічних поглядів, методичних
пошуків, прагнення до спільного розв’язання творчих
питань; відсутності оціночних суджень [3].
Запровадження творчої майстерні «Проектування
костюма» (дисципліна «Основи конструювання та
моделювання одягу», 1 курс) забезпечує ознайомлення
майбутніх дизайнерів з особливостями моделювання та
конструювання одягу, специфікою проектування народного
одягу та його художньо-технологічними особливостями.
У процесі навчання у творчій майстерні «Проектування
костюма» майбутні дизайнери опановують основи
проектування
костюма,
вивчають
композиційні
закономірності побудови одягу, пропорції чоловічого,
жіночого та дитячого одягу, основи конструювання
жіночого одягу, принципи проектування поясного одягу
тощо.
Відповідно, навчання студентів у творчій майстерні
сприяє розвитку творчого мислення і художнього смаку,
вивченню народного одягу, формуванню знань і умінь із
конструювання одягу на основі самостійної та творчої
діяльності студентів.
Творча майстерня «Моделювання жіночого одягу»
(дисципліна «Основи конструювання та моделювання
одягу», 2 курс) передбачає ознайомлення студентів з
особливостями моделювання жіночого одягу. У процесі
навчання у творчій майстерні майбутні дизайнери вивчають
основні відомості щодо моделювання жіночого одягу,
специфіку формотворення народного одягу. Передбачається
ознайомлення студентів із моделюванням різноманітних
фасонів спідниць на основі базового креслення, із основами
моделювання кокеток та моделювання спідниць на кокетці,
конструктивного моделювання, моделювання одягу
трапецієвидного силуету. Окрім того, у творчій майстерні
відбувається розвиток творчої діяльності майбутніх
дизайнерів через поглиблення знань з основ моделювання
одягу на основі народного крою та моделювання сучасного
одягу з використанням народних традицій, а також
формування самостійної діяльності студентів через
моделювання поясного одягу за власним ескізом із
урахуванням народних традицій.
Отже, заняття у творчій майстерні сприяють
формуванню знань і умінь з моделювання одягу, розвитку
творчого дизайнерського мислення, художнього смаку на
основі вивчення народного одягу, розвитку самостійності.
Творча майстерня «Основні та оздоблювальні деталі
одягу» (дисципліна «Технологія обробки деталей одягу», 3
курс) передбачає у процесі творчої діяльності
ознайомлення майбутніх дизайнерів із виготовленням одягу
за власним ескізом, виконання зразків оброблення окремих
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деталей одягу із застосуванням сучасних технологій,
обладнання, інструментів та матеріалів.
У процесі занять у творчій майстерні студенти вивчають
засоби та прийоми виконання ручних та машинних робіт,
послідовність оброблення окремих вузлів виробу, причини
виникнення дефектів та методи їх усунення.
Відтак, творча майстерня «Основні та оздоблювальні
деталі одягу» сприяє формуванню знань, умінь і навичок
оброблення основних та оздоблювальних деталей одягу та
застосуванню набутих знань у процесі виготовлення
власних моделей. Студенти самостійно ознайомлюються зі
стадіями виготовлення швейного виробу, специфікою
застосування ручних стібків, машинних швів, підготовкою
тканини до розкрою, правилами розкрою поясних виробів,
розкладкою викрійок, обробленням деталей спідниць та
брюк.
Творча майстерня «Дизайн поясів та валіз» (дисципліна
«Дизайн аксесуарів», 4 курс) передбачає ознайомлення та
ретельне вивчення новітніх досягнень у царині дизайну
аксесуарів та практичне застосування їх у практиці дизайну
одягу. Оскільки велике значення для вивчення дизайну
аксесуарів має визначення його ролі та місця в дизайні та
композиції костюма, то під час навчання у творчій
майстерні студенти пізнають принципи та засади
розроблення аксесуарних виробів у контексті створення
довершеного художнього образу в костюмі та в процесі
пошуку певних стильових дизайнерських рішень.
Оволодіння знаннями з дизайну поясів та валіз дозволить
майбутнім фахівцям з художнього моделювання костюма
творчо підходити до створення цілісного художнього
образу костюма, включаючи дизайнерське розроблення
стилю одягу, аксесуарів та фурнітурних виробів.
У процесі навчання у творчій майстерні студенти
ознайомлюються з художнім та технологічним значенням
фактури та текстури матеріалів у створенні аксесуарів;
розглядають аксесуари як композиційний центр у цілісному
художньому образі костюма; виконують ескіз-проект
костюма з акцентом на аксесуарах (пояси, валізи) та
проектно-конструкторське розроблення моделей; створюють
дизайн-проект авторської моделі аксесуарів ускладненої
форми з використанням різних за фактурою та текстурою
матеріалів (поясів, валіз).
Таким чином, майбутні дизайнери у процесі навчання у
творчій майстерні навчаються розробляти різні за типами
та призначенням аксесуари, виконувати їх за принципами
образної виразності та цілісності костюма як мистецького
твору; розвивають художній смак, образне мислення та
фантазію, самостійність і творчу професійну діяльність
дизайнерів.
Творча майстерня «Технологія плетіння бісером»
(дисципліна «Народні ремесла в декорі костюма», 3 курс)
покликана ознайомити студентів із народними традиціями
оздоблення одягу, поглибити знання про потреби, спосіб
життя, використання матеріалів, технологічні прийоми та
способи оздоблення речей, що є конче необхідним,
оскільки, змінюючись протягом століть, народні ремесла
переживали підйоми та згасання, але не зникали,
інформуючи
матеріальними
художніми
витворами
нащадків про сприйняття світу, уявлення про красу,
обрядові та культові звичаї.
Необхідні знання про історичну народну декоративну
спадщину і закономірності застосування її функціональних,
естетичних та художніх тенденцій у створенні сучасного
костюма майбутні дизайнери засвоюють у процесі
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поглиблення знань з історії розвитку дизайну одягу,
декоративно-прикладного мистецтва та народних
оздоблювальних
ремесел;
розкриття
прийомів
декорування
костюма
засобами
народних
оздоблювальних ремесел; набуття знань з історії
виникнення та розвитку вишивки бісером та
блестинками, технології виконання вишивки; удосконалення
навичок бісероплетіння; розвитку вмінь синтезувати
теоретичні знання у подальшій практичній роботі під
час виконання колективної композиції із застосуванням
прийомів вишивки та плетіння бісером, розвитку
самостійної і творчої діяльності у процесі навчання.
Творча майстерня «Ілюстрування творчої роботи за
допомогою
графічних
програм»
(дисципліна
«Комп’ютерні технології в проектуванні одягу», 4 курс)
є важливою для розвитку творчої діяльності студентів,
оскільки комп’ютерні технології є одним з основних
засобів, що дозволяє вносити корективи в дизайн та
процес створення одягу, комп’ютерний дизайн дозволяє
наочно продемонструвати майбутню модель, створюючи
зображення за допомогою комп’ютерних технологій.
Графічні програми забезпечують скорочення витрат та
часу на проектування одягу та підвищують якість
розроблених моделей. Студенти під час навчання у
творчій майстерні мають можливість опанувати повний
перехід від ручного ескізування ідей та конструювання
на виконання усіх етапів безпосередньо на персональному
комп’ютері, що дає їм можливість накопичення та
ширшого застосування розроблень на практиці.
Отже, у процесі навчання у творчій майстерні
студенти
удосконалюють
навички використання
графічних програм у дизайні одягу; ознайомлюються із
загальними принципами застосування векторних,
растрових та тривимірних форм візуалізації; вивчають
головні положення конструювання твору засобами
комп’ютерних технологій, що сприяє формуванню вмінь
сполучати традиції і новаторство у творчих роботах,
реалізовувати творчий потенціал за допомогою
графічних редакторів, застосовувати новітні комп’ютерні
технології у процесі творчої діяльності.

Висновки.
Успішне
формування
професійної
компетентності майбутніх дизайнерів передбачає
запровадження творчих майстерень у процес навчання
майбутніх дизайнерів у вищому навчальному закладі,
що забезпечує: по-перше, розвиток творчого потенціалу
особистості
студента,
його
цілеспрямованості,
наполегливості; по-друге, формування у майбутніх
дизайнерів системи глибоких і міцних знань та вмінь з
фахових дисциплін; по-третє, максимальну активізацію
самостійної діяльності студентів під час створення
пошукових ескізів та моделювання об’єктів дизайнпроектування.
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FEATURES OF FORMING FUTURE DESIGNERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE DURING CHIEF
SUBJECTS STUDYING
The article represents the results of theoretical research of forming future designers’ professional competence during
major subjects studying. It has been noted that organization of autonomous and creative cognitive activity is realized through
the process of the future designer’s education within creative workshops, because effectiveness of the future designers training
depends on the development of their skills for creative reinterpretation of surrounding world, independent solution of the
practical tasks, their readiness to self-improvement and self-education.
Key words: design, design education, professional competence, future designer, future designers’ professional competence,
major subjects.
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НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННЮ
СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВНЗ
У статті відображено основні засоби навчання іншомовному професійному спілкуванню студентів
аграрних ВНЗ. Охарактеризовані та описані процеси професійного спілкування. Встановлено, що
професійне спілкування в іншомовному середовищі є процесом взаємодії фахівців, який зумовлюється
потребами їхньої спільної професійної діяльності. Виокремлено проблеми навчання іншомовному
професійному спілкуванню та визначено фактори, що зумовлюють особливості вивчення студентами
іноземних мов, які набувають особливої актуальності у зв’язку із зростаючою роллю іншомовного
спілкування у професійній діяльності сучасних фахівців.
Ключові слова: іншомовне спілкування, професійне спілкування, професійна діяльність, навчання.
Постановка проблеми. Необхідною умовою успішної
професійної діяльності та подальшого саморозвитку
фахівців є не тільки об’єм знань за фахом, але й здатність
майбутніх випускників аграрних вищих навчальних
закладів до їх творчого застосування в реалізації завдань
фахового спрямування, спроможність здійснювати
іншомовне спілкування в професійному аспекті. Причинами
такого стану є, насамперед, глибоке реформування
суспільства, яке стає все більш відкритим зовнішньому
світу. У зв’язку з цим, об’єктивною реальністю
сьогодення стає широкий розвиток міжнародних
контактів з представниками іноземних держав.
У зазначеному напрямку останнім часом з’явився ряд
наукових досліджень, а саме: теорії мовленнєвої
діяльності та спілкування (В.Гумбольдт, Л.С.Виготський,
О.О. Леонтьєв, І.О. Зимня, та інші); методологічні
положення побудови навчального процесу у навчальних
закладах (М.М.Лєвіна, П.І.Підкасистий, Н.В.Александров,
Т.А. Ільїна); навчання іноземних мов із спеціальною
метою (В.А. Бухбіндер,
І.М. Берман,
C.В. Козак,
Р. Джонсон, Г. Стоун, Б. Коффі, І.Е. Уотерс, Х. Холік,
Ф. Епперт).
Мета роботи – розглянути особливості навчання
іншомовному професійному спілкуванню студентів
аграрних ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. В умовах широких
міжнародних зв’язків з іншими країнами важливо
спілкуватися з іноземними спеціалістами, розвивати
науково-професійні контакти із зарубіжними партнерами,
читати різні видання іноземною мовою. Метою навчання
іноземної мови у вищих навчальних закладах є як
оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації,
так і набуття професійно спрямованої іншомовної
компетентності для успішного виконання подальшої
професійної діяльності.
Проблема формування іншомовних навичок у
студентів аграрних спеціальностей завжди привертала
увагу дослідників. Для великої кількості студентів
немовних спеціальностей професійне спілкування
іноземною мовою є проблемним і не дає бажаних
результатів. Ще декілька років тому на заняттях з
іноземної мови на немовних спеціальностях метою було

вивчення загальнонаукової літератури. Однак, із
розвитком потреб суспільства змінювались акценти
вивчення іноземних мов у вищому навчальному закладі,
формування іншомовної комунікативної компетенції
стало нагальною потребою.
Термін «професійне спілкування» зустрічається в
працях багатьох науковців (В. Кан-Клик, О. Бодальов,
І. Зязюн, Т. Ліпатова, О. Мудрик та інші), проте його
тлумачення є неоднозначним [1].
Т. Ліпатова розглядає професійне спілкування як
вербальну і невербальну взаємодію людей в рамках
конкретної діяльності, спрямованої на вирішення тих чи
інших завдань. Професійне спілкування – це особливий
вид спілкування, процес встановлення і розвитку
контактів між людьми, зумовлений потребами спільної
діяльності, який включає обмін інформацією, розробку
єдиної стратегії взаємодії, сприймання і розуміння іншої
людини [1].
Отже, професійне спілкування можна тлумачити як
процес взаємодії індивідів, об'єднаних спільними
професійними інтересами, професійною діяльністю, в
процесі якої відбувається обмін професійно важливою
інформацією, досвідом, ідеями і має місце реалізація
поставленої професійної мети [1].
Встановлено, що термін «професійне спілкування»
з'явився у педагогічній літературі (В.А. Кан-Калик), а з
кінця ХХ століття починає вживатися стосовно
представників будь-яких професій для позначення
особливостей їхньої взаємодії у професійній діяльності. У
цей період з'являються дисертаційні дослідження, у яких
вивчаються окремі аспекти професійного спілкування,
зокрема проблеми формування культури та стилю
спілкування у різних професійних сферах (М.С. Коваль,
В.А. Лівенцова, П.П. Скляр, Н.М. Соболь) [2].
Науково-професійне спілкування в іншомовному
середовищі включає такі компоненти: суб'єкти
спілкування – представники певної професії, об'єднані
спільною діяльністю; потреби та мотиви суб'єктів
спілкування, цілі – загальна мета науково-професійного
спілкування, яка полягає в організації і оптимізації
спільної діяльності, а також особисті цілі суб'єктів;
засоби і стратегії спілкування, вибір яких зумовлюється
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комунікативною
ситуацією
та
індивідуальними
особливостями партнерів; науково-професійна сфера –
набір тем, пов'язаних із взаємодією людей у різних
галузях сільського господарства під час виконання ними
професійних обов'язків; тексти – відрізки усного чи
писемного мовлення, які обмежуються тематикою
науково-професійної сфери, результат – реалізація цілей
суб'єктів спілкування.
На підставі теоретичного аналізу наукової літератури
було встановлено, що науково-професійне спілкування в
іншомовному середовищі є процесом взаємодії фахівців,
який зумовлюється потребами їхньої спільної науковопрофесійної діяльності і відбувається у такому
лінгвокультурному соціумі, де основним засобом
спілкування виступає нерідна хоча б для одного з
комунікантів мова. З огляду на це, підготовка майбутніх
фахівців-аграріїв до науково-професійного спілкування
в іншомовному середовищі – це підготовка майбутніх
фахівців сільського господарства до взаємодії за межами
нашої держави (під час проходження практики чи
навчання за кордоном) з представниками історично
конкретного об'єднання людей, які проживають на
певній території і є носіями іноземної для наших
студентів мови та «чужої» їм культури [2].
Виділяють декілька рівнів володіння іноземною
мовою:
елементарний,
середній
та
високий.
Елементарний рівень характеризується недостатнім
усвідомленням потреби у науково-професійному
іншомовному спілкуванні; відсутністю інтересу до
вивчення іноземної мови зовнішньою мотивацією;
негативним чи пасивним ставленням до іншомовного
спілкування; елементарними знаннями з іноземної мови,
обмеженими уміннями та навичками спілкування у
побутовій сфері; поверхнево-інтуїтивними уявленнями
про норми поведінки за кордоном; недостатньо
сформованою рефлексивністю.
Середній рівень передбачає: усвідомлення необхідності
володіння іноземною мовою як засобом науковопрофесійної комунікації; пізнавальні мотиви та мотиви
самоствердження у професії, позитивне ставлення до
іншомовного слідкування; наявність нестійкого інтересу
до вивчення іноземної мови; ознайомленість з найбільш
загальноприйнятими нормами ділового етикету за
кордоном; здатність до аналізу комунікативної поведінки.
Для високого рівня характерні: усвідомлення
необхідності володіння іноземною мовою як засобом
науково-професїйного самовдосконалення; внутрішня
мотивація; стійкий інтерес до вивчення іноземної мови;
творче ставлення до іншомовного спілкування; розвинена
науково-професійна комунікативна компетентність в усіх
видах мовленнєвої діяльності; глибокі знання
лінгвосоціологічних та культурологічних особливостей
іншомовного
середовища;
висока
моральна
нормативність спілкування; рефлексивна культура [2].
Підготовка майбутніх працівників сільськогосподарського сектора в умовах вищої школи не може бути
результативною без урахування специфіки навчання
студентів-аграріїв. Одним із важливих показників
професіоналізму студентів є здатність до комунікації, в
тому числі – до іншомовного спілкування. Викладання
іноземної мови у ВНЗ є невід'ємною складовою науково-

професійного становлення майбутніх фахівців і повинно
будуватися на принципі педагогічної взаємодії,
співпраці й співтворчості, оскільки, таким чином,
підвищується активність студентів в опануванні не
тільки специфічної іншомовної термінологічної лексики,
але й уміннями іншомовної комунікації, технологією
управління особистою пізнавальною діяльністю. За
таких умов студенти оволодівають технологією
взаємодії в системі стосунків «викладач – студент»,
методикою створення атмосфери взаємодовіри й
міжособистісного спілкування, що дозволяє здійснювати
самореалізацію особистості в навчанні. На аудиторних
заняттях опрацьовується стиль творчого спілкування,
показниками якого є: активність сторін, що спілкуються,
обсяг і вид спілкування; інтенсивність спілкування, що
проявляється в динаміці, насиченості різних видів
взаємодії в системі «викладач – студент»; психологічний
комфорт, що забезпечує саморозкриття особистості;
створення індивідуальної програми спілкування зі
студентом; взаємодія й співпраця суб'єктів навчального
процесу [3, с.56].
Поряд із навичками вільного спілкування іноземною
мовою на побутову тематику, таким фахівцям необхідні
уміння та навички професійно спрямованого перекладу
в певній галузі науки, щоб обмінюватися письмовими та
усними повідомленнями із зарубіжними партнерами.
Ведення спонтанної бесіди на професійні теми з носіями
мови усно чи письмово передбачає високий рівень
активного володіння іноземною мовою, максимально
наближений до рівня володіння носієм мови. Такий
рівень володіння мовою вимагає від фахівців не просто
знання та розуміння закономірностей побудови форми
іншомовного висловлювання, але й глибоке розуміння
іншомовної культури та реалій.
Студентам сільськогосподарських спеціальностей
доводиться виконувати різноманітні види робіт з
оригінальною літературою зі спеціальності, а саме:
розуміти зміст, вміти отримати необхідну інформацію,
перекласти або реферувати необхідний матеріал, мати
навички діалогічного мовлення а також володіти
зв'язним монологічним мовленням на рівні як
самостійно підготовленого, так і непідготовленого
висловлювання, розуміти діалогічне та монологічне
мовлення в межах певної спеціалізації.
Слід виділити деякі характерні особливості навчання
іноземній мові у вищих аграрних закладах.
Однією з них є короткий термін курсу вивчення
іноземної мови для студентів нелінгвістичних
спеціальностей, що, на жаль, не дає можливості повною
мірою охопити весь спектр професійно спрямованого та
базового навчального матеріалу.
Другою особливістю слід відзначити доступність
навчального матеріалу, який має бути зрозумілий
студентам. Це зобов’язує викладача дотримуватись
послідовності навчання іноземній мові, починаючи з
базових загальних знань з іноземної мови і поступово
переходячи до спеціалізованого матеріалу, який є вже
відомим студентам з фахових дисциплін, правильно
підбирати певні методи і прийоми здійснення процесу
навчання, розвивати здібності до вивчення іноземної
мови, підвищувати мотивацію навчання.

Scientific Journal Virtus May # 14, 2017
Під час навчання іноземній мові студенти повинні
оволодіти не тільки певними знаннями у галузі
фонетики, лексики та граматики, але також навичками й
уміннями в усному мовленні, читанні та письмі, без яких
неможливе використання іноземної мови як засобу
спілкування. Оволодіння навичками і вміннями в умовах
відсутності мовного оточення відбувається значно
важче.
Ціль навчання іноземній мові майбутніх спеціалістів
має максимально зближувати основний фах з
використанням іноземної мови, тому для навчальних
закладів основна мета навчання іноземній мові –
насамперед
розвиток
професійно
орієнтованої
компетенції.
Поруч із навичками вільного володіння і спілкування
на побутову тематику, фахівцям необхідні навички
професійно спрямованого перекладу в відповідній галузі
науки чи техніки, вміння використовувати іноземну
мову у телекомунікаційних мережах. Ведення
спонтанної бесіди на професійні теми з носіями мови
усно чи письмово передбачає високий рівень активного
володіння іноземною мовою, максимально наближений
до рівня володіння носієм мови. Такий рівень володіння
мовою вимагає від фахівців не просто знання та
розуміння
закономірностей
побудови
форми
іншомовного висловлювання, але й глибоке розуміння
іншомовної культури та реалій [4, с.52].
Вивчаючи іноземну мову студенти повинні
виконувати різноманітні види робіт з книжками зі
спеціальності: вміти отримати необхідну інформацію,
розуміти зміст, володіти діалогічним і володіти зв’язним
монологічним мовленням на рівні і самостійно підготовленого,
і
непідготовленого
висловлювання,
перекладати або реферувати потрібний матеріал,
розуміти мовлення в межах певної спеціалізації.
Підручники, різноманітні наочні посібники, аудіо- та
відеоматеріали, комп’ютерні та технічні засоби, що
використовуються в навчально-методичному комплексі,
дозволяють моделювати іншомовне середовище і
стимулювати до спілкування іноземною мовою.
Традиційні
навчальні
матеріали
підкріплюють
електронними
курсами
або
підручниками,
мультимедійними навчальними програмами. Електронні
підручники, практикуми, мультимедійні навчальні
програми можна використовувати не тільки для роботи
над мовним матеріалом, але й для розвитку основних
видів мовленнєвої діяльності.
Навчання іншомовному професійному спілкуванню в
немовних вузах вимагає нового підходу до відбору
змісту. Він повинен бути орієнтований на останні
досягнення в тій чи іншій сфері людської діяльності,
своєчасно відображати наукові досягнення в сферах, що
безпосередньо зачіпають професійні інтереси студентів,
надавати їм можливість для професійного зростання.
На думку Н.Д. Гальскової, у зміст навчання іноземної
мови слід включати:
– сфери комунікативної діяльності, теми і ситуації,
мовні дії і мовленнєвий матеріал, що враховують
професійну спрямованість студентів;
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– мовний
матеріал
(фонетичний,
лексичний,
граматичний, орфографічний), правила його оформлення
і навички оперування;
– комплекс спеціальних (мовних) умінь, що
характеризують
рівень
практичного
оволодіння
іноземною мовою як засобом узагальнення, у тому числі
в інтеркультурних ситуаціях;
– систему знань національно-культурних особливостей і
реалій країни досліджуваної мови [5, 17].
Висновки. Результативність підготовки майбутніх
спеціалістів-аграріїв до іншомовного спілкування
науково-професійного
спрямування
зумовлюється
сукупністю педагогічних умов, в число яких входить
позитивна мотивація навчально-пізнавальної діяльності
майбутніх фахівців; високий рівень інтелектуальної
активності студентів і сформованості комунікативних
умінь; залучення студентів до активної комунікативної
діяльності. Отже, можна зробити висновок, що тільки
тісна взаємодія й взаємозумовленість сукупності
окреслених педагогічних умов забезпечує ефективність
підготовки майбутніх працівників сільськогосподарського
сектора до професійного
іншомовного
спілкування.
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FOREIGN PROFESSIONAL COMMUNICATION TEACHING
OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES STUDENTS
The article reflects the basic tools of teaching foreign professional communication to students of agricultural universities.
Processes of professional communication are characterized and described. It was established that professional communication
in foreign environment is a process of interaction between professionals, which is predetermined by the needs of their joint
professional activities. Problems and factors that contribute to student`s particular learning of foreign languages which
become especially important due to the increasing role of foreign language communication in professional activities of modern
professionals were discussed.
Key words: foreign language communication, professional communication, professional activity, teaching.

Scientific Journal Virtus May # 14, 2017

127

УДК 371.32:54
Титаренко Н.В.,
начальник відділу статистики і аналітики дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти,
Інститут освітньої аналітики, м. Київ, nataliatytarenko@gmail.com
Україна, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена сучасними вимогами суспільства до рівня
знань і умінь учнів, що не повною мірою відповідають їх оцінюванню. Застосування розробленої нами
методики використання тестів у навчальному процесі з хімії в основній школі сприятиме підвищенню
об’єктивності оцінювання навчальних досягнень з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів, дасть
змогу кожному з них навчатися у властивому для його особистості темпі, що з рештою сприятиме
гуманізації процесу навчання.
Ключові слова: тест, методика тестування, навчальний процес з хімії, оцінювання.
Постановка проблеми, аналіз публікацій. У період
принципових
соціально-економічних
змін,
що
відбуваються у нашому суспільстві, зазнає докорінної
перебудови і система загальної середньої освіти, в тім
числі хімічної.
Нині змінилася мета, завдання, ціннісні орієнтири
національної загальноосвітньої школи України, а разом з
цим змінюються і підходи до навчання хімії. Узято курс
на
гуманітаризацію
шкільної
хімічної
освіти,
формування засобами хімії як навчального предмета
особистості – найвищої цінності суспільства – з високим
інтелектом, моральністю та культурою особистості, яка
вміє творчо мислити, ініціативно діяти і здатна сприяти
соціально-економічному розвитку країни.
У зв’язку з цим відбувається переорієнтація
пріоритетів у визначенні освітніх ідеалів. Головним стає
не система знань, умінь і навичок, а учень з його
інтересами та інтелектуальними можливостями.
Сприяють
цьому
індивідуально
орієнтовані
технології, що створюють умови для реалізації освітніх
можливостей кожного учня.
Запровадження Міністерством освіти і науки України
зовнішнього незалежного оцінювання для випускників
загальноосвітніх навчальних закладів ставить перед
школою завдання навчити учнів працювати з тестами,
щоб під час тестування вони могли почувати себе
комфортно і повною мірою показати рівень своїх
навчальних досягнень. Як показують міжнародні
порівняльні
моніторингові
дослідження
якості
природничо-математичної освіти, компонентом яких є
також і хімія, проведене центром тестових технологій у
травні 2005, 2008, 2011 років, учні ще недостатньо чітко
володіють умінням працювати з завданнями у тестовій
формі. Це виявилося одним із факторів, які знизили
результати тестування. Тому перед сучасним вчителем, і
вчителем хімії зокрема, постало додаткове завдання –
навчити учнів загальноосвітньої школи працювати з
тестами.
Аналіз педагогічної та психологічної літератури
показав, що одним з важливих засобів реалізації таких
педагогічних технологій є використання тестів та
тестових завдань у навчанні. Адже традиційні форми
контролю не повною мірою забезпечують об’єктивність
виявлення навчальних результатів учня.

Разом з тим проведений нами аналіз представлених у
літературі завдань показує, що не всі з цих завдань
відповідають визначенню тесту, не завжди критерії
оцінювання тесту мають достатні показники його якості.
Під час тестування вчителі не завжди дотримуються
умов тестування. Ці недоліки у впровадженні тестів під
час вивчення хімії свідчать про те, що методика
тестування ще недостатньо розроблена, особливо щодо
навчання хімії. Проблема тестів у навчанні недостатньо
висвітлена в науково-педагогічній літературі нашої
країни. Як наслідок, використання тестів (як
тренувальних, так і перевірних) через відсутність чіткої
методичної системи не відрізняється цілісністю, має
епізодичний характер, у тім числі в навчанні хімії в
основній школі. Такий стан справ загострює
суперечності між сучасними вимогами суспільства до
рівня знань і умінь учнів та фактичним оцінюванням їх.
Необхідність розв’язання виявлених суперечностей
обумовлює актуальність обраної теми дослідження
«Методичні основи використання тестів у навчанні хімії в
основній школі». Дослідження її сприятиме підвищенню
об’єктивності оцінювання навчальних досягнень з хімії
учнів загальноосвітніх навчальних закладів, дасть змогу
кожному з них навчатися у властивому для його
особистості темпі, що з рештою сприятиме гуманізації
процесу навчання і входженню української середньої
хімічної освіти у світову систему освіти.
Дослідження виконано відповідно до тематичного
плану наукових досліджень лабораторії хімічної і
біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України з
теми «Науково-методичне забезпечення реалізації
концепції шкільної хімічної освіти».
В Україні, як показує дослідження, на сучасному
етапі розвитку школи дедалі частіше з’являються тести
як різних типів складності, так і різних форм. У 1991
році М.М.Олійник (Донецький університет) представив
на розсуд науковців методичні рекомендації щодо
застосування
тестів,
обчислення
їх
якісних
характеристик та результатів тестування [8]. Це була
перша після довгого часу застою в проблемі тестування
наукова робота з цього питання.
У 1994 році з’являється праця Закарпатських науковців, в
якій повідомляється про впровадження під час учнівських
хімічних олімпіад тестового туру, за допомогою якого
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чіткіше та об’єктивніше визначається рівень хімічної
освіченості учнів. Практика проведення тестового туру
продовжується у Закарпатській області й понині.
У 1995 роках з’являються завдання для тестової
перевірки
навчальних
досягнень
випускників
загальноосвітніх шкіл [5] під редакцією О.Г. Ярошенко.
Ці завдання включають вибіркові тестові завдання трьох
рівнів складності. Позитивним є те, що в збірнику
пропонується великий вибір завдань, які дають
можливість забезпечити кожного учня індивідуальним
набором завдань, що знімає питання списування або
підказування. У цей час С.У. Гончаренко наголошує на
перевагах тестів як в педагогічних дослідженнях, так і в
практиці шкіл.
У 1993 році, коли випускні екзамени за курс
середньої загальноосвітньої школи проводили за
допомогою тестування, ряд ВНЗ запропонував
абітурієнтам вступні екзамени у вигляді тестування.
У 1996 році та наступних роках О.Г. Ярошенко і
Т.Є. Коршак пропонують новий збірник тестів з
неорганічної хімії, в якому завдання охоплюють всі теми
курсу хімії загальноосвітньої школи. Далі з’являються
тестові завдання з неорганічної та органічної хімії
Н.М. Буринської [4], К.Є. Старости та інших, тести з
елементами екології. У цих працях пропонуються
завдання з вибором відповіді і наводяться варіанти
обчислення
результатів
тестування.
У
працях
Н.М. Буринської у перший раз наголошується про
необхідність поєднання тестової методики перевірки з
іншими її формами.
У 2000 році з’являється посібник О.В. Березан, в
якому пропонуються тести для перевірки якості
засвоєння органічної хімії. Тести наводяться двох типів:
цифро-буквені та класифікаційні. Завдання подаються у
вигляді наказу, що суперечить сучасним вимогам.
Тестологи вважають, що наказ «відлякує» учня, а це
може знизити результат тестування. Тому зараз
ставиться вимога подавати завдання у вигляді
розповідного речення.
У педагогічній літературі з’являються статті, в яких
пропонуються, не тільки тестові завдання [2], а й аргументація
щодо необхідності впровадження тестової методики під
час оцінювання навчальних досягнень учнів [6].
Після запровадження в школах обов’язкової
тематичної атестації почали з’являтися тести для
тематичного контролю, наприклад Г.С. Бабченка та
Р.В. Шаламова [1]. В цьому посібнику також подаються
вибіркові завдання різних рівнів складності, але, на
жаль, доволі часто там трапляються завдання завищеної
складності. Недоліком цих та деяких інших тестів є те,
що всі вони вибіркові. Це, як вважає багато тестологів,
неприпустимо. Ми поділяємо таку думку. Адже, якщо
учень виконує тривалий час одноманітні завдання, а
тематична атестація майже завжди розрахована на цілий
урок, то він швидко стомлюється, а це впливає, на
результати тестування.
Як показує наше дослідження, наявні тестові завдання не
завжди є досконалими. Основна причина полягає в тому, що
їх створюють неспеціалісти з тематики тестування.

Важливим є те, що останнім часом в Україні кількість
досліджень з проблеми тестування збільшується, про що
свідчать виконані докторські [3] та кандидатські
дисертації [7]. Ці дослідження дають змогу підвищити
рівень створюваних тестів, допомагають у застосуванні
та оцінюванні результатів тестування. Найбільшу увагу
привертає близька за темою до нашого дослідження
дисертація Ю.А.Романенко «Формування системи тестів
з хімії для загальноосвітньої школи» [9], в якій основна
увага приділяється методиці перевірки показників якості
тестів з хімії для загальноосвітньої школи. Дане
дослідження допомагає науковцям під час перевірки
валідності та надійності розроблених тестів, що
підвищує їх якість. Проте, дослідження чи дидактичні
розробки науковців і вчителів зазвичай стосуються
тільки наборів завдань. Інколи – технології їх розробки.
Методологія ж застосування тестів під час навчання,
залишається поза увагою дослідників.
Мета статті. У процесі дослідження було виявлено,
що методика застосування тестів для перевірки
навчальних досягнень і для навчання у вигляді
тренувальних вправ досить недосконала та ще й
недостатньо вивчена. Тому метою статті є висвітлення
розробленої нами методики використання тестів у
навчальному процесі з хімії.
Основний матеріал дослідження. Відомо, що
навчання на уроці фактично проходить
під
безперервним контролем учителя за діяльністю та
поведінкою учнів. Тому можна говорити про те, що
навчання та контроль – єдина система, яка
підпорядкована цілям розвитку компетентностей
особистості засобами навчального предмета, зокрема
хімії. Для оптимізації навчального процесу у сучасній
школі необхідно обирати такі методи перевірки, які
дають можливість отримати найкращі результати за
даних умов при мінімальних витратах часу та зусиль
учителя й учнів.
З нашого погляду тестова методика контролю
навчальних досягнень учнів з хімії у поєднанні з
традиційними методами контролю саме є одним із
можливих шляхів підвищення ефективності контролю
під час навчання предмета. Таке підвищення
виражається в тому, що
– за один і той самий проміжок часу, який
відводиться для контролю, учні можуть виконати більше
число завдань, що перевіряють засвоєння матеріалу з
ширшого кола питань;
– перевірка навчальних досягнень та її результати
можуть бути диференційовані за видами навчальної
діяльності, що допомагає вчителеві встановити, за якими
видами знань та вмінь учні зазнають труднощів;
– за допомогою даного методу перевірки вчитель
отримує повнішу, різнобічну інформацію про засвоєння
знань кожним учнем;
– праця вчителя з перевірки результатів тестування
значно полегшується, оскільки здійснюється за ключем
та може бути механізована.
Зв’язок між методами перевірки має функціональний
характер, оскільки кожен з них реалізує певну функцію в
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цілісному процесі навчання, без якої не може буди
забезпечене оптимальне розв’язання всього кола
навчально-виховних задач.
Важливою вимогою під час вибору методів перевірки
є врахування вікових можливостей учнів, їх загальний
рівень підготовленості з предмета, ставлення до
навчання,
ступеня
розвитку самоконтролю
та
працездатності.
Ми вважаємо, що високий рівень підготовленості
класу потребує збільшення частки самостійної праці, що
дає можливість ефективніше застосовувати тестування,
в ході якого учні самі або їх сусіди по парті можуть
одразу після тестування з’ясувати результати та
обговорити виявлені помилки й неточності. У класі з
низьким рівнем підготовленості необхідність постійно
підтримувати пізнавальний інтерес до вивчення
предмета вимагає від учителя більшої різноманітності
форм перевірки. Знижена працездатність учнів у кінці
дня додатково вимагає поєднання на одному уроці
різних методів перевірки для зняття стомленості та
підтримки інтересу.
Як відомо, методи перевірки рівня навчальних
досягнень учнів з хімії з урахуванням видів перевірки
(попередній, поточний, поетапний, підсумковий) та
специфіки предмета, поділяють на усні, письмові й
практичні. Тому ми поставили за мету з’ясувати як
можна поєднувати різні методи перевірки.
Важливою вимогою під час вибору методу перевірки є
врахування можливостей учнів у класі. Разом з тим,
врахування можливостей класу не повинно означати
пристосування до нього, оскільки завдання вчителя полягає в
тому, щоб здібності та можливості учнів розвивати.
Розглянемо на конкретному прикладі, як під час
експерименту ми поєднували різні методи перевірки.
Відомо, що, готуючись до уроку, кожен учитель
продумує його хід та методи пояснення, намагається
урізноманітнити засоби пізнання. Але якщо не планується
систематичний контроль за навчанням, тоді втрачається
можливість стежити за розвитком мислення учнів,
засвоєнням матеріалу, свідомим виконанням вправ, немає
можливості активізувати їхню діяльність, створювати
атмосферу пошуку під час виконання завдань. Саме тому,
починаючи вивчення теми, ми пропонували планувати не
тільки способи вивчення нового матеріалу, а й способи
перевірки знань. При цьому обов’язково враховується
складність теми, рівень розвитку мислення та особистості
учнів даного класу, що допомагає добирати найкращі для
кожного конкретного випадку види контролю. Перед тим,
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як планувати методи навчання, ми пропонуємо з’ясовувати
рівень підготовленості класу до сприйняття навчального
матеріалу чи-то курсу, що буде вивчатися, чи-то нової
теми. У цьому випадку найкращим виявляється діагностичне
тестування, оскільки воно дає змогу оперативно
перевірити весь спектр пропедевтичних знань.
Наприклад, учителю хімії необхідно перевірити стан
готовності учнів 8 класу до вивчення курсу хімії. У
такому разі доцільно використати діагностичний тест.
Для його створення ми ознайомилися з матеріалом
програми та підручників для початкової та середньої
школи, програмою з фізики для 6-7 класів, який співставили
з матеріалом курсу хімії загальноосвітньої школи.
Після ознайомлення вчителів-експериментаторів з
методикою впровадження тестів у навчальний процес,
проводився формувальний експеримент, спрямований на
перевірку запропонованої методики. На різних стадіях
формувального експерименту здійснювалось тестування.
Тривав збір, аналіз, узагальнення та обробка
експериментальних даних.
У експерименті взяли участь 1780 учнів 7–9-х класів
87 загальноосвітніх навчальних закладів. Майже
половину (44,2 %) всіх учнів, які брали участь у
дослідженні, становили учні середніх загальноосвітніх
шкіл, трохи більше третини (31,4 %) – учні
спеціалізованих шкіл і майже чверть учнів (24,4 %) – учні
навчальних закладів нового типу (гімназій, ліцеїв).
З метою перевірки ефективності упровадження в
навчальний процес основної школи запропонованої нами
методики
в
експериментальних
школах
було
запропоновано 2 паралельних варіанти тесту, кожний з
яких містив 20 завдань різної форми (на вибір однієї
правильної відповіді, на вибір трьох правильних
відповідей, на правильну послідовність, на відповідність,
відкриті з короткою відповіддю).
Специфікацію тесту було складено згідно з чинною
програмою з хімії.
Після тестування ми отримали такі дані:
 результати виконання тесту кожним учнем за 12бальною шкалою оцінювання;
 результати виконання кожного завдання тесту;
 кількість балів, яку набрав кожний учень;
 розподіл завдань за рівнем складності.
Тестовий зошит, який використовувався для
експерименту, містив завдання, що перевіряли різні
рівні пізнавальних дій: знання, застосування знань у
стандартних навчальних ситуаціях, застосування знань у
життєвих ситуаціях (рисунок 1).

Знання
Застосування знань у
стандартних ситуаціях
Застосування знань у життєвих
ситуаціях

Рис.1. Розподіл завдань у тесті за пізнавальними діями, %

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017

130

Результати експерименту дали підстави говорити про
такий розподіл завдань тесту за коефіцієнтом

складності, який ілюструє рисунок 2.
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Рис.2. Розподіл завдань тесту за коефіцієнтом складності, %

Рік проведення тестування

Порівнюючи отримані результати протягом трьох
контрольних тестувань, можна констатувати, що в
цілому рівень навчальних досягнень учні 7-9 класів
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(рисунок 3).
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Рівень навчальних досягнень
Рис.3. Розподіл учнів за рівнями навчальних досягнень та роком проведення експерименту, %
Підвищенню результатів сприяло, на нашу думку те,
що протягом чотирьох років упроваджувалася в цих
школах розроблена нами методика використання тестів
під час навчального процесу. Результати анкетування
учнів і вчителів підтвердили наше припущення.

Детальний аналіз результатів виконання завдань тесту
(рисунок 4) дає підстави говорити про те, що в ліцеях і
гімназіях та спеціалізованих школах учні 7-9 класів
отримали значно вищі результати під час тестування, ніж
учні загальноосвітніх навчальних закладів.

Рис.4. Розподіл результатів виконання учнями завдань тесту за типом загальноосвітнього навчального закладу, %
(2014 р.)
Проте, при аналогічному співвідношенні рівня
навчальних досягнень учнів 7-9 класів різних типів шкіл,

в цілому, на початку експерименту результати
тестування були значно нижчими (рисунок 5).
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Рис.5. Розподіл результатів виконання учнями завдань тесту за типом загальноосвітнього навчального закладу, %
(2010 р.)
Тобто, порівнюючи результати виконання завдань
тесту на І, ІІ та ІІІ етапах експерименту, можна
констатувати підвищення результатів виконання тих
завдань, які були проблематичними на першому етапі

дослідження. Крім того, кількість учнів, які виконали
завдання № 2, 3, 7-9, 14-17 майже вдвічі збільшилася.
Разом з тим виявилися більш складними завдання (№ 1,
4), які в 2010 році тестовані виконали добре (рисунок 6).
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Рис.6. Розподіл результатів виконання учнями завдань за номером завдання в тесті та роком експерименту, %
Такі показники дають підстави вважати, що вчителі
під час навчального процесу враховували надані нами
рекомендації за результатами І етапу експерименту й
регулярно використовували тести під час навчального
процесу, що значно підвищило рівень навчальних
досягнень учнів.
Згідно з результатами дослідження (рисунок 7),
найгірше учні виконали відкриті завдання з короткою
відповіддю (23 %), проте на І етапі експерименту ця
кількість була майже вдвічі менша (10,7 %). Майже три
Відкриті завдання з короткою відповіддю
Завдання на правильну послідовність

чверті тестованих виконали завдання на відповідність,
хоча під час І етапу тільки 19,5 % учнів змогли виконати
завдання цієї форми. Такий результат дозволяє говорити
про суттєве підвищення рівня сформованості уміння
працювати з завданнями таких форм, що також можна
пояснити регулярним використанням тестів на різних
етапах навчання й контролю. Але такий результат є
недостатнім у порівнянні з результатами виконання
завдань інших форм.
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Рис.7. Розподіл результатів виконання учнями завдань за формами завдань, %
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Упровадження системи тестів у навчальний процес
суттєво підвищило рівень навчальних досягнень

досліджуваних учнів 7-9 класів. Такий висновок можна
зробити, проаналізувавши дані на рисунку 8.

Рис.8. Відповіді учителів на запитання анкети
«Як часто Ви використовуєте тести під час навчального процесу в 7-9 класах?»
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Ефективність розробленої нами методики використання
тестів у навчальному процесі з хімії в основній школі
підтверджена експериментально. Результати експерименту
доводять, що систематичне використання тестів (для
навчання, для контролю) дозволяє суттєво підвищити
рівень навчальних досягнень учнів з хімії, сформувати
вміння працювати з різними формами тестових завдань з
метою якіснішої підготовки учнів до участі в різного
виду тестуваннях.
Перспективним, згідно результатів спостережень за
роботою вчителів та анкетуванням учителів хімії, на
нашу думку, є необхідність розробки чіткої методики
створення тестових завдань різної форми і формування у
вчителів навичок якісної їх розробки.
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METHODICAL THE BASICS OF USING THE TESTS IN THE STUDY OF CHEMISTRY AT MAIN SCHOOL
Topicality of the material, presented in the article is determined by modern society requirements towards the level of
knowledges and skills of students, that only partially coincide with their evaluation. Implementation of our methodology of
using tests in educational process in the secondary school course of Chemistry improves objectivity of educational
achievement evaluation of secondary school pupils in chemistry, allowing each of them to study with a tempo, most suitable for
their personality, resulting in further humanization of the educational process.
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З ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КНР
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
У даній статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури відображено динаміку впливу
економіко-політичної ситуації на розвиток системи освіти в Китайській Народній Республіці, визначено
найбільш важливі етапи в історії розвитку вищої освіти в КНР, зазначено історичні факти другої половині
ХХ століття, які мали позитивний та негативний вплив на подальший розвиток країни, окреслено основні
шляхи розвитку та реформування вищої освіти.
Ключові слова: вища освіта, КНР, розвиток, реформування, друга половина ХХ століття.
Постанова проблеми. Постійні зміни у соціальноекономічних умовах життя в Україні зумовили пошук
шляхів реформування системи освіти з урахуванням
світових тенденцій. Вивчення процесу становлення
освіти в інших країнах дає змогу відстежувати реформи
у динаміці з метою їхнього творчого запозичення, що
сприятиме підвищенню якості справи освіти, а також
певним чином сприятиме глобалізації.
Упродовж останніх років чимало науковців в усьому
світі займаються вивченням феномену стрімкого
розвитку Китайської Народної Республіки в цілому.
Важливо зазначити, що наслідком переходу китайської
економіки від моделі статичної, централізованої та
планової до динамічної, соціалістичної та ринкової
стали не тільки зріст темпів економічного розвитку, а й
цілий ряд глибоких соціальних й політичних
перетворень, в тому числі в сфері вищої освіти. Самі ж
китайці стверджують, що прогрес країни завдячує освіті,
тому невипадково значний інтерес становить проблема
реформування освіти в Китаї для сучасних українських
науковців
(Н. Джгун,
С. Дьячков,
Л. Калашник,
Н. Пазюра, О. Шацька та ін.). Певна кількість з них
присвятили свої дослідження окремим питанням
розвитку вищої освіти, проте, ця тема не є вичерпаною
не сьогоднішній день, тому досвід реформування вищої
освіти в КНР в другій половині ХХ століття потребує
подальшого вивчення.
Мета даної статті – на основі аналізу наукових
літературних джерел виокремити та проаналізувати
етапи розвитку вищої освіти в КНР, окреслити шляхи
реформування вищої освіти в КНР в другій половині ХХ
століття.
Виклад основного матеріалу. Вивчення науковопедагогічної літератури свідчить про те, що у розвитку
освіти Китаю можна виділити наступні характерні етапи
[1-3]:
 1949-1957 рр. – віддзеркалення моделі освіти СРСР;
 1958-1966 рр. – політика Великого стрибку;
 1966-1976 рр. – політика Культурної революції;
 1976-2000 рр. – постмаоїстське реформування.
Очевидно, що розгляд взаємозв'язку розвитку
економіки, політики й справи освіти країни з моменту
організації країни привнесе ясність закономірності
реформування системи вищої освіти.

Згідно окреслених хронологічних меж дослідження
доцільно розглянути розвиток системи вищої освіти в
Китаю починаючи з моменту проголошення КНР у 1949
році. Перший етап розвитку вищої освіти в країні
відзначився запровадженням політики віддзеркалення
моделі освіти СРСР. Так, восени 1952 р. відповідно до
постанови Міністерства освіти КНР було вжито
наступних заходів з реорганізації вищої освіти: повне
копіювання професій й спеціальностей освітньої моделі
Радянського Союзу, переклад китайською мовою
радянської
навчальної
літератури,
копіювання
радянських навчальних планів і програм, переймання
методики викладання вищої школи СРСР, відмова від
ведення спецкурсу дисциплін [1].
Початок другого етапу розвитку вищої освіти КНР
ознаменувався
погіршенням
китайсько-російських
відносин. У липні-серпні 1960 СРСР відкликав своїх
технічних фахівців та інших радників з Китаю й
анулював укладені раніше угоди. Згідно аналізу
науково-історичної документації на початок 1961 року
політика Великого стрибку зазнала краху, а відносини з
Радянським Союзом були повністю розірвані, саме ці
чинники перешкодили подальшому просуванню в
обраному раніше напрямку розвитку країни. Радянська
модель освіти більше не була парадигмою, а уряд Китаю
відновив
колишню
спробу
балансування
між
Конфуціанством і Західним зразком освіти.
Етап запровадження політики Культурної революції
ознаменувався скасуванням вступних іспитів до ВНЗ
країни у червні 1966 р. Набір студентів став диктуватись
політичною перевагою. Так, ті, хто виходив з родин
робітників, селян, або солдат вважалися найбільше
гідними. У наслідок цієї селекції для студентів, які
вступали до вищих навчальних закладів на початку
1970-х з’явився ярлик «робітник-селянин-солдатстудент» [1]. Взагалі цей етап вважається часом
стагнації вищої освіти країни, характеризується повним
занепадом якості підготовки фахівців.
Якісним початком нового етапу – етапу пост
маоїстського реформування став прихід до влади нового
голови держави Ден Сяопіна. Із початком цього етапу в
Китаї було взято курс на проведення освітніх реформ,
які б допомогли реалізувати політику «Чотирьох
Модернізацій», що була націлена на прогресивний
розвиток
у
галузях
сільського
господарства,
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промисловості, національної оборони, науки і техніки [1,
2]. Акцент у стратегічному розвитку країни було
поставлено саме на реформуванні вищої освіти, зокрема
було підвищено значущість організації контролю
навчальних досягнень студентів.
Варто підкреслити, що 1977-1991рр. вважається
часом економічного та освітнього реформування,
основним лозунгом якого був «освіта повинна
задовольняти потреби соціалістичного будівництва» [45]. Згідно з цією ідеєю актуальності набуло посилення
зв’язків вищої освіти із суспільством. Що набуло
реалізації
за
рахунок
встановлення
нових
взаємовідносин між вищою школою, з одного боку,
економікою, наукою, технікою, широкими колами
суспільства, з іншого – дозволило створити ефективний
механізм координації діяльності.
Етап постмаоїстського реформування вважається
найбільш плідним для вищої освіти [6]. Тому варто більш
широко висвітлити шляхи реформування вищої освіти в
Китаї упродовж цього етапу. Так, після закінчення
Культурної революції з приходом до влади Ден Сяопіна
було прийнято рішення про необхідність підвищення
активності вищої школи через установлення тісних
відносин з суспільством, відомствами та виробництвом,
промисловими підприємствами, науковими закладами –
відносин комплексного співробітництва з питань
підготовки кадрів, наукових досліджень, а також
опанування нової техніки та технології. Важливим
завданням постала необхідність підвищення зацікавленості
промислових підприємств, відомств у підготовці молодих
спеціалістів. З 80-х років минулого століття ВНЗ різних
категорій успішно використовували наступні форми
інтеграції освіти, наукових досліджень та виробництва [3,
c.16-20]:
 Створення
об'єднання ВНЗ та промислового
підприємства. Зазвичай це об'єднання одного технічного
ВНЗ або його факультету з одним або декількома
промисловими підприємствами. ВНЗ з промисловим
пов'язує опанування виробництва серії виробів або
передової технології
промисловим
ВНЗ,
його
факультетом або відділенням. Таке об'єднання
прискорює
запровадження
у
виробництво
та
розповсюдження останніх досягнень ВНЗ, а також
значно підвищує економічну ефективність промислового
виробництва.
 Співробітництво
між ВНЗ та промисловим
підприємством за окремими питаннями:
o ВНЗ приймає робочих та службових на навчання
за рекомендацією підприємства ;
o ВНЗ здійснює технічне навчання робочих та
службових без відриву від виробництва;
o ВНЗ приймає участь у технічній реконструкції
підприємства;
o ВНЗ допомагає опановувати імпортовану техніку
та технологію.
 ВНЗ
створює підрозділ для досліджень та
опанування нової техніки/технології, в яких зацікавлені
окремі галузі. В результаті на базі ВНЗ створюється
науковий заклад. Особливістю такого закладу є
використання засобів виробництва, спеціалістів та
обладнання ВНЗ, що значно прискорює та підвищує
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економічний ефект. Окрім цього, це дозволяє об'єднати
фундаментальні дослідження, опанувати нову техніку та
технологію, проектувати та організовувати виробництво
з урахуванням потреб теперішнього та майбутнього.
 ВНЗ
співпрацює з районом, підписавши з
промисловою зоною довгострокову угоду про науковотехнічне співробітництво.
 ВНЗ
самостійно
створює
науково-технічне
підприємство,
опановує
виробництво
нового
оригінального товару, на який є значний попит. Таким
чином ВНЗ створює науково-промисловий район, у
якому співіснують освіта, наукові дослідження,
опанування та виробництво нової продукції, торгівля.
 Професори
та викладачі беруть участь у
обговоренні важливих рішень, які приймаються
підприємствами або державними органами.
 Введення
нових принципів працевлаштування
випускників. З 1988р. в експериментальному режимі в
Китаї було введено нові правила до системи
працевлаштування,
згідно
з якою випускники
самостійно обирають місце роботи відповідно до свого
бажання, після чого ВНЗ надають їм рекомендації, а
підприємства обирають необхідних робітників. За таку
послугу студенти мають сплатити певну помірну суму.
Така перебудова системи розподілу випускників надає
імпульс зацікавленості ВНЗ у дбайливому ставленні до
інтересів соціуму стосовно галузі, категорії та рівня
підготовки спеціалістів.
Висновки. Таким чином у ході дослідження
відстежено динаміку розвитку вищої освіти в КНР в
другій половині ХХ століття під впливом економікополітичних чинників, висвітлено запроваджені реформи
вищої освіти, детально окреслено найбільш успішні
шляхи її реформування. Виявлено, що найбільш вдалим
етапом для підвищення якості вищої освіти у КНР став
етап постмаоїстського реформування, а найбільш
негативний вплив на подальший розвиток країни у
цілому, вищої освіти зокрема мала Культурна революція,
за час тривання якої було значно скорочено число
навчальних закладів, відмінено вступні іспити до ВНЗ,
знижено якість підготовки майбутніх фахівців тощо.
З огляду на зазначене вище можна припустити, що
вивчення вдалого досвіду реформування вищої освіти в
Китаї упродовж досліджуваного періоду слугуватиме
важливою інформацією для вітчизняних науковців за
умов сучасної перебудови освіти в Україні. Зокрема
окреслені шляхи реформування вищої освіти упродовж
етапу постмаоїстського реформування представляють
собою цінний досвід, у свою чергу, необхідність та
можливість імплементації на український ґрунт
зазначених
реформаторських
заходів
потребує
подальшого ретельного вивчення.
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ACCORDING TO THE EXPERIENCE OF REFORMING OF THE HIGHER EDUCATION IN PRC DURING
THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY
In given article on the basis of the scientific-pedagogical literature analysis is depicted the dynamics of the economicalpolitical situation influence on the development of higher education in People's Republic of China, are determined the most
important periods in the history of higher education in People's Republic of China, are determined the historical facts in the
second half of ХХ century which had positive and negative influence on the further development of the country, are given the
main ways of development and reforming the higher education.
Key words: higher education, PRC, development, reforming, second half of ХХ century.

Scientific Journal Virtus May # 14, 2017

137

УДК 378.147
Чорнобай В.Г.,
викладач кафедри філології Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,
chornobay.vira@yandex.ua
Україна, м. Дніпро

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИЧНІ МОДЕЛІ (МЕТОДИ) ВИКЛАДАННЯ
ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«АГРОНОМІЯ»
У статті представлено інноваційні методичні моделі (методи) викладання латинської мови студентам
за спеціальністю «Агрономія» через наявність проблеми навчання мертвих мов для спеціального
використання у ВНЗ, що забезпечать високий ефект і коефіцієнт засвоєння нового матеріалу студентами;
конкретизовано зміст дидактичних понять «метод» і «модель» у процесі викладання. Використовуючи
інноваційні методичні моделі викладання латинської мови, можна збільшити кількість методів викладання
матеріалу студентам, створити умови плідної співпраці як студентів один з одним, так і з викладачем.
Ключові слова: компетентність, знання, навички, культура, образне та критичне мислення,
професійно-орієнтоване навчання, моделі і методи навчання.
Постановка проблеми. До другої половини ХХ
століття у навчальних закладах багатьох країн світу
латинська мова була основною й обов’язковою
дисципліною. Ця традиція відтепер відновлюється.
Латинська мова сходить від природничо-наукової
систематики Ліннея. У наш час латинська мова – це
своєрідний будівельний матеріал, з якого утворюються
нові терміни. Саме на базі латинської мови формується
основа термінології і жодна наука не може обійтися без
знання цих основ. Латинська мова має велике прикладне
застосування у різних сферах науки. Отже, щоб
зацікавити студентів до вивчення, а головне, розуміння
латинської мови, треба користуватися новітніми
прийомами і моделями викладання латини у ВНЗ.
Впроваджуються інноваційні педагогічні технології, що
передбачають облік
і розвиток індивідуальних
особливостей студентів [1,2,3]. Сучасні освітні технології
можна розглядати, як ключову умову підвищення якості
освіти, зниження навантаження на студентів, більш
ефективного використання навчального часу. У
сучасних умовах модернізації освіти змінюються цілі і
завдання, що стоять перед викладачем. Акцент
переноситься з «засвоєння знань» на формування
«компетентностей». «Цель управления состоит в
изменении наличного состояния управляемого объекта,
в доведении его до заранее намеченного уровня».
[4.www.inka66.ru›poleznoe/poleznoe…ped_tehnologii_do.pdf]
Ми вважаємо, що головною проблемою у викладанні
та навчанні латинської мови є її обмежене вживання,
тобто використання лише термінів у мові і мовленні
майбутніх агрономів.
Мета роботи – з’ясувати зміст дидактичних термінів
«метод» та «прийом» стосовно навчання латинської
мови майбутніх агрономів. Мета, зміст, методи, форми,
прийоми організації та проведення навчання обумовлені
дидактичними принципами – вихідними положеннями,
які визначають його стратегію й тактику [2,5].
Наприкінці підготовки майбутній фахівець – агроном
має «використовувати латинські сільськогосподарські
терміни в практичній діяльності», що сформульовано у

галузевих нормативних документах ВНЗ. З’ясувати, як
можуть бути використані на практичних заняттях з
латинської мови інноваційні методичні моделі, яка роль
в них відведена викладачеві та студентам.
Виклад основного матеріалу. Метод – (від грец.
metodos – шлях до чого-небудь) означає спосіб
діяльності, спрямованої на досягнення певної мети;
форму руху змісту навчального матеріалу; упорядковану
сукупність методичних прийомів, дій та логічних
операцій, за допомогою яких організовується навчальна
діяльність студентів та процес засвоєння знань; форму
обміну навчальною інформацією між тим, хто навчає, і
тим, хто вчиться [6, с.6].
У питанні щодо розуміння змісту поняття «метод
навчання» ми згодні з науковцями, які вважають, що
метод – це система послідовних дій осіб, що навчають та
осіб, що навчаються, яка забезпечує взаємодію цих
сторін та входить у технологію навчання у якості
складової «як вчити» [5, с.54].
Проблемами нвачання мертвих мов для спеціального
використання посідають важливе місце в дослідженнях
багатьох авторів. Серед них слід зазначити наукові праці
Т.І. Борисенко, А.І. Комарової, В.М. Шовкового та
О.Б. Яковлевої. Сучасний лінгвістичний науковий світ
майже не приділяє уваги проблем навчання окремих мов
для спеціального використання, про що свідчить
відсутність спеціальних досліджень щодо навчання
латинської мови майбутніх агрономів. Саме через це
поняття «метод» і «модель» можна розглядати як одне з
актуальних питань організації професійно орієнтованого
навчання латинської мови студентів вищих аграрних
навчальних закладів. До цього долучається й вміння
студента мислити образно та критично.
Кожен метод викладання іноземної мови, особливо
латинської, має як переваги, так і недоліки. Відповідно,
одна з головних задач викладача – знати можливості й
обмеження всіх методів навчання, розуміти, які завдання
й за яких умов можна успішно розв'язати за допомогою
тих чи інших методів, а для розв'язання яких вони є
малоефективними.
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Ю.К. Бабанський відокремив три великі групи
методів. Перша група – методи організації та здійснення
навчально-пізнавальної діяльності, завдяки яким
забезпечується процес опосередкування особистістю
навчальної інформації. До другої групи вченим були
віднесені методи стимулювання та мотивації навчальнопізнавальної діяльності, які забезпечують найважливіші
функції регулювання навчальної діяльності, її
пізнавальної, вольової, емоційної активізації. Третя
група методів представлена методами контролю та
самоконтролю ефективності навчально-пізнавальної
діяльності. [3, с.283]. Дослідник вважав, що у разі
потреби можна поповнювати кожну групу новими
методами.
Кожен метод розраховано на різні види мислення.
Для сучасних, інноваційних методів найкращими є
критичне та творче мислення. Критичне мислення як
творче, аналітичне мислення допомагає студентам
вирішувати в навчанні такі завдання:
– визначення пріоритетів;
– прийняття індивідуальної відповідальності;
– підвищення рівня роботи з інформацією.
Оскільки майбутні агрономи повинні вільно володіти
термінологією
на
латинській
мові,
слушно
використовувати традиційний метод та деякі інноваційні
методи. Традиційні методи «жодним чином не
передбачають механічного, бездумного заучування
матеріалу», «засвоєння основної частини знань
забезпечується саме цим методом як одним з найбільш
економних
та
ефективних
засобів
передачі
узагальненого
та
систематизованого
людського
досвіду», зазначає дослідниця О.Ю. Купалова [7, с.11].
Водночас, ефективними є такі інноваційні методи:
– проблемне навчання;
– технологія розвитку «критичного мислення»;
– проектні методи в навчанні;
– технологія використання в навчанні ігрових
методів;
– навчання у співпраці (командна і групова робота).
Проблемне навчання вимагає від студентів певних
інтелектуальних здібностей, зусиль думки, змушує
боротися з труднощами.
Основа проблемного навчання – система готових
знань і умінь, засвоєних в результаті, як на практичних
заняттях з латинської мови, так і самостійно [1,9].
Вимоги до цього методу навчання:
– проблема повинна бути зрозуміло і чітко
сформульована;
– проблема повинна мати певну складність;
– проблема повинна бути цікава студентам;
– для пошуку вирішення проблеми повинно бути
достатньо навчального матеріалу.
Наприклад, це завдання із заздалегідь зробленими
помилками. Задача студентів - знайти і виправити
помилки, проаналізувати відповіді.
Метою розвитку «критичного мислення» є
формування культури читання і стимуляція самостійної
творчої діяльності. «Виклик – осмислення – міркування»
– це модель для стимуляції «критичного мислення»
студентами. Ситуацію виклику створює педагог вміло
заданим питанням.

На стадії «осмислення» відбувається ознайомлення з
новою інформацією та її систематизація. На етапі
«роздуми» студенти закріплюють нові знання і
включають їх в нові поняття. Методи «критичного
мислення» студентів – це: «постановка питань» (для
того, щоб відповісти на питання, треба розмірковувати
та аналізувати) – під час вивчення теми «Морфологія»;
«мозковий штурм» (дозволяє знайти рішення складних
проблем шляхом застосування спеціальних правил
обговорення).
Метод
мозкового
штурму
був
розроблений Алексом Осборном в 1953 році. Метод
заснований на припущенні, що одним з основних
перешкод для народження нових ідей є «боязнь оцінки»:
студенти часто не висловлюють вголос свою думку,
побоюючись зустріти скептичне ставлення з боку
викладача та інших студентів. Метою застосування
мозкового штурму є виключення оцінного компонента
під час практичних занять з латинської мови. Класична
техніка мозкового штурму, запропонована Осборном,
ґрунтується на двох основних принципах:
– «відстрочка винесення вироку ідеї»;
– «з кількості народжується якість».
Під час проведення занять критика будь-яких
помилок студентів – виключається, в першу чергу
студентами з іншої групи. Студенти, що працюють в
інтерактивних групах, повинні бути впевнені, що їх
будуть оцінювати по їх роботі. Питань має бути багато:
кожному студенту надається можливість, як поставити,
так і відповісти на максимальну кількість питань. На
завершальному етапі проводиться відбір кращих
відповідей.
Метод проектів був розроблений в 20-і роки XX
століття американським педагогом У. Кілпатріком.
Основна мета методу проектів – надання студентам
можливості самостійного придбання знань в процесі
вирішення практичних завдань або проблем в ході
здійснення проекту. Викладачеві в проекті відводиться
роль координатора, експерта, додаткове джерело
інформації. Робота над проектом – це багаторівневий
підхід до вивчення латинської мови, що охоплює
читання, говоріння і граматику. Метод проектів сприяє
розвитку активного, самостійного мислення студентів і
орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу [1,9].
Проектна форма роботи на практичних заняттях з
латинської мови є однією з актуальних технологій, що
дозволяють студентам застосовувати накопичені знання
з предмету. Студенти розширюють свій кругозір,
кордони
володіння
агрономічними
термінами,
отримуючи досвід від практичного його використання
на заняттях з ботаніки. Цей метод заохочує активно
використовувати літературу, словники, довідники.
Завдання викладача – сформулювати теми проектів,
визначити коло необхідних питань, спрямованих на
реалізацію цілей і завдань конкретного заняття.
Наприклад:
«Тропізм»,
«Систематика
рослин»,
«Хвороби декоративних рослин », «Рослинні шкідники»,
«Фітодизайн». Працюючи над такими проектами,
студенти створюють об'ємні текстові роботи і
мультимедійні презентації з використанням найбільш
цікавого матеріалу і відеоряду їх супроводу. Інноваційні
технології допомагають формуванню особистісних
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якостей студента-медика, таких, як комунікабельність в
різних соціальних групах і вміння самостійно розвивати
свій культурний рівень.
Проектна методика не замінює, а доповнює інші види
технології навчання. Робота над проектами розвиває
уяву, творче мислення, самостійність та інші особистісні
якості студентів.
Використання в навчанні ігрових методів –
найулюбленіший метод студентів на практичних
заняттях з латинської мови. [8, с.15] Закріпленню
фонетики сприяють:
а) гра-загадка. Студент вимовляє слова, в яких
зустрічається один і той же звук, а інші студенти
повинні відгадати його і написати на дошці. Наприклад:
Aralia elata (аралія єлята)……………………...аралія висока
Dioscorea nipponica (діоскорея)…………діоскорея японська
Lespedeza bicolor …….…………….леспедеца двокольорова
(леспедеца биколор)
Coriandrum sativum ………………………коріандр посівний
(коріандрум сативум)
Echinacea purpurea ………………………ехінацея пурпурна
(ехінацея пурпуре)
б) гра-змагання. Викладач пише на дошці дифтонги.
Їх чотири: ae, oe, au, eu. Відповідно, активну участь
приймають 4 студенти, вони пишуть і вимовляють
якомога більше слів своєї категорії. Хоча дифтонги ae,
oe вимовляются однаково «е»: praeparatum ( прэпаратум)
препарат, foeniculum (фэникулюм) – фенхель, укроп
аптечный. Дифтонг -au- вимовляється як російське «ау»
(односкладове): laurus nobilis (лаурус нобіліс) – лавр
благородний. Дифтонг -eu, вимовляється як російське
«еу» (односкладове): eucalyptus (еукаліптус) – евкаліпт.
в) гра-імітація. Студенти намагаються повторити
скоромовки або прислів'я. Переможець той, хто швидше
за всіх повторить скоромовку або прислів'я. Наприклад:
Ego eo cum ego eo; Paulus Paulam amat, sed Paula alium
amat; Bella femina habet femina bella.
г) лексичні гри – спрямовані на відпрацювання нових
термінологій, засвоєння механізмів словотвору. До
лексичних ігор також можна віднести: загадки,
головоломки, кросворди.
Метод навчання у співпраці (командна і групова
робота). Цей метод не досить поширений внаслідок
певних професійних і психологічних труднощів, як з
боку викладача, так і з боку студентів. Групова робота
студентів стимулює тісне спілкування один з одним, що
призводить до формування навичок соціальної
поведінки, засвоєнню технологій спільної роботи.
Завдання повинно бути не більшим за обсягом, але чітко
сформульованим. Студентам треба дати деякий час для
притирання всередині групи. Завдання викладача –
контроль за роботою груп і консультація в разі потреби.
Цей метод працює у дискусійних групах, дебатах, або
вікторинах.
Оволодіння знаннями мови створює передумови для
розкриття семантики незнайомих термінів за допомогою
їх аналізу та розуміння складових частин, а
повторюваність терміноелементів сприяє закріпленню і
формуванню потенційного термінологічного словника
фахівця. У майбутній професії це забезпечує грамотність
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агронома, а також міжнародне термінологічне
порозуміння між фахівцями.
Прийоми навчання – це окремі операції, розумові чи
практичні дії викладача або студентів, які розкривають
або доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що
відтворює цей метод. Наприклад, прийоми активізації
розумової діяльності при усному викладі знань
(порівняння, зіставлення); прийом стимулювання,
контролю, взаємоконтролю й самоконтролю; метод
бесіди включає такі прийоми: виклад інформації,
активізацію
уваги
та
мислення,
прийоми
запам'ятовування, ілюстрації, демонстрації тощо.
Висновки. Провідними методами та прийомами
навчання латинської фахової термінології визнаємо
репродуктивні методи та інноваційні методи з
відповідними прийоми, що забезпечують засвоєння та
подальше використання латинських термінів та
номенклатурних найменувань у фаховому усному та
писемному мовленні. Інноваційні методи не замінюють
класичних методів викладання предмета, а тільки
доповнюють і розширюють процес. Недоліком є те, що
практично всі наявні у бібліотеках ВНЗ підручники
латинської мови складаються з опису граматики, текстів
для читання і словника. Вправи, спрямовані на
відпрацювання та засвоєння граматичних правил та
лексичного матеріалу, у наявних підручниках майже
повністю відсутні.
Класичний спосіб викладання латинської мови в
немовних ВНЗ вкрай неефективний. Невелика кількість
годин, що відводиться на викладання латинської мови,
відсутність у студентів навички роботи з мовними
структурами вимагають більш інтенсивних методів
викладання мови; припускають розробку системи вправ,
що сприяють успішному засвоєнню лексичного та
граматичного матеріалу. Інноваційні методи дозволяють
створити умови для більш повного розкриття
можливостей студентів.
Педагогічна наука розвивається разом людською
діяльністю. Отже, перспективним є вміння викладача
застосовувати інноваційні технології викладання разом
із класичними, щоб активізувати творчу і розумову
діяльність студентів.
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INNOVATIVE METHODICAL MODELS (METHODS) OF LATIN LANGUAGE TEACHING
TO STUDENTS ON A SPECIALTY "AGRONOMY"
The article is presented innovative methodical models (methods) of Latin language teaching to students on a specialty
"Agronomy" due to the presence of dead languages learning problems for specific use in high schools that provide high impact
and assimilation coefficient of new material by students; it is concretized content of didactic concepts of "method" and "model"
in teaching process. Using innovative methodic models for the Latin language teaching, you can increase the number of
methods of teaching material for students to create conditions for fruitful cooperation as students with each other and with the
teacher.
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АКМЕОЛОГІЧНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ
ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В статті дається обґрунтування значення акмеологічного та діяльнісного підходів у формуванні
професійної мобільності вчителя іноземної мови.
Розкривається суть поняття «професіоналізм» фахівця як полікомпонентна, інтегрована, динамічна
якість особистості, що забезпечує оптимальну зміну власної професійної стратегії в професійному соціумі.
Підкреслюється, що професіоналізм фахівця тісно пов’язаний з життєвою позицією майбутнього
фахівця і формується під час навчання у вищому навчальнму закладі реалізації акмеологічного та
діяльнісного підходів.
Ключові слова: акмеологічний підхід, діяльнісний підхід, професіоналізм, професійна мобільність.
Постановка проблеми в загальному вигляді.
Підґрунтям людського розвитку і прогресу суспільства є
вища освіта, яка постає гарантом індивідуального
розвитку і виробничого потенціалу. Інтелектуальний
потенціал суспільства є одним із найважливіших його
ресурсів, збереження і примноження якого є життєво
необхідним в умовах глобалізації та інформалізації ХХІ
століття.
Розвиток держави, структурні перетворення на
мікро- і макроекономічному рівні в поєднанні із змінами
в системі вищої освіти повинні повною мірою сприяти
формуванню у студентів самостійного мислення,
посиленню індивідуального підходу до розвитку
творчих здібностей, покращенню профорієнтаційної
підготовки фахівців, здатних працювати в умовах
ринкової економіки.
Одним із пріоритетних напрямів державної політики
в Україні повинна бути постійна підтримка обдарованих
молодих людей – потужного потенціалу розвитку
суспільства. Важливого значення у розв’язанні даної
проблеми набуває акмеолоічний підхід, розкриттю суті і
значення якого присвячені численні праці науковців.
Аналіз останніх досдіжень і публікацій. В умовах
сьогодення важливого значення набуває розвиток такої
галузі знань як акмеологія, дослідженню якої в контексті
професійної діяльності займалися вчені Б.Г. Ананьєв,
А.О. Деркач, О.С. Анісімов, К.І. Степанова, М.М. Обозов,
В.В. Ільїн, Н.В. Кузьміна, М.О. Рибніков, М.М. Зазикіна,
В.П. Бранський та інші.
А.О. Деркач та В.Г. Зазикін розглядають акмеологію
як науку про закономірноості розвитку людини на
ступені її зрілості, при досягненні нею найбільш
високого рівня розвитку [1, 256с.], Н.В. Кузьміна
визначає акмеологію як науку про вдосконалення,
корекцію і реорганізацію творчої діяльності досвідчених
фахівців
[2, 144с.],
С.С. Пальчевський
розглядає
акмеологію як поклик майбутнього, як науку, яка
характеризується фундаментальністю, гуманістичною
спрямованістю, інтегрованістю [3, с.13], Б. Данилова
вважав акмеологію наукою ХХІ століття.
З точки зору нашого дослідження і даної галузі знань є
важливою передумовою формування і розвитку діяльнісної
компетентності фахівця, його професіоналізму.

Мета дослідження – обґрунтування значення
акмеологічного та діяльнісного підходів у формуванні
професійної мобільності вчителя іноземної мови.
Виклад основного матеріалу. Професіоналізм
фахівця – це полікомпонентна, інтегрована, динамічна
якість особистості, що забезпечує оптимальну зміну
власної професійної стратегії в професійному соціумі.
Професіоналізм особистості тісно пов’язаний з
життєвою позицією майбутнього фахівця, яка
формується в процесі навчання у вищому навчальному
закладі.
Доцільно відмітити, що в основі підготовки вчителя
іноземної мови лежить формування діяльнісної
компетентності, яка передбачає практичне оволодіння
всіма видами мовленнєвої діяльності комунікативне
використання іноземної мови як у повсякденних,
загальних ділових ситуаціях, так і у фахових, які поряд
із навчанням іншомовного спілкування, передбачають
усвідомлення студентом зв’язків між власною та
іноземними культурами, розвиток та активізацію між
фахового мислення, формування навичок та вмінь
автономного навчання, спрямованого на формування у
студента особистої відповідальності за результати
навчання шляхом організації навчального процесу
спільно з викладачем.
Теоретичними засадами формування професіональної
підготовки вчителя іноземної мови є лінгвістичні науки,
предметом вивчення яких є мова, мовлення комунікація.
Мовна компетентність формується на лінгвістичній
основі і ґрунтується на знаннях мовних одиниць, а також
уміннях та досвіді їх використання в мовленні.
Аналіз літературних джерел та практичний досвід
показують, що домогтися формування лінгвістичних
мовних, мовленнєвих і комунікативних знань,
усвідомленого застосування їх студентами в навчальних
та життєвих комунікативних ситуаціях є одним із
найважливіших завдань викладача.
Розв’язанню окреслених проблем у великій мірі
сприяє використання у підготовці вчителя іноземної
мови діяльнісного та акмеолічного підходів, оскільки
основними категоріями, що характеризують взаємозв’язок
цих підходів є творчість, креативність, індивідуальність,
обдарованість тощо.
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Акмеологічний підхід у системі професійної освіти
полягає у забезпеченні підсилення професійної мотивації,
стимулювання творчого потенціалу, виявлення та
використання особистісних ресурсів для досягнення
успіху в професійній діяльності педагога.
У розкритті суті діяльнісного підходу вихідною
точкою є поняття «діяльність». Діяльність є основним
принципом на всіх етапах навчання, головною
характеристикою буття людини в соціумі, а навчальна
діяльність є необхідною для неї, оскільки без цієї
діяльності неможливе засвоєння соціального досвіду,
набутого минулими поколіннями [4, с.3].
Діяльність – це форма активності, що характеризує
здатність людини бути причиною змін у бутті. ЇЇ можна
розглядати у загальному і конкретному значенні, як
специфічну форму активності людини. Активність
виявляється шляхом свідомої постановки мети, яка
формується в процесі виникнення потреб, що є джерелом
активності. Усвідомлена потреба стає мотивом поведінки.
Мотивом називається те, що спонукає діяльність,
заради чого вона здійснюється. Для суб’єкта його мотив
постає як безпосередня спонукальна сила, як
відображення потреби, що діє як об’єктивна
закономірність і виступає як об’єктивна необхідність.
Мотив тісно пов’язаний з діяльністю, визначається
метою. Мотив належить до потреби, що спонукає до
діяльності, мета – до предмета, на який спрямована
діяльність. Діяльність тісно пов’язана з активністю.
Діяльність людини – це свідома активність, яка
виявляється в системі доцільних дій, спрямованих на
досягнення поставленої мети. Свідомий характер
людської діяльності втілюється в її плануванні,
передбаченні результатів, регуляції дій, прагненні до її
вдосконалення, доборі найкращих засобів, використання
досягнень науки тощо.
Діяльність – це внутрішня і зовнішня активність
людини, спрямована на особистісні зніни і є основою
діяльнісного підходу, зміст якого полягає у формуванні
у студентів уміння самостійно розв’язувати проблеми в
різних сферах та видах діяльності. Організаційною
основою такого підходу є створення умов для
самостійного вирішення проблеми.
Основна ідея діяльнісного підходу пов’язана не із
самою діяльністю як такою, а з діяльністю як засобом
становлення і розвитку суб’єкта.

Передбачаючи організацію самого процесу навчання
як організацію і керування навчальною діяльністю
студентів, діяльнісний підхід означає периорієтнацію
цього процесу на постановку і самостійне розв’язання
ними конкретних навчальних завдань, орієнтацію
особистості на постійне самовдосконалення, здатність
витримувати відбір на ринку праці [5, с.36-43].
Висновки. Реалізація окреслених вище підходів
сприяє формуванню моделі вчителя іноземної мови та
створює можливість для формування певного ідеалу
випускника вищого навчального закладу, всебічного
вивчення факторів його готовності до виконання
посадових обов’язків за обраною спеціальністю.
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OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
The article provides substantiation of the importance of acmeology and activity approaches in formation of professional
mobility of foreign language teachers.
Reveals the essence of the concept "professionalism" as a specialist polkinhorne, integrated, dynamic quality of the
individual that provides the optimal change in their own professional strategies in professional society.
It is emphasized that the professionalism of the specialist is closely linked with the attitudes of the future specialist is
formed during training in high school navchalna implement acmeologic and active approaches.
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ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ У СВІТЛІ
СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
У статті розглядається роль і значення державного суверенітету у світових міжнародних відносинах
сучасності. Зазначається, що процеси світової політики, формування мега взаємопов’язаного світу, не
заперечують зовсім державний національний суверенітет як організаційний принцип політичного та
соціального життя, але сприяють тому, що він все більше втрачає традиційні форми владного контролю,
а отже, й можливості відстоювати суверенні права своїх підприємців, роботодавців, соціального захисту
власного населення загалом. Підкреслюється, що відсутність ефективного керівництва державою
обертається зменшенням та обмеженням її повноважень у світовій політиці й, врешті, повному нищенні
її суверенітету.
Ключові слова: державний суверенітет, глобалізаційні процеси, міжнародні відносини,
транснаціональні корпорації, актори світової політики.

Постановка проблеми. У ХХ ст. відбулися
глобальні трансформації практично у всіх сферах
соціального життя, що дає новий матеріал для
досліджень факторів, які наразі визначають динаміку
світових змін, їх ефективність чи, навпаки, збільшення
соціальних проблем та ризиків. Так, зазначимо, що для
сучасних соціальних взаємодій, міжнародних відносин,
зокрема, є характерним високий рівень нових
політичних, економічних, соціо-культурних й інших
взаємозалежностей, які в свою чергу змінюють ролі та
значення усталених категорій, до яких можна віднести
поняття «державний суверенітет».
Зазначимо, що держава як центральний інститут
політичної системи, що з’явилася у епоху Модерну, в
сучасному світі, який зазнає на собі тиск
глобалізаційних процесів, вже не завжди відповідає
належним чином на внутрішні та зовнішні виклики. Тим
не менше суверенітет продовжує лишатись головним
поняттям сучасних міжнародних правових стандартів, й
означає незалежне від будь-яких сил, осіб чи обставин
верховенство прав та свобод людей конкретного
суспільства на конкретній території.
Дослідження державного суверенітету представлено у
працях Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Ґ. Геґеля,
Г. Ґроція, Н. Макіавеллі та ін., а також прихильників
найпоширенішого в сучасних умовах підходу до
проблеми визначення державного суверенітету –
політичних реалістів, зокрема, М. Вебера, Г. Морґентау,
Р. Арона, Г. Кіссінджера й лібералістів Дж. Моравчика,
Ф. Фукуями, Р. Арона, Дж. Розенау та ін. В Україні
проблему впливу глобалізації на державний суверенітет
досліджують
такі
вітчизняні
дослідники
як

Кремень Т.В., Ткачук Ю.В., Коршунова І.П., Лисак Н.О.
та ін.
Мета статті. Аналіз трансформацій ролей та значень
поняття суверенітету держави у світлі сучасних
глобалізаційних процесів.
Виклад
основного
матеріалу.
У
вимірах
зовнішньополітичної діяльності суверенітет з часів
Вестфальського мирного договору постає істотною
ознакою держави у міжнародному праві, яка є
характеристикою й синонімом її незалежності та
здатності уникати тиску інших акторів міжнародних
відносин під час суперництва за владу й сфери впливу
між різними державами.
Володіючи суверенітетом, державна влада, самостійно
видає загальнообов’язкові для усіх членів суспільства
правила, які визначають та забезпечують єдиний
правопорядок, права і обов’язки громадян, державних,
партійних, громадських органів та організацій. У
ширшому розумінні суверенітет виступає необхідною
політико-правовою характерис-тикою держави і є
важливою політичною та юридичною умовою її існування
як територіальної цілісності.
Сучасні датські вчені Х. Хольма та Г. Соренсен
визначають суверенітет з позиції трьох вимірів
(негативний, позитивний, операційний), що відповідає
критеріям міжнародної практики XXI ст. Так,
негативний суверенітет розуміється дослідниками
формально,
коли
держава
користується
лише
юридичним визнанням з боку інших держав у рамках
міжнародного права, але разом з тим частково здійснює
способи панування на своїй території. Позитивний
суверенітет
є
здатністю
держави
повністю
розпоряджатися собою, бути незалежною від свого
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оточення й мати можливість забезпечити своїм
громадянам гідні умови існування. Цей вид суверенітету
постає такою змінною фазою розвитку своїх головних
критеріїв, через те, що одні держави можуть володіти
його ознаками більше, інші – менше, деякі зовсім не
мати. Для операційного суверенітету, за думкою
Х.Хольма та Г.Соренсена, властива залежність від
впливів різних контекстів глобалізації, які не є
однаковими відносно держав та їх можливостей, й
полягають у віддаванні частини своїх повноважень на
свободу дій у своїй країні в обмін на участь у прийнятті
важливих колегіальних рішень. Згідно зазначених
критеріїв розгляду суверенітету, підкреслимо, що
держави різною мірою володіють суверенітетом
названих типів [4].
Трансформаційні
глобалізаційні
процеси
у
міждержавних відносинах й розподіл світового
співтовариства на державний та недержавний сектори,
актуалізують проблему визначення ролі держави у
міжнародних відносинах. Фактично, починаючи з другої
пол. XX ст., національні держави не є більше єдиними
акторами світової політики. До міжнародних відносин
активно долучаються транснаціональні корпорації,
міжнародні
організації,
транскордонні
регіони,
професійні асоціації, соціальні рухи, етнічні меншини,
індивіди. Як зазначають дослідники, втрата державою
суверенітету відбувається через надання частини
повноважень
цього
суверенітету
недержавними
(наддержавним,
субдержавним,
міждержавним,
субнаціональними) акторам для вирішення породжених
глобалізацією проблем світової спільноти чи право
здійснювати певні соціальні функції від імені держави [2].
Недержавні актори не є новим явищем міжнародних
та внутрішньо-національних відноси. Однак за умов
постійного зростання та ускладнення інформаційних
технологій
у
сучасному
соціумі,
ціннісних
трансформацій соціальної поведінки, появи важливих
міжнародних питань для обговорення й прийняття
відповідних рішень та дій світовою спільнотою, які
знаходяться за межами вирішення лише однією
державою, кількість та роль недержавних акторів
невпинно збільшується.
Взаємовідносини
між
недержавними
акторами:
міжурядовими організаціями, міжнародними неурядовими
організаціями, транснаціональними й багатонаціональними корпораціями, кримінальними й нелегальними
угрупованнями та державою є доволі суперечливими.
Наприклад, такий недержавний актор як організована
злочинність діє усупереч державі та її суверенітету, в
той же час існують недержавні актори, які
представляють інтереси держав, організовуючи їх
взаємодію, чи доповнюючи своїми інтеракціями
діяльність держав. Тобто, недержавний актор може як
сприяти інтересам держави, її суверенітету, так і
підривати їх, а може частково через делегування або
мовчазну згоду брати на себе вирішення державних
питань.
Отже, у світлі сучасних міжнародних відносин
політико-територіальний
ідеал
суверенітету
має
негативну тенденцію до втрати своєї значимості, але не
актуальності. Так, національна держава перестає бути

єдиним суб’єктом, який монопольно інтегрує інтереси
своїх великих економічних та соціальних спільностей,
репрезентуючи їх на світовій арені. Причиною цьому є
транснаціональні корпорації, які з’явились на ґрунті
суверенних держав, але, керуючись тільки хижацькими
принципами великих прибутків, вони починають
відігравати все більшу роль у світовому економічному
та політичному процесі, руйнуючи при цьому
національні економіки, політику, й врешті, національний
суверенітет.
Відбувається
формування
мега
взаємозалежного та взаємопов’язаного світу, що
актуалізує перед людством завдання управління цим
глобальним розвитком: від локального до всесвітнього.
В даній ситуації неефективне керівництво державою
обертається зменшенням її повноважень у світовій
політиці, що відразу проявляється на обмеженні й
врешті повному нищенні її суверенітету.
Сучасна практика міжнародних взаємозв’язків
свідчить, що глобалізація, ніби об’єднуючи світ, в
реальному житті його поділяє, закріплюючи економічну
та соціальну нерівність, протиставляючи держави за
певними параметрами. Наслідками неоліберальної
глобальної політики є банкрутство місцевих виробництв,
безробіття, соціальна беззахисність, як результат
нищення економічної активності держав за рахунок
позбавлення можливості урядів цих країн регулювати
власну економіку, а значить, й керувати власним
соціокультурним простором [3].
У транзитних державах глобалізаційні зміни ніби
несуть широкомасштабні інвестиції іноземного капіталу,
що можуть вирішити проблему бідності місцевого
населення, але практично завжди пов’язані із масовим
безладдям, відсутністю національного контролю над
головними економічними цінностями та соціальною
експлуатацією. У такій ситуації лише сильна суверенна
національна держава здатна обмежити ринок для своїх
підприємців, забезпечити соціальні гарантії всім
прошаркам свого населення.
Висновки. Підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що
розуміння складностей сучасного суспільного буття є
необхідною умовою початку пошуку альтернативної
моделі неоліберальної глобалізації, яка ґрунтується на
стандартах
людської
культури,
суверенітеті
національних держав, а не на економічних програмах
дивідендів та чистих прибутків й пов’язана із
гуманітарними ресурсами суспільства. Передбачається,
що альтернативний варіант буде спиратись на
регіоналізацію та поліцентризм соціального простору,
оскільки «кожний локальний соціум є активним носієм
власної «центральної» системи соціальних цінностей,
форм самоідентифікації та самоорганізації» [1, с.152].
Ознаки такої моделі можливо вже помітити у практиці
таких розвинутих країн як Норвегія, Канада, Японія, які
борються за своє «Я» у світовій системі й відчувають
себе гідними власного майбутнього.
Через сучасний стан світової політики, у якому
глобалізаційні тенденції продовжують себе проявляти
все більш агресивно, державні актори втратили значну
частину
владного
контролю
за
міжнародним
середовищем, а отже, й можливості відстоювати свої
суверенні права.
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PROBLEMS OF STATE SOVEREIGNTY IN THE LIGHT OF MODERN GLOBALIZATION’S TENDENCIES
The article analyzes the role and importance of national sovereignty in international relations of the contemporary world.
It was noted, that the processes of world politics, a formation of mega interconnected world, absolutely do not deny national
popular sovereignty as the organizing principle of the political and social life, but contribute to the fact, that it is losing
traditional forms of control and therefore, the possibility to defend the sovereign rights of its own entrepreneurs, employers,
as well as social protection of its own population in general. It is emphasized that the lack of effective state leadership reduces
and limitsits powers in world politics and as a result completely destroys its sovereignty.
Key words: state sovereignty, globalization, international relations, multinational corporations, actors of world politics.
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EUROPEAN IDEAS IN THE OTTOMAN EMPIRE
(XVIII-XIX CENTURIES)
The Ottoman Empire had been developing for a long time on conservative principles and to the XVIII century
exhausted its possibilities. This was a compelling reason for expansion of interaction with the Christian European
civilization, which owned by advanced technologies and achievements in socio-economic, political and military spheres.
The aim of the work is to trace the impact of European ideas on the Ottoman political system during the XVIII-XIX
century. The author tried to analyze the main ways of the penetration of Western political ideas in the Porte and their
place in general system of the state governance. The implementation of the European political ideas in the Ottoman
Empire was bold and far-sighted decision but it also meant the destruction of traditional Muslim society. That is why
supporters of these reforms met on their way a strong opposition of the conservative forces. As a result, a number of
socio-political ideas remained not realized. Further attempts to reform the Ottoman Empire on the European manner,
not taking into account peculiarities of Islamic political system, led to the political and economic decline.
Key words: the Porte, Tanzimat, the Gulhane decree, political structure, sultan, Christian Western civilization,
Muslim East, Islamic society.

Problem statement. We can watch political
transformation in Turkey, which began gradually moving
toward authoritarianism. President R. Erdogan expanded his
powers through a referendum and thus the Parliament has
lost the political initiative and the public − many freedoms.
However, whether it can be considered as a precedent in
Turkish history? The aim of the work is to trace the impact
of European ideas on the Ottoman political system during
the XVIII-XIX century, when, due to a number of
conditions, the government of Porte was forced to establish
cooperation with the Christian Western civilization to
conduct reforms in many spheres of life of the empire.
This issue has not lost its relevance and is therefore
reflected in the scientific literature. Since at least 1950,
Western scientists have been paying special attention to
studying the impact of the French Revolution in the Ottoman
Empire, and later − in the Republic of Turkish Republic. In
this vein noteworthy the work of B. Lewis «The Impact of
the French Revolution on Turkey» [6], in which the author
drew parallels between the two countries and highlighted
some aspects of ideological interaction.
In a wider retrospective some aspects of the research
problems highlighted in the works of Hourani A. [3], Halil
Inalcik, and J.C. Hurewitz [4]. The subject of their study was
the Muslim Middle East and North Africa, which before XX
century have undergone some political transformation under
the influence of European civilization and continued evolve
thanks to Western ideas in the direction of democratization
and state-building.
At the beginning of XXI century, a number of scientists
research the problems of interaction between Muslim Turks
with European Christian civilization. In particular, among
them worth mentioning the works of Yilmaz H. («Islam,
Sovereignty, and Democracy: A Turkish View» [9]),
Catherwood Ch. («A Brief History of the Middle East» [2])
and others. The scientists have made a successful attempt to
compare the process of state building in the Christian West
and the Muslim East and in such a way shown the reasons of
hostility and cooperation between these civilizations.

However, the change vectors of domestic and foreign
policy of modern Turkey requires in-depth study of the
sources of social and political system. Above all, it is the
formation of the ideological basis, which the Turks began to
reform during the XVIII-XIX centuries and completed the
arrangement of the main priorities in 1920-1930.
Results of research. In XVIII-XIX centuries, the Ottoman
Empire stretched on the huge space of the Muslim East. Earlier
powerful state that could even pose a threat to Christian
European civilization the Porte during this period has long
adhered to defense strategy in foreign policy and remained in
deep political, economic and social crisis. There were many
internal and external reasons of overall Ottoman decline.
Noteworthy is the fact that the southern Asian regions of
the Ottoman Empire constantly suffered from attacks of the
nomads of the Arabian Desert, which undermined the local
economy and once again proved the weakness of the central
government, incapability of the Sultan and his entourage to
implement effectively policies and control the vast territory of
the empire. It is therefore not surprising that during this period
the authority of the Sultan's government in the provinces
decreased. The local aristocracy certainly used a difficult
situation in the country, supporting one or another political
force and gaining economic benefit from this. In some places
in Asia and Africa appeared semi-autonomous territories
managed by local dynasties, which formally recognized the
supremacy of the Sultan and pay established taxes to the
general treasury. In particular, there was a similar situation in
Cairo, Baghdad, Damascus, Mosul, etc. [3, p.48-49]
The Porte experienced a deepening of economic crisis
and overall decline due to the great geographical discoveries,
when Europeans began trading with the East (especially
India), bypassing the Ottoman Empire. In addition, the
influx of gold and silver from America to Europe caused a
rise in prices, which also has a negative impact on the
already weak economy of Istanbul. To stabilize the situation
government should raise the taxes. As a result, agriculture
and craft gradually began to decline and farmers were
abandoning populated places in search of a better life.
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Thus, it can be argued that Muslim political system up to
the XVIII century lost the dynamics of its development and
with each further decade, it was increasingly difficult to
compete with the European countries. Not the least role in
this played the fact that Muslim political system closely
related to the religion (Islam), which is essentially a deeply
conservative and therefore leave a little room for reform and
modernization of the state. «In that sense, the Islamic
ideology of the 19th and 20th centuries was radically
different from the Islamic philosophy of the 9th to 12th
centuries. Both the earlier Islamic philosophy and the later
Islamic ideology were born as responses of the Islamic
intellectuals to the challenges posed by the West. However,
the West that the early philosophers had coped with had
been an entirely different entity from the West that
challenged the ideologues of the 19th and 20th centuries.
The Greek and the Roman worlds faced by the Muslim
philosophers of the 9th to 12th centuries were not in a dominating position with respect to the Islamic empires of the
time… The West that imposed itself on the Islamic ideologists
of the 19th and 20th centuries was an overwhelming power,
which came not only with its ideas, but also with its armies,
officials, merchants, missionaries, schools, banks, and opera
houses. The challenge of the West was being felt not just on
the plane of ideas but at every point of life; and the challenger
was not merely a distant competitor but an intervening,
transforming force» [9, p.485].
Because of technical and economic backwardness of the
Ottoman Empire (which was a significant part of the Muslim
East) from leading European countries, Istanbul has given
impetus to a number of reforms in the XVIII-XIX centuries.
The success of western ideas in the Islamic world is
associated with the advance of the material might of the west
– to the establishment of European economic, political, and
military supremacy in much of the Islamic world. With
regard to the political sphere, this process has been delayed
and touched it only after attempts to extend key advances in
science and technology in the military field.
During the century that followed the first proliferation of
these new ideas from Europe, the channels of diffusion
became broader and more numerous. There were several
basic distribution channels of the leading European ideas and
technological advances in the Muslim East. Among them,
we should mention first the military sphere.
Ruling elite of the Porte did not pay attention to scientific
progress in the field of military technology for a long time
and in consequence of such an inaction, the empire became
significantly inferior to the European neighbors (and
competitors at the same time). So starting from the end of
the XVIII century the Ottoman Empire could not withstand
the technological, military and economic onslaught of
Christian Europe and, thus gradually began to lose not only
its influence in the world, but also its own territory. It is
worth to mention the Ottomans’ loss of the Crimea in favor
of the Russian Empire in 1774, temporary loss of Egypt in
favor of France in 1798 and so on.
Since 1730s, the Ottoman government has made several
attempts to reform the army on the European model and in
such a way remedy the situation. For this aim were invited the
French experts who helped create a school of military
engineering. Thus, the most far-reaching military specialists,
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officers were able to make acquaintance with European progressive ideas concerning social, political and economic life.
Since 1789, when the Ottoman ruler became the reformer
Sultan Selim III, the development of military schools of
European standard gained new impetus. Studying French
and Italian language students of such schools were able to
make acquaintance not only with the military affairs but also
with many achievements in other areas of society. In
addition, many officers, intellectuals have had their own
libraries, which consisted mainly of French books. Thus, the
reforms of Sultan Selim III contributed to the emergence of a
new social element in the country − educated young officers.
Those people were fluent in foreign languages and could
communicate with European teachers to learn more about
Western civilization.
In addition, it is equally important to note that during
1720-th under the auspices of the Ottoman government was
established domestic printing house. As a result, a significant
part of foreign literature on various subjects, translated into
Turkish, became available to the public of the Empire.
«On 4th April 1795 the Foreign Ministry in Paris
informed Descorches that the Committee of public Safety
had decided to re-establish the French printing press in
Constantinople, and announced the dispatch of Louis Atier,
director of the French Imprimerie Nationale, to charge of
it… The ambassador was instructed to use this press to the
best advantage of the Republic. The French printing press…
had already printed before 1795 a number of pamphlets,
news bulletins, and the like… In France, too, propaganda
was translated into oriental languages, and printed in the
oriental section of the Imprimerie Nationale, under the
direction of the orientalist Louis Langles. Such for example
was the address of the National convention to the French
people of 9-th October 1794, translated into Arabic by Pierre
Ruffin and published in a quarto brochure with the French
and Arabic texts on opposite pages» [6, p.116-117].
Nevertheless, more important than any newsletters,
pamphlets and newspapers was direct contact, which
Christian Europeans established with local Muslim
population. Particular success achieved in this French who in
the first part of the XIX century actively interacted with
French-speaking and Turkic Muslim intellectuals, freely
discussing the latest political ideas, technical developments
and thus inspired them to deepen relations with the West. So
no wonder that at the beginning of the French Revolution
Ottoman intellectuals were familiar with many European
ideas, technological advances and revolutionary events in
France and systematically and thoroughly analyzed them in
Istanbul. However, «the French Revolution was the first
great movement of ideas tern in western Christendom that
had any real effect on the world of Islam» [6, p.105].
The influence of the great European powers was also
noticeable in the provinces of the empire where foreign
consulates became centers of power that gave diplomatic
patronage of local residents. The scale of this economic and
political support stretched far beyond the scope of
individuals and often extended to entire social communities.
For example in 1774, Russia gained the right to protect the
Orthodox Christian subjects of the Ottoman Empire. By the
early 1850s this had spread, as France sought similar rights
to look out for the Catholic minority, many of whom were
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Greek-Melkite-rite Arab Christians in the Holy Land
(Christians who followed Orthodox rites while being
spiritually loyal to the Roman Catholic Church.) [2, p.139].
Beginning with the 19-th century some Islamic countries,
in particular the Ottoman Empire under sultan Mahmud II
and later rulers, Egypt under Muhammad Ali, Tunisia and
Algeria under French colonial rule undertook major
bureaucratic and military reforms. This reform process
culminated in the dismantling of the old state apparatus and
replacement by the modern state institutions that were
usually copied from the Western models [1, p.67-70].
In the confrontation between reformers and conservative
forces in the Ottoman Empire first got advantage that
allowed them in 1820 -1830 initiate a series of reforms,
known in history as Tanzimat. Among those reforms should
first note the creation of various councils, which have to
solve many urgent problems of the Empire. Those were in
particular Supreme Council of Judicial Ordinances, The
Council of the Tanzimat, Supreme Council of Judicial
Ordinances, The Council of State and the Council for
Judicial Regulations, The Council of Ministers etc. Thus was
made a hint of democracy, although access to participation
in the aforementioned state bodies was severely restricted
and belonged to a narrow range of people from the higher
echelons of Ottoman bureaucracy.
Equally important achievement of the said period of
reforms was the creation of a numerous schools for training
(and retraining) officers, doctors, civil servants and sending a
large number of students to Europe for training. And also
«new foreign-language schools established in each of the
major departments (usually called Translation Office) to
handle the duties of translation and to train young Ottomans to
replace the Greeks who had traditionally performed this
function but who had been driven from official life following
the Greek Revolution. The first and most famous of these
translation offices was established in the Foreign Ministry in
1833, and it became a major source not only of diplomats and
educated bureaucrats but also of the new intelligentsia that
emerged during the remaining years of the empire» [7, p.39].
Thus, the Tanzimat created a centralized government based on
the new Ruling Class − the bureaucrats. All these actions of
the central government of the Porte expanded contacts with
the Christian world, thus deepened the process of rethinking
their ways of further development, and put on the agenda the
acute need for fundamental changes in the country. Thus «in
the span of less than a century, religious norms and values lost
much of their impotence and relevance in the organizational
structure, legitimation patterns, and most impotently in the
worldviews of the new cadres of these new organs of the
modern state» [9, p.484].
«Beginning with the first quarter of the 19-th century,
new political and administrative elites, raised in the newly
established modern schools or in Europe, staffed the new
institutions of the state in many Muslim countries.
Admittedly, bureaucratic modernization and secularization
did not procced at the same scope and speed everywhere in
the Islamic world. The change was more rapid and profound
in the Ottoman Empire and Egypt. French-administered
Tunisia and Algeria, the Muslim-populated areas of Britishdominated India, and sometime later Iran, also joined this
general movement of modern-state building. The net

consequence of this phenomenon was the displacement of
the traditional, religiously oriented bureaucracy by its
modernist, secular-minded successor» [9, p.484].
Thus, because of relations with the countries of Europe
the Ottoman political system gradually began to indicate
some transformations. They were particularly noticeable in
the first half of the nineteenth century when the younger
generation of political leaders who have received a European
education, took part in the process of reforming the empire
in the western manner. A significant role in this process
played the Gulhane decree [8, p.113] signed by Sultan
Abdulmecid in 1839. The document outlined general
principles of reforming the country. «The Gulhane decree is
often seen as one of the most important documents in
modern Middle Eastern history, marking the beginning of
the era of reforms in the Ottoman Empire. This period,
which begins with the announcement of this decree and ends
with the promulgation of a Western-style constitution, is
collectively known in Ottoman history as the Tanzimat, or
the Reordering, which can be seen as a combination of
influences both Western and Ottoman» [4, p.1]. Interestingly,
the document was created during a series of military and
politic defeats of the Porte, that once again demonstrated to
the world the weakness and incompetence of the empire.
That is why author of the decree attempted to combine
traditional Islamic principles and laws with the latest
European developments in social, political, economic and
military spheres.
Despite the fact that the aforementioned decree provided
for the introduction of a number of progressive laws and
principles of the state and public body functioning, it met
severe resistance of all Ottoman conservative forces, which,
for various reasons (personal gain, faith, traditions, etc.),
tried to keep traditional methods of state management.
Therefore, it is not surprising that many of the proposals
mentioned in the Gulhane decree, remained unimplemented.
Thus, the Gulhane decree was an attempt to lay the
European idea of patriotism in the foundation of the
Ottoman political system. Today researchers agree that this
was not the time for implementing these ideas. As noted in
this connection the Ottoman statesman and diplomat Ahmad
Vefik Pasha, «an effort in Turkey to implement the
European idea of patriotism over the ancient traditions of
development and functioning of the political system could
not only bring success but inevitably weakened the Ottoman
empire, which began to lose its power and independence» [5,
p.89-90]. One of the problems was that the reformers, «after
having denied the role of Islam as the basis of the sovereignty of the modern state, redefined sovereignty as
belonging to the «nation»… Accordingly, the national community was considered to be the new ethical community,
replacing the Islamic community, in which an individual
would find his/her true identity and the real meaning of
his/her life… Thus, the principle of national sovereignty
replaced religious or divine sovereignty. It should be noted
that this transformation of the basis of sovereignty from
religion to nation in the land of Islam was quite in tune with
the dominant Western ideas of the time, stemming from the
American and French revolutions, German romantic
nationalism, and liberal nationalism» [9, p.485-486].
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Thus, the spread of European socio-political, economic,
technical ideas and military strategy in the Middle East had a
significant impact on the Ottoman Empire. Rulers of the
Porte long adhered to conservative ideas in governing of the
state and therefore did not conduct significant reforms.
Therefore, in the XVIII-XIX centuries Istanbul could not
compete with the leading countries of Western Europe
neither in trade, nor on the battlefield. Thus was opened the
way for the penetration of the leading European ideas and
achievements in different fields and areas of society.
The first most powerful distribution channel of European
knowledge in the Ottoman Empire was a military sphere. To
protect the vast territory sultan needed a strong army, trained
and equipped with the latest models of science and
technology. For this opened a number of schools with
European instructors and training programs through which
local residents also acquainted with leading Western ideas in
politics, economics, medicine and so on. Muslim Turks
enhance cooperation with European Christian civilization
due to the introduced by the Ottoman government practice of
sending military officials and diplomats abroad for study
languages. Thus in the empire appeared a new stratum of the
population – the bureaucracy, who was educated, fluent in
foreign languages and sought to reform the birthplace on the
European standard.
Conclusions. Reforms in the Ottoman Empire in the
nineteenth century, known in history as Tanzimat, were bold
and far-sighted. Particularly equalization of all the
inhabitants of the empire before the law, an attempt to
introduce constitutional document, transformation of
administrative governing and of tax laws, general
conscription and a number of other innovations helped
transform the Porte into a leading modern state, but they also
meant the destruction of traditional Muslim society. That is
why Tanzimat supporters met on their way a strong
opposition of the conservative forces, which not only
hindered the enforcement of the new European ideas and
technological advances, but also tried to remove from power
the reformers. Thus, a number of socio-political ideas
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remained on paper only, not realized. Further attempts to
reform Porte on the European manner, not taking into
account peculiarities of Islamic political system, led to the
political and economic decline.
After the collapse of the Ottoman Empire, Kemal Ataturk
started the modernization process in Turkey based on the
ideas and achievements that have been implemented during
the XVIII-XX centuries. Therefore, the study of the paths of
the Porte interaction with the leading countries of Western
Europe in the field of ideas is the key to understanding many
socio-economic and political problems of modern Turkey.
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Разіцький В.Й.,
к.і.н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
Україна, м. Київ
ЄВРОПЕЙСЬКІ ІДЕЇ В ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (XVIII-XIX СТ.)
Розвиток Османської імперії тривалий час ґрунтувався на основі консервативних принципів Ісламу, які виключали
можливість проведення докорінних змін у суспільному та державному організмі. Таким чином до XVIII ст. динаміка
розвитку Порти стрімко знижувалася, що стимулювало офіційний Стамбул розширити контакти і взаємодію з
християнською Європою з її прогресивними технологіями та вагомими досягненнями в соціально-економічній,
політичній і військовій сферах. Метою роботи є прослідкувати вплив європейських ідей на османську політичну
систему протягом XVIII-ХІХ ст. Автор зробив спробу проаналізувати основні шляхи проникнення Західних
політичних ідей в Порту і їх місце у загальній системі державного управління. Втілення європейських політичних ідей
в Османській імперії зазначеного періоду було сміливим та далекоглядним рішенням команди реформаторів, хоча,
разом з тим, всі ці зміни призвели до поступового руйнування традиційного мусульманського суспільства. Тому й не
дивно, що прихильники реформ зустріли на своєму шляху потужну опозицію із представників консервативних сил, які
не бажали таких докорінних змін у суспільстві. Таким чином ціла низка соціально-політичних реформ так і
залишилися не реалізованими, а подальші спроби реформувати Османську імперію за європейським зразком, не беручи
до уваги особливості ісламської політичної системи, призвели до політичного та економічного занепаду.
Ключові слова: Порта, Танзімат, Гюльханейський декрет, політична структура, султан, християнська Західна
цивілізація, мусульманських Схід, ісламське суспільство.
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АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ ШЕВЧЕНКО – ПРЕДСТАВНИК
МОЛОДОЇ ГЕНЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ
Відродження України і всебічний розвиток національної державності неможливі без її активної
зовнішньополітичної діяльності і зміцнення міжнародній арені. З 2015 року Андрій Шевченко виступає на
дипломатичній службі як Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді. Автор аналізує роль і місце
А. Шевченка в зовнішній політиці України. Доведено, що діяльність А. Шевченка сприяє зміцненню і розвитку
України як незалежної демократичної держави; забезпеченню стабільності міжнародного становища
України; збереженню територіальної цілісності, непорушності кордонів; тощо.
Ключові слова: Андрій Шевченко, Канада, дипломат, зовнішня політика.
Постановка проблеми. Відродження України і
всебічна розбудова національної державності неможливі
без її активної зовнішньополітичної діяльності й
утвердження на міжнародній арені. У контексті
викликів, перед якими сьогодні стоїть Україна (анексія
Росією Криму, російська агресія на Сході України
тощо), виникла необхідність аналізу вітчизняного
досвіду
в
ділянці
дипломатичних
відносин,
виокремлення в ньому місця і ролі фахівців у сфері
міжнародних відносин, що слугуватиме увиразненню
національних інтересів України, визначенню її
зовнішньополітичних пріоритетів стосовно ключових
світових політичних сил та регіональних особливостей
української міжнародної стратегії.
З-поміж наявного здобутку вітчизняних дослідників
зовнішньої політики сучасної України насамперед варто
відзначити ґрунтовну колективну працю фахівців
Національного інституту стратегічних досліджень та
Національного
інституту
українсько-російських
відносин «Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети
та сценарії розвитку» (1999) теми [1], у якій
проаналізовано
актуальні
проблеми
вітчизняної
зовнішньої політики, подано обґрунтовані оцінки
основних її напрямів, а також спрогнозовано ймовірні
сценарії розвитку на перспективу. Незважаючи на те, що
сучасний стан розвитку вітчизняної дипломатії є
об’єктом розгляду авторів серйозних наукових студій,
енциклопедій, довідників тощо, персоналістичний
напрям практично не розроблений.
Мета роботи полягає в аналізі діяльності
Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді
Андрія Віталійовича Шевченка в контексті сучасної
зовнішньополітичної стратегії України, в увиразненні
людського чинника в дипломатичній службі.
Виклад основного матеріалу. Андрій Віталійович
Шевченко – представник
тієї
молодої
генерації
української дипломатії, яка сьогодні творить її новітню
історію. А.В. Шевченко – професійний журналіст: 1999
року з відзнакою закінчив Інститут журналістики
Київського університету імені Тараса Шевченка, став
магістром журналістики, а також упродовж 1994–1996 рр.
навчався в Національному університеті «Києво-

Могилянська академія» на факультеті суспільних наук.
Він удосконалював свій фаховий рівень та підвищував
освіту у вишах США (2008 р. – стипендіат Єльського
університету,
2009 р. – стипендіат
Стенфордського
університету. А.В. Шевченко ввійшов в історію
становлення вітчизняної журналістики як політичний
журналіст, представник молодої національно свідомої
високоосвіченої
генерації
української
мас-медіа.
А.В. Шевченко відбувся як політик, він народний депутат
України V, VI та VII скликань (у 2006, 2007 та 2012 рр.),
упродовж 2006-2012 рр. був головою Комітету свободи
слова, наймолодшим головою комітету Верховної Ради
України. У 2012-2014 рр. обіймав посаду першого
заступника голови Комітету з прав людини.
А.В. Шевченко став автором 60 законодавчих актів,
ухвалених українським парламентом, з-поміж іншого,
Закону про доступ до інформації – наріжного каменю
українського антикорупційного законодавства [2;3;4;5].
Варто наголосити, що ґрунтовна освіта А.В.Шевченка
(журналістська та політологічна) наклала відбиток на
його дипломатичну діяльність. Цікаво, що ще на
початках свого фахового становлення він виявляв
професійний інтерес до міжнародної політики. На увагу
заслуговують творчі проекти А.В. Шевченка 1998–
1999 рр., коли він був кореспондентом телепрограми
Олександра Ткаченка «Обличчя світу» (телеканал
«Інтер»), зокрема програми про генсека НАТО Хав'єра
Солану, російського політика Бориса Березовського,
генерального секретаря ООН Кофі Аннана, виконавчого
директора МВФ Мішеля Камдессю, президента
Світового Банку Джеймса Вулфенсона, білоруського
політика Станіслава Шушкевича та ін. Упродовж
наступних трьох років А.В. Шевченко-журналіст
активно співпрацює із зарубіжними радіостанціями:
1999 р. – кореспондент радіо «Ukrainian Broadcasting
Network» (Нью-Йорк), 1999–2003 рр. – кореспондент
американського радіо «Голос Америки». Загалом 1993–
1997 рр. він кореспондент газет «Наш час», «Українські
вісті» (Едмонтон, Канада), «Час/Time» (США) та ін.
Отже, є підстави стверджувати, що дипломатична
діяльність А.В. Шевченка розпочалася ще до його
призначення 2015 р. Надзвичайним і повноважним
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послом України в Канаді: він активно проявив себе в цій
царині на ниві міжнародної журналістики [2;4;5].
Провідними
рисами
Шевченка – журналістика,
політика, а відтак і дипломата стали чесність, високий
рівень національної свідомості та громадянської позиції.
Саме він став обличчям чесної української журналістики.
Отже, до призначення на посаду Посла України в Канаді,
А.В. Шевченко досяг значних кар’єрних успіхів у
політиці та у сфері мас-медіа, він був добре відомий в
Україні та поза її межами як громадський активіст і
правозахисник. Пріоритетами в його професійній,
політичній та громадській діяльності стали свобода слова,
європейські цінності, виборче законодавство, зміцнення
громадянського суспільства, утвердження суспільного
мовлення в Україні тощо. Ще на початку своєї кар'єри в
ЗМІ у 1990-х рр. А.В. Шевченко працював київським
кореспондентом канадської газети «Українські новини»,
яка базується в Едмонтоні. 2004 р. він став обличчям
Помаранчевої революції для тисяч телеглядачів в Україні
та поза її межами.
З 24 вересня 2015 року А.В. Шевченко – Надзвичайний і
повноважний посол України в Канаді [2;3].
Дипломатичний портрет А.В. Шевченка становить
поєднання високих професійних якостей, моральних
чеснот та громадянської позиції й національної
свідомості, що великою мірою наклало відбиток на всю
дипломатичну місію України в Канаді. Аналіз
джерельної бази дає підстави для висновку, що сьогодні
посольство України в Канаді позиціонується як центр
українства не тільки за формою, а й духом та суттю, у
всіх виступах А.В. Шевченка у пресі, на радіо, на
офіційних зустрічах простежуються патріотизм та
почуття чину, тобто дієвої любові до України.
А.В.Шевченко спрямовує свою дипломатичну діяльність
для зміцнення та розвитку українсько-канадських
відносин, чому сприяє «молодий ентузіазм, політичний
досвід і бажання працювати». Професійні та особистісні
якості Шевченка-дипломата створили «потужний базис
для подальшого ефективного зростання українськоканадських відносин» [2].
Сьогоднішні
відносини
України
та
Канади
перебувають на дуже високому рівні взаємної довіри та
підтримки. Канада є однією з перших країн, яка за умов
агресії Росії «блискавично» надала Україні військовотехнічну допомогу, і є одним з найпотужніших адвокатів
та надійним партнером України в світі. МЗС Канади є
ініціатором введення [6] та збереження санкцій проти
Російської Федерації через її агресію в Україні, зокрема
міністр закордонних справ Канади Стефан Діон зазначив,
що Канада наполягає на тому, щоб «всі країни були дуже
жорсткими щодо цих санкцій» [7]. Таким чином, така
позиція Канади є реальними кроками, які покликані
підтримати ефективність чинних санкційних заходів,
підкреслити продовження трансатлантичної єдності у
відповідь на дії Росії в Україні, підтримати тиск на Росію
для виконання нею у повному обсязі своїх Мінських
зобов’язань і політику невизнання незаконної анексії
Росією Криму. Канада у своїх кроках є постійною. Таку ж
послідовну
політику
щодо
Росії
проводить
А.В. Шевченко як Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Канаді [2; 3; 4]. Можемо виокремити ключові
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пріоритети дипломатичної діяльності А.В. Шевченка:
політична підтримка, яка гарантуватиме, що Канада й
надалі залишатиметься лідером у міжнародній коаліції на
захист України, військово-технічна співпраця та зона
вільної торгівлі, яка вимагає наповнення реальними
інвестиційними проектами [5].
У політичному вимірі Україна постійно відчуває
підтримку з боку Канади. Так, за активної участі
А.В. Шевченка в Парламенті Канади 13 квітня 2016 року
оголошено про утворення групи дружби з Україною. До
неї увійшло 84 депутати з обох палат. Група стала
найбільшою з-поміж аналогічних груп у канадському
Парламенті. Головою групи обрано ліберала Бориса
Вжесневського, відомого своїми активними виступами
на підтримку України. Серед його заступників – інші
відомі політики, що регулярно піднімають українські
питання в Парламенті, – Рейнелл Андрейчук, Джеймс
Безан, Джулі Джерович. До групи увійшла і міністр
праці, депутат українського походження Мері-Енн
Мигичук. Посол України в Канаді А.В. Шевченко
виокремив пріоритети для співпраці між парламентами
двох країн: оборона, Угода про вільну торгівлю між
Україною та Канадою, фінансова допомога модернізації
України. У Верховній Раді України раніше утворена
аналогічна група міжпарламентських зв’язків з Канадою,
до якої увійшло 64 депутати [2;4].
Отже, А.В. Шевченко шляхом активної дипломатичної
діяльності зміцнює та розвиває українсько-канадські
стосунки, свідченням чого є, до прикладу, і відзначення
2016 року Канадою Дня Незалежності України [2],
святкування світового Дня вишиванки в парламенті
Канади [2], у яких узяли участь Прем’єр-Міністр Канади
Джастін Трюдо, федеральні міністри та члени парламенту,
інтерни Канадсько-Української Парламентської Програми
(CUPP), співробітники Посольства України, а також
українська громада Оттави. Канада активно підтримувала
й підтримує українських політичних в’язнів, які
перебувають в Росії, а також тих, які піддаються
постійним репресіям з боку Росії. Канада жорстко
засуджує анексію Криму та російську агресію в Україні,
а також є одним зі світових лідерів за обсягами прямої
допомоги Україні. Також Канада вимагає відміни
незаконного та аморального рішення заборони Меджлісу
як «екстремістської організації». Таким чином,
зазначене вище засвідчує політичну підтримку України
Канадою і утверджує в думці та дає гарантії, що Канада
й надалі залишатиметься лідером у міжнародній коаліції
на захист України, надання фінансової допомоги
України [2;3;4;5].
Ключовим пріоритетом дипломатичної діяльності
А.В. Шевченка є співпраця у створенні зони вільної
торгівлі,
яка
вимагає
наповнення
реальними
інвестиційними проектами та фінансовою допомогою. У
грудні 2015 року уряд Канади оголосив про виділення
13,6 млн. кан. дол. з метою розвитку інвестиційного та
торговельного співробітництва між Україною і Канадою,
а також з метою допомогти українським малим і
середнім підприємствам отримати доступ на канадський
та глобальні ринки. Проект «Підтримка інвестиційного
та торговельного співробітництва між Україною та
Канадою» розрахований на період 2016-2022 рр. [2]. 11
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липня 2016 року в Києві Прем’єр-міністром Канади Дж.
Трюдо було підписано Угоду про вільну торгівлю між
Україною та Канадою. Підписання угоди стало
символічною віхою у взаєминах між обома країнами та
заклало підґрунтя для подальшого активного розвитку
двосторонньої торгівлі та економічної взаємодії загалом.
Ці важливі для України ухвалені документи – результат
активної дипломатичної діяльності А.В. Шевченка, яка
засвідчує: Канада та Україна мають величезний
потенціал співпраці [5].
Окремий напрям діяльності А.В. Шевченка пов'язаний
із тісною співпрацею з українцями Канади. Слід
наголосити, що Канада проводить послідовну і
цілеспрямовану політику у сфері культури та
забезпечення культурних прав національних меншин:
ще 1971 року в країні була запроваджена офіційна
політика багатокультурності, спрямована на підтримку
та взаємодію культур різних національностей. Власне,
цим фактом і зумовлений наріжний вектор
дипломатичної діяльності А.В. Шевченка, що накладає
відбиток на особливості українсько-канадської співпраці
в культурно-гуманітарній сфері. Вони, зокрема,
зумовлені наявністю 1,2 мільйонної української діаспори
в Канаді, що має надзвичайно розвинену систему
громадських та культурних організацій, наукових та
дослідницьких установ, музеїв, художніх колективів,
мистецьких об’єднань тощо. Закономірно, що
новопризначений Посол України в Канаді з-поміж
перших кроків свого перебування на цій посаді зробив
крок у бік налагодження тісної співпраці з українською
діаспорою: проводом українських інституцій у Торонто
та з керівництвом та членами Дорадчої ради Конгресу
Українців Канади (19 грудня 2015 року) [2;4;5], де
обговорювалися питання подальшої підтримки Канадою
України у військово-технічній сфері. Було окреслено
пріоритети подальшої співпраці з українською громадою
Канади та окрему увагу було приділено перспективам
активізації науково-освітнього співробітництва та
молодіжних обмінів. Отже, така діяльність А.В.Шевченка
спричиняє прямі міжособистісні контакти між
громадянами України та Канади, а також безпосереднє
співробітництво між українськими організаціями в
Канаді та подібними установами в Україні. До цих
інституцій у Канаді належать, зокрема, Село спадщини
української культури, поблизу м. Едмонтон, провінція
Альберта; Канадський інститут українських студій, м.
Едмонтон, провінція Альберта, відділення Інституту є в
м. Торонто; Український центр засобів і розвитку при
коледжі Гранта МакЕвана, м. Едмонтон, провінція
Альберта; Українсько-Канадський Архів-Музей Альберти,
м. Едмонтон, провінція Альберта; Український музей
Канади, м. Саскатун, провінція Саскачеван, відділення
музею є в м. Торонто; Прерійський центр дослідження
української спадщини при Університеті Саскачеваню,
м. Саскатун, провінція Саскачеван; Інститут Св. Петра
Могили, м.Саскатун, провінція Саскачеван; Центр
Українсько-Канадських студій при Манітобському
університеті, м. Вінніпег, провінція Манітоба; Український
культурно-навчальний центр «Осередок», м. Вінніпег,
провінція Манітоба; Інститут святого Володимира,
м. Торонто; Українсько-Канадський Дослідчо-Докумен-

таційний Центр, м. Торонто; Український дослідницький
інститут, м. Торонто; Музей Тараса Шевченка,
м. Торонто; Канадсько-українська мистецька галерея,
м. Торонто; Музей українського народного мистецтва,
м. Міссіссага, провінція Онтаріо та ін. [2].
Щороку в різних містах Канади відбуваються до 10
українських фестивалів, серед яких найдавнішим є
Канадський національний український фестиваль, що
проходить в м. Дофін з 1965 року, а також Український
фестиваль у м. Торонто, що є найбільший українським
фестивалем Північної Америки [2].
Надзвичайний і Повноважний посол України в
Канаді є постійним гостем та учасником таких заходів.
Лише впродовж лютого-квітня 2016 року Надзвичайний
і Повноважний посол України в Канаді здійснив низку
робочих візитів: 7 лютого – поїздку до Монреалю [2], де
зустрівся з українською громадою у рамках заходів,
присвячених 75-тій річниці Конґресу Українців Канади
та 125-тій річниці поселення українців у Канаді, з
Президентом Світового Конґресу Українців (СКУ)
Євгеном Чолієм, на якій обговорювалися питання
поглиблення співробітництва між Посольством України
та СКУ, у тому числі забезпечення міжнародної
підтримки нашої держави. 8 квятня 2016 року Посол
України А.В. Шевченко взяв участь в урочистостях у
м. Торонто, присвячених 75-їй річниці Конгресу
Українців Канади [2], де в рамках спілкування з
українською громадою Канади відбувся круглий стіл за
участі Посла України в Канаді Андрія Шевченка, Посла
України в США Валерія Чалого та Президента КУК
Павла Ґрода. Під час круглого столу порушувалися
питання щодо збройної агресії РФ проти України,
виконання Мінських угод, боротьби з корупцією та
перспектив євроінтеграції України. Захід відвідали
близько 500 осіб – депутати федерального та провінційного
парламентів, керівники організацій української громади
провінції Онтаріо, представники наукових кіл та
духовенство [2;3].
Сьогодні між Канадою та Україною налагоджена
тісна науково-технічна співпраця. Ключовим державним
органом Канади, який відповідає за здійснення
технічного співробітництва з іншими країнами, є
Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA).
Співпраця з CIDA відіграла ключову роль у
започаткуванні та розвитку українсько-канадського
науково-технічного
співробітництва,
взаємодії в
юридичній сфері, що сприяло встановленню контактів
між багатьма державними установами, науковими та
освітніми закладами України й Канади.
Висновки. Таким чином, до призначення на посаду
Посла України в Канаді А.В. Шевченко досяг значних
кар’єрних успіхів у політиці та у сфері мас-медіа, він був
добре відомий в Україні та поза її межами як
громадський активіст і правозахисник. Ще в 1990-х рр.
працював київським кореспондентом канадської газети
«Українські новини», яка базується в Едмонтоні. З 24
вересня 2015 року А.В. Шевченко – Надзвичайний і
повноважний посол України в Канаді. Дипломатичний
портрет А.В. Шевченка становить поєднання високих
професійних
якостей,
моральних
чеснот
та
громадянської позиції й національної свідомості, що
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великою мірою наклало відбиток на всю дипломатичну
місію України в Канаді. А.В. Шевченко спрямовує свою
дипломатичну діяльність для зміцнення та розвитку
українсько-канадських відносин, чому сприяє молодий
ентузіазм, політичний досвід і бажання працювати.
Сьогоднішні відносини України та Канади перебувають
на дуже високому рівні взаємної довіри та підтримки.
Канада за умов агресії Росії блискавично надала Україні
військово-технічну допомогу, і є одним з найпотужніших
адвокатів та надійним партнером України в світі. МЗС
Канади є ініціатором введення та збереження санкцій
проти Російської Федерації.
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ANDRIY VITALIYOVYCH SHEVCHENKO – REPRESENTATIVE OF THE YOUNG GENERATION
OF UKRAINIAN DIPLOMACY
Revival of Ukraine and comprehensive development of national statehood is impossible without its active foreign policy
activities and strengthening the international arena. As of 2016 Andrii Shevchenko serves at the diplomatic service as
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to Canada.
The author analyzes the role and place of А. Shevchenko in Ukraine's foreign policy; biographical data of Ukrainian
diplomats is set, which enables to objectively evaluate their foreign-policy activities. It is proved that A. Shevchenko activity
contributed to strengthening and development of Ukraine as an independent democratic state; ensuring stability of
international position of Ukraine; preservation of territorial integrity, inviolability of borders; integration of the national
economy into the global economic system for its full economic development.
Key words: Andriy Shevchenko, Canada, diplomat, foreign policy.
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професор кафедри політології та державного управління НПУ імені М.П.Драгоманова
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ПРАГМАТИЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В статті з’ясовано, що трансформаційні процеси належать до наукових проблем, які перебувають в
центрі уваги дослідників пострадянського простору, а звідси вивчення закономірностей та виявлення
причинно – наслідкових зв’язків розвитку соціальної і політичної систем є важливою справою, а проблема
присутності прагматизму в українських трансформаційних процесах піднімає глобальні соціально –
політичні питання та висвітлює результати наукових шукань.
Ключові слова: політика, політичні теорії, прагматизм, трансформація.
Постановка проблеми. В контексті прагматизму
розглянуто його суспільно – політичний вимір періоду
трансформації, а також ознаки прагматичної поведінки
державної влади. Прагматизм державної влади втримав
країну від розвалу та зберіг громадянський спокій. Була
зроблена спроба проаналізувати вплив позитивних та
негативних якостей прагматизму на трансформацію
соціально – політичної системи та політичне життя в
Україні. Таким чином, основною метою даної статті є
аналіз трансформаційних процесів та їх розгляд в різних
галузях: геополітики, економіки, соціальної технології,
соціології і політології та інші.
Виклад основного матеріалу. Трансформація (від
лат. transformatio – перетворення, зміна) – перетворення
соціальних інститутів, соціальних структур, що часто
супроводжуються їх докорінною зміною [1, C.465].
Філософський словник визначає трансформацію як
взаємно стимулюючі зміни моделей соціальної дії, з
одного боку, і функціонування соціальних інститутів,
пов’язаного з навмисним, цілеспрямованим впливом
номінальних установ (формальні норми, процедури або
правила) – з другого [2, C.599].
Суспільні науки використовують це поняття з 50-60-х
років ХХ ст. для означення радикальних структурних
змін у громадсько – політичному житті, у напрямі,
характерному для країн західної цивілізації. У такому
контексті трансформація виражає перехід до нового
стану суспільної організації (побудованої за моделлю
західного суспільства).
Одна з основних причин виникнення трансформації –
це те, що соціосистема природно прагне зберегти свою
рівновагу, але з наростанням внутрішнього напруження
стає можлива керована ззовні чи зсередини
трансформація суспільства та його окремих інститутів.
Однією з однак трансформаційних процесів в Україні
є криза ідентичності, яка розпочалася ще тоді, коли в
суспільстві почали утверджуватись подвійні стандарти й
виразно окреслили привілейовані особи, що формували
переважно із компартійних службовців. Виникла
подвійна офіційна імперська ідентичність: з одного
боку, ідентифікуюча уява породжувала таку конкретну
колективність як «радянський народ», а з другого –
«українці», «грузини», «латиші» та ін.. саме ця подвійна
ідентичність
уможливила
розквіт
національних
незалежницьких ідеологій в кінці 80х рр. ХХ ст.

Слід взяти до уваги ту обставину, що «найбільшим
досягненням» системи була т.зв. радянська людина,
«homo sovieticus» – тобто соціальний індивід або, якщо
хочете, соціально – антропологічний тип, який поєднував
у собі ритуальну відданість комуністичним процедурам
радянської соціальної педагогіки та орієнтацію на
здоровий глузд, налаштованість на виживання й
соціальне утвердження за будь – яку ціну, моральний
ідіотизм тощо. Парадокс полягає в тому, що саме такий
соціально – антропологічний тип утворював основу
інституцій,
які
мали
репрезентувати
головну
ідентифікаційну модель, нав’язувати її індивідам.
Можна констатувати: питання ідентичності – це
зрештою, і питання, а, можливо, й питання безпеки.
Проте, якщо належність до неформальних інституцій
виглядає як передумова і гарантія індивідуальної
безпеки, то функціонування офіційних моделей
ідентичності – як гарантія колективної безпеки, у цьому
сенсі доречно говорити про кризу колективної безпеки.
Важливим зрушення стає те, що безпека віднині
більшою мірою асоціюється з незалежністю, ніж
залежністю. Цей культурний і соціополітичний феномен
ще й досі не оцінений належним чином, а кульмінацією
цих радикальних умонастроїв можна вважати, що 90%
підтримка ідеї утворення незалежної української
держави на грудневому 1991 р. референдумі –
закономірний прагматичний результат радикальної
зміни у колективних умонастроях [3, C.623].
У численних дискусіях про усталення новітньої
української державності щоразу відтворювалась теза про
випадковий характер незалежності. Її повторювали як
критики суверенітету, так і прихильники. Посилаючись
на випадковість, критики суверенітету виконували
сподівання на недовговічність існування державного
новоутворення, апелюючи до певної логіки історії, а
прихильники
були
переконані
у безхмарному
прагматичному майбутньому України [4, C.580].
Отже, циркуляція свідомості критиків довкола
випадковості має подвійний вимір – онтологічний і
політичний. Сприймання перебігу соціально – політичних
трансформацій
у
рамках
дефініцій – таких
як
раціональність, моральна виправданість, історична
несправедливість, доцільність, недоцільність почало
втрачати усякий сенс під впливом прагматизму. Тим
більше сумнівною на тлі пережитих розчарувань виглядає
категорія істини. І з цього погляду видається знаменною й
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знаковою та теоретична шана, що її висловив Річард Рорті
на адресу різниці між варваром та цивілізованою
людиною, запропонованою Йозефом Шумпетером.
Ця відмінність полягає у непорушному дотриманні
певних переконань, які відрізняють цивілізовану людину
від варвара; а термін переконання символізує вибір тих
чи тих цінностей таких, як системи норм, що їх
збирається дотримуватись індивід. Розвиваючи це
протистояння, Рорті вважає, що саме визнання
випадковості словника, що в ньому карбуються найвищі
сподівання, є визнання випадковості свідомості
цивілізованої людини, яка залишається вірною цій
випадковості. Існування держави, як такої, і національної
держави, зокрема неодноразово підтверджувало звичку не
вірити у те, що не має користі.
Незважаючи на закритість радянського суспільства
та ідеологічне засилля з боку держави, пострадянський
соціум загалом виявився готовий до засвоєння
прагматичного світогляду.
В цей ж період виникає покоління еліт – романтиків,
прагматиків. Еліта прагматиків виокремилася переважно
з середнього ешелону колишньої компартійної
номенклатури та представників
агропромислового
комплексу командної економіки. В умовах політичної,
економічної, правової ідеологічної нестабільності в
Україні початку незалежності їй довелося керувати
державою. Прагматизм державної влади з одного боку
втримав країну від розвалу та зберіг громадянський
спокій, а з іншого - не виробив жодного стратегічного
курсу розвитку, оскільки зводився до балансування між
різними силами та задоволення персональних потреб.
Сьогодні в Україні політичний та економічний
прагматизм підмінено безперестанним гострим ідеологічним
протиборством революційного характеру, яке найчастіше
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має дуже мало спільного з вирішенням проблем
конкретної людини. Причому ця боротьба часто
позбавлена сенсу для більшості громадян України, бо її
учасники час від часу висувають ілюзорні ідеї, які ніде,
ніколи і ніким не були і навряд чи коли будуть
реалізовані [5].
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The article highlights the benefits of interdisciplinary studies in general and in linguistics in particular. It provides a
theoretical insight into the issue of relations of the elements of certain binary syntactic structures which correspond to
algebraic types of relations; to show the similarity of the two is the aim of the article. Depending on the relations between
the components of comparisons, similes, adversative constructions, specification, generalization and metaphor
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The statement of a problem. Whatever the thoughts on
the matter, the author, nevertheless, believes that although
philology is a humanistic science, linguistic research
methods should, if possible, be close to the methodology of
the exact sciences, especially if the work is being done in
line with paradigmatics. Thus, linguists started to apply
certain laws of logic or mathematics while analyzing
different language phenomenon, here belong the works of
M.J. Cresswell (1973); A. Kasher (1975); E.L. Keenan
(1975); J. van Benthem (1991), J. Groenendijk (1991),
D. de Jongh (1991), M. Stokhof (1991), H. Verkuyl (1991),
who used a collective pseudonym L.T.F. Gamut, and others’.
The purpose of the article is to show the similarity of
the relationships occurring within certain syntactic structures
and the algebraic ones existing between variables.
The statement of the main material.
1. Linguistics in terms of an interdisciplinary approach.
At a certain stage of the development of linguistics
researchers felt that the capability of linguistics is too limited
to solve its problems, this is why the methods of statistical
analysis began to enter linguistic research; this is how
psycholinguistics came into being, behaviorism developed,
etc. The synthesis of sciences, undoubtedly, enriched
linguistics greatly, as in this way it expanded its vision of
problems and began to move towards interdisciplinarity.
This is how the results obtained by linguists began to
integrate with the research output of the specialists of other
scientific paradigms, ending narrow-subject disunity.
A systematic, interdisciplinary approach always provides
an opportunity to improve disciplinary investigations since
the phenomenon on the «borderline» is studied more
thoroughly and being analyzed from different angles.
Multipronged studies of boundary phenomena by different
specialists are able to provide effective solutions to
complicated problems. However, it is extremely important
that the knowledge gained by various specialists not come
into conflict, but be perfectly complemented to the relevant
extent, and, taken in its summation, create a global system of
knowledge about a certain phenomenon that would be

veritable for each separate discipline in each of its
manifestations.
An indication of the reliability and accuracy of research
must be the fact that local knowledge about the object of
analysis within one discipline should not contradict the
principles of a different related (or even better non-related)
discipline and be true for each of them. Thus, the research
results, for example, in linguistics should not come into
conflict with the provisions of psychology, sociology,
defectology, philosophy and even physiology or
mathematics. Of course, the situation would be ideal if a
researcher were equally a professional philologist,
psychologist, physiologist, mathematician, etc., but it would
sooner be an exception to the rule and not a normality. In
most cases, the reality is that being a professional in one
field, a person is a dilettante in another area of research.
However, if we consider dilettantism not as a negative
phenomenon only, but as a keen interest in the results of the
work of other professionals, it is unlikely to harm their own
investigations. Speaking about the possibility of application
of the results and methods of one science in another one
means using the laws and regulations of this science («a
donor science») at the average user level to improve one’s
own professional area of expertise («a recipient science»).
The reliability of the gained results is the highest when
one finds the regularity in the essence of the systems of
fundamentally different natures. In the case of linguistic
studies, it may be the search for regularities in patterns of
language systems or speech phenomena that would be
similar to the patterns of mathematical models or
mathematical relations. In this case the essence of an
analyzed unit will be the maximum close to an unambiguous
interpretation which, naturally, will reduce the risk of the
author's subjective component presence, which is sometimes
considered, and not always unreasonably, a notorious
characteristic of research within the humanities.
2. Formulas in linguistics.
The fundamentals of mathematical linguistics were laid
last century, in the 50's, after realizing the «systematic state
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of languages», described by F. de Saussure, and the
emergence of structural grammar by N. Chomsky. Since
then, only the structural approach has remained in
linguistics, and mathematical linguistics became a
mathematical subject, but not completely separated from
linguistics. As a result, some linguists continue to implement
N. Chomsky’s ideas trying to model the structure of
languages and speech, others consider the language a living
organism that cannot be formalized because it is constantly
changing. However, all living organisms, given even
animate ones, which are a standard of life, exist within
(relatively) well-organized systems, submitting to their laws:
let them be the laws of nature, but still those are laws. And
where there are laws – there is a system; where there is a
system – there is a model and a formula. Of course, the
formal coding of a language and speech should not be
understood too strictly and their total formalization is hardly
possible, that is why a relatively ordered system and the
generalization of its laws is meant. One cannot model or
formalize only chaos, which, clearly, is not a language or
speech.
Any language is a fairly accurate formation, a clear
system with inherent hierarchy, the study of which cannot
allow subjectivity. Speech, where contexts reign – is a more
freedom-loving environment, but still it is a relatively
orderly environment, the study of which can make use of
similar models, principles, and approaches to the ones that
are used during the analysis of highly-ordered systems.
The studies, which are not intended to comply with
provisions of other paradigms, risk becoming inherently selflimited: linguists often use different interpretation formulas,
but the vast majority of them are local models that can be
interpreted within the scope of linguistics only. Typically,
these formulas represent a qualitative and quantitative
composition of the studied units (similar to a chemical
formula) indicating the sequence of elements, which is,
basically, sufficient to encode a particular concept as a unit
of the paradigmatic system. In syntagmatics, however, where
one element enters into relationship with another, a simple
list and sequence of the elements in the formula is not
enough if such an abstract model lays claim to having the
status of a formula. If there are certain relations, the formula
would be more accurate if it displayed these relations (as
physical or mathematical formulas do) and not only
enumerated the components.
If to proceed from the fact that there are at least two
elements in any kind of relationship, it is but logical that any
binary syntagmatic structure would always correspond to
some type of relationship. And if there are relations, they can
be formalized and algebraically displayed. According to the
definition of algebra in The Dictionary of the Ukrainian
Language, it is a «branch of mathematics that studies general
laws of operations with entities expressed by letters,
regardless of their numerical value» (Dictionary of
Ukrainian language 1970: p. 32), it is the science about
operations and the relations, about the properties and laws of
composition of operations, irrespective of the objects to
which they are applied. Thus, different syntagmatic
combinability of lexical items can be viewed as different
compositions of words operating (various operations). It is a
relationship within syntagmatic structure that can be studied
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using mathematical methods because structures, unlike
semantics, are typically precise and regularized. This is what
A.A. Bogdanov said about the expediency of the
generalization of structural relations last century: «...structural
relations can be generalized to the same degree of formal
clarity of schemes as relations in Mathematics, and on such a
basis organizational tasks can be solved using methods similar
to mathematical ones» (Bogdanov 1989: p.309.)
3. Some binary language structures and their correlation
with types of relations in mathematics.
Some structures in language, just like relations in
mathematics and logic, can be binary. Among binary
mathematical relations there are the relations of equality and
inequality, which can be projected on binary language
structures whose components come in an analogical
relationship depending on their content, since the meaning of
two juxtaposed notions can also be identical («equal»),
synonymic («approximately equal») or opposite («unequal»).
Special attention, nevertheless, must be paid to structures
typical of figurative language whose logic does not coincide
with logic as a science. Crane brilliantly formulated it
describing metaphor in his latter to Harriet Monroe: «Its
paradox [metaphor’s], of course, is that its apparent illogic
operates so logically in conjunction with its context in the
poem as to establish its claim to another logic, quite
independent of the original definition of the word or phrase
or image thus employed.» (Crane 1926: p.235). So, all
formulas and relations, described in this paper, are true for
the particular context in which the analyzed constructions
are used. In other words, the context in which the structure
occurs is crucial; if a notion is said to be equal, similar, or
opposed to another notion, the contextual equality, similarity
or opposition is meant.
3.1 Relations of strict inequality in mathematics and their
projection on a language.
Strict inequality of variables in mathematics can be
expressed in three types of relationships: 1) a ˂ b (the value
a is less than the value b); 2) a ˃ b (the value a is greater
than the value b); 3) a ≠ b (the value a is not equal to the
value b). If to denote the first element of the binary syntactic
structure by the letter a and the other element of the same
structure by the letter b, we get three possible binary
syntactical constructions: 1) specification where the
semantics of the specified component narrows (is less than)
in the specifying one; 2) generalization, where the semantics
of the generalized concept expands (is greater than) by
generalizing; 3) adversative structure, where the semantics
of one notion is opposed (is not equal) to the semantics of
another notion in the given context.
3.1.1. The formula for specification.
While specifying certain information, a person moves
from a more general to a more concrete description of a
notion. Specification always consists of a specifying
component and a component specified, where the former has
a narrower contextual meaning in comparison with the latter.
For instance:
(1) Eng.: Yesterday, at 5 p.m. I was waiting for you.
(2) Pol.: W Warszawie, na głównej ulice nie było jednej
żywej duszy.’In Warsaw, on the main street, there was
absolutely noone.’
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(3) Ukr.: Дай мені книжку, ту яка лежить зліва. ‘Give
me the book, the one on the left.’
In (1), (2), (3) the contextual meaning of the underlined
parts of the sentence is unequal: «yesterday» is semantically
broader than «at 5 p.m.»; «in Warsaw» is semantically
broader than «on the main street»; «the book» is
semantically broader than «the one on the left». The
narrowing of the semantics can be symbolized by the sign
«˃», that is: Eng.: Yesterday ˃ at 5 p.m. I was waiting for
you; ’In Warsaw ˃ on the main street, there was absolutely
no one’; ‘Give me the book ˃ the one on the left.’
So, the formula of specification is A ˃ B, where A and B
are juxtaposed concepts in a specification, the sign «˃»
indicates the corresponding character of relations between
them, which is narrowing of the contextual meaning.
3.1.2. The formula for generalization.
The opposite process is typical of generalization, where
the contextual meaning of a generalized element becomes
broader («enlarges») in a generalizing one. For example:
(4) Eng.: They met in Paris on the last day of January,
1901.
(5) Pol.: Skryj się w liesie, lub gdzie możesz. ‘Hide in the
forest, or anywhere you can’.
(6) Ukr.: Звістка облетіла всю школу, все місто. ‘The
news spread all around the school, the whole city’.
In (4), (5), (6) the contextual meaning of the first
underlined element is more concrete than the one in the
second underlined element: «the last day of January» is only
one out of 365 days of 1901; the territory «in the forest» is
much less than «anywhere»; locally «around the school» is
more limited than «the whole city». To show the broadening
of the meaning we can use the symbol «˂» in every
discussed sentence: the last day of January ˂ 1901; in the
forest ˂ or anywhere; all around the school ˂ the whole city.
Thus, the formula for generalization will be A ˂ B,
where A and B are juxtaposed concepts in a generalization,
the sign «˂» indicates the corresponding character of
relations between them, which is the broadening of the
contextual meaning.
3.1.3. The formula for adversative constructions.
A speaker often resorts to adversative constructions when
he or she wants to emphasize the difference between certain
notions. For instance:
(7) Eng.: He cares for her, not for me.
(8) Pol.: On jest mój wróg, nie przyjaciel. ‘He is my
enemy, not a friend’.
(9) Ukr.: Ми говоритимемо з господарем, не слугою.
‘We will talk to a master, not a servant’.
The underlined elements in every sentence are opposed
to each other in the given context, so the relationship
between them can be shown by the symbol «≠»: «for her ≠
for me»; «my enemy ≠ not a friend»; «a master ≠ not a
servant».
So, the formula of adversative construction is A ≠ B,
where A and B are juxtaposed concepts, the sign «≠»
indicates the corresponding character of relations between
them, which is not being equal, that is contextual opposition.
3.2 Relations of equality in mathematics and their
projection on a language.
Equal quantities in mathematics are denoted by the
following possible relations: 1) a ≡ b (the value a is of

identical quantity to the value b); 2) a = b (a is evaluated to
the value of b); 3) a ≈ b (the value a approximately equals
the quantity of the value b). Similarly, if to denote the first
element of the binary syntactic structure by the letter a and
the other element of the same structure by the letter b, then
again we get three options of binary syntactic structures, but
this time of (relatively) equal elements as for their
informative value: 1) an explanation where a certain concept
is interpreted, thus, semantically, the concept itself and its
interpretation are identical; 2) a metaphor with the concept
and the image, the signs of which are transferred to this
concept and are equated in a particular figurative context;
3) comparison, where the compared notions are juxtaposed
on the basis of their similarity.
Special attention should be paid, however, to simile (a
non-literal comparison) and metaphor in this respect. Since
both simile and metaphor exist in figurative language only
the equality and similarity of their elements manifest
themselves only in a particular figurative context, whereas in
extralinguistic non-figurative reality the constituent elements
of both figures of speech cannot be called either similar or
equal, they can only be juxtaposed on the basis of some
common similar feature to be further seminaries (in case of
simile) or even equalized (in case of metaphor) in a
figurative speech context. Thus, the equality of metaphor
elements in certain figurative context does not deny the
inequality of notions expressed by them beyond this
figurative context. Logically they are juxtaposed based on
their similarity and figuratively they are equalized to
produce a particular stylistic effect. As M. A Abdelwali puts
it: «Metaphors and other kinds of poetic, fanciful or
figurative language can always be avoided in speaking
objectively, since their meanings are not clear and precise
and do not fit reality» (Abdelwali 2006: p.37).
3.2.1 The formula for a metaphor.
A case study will serve as a proof of what has been said,
for example:
(10) Ukr.: Пролісків перших блакитні отари ʼblue
flock of first snowdropsʻ;
(11) Eng.: He is a black sheep in his family;
(12) Pol.: Сzas to pieniądz ʻTime is moneyʼ.
All these examples demonstrate metaphor, where, in the
example from the Ukrainian language, a large number of
flowers equals the flock; in the example from English – a not
typical family representative equals a black sheep; in the
example from Polish – the emphasis on the value of time is
achieved by equating it to money. In these contexts, the
common feature of the two juxtaposed concepts is singled
out, making their equality possible in the given context, so at
a deep level these metaphors are as follows: in (10) – ʼblue
flock [= a large number] of first snowdropsʻ; in (11) – He is
a black sheep [= a non-typical representative] in his family;
in (12) – ʻTime is moneyʼ [= very valuable]. So, the formula
of metaphor is A = B, where A and B are juxtaposed
concepts in a metaphor, the equals sign «=» indicates the
corresponding character of relations between them, which is
equality.
3.2.1 The formula for an explanation.
Explanation is also a binary structure (the concept
explained and the concept(s) explaining) whose elements are
usually explicated in the surface structure. For example:
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(13) Ukr.: Досить великою проблемою сьогодні є
плагіат, використання у своїх працях чужого твору без
посилання на автора ʼQuite a big problem today is
plagiarism, the use of someone else's work without a
reference to itʻ;
(14) Eng.: On the 17th of March we celebrated Saint Patrick's
Day, a day when people wear green attire or shamrocks;
(15) Pol.: Mieszkam w Warszwie, stolice Polski ʻI live in
Warsaw, the capital of Polandʼ.
All these examples demonstrate a two-way explication of
one and the same concept, because plagiarism is nothing but
using other people's works (semantically identical concepts);
only on St. Patrick's Day people dress in green and wear
shamrocks (semantically identical concepts); Warsaw is the
capital of Poland (concepts are semantically identical). Thus,
between the analyzed concepts we can put the triple bar
symbol «≡» to mark their identity. So, the relationship of the
concepts in these sentences can be written as: Ukr.: ʼQuite a
big problem today is plagiarism ≡ the use of someone else's
work without a reference to itʻ; Eng.: On the 17th of March
we celebrated Saint Patrick's Day ≡ a day when people wear
green attire or shamrocks; Pol.: ʻI live in Warsaw ≡ the
capital of Polandʼ. Thus, the formula for explanation will be
A≡B, where A and B are the constituent elements of an
explanation, and the triple bar symbol indicates the type of
relationship between the two, which is identity.
The question might arise why metaphor is a symbol of
equality and explanation is a sign of identity; why not vice
versa, for example? Moreover, there have been long debates
about equality or identification in language units
(Arutiunova 1999, Jakobson 1960). And again, the
explanation of the difference between equality and identity
in mathematics could serve as an objective answer, where
identity is an equality, which is correct regardless of what
values are substituted for the variables. The values of
variables in our case is the meaning of the juxtaposed
concepts. Since in the case of explanation ((13), (14), (15))
the concept is basically juxtaposed to itself by being
interpreted, the value of the variable is always one and the
same, that is identical to itself. In a metaphor ((10), (11),
(12)), on the other hand, the juxtaposed concepts are equal
only in a certain context, having a common salient feature, in
other words, only in this particular value of variable, not in
all possible ones. If another feature is singled out in the
juxtaposed concepts (another allowable value is selected),
they cannot be equated. For example, if one wanted to single
out the feature of a reckless driven group from the concept
of flock and not a large number, in (10), there would be no
reason to equate it to snowdrops: the value of variable
changed and equality is no longer correct, therefore, it is no
longer the equality actually. The examples from the two
other languages also demonstrate the relevance of equality
only in the given context, while actualizing one of the
several possible meanings of the concept. If one were willing
to single out a black sheep pigmentation in (11), but not its
being atypical, it would be senseless to equate it to an
atypical representative of the family. If in (12) one wanted to
emphasize the meaning of currency type and not the money
value, it would be unreasonable to compare it to time. So,
due to the fact that in the case of a metaphor the concepts are
equal only under the condition of singling out a certain, one
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of several possible, meaning (in the language of mathematics
– one of the possible values of variable), the relations
between the juxtaposed concepts in metaphor should be
considered an equality. In the case of an explanation, which
is realized through paraphrase, the concept is juxtaposed, in
fact, to itself (in the language of mathematics – in all
possible values of variable), and, thus, is characterized by
the relations of identity.
3.2.1 The formula for a comparison.
Special attention should be paid to binary constructions
comparing objects, which show the relation of approximate
equality between its elements, since, unlike the previously
described binary structures, they can be represented by the
entities of a fundamentally different nature: a (logical)
comparison and a simile, – especially in metalanguages
where there is one and the same term for both of them
(Ukrainian, Russian, Polish etc.). As there are two
constructions of basically different nature but of similar
relations between their elements, there should be a twofold
coding of them. Since in a simile a common, salient,
inherent to a different degree, feature for the tenor and the
vehicle is singled out, the formula for simile is An ≈ B n,
where A is a tenor; B is a vehicle; n is a commonly shared
trait by the tenor and the vehicle; «≈» is a symbol encoding
similarity between the tenor and the vehicle; notation An and
Bn shows the possession of a common feature by the tenor
and the vehicle to different extents.
In the coding of the relations of a comparison’s constituent
elements a commonly shared trait (n) will not be indicated,
because the two elements possess this common feature to an
equal extent; marked on both sides of equality, it will be
subject to simplification: if An ≈ Bn, then A ≈ B. For the same
reason, the common feature may not be indicated while
encoding a metaphor, since the tenor there equates to the
vehicle, so in a particular context the juxtaposed concepts
equally possess the common salient feature.
The formulas can be of practical use while identifying
and analyzing marginal types of the aforementioned
constructions, which never display their typical formal
features on the surface level. For instance, some types of
comparisons do not formally correspond to the model X is
like Y, so, to identify them a deeper analysis is needed which
could be the formula application since it shows the semantic
relations between the elements. In a noun+noun
construction, which P. Pierini characterizes as a “covert”,
not easily recognized simile (e.g. She wore her Marilyn
Monroe wig) there is no formal correspondence to a
conventional X is like Y model, but the application of A ≈ B
formula would eliminate any doubts as for being a
comparative construction, though, in the author’s opinion,
not a simile but a logical comparison, where the wig (A) is
compared to Marilyn Monroe’s famous hairdo (B) and the
fact that the proper name is used as a wig identification
speaks about the resemblance between the two; therefore,
semantically the construction Marilyn Monroe wig
corresponds to the formula A ≈ B.
N of a N collocations (e.g. He is a clown of a groom, She
is a devil of a woman) which in Russian, Ukrainian or Polish
are rendered by the constructions that formally coincide with
adversative structures ‘he is not a groom, but a clown’, ‘she
is not a woman, but a devil’ can serve as another example of
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necessity to apply formula to identify their status. Though
formally coinciding with adversative constructions in Slavic
languages, such collocations are nothing but metaphors since
the communicative aim of the sentence is not to oppose a
clown to a groom or a woman to a devil but to equate some
man to a clown and some woman to the devil in a certain
figurative context. Semantically these sentences express the
following idea: he, being a groom (A), is a clown (B) and
she, being a woman (A), is a devil (B), where A = B since
grammatically they are connected by the verb is which
presupposes identification.
Conclusions. In summary, a binary nature of the
categories of explanation, comparison, simile, specification
and adversative structures confirms the presence of typical
relations between the elements in each construction, which
can be reflected in formulas containing mathematical
symbols – indicators of a type of relations that enables their
being unambiguously interpreted.
The creation of the above formulas for adversative
structures, generalization, concretization, comparison,
explanation and simile meets the three main principles of
scientific cognition: 1) the principle of «continuity», as the
concepts having existing scientific definitions are analyzed
without any modification; 2) the principle of «consistently»
because new formal models are created to denote existing
syntagmatic structures, with the potential to reflect our
understanding of the relations between the elements of these
structures; 3) the principle of «obvious compatibility», which
topically synthesizes linguistics and mathematics, exploring
similar kinds of relations within different phenomena, but in
this case showing a common semantic efficiency.
The formulas help to identify and analyze sometimes
misleading formal characteristics of the aforementioned
constructions.
In an interdisciplinary study one science is always
leading and the other one is led. In this case of the
application of mathematical provisions in linguistics the
latter is guided by mathematics, but the leading role of
mathematics and conformity of linguistics in this particular
manifestation does not mean the subordination of the first
and the domination of the second. It rather indicates that
linguistics is an independent scientific paradigm, able to
overlap with other scientific paradigms on equal terms; that
language structures are subject to a number of general laws
dictated by the functional nature of similar systems. The
projection of mathematical models on language phenomena
favorably contributes to certain linguistic arguments, like
that of equality and identification within the scope of
language units, and also enriches our knowledge of language
as a system which complies with other systems.
This conception is open to criticism and is a promising
and a prospective one in the study of language structures at
different levels.
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ВІДНОШЕННЯ РІВНОСТІ / НЕРІВНОСТІ В МЕЖАХ ОКРЕМИХ БІНАРНИХ
СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ФОРМАЛЬНЕ ЇХ КОДУВАННЯ
Статтю присвячено висвітленню переваг міждисциплінарних досліджень загалом та у лінгвістиці зокрема. Дана
публікація є теоретичною розвідкою у питання відношень елементів деяких бінарних синтаксичних структур, що
відповідають типам алгебраїчних відношень; показати аналогію таких відношень є метою даної статті. Залежно
від відношень між компонентами порівняння, протиставлення, уточнення, узагальнення та метафори, виводяться
відповідні формули, новизна яких полягає в експлікації характеру цих відношень. В статті використано метод
концептуального аналізу, інтерпретації і кодування, а також формалізації. Матеріал аналізується на основі трьох
мов, але принцип аналізу може бути застосованим для широкого спектру мов.
Ключові слова: бінарна конструкція, відношення, формула, міждисциплінарність.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ:
НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Головною метою дослідження є характеристика специфіки невербальних засобів комунікації в
українській етнокультурі на тлі інших етнокультур. Визначено ключові проблеми теорії міжкультурної
комунікації, її зв’язки з іншими науками. Автор розглядає невербальні й паралінгвальні засоби
комунікації. Головні результати дослідження засвідчують необхідність знання особливостей
комунікативної поведінки представників різних етнокультурних спільнот для успішного ведення діалогу
культур. Перспективою подальших досліджень є визначення специфіки вербальних засобів комунікації,
характерних для носіїв української лінгвокультури. Практичне значення досягнутих результатів полягає
в можливості їх використання у викладанні української та російської мов для іноземних студентів,
теорії міжкультурної комунікації, мовознавства, психології, етнології, культурології.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, культура, невербальні засоби комунікації, діалог культур,
комунікант, етнокультурний.

Постановка проблеми. У житті сучасної людини все
більшого значення набуває безпосередня й опосередкована
взаємодія з представниками інших етнокультурних
спільнот. Глобалізація економіки, розвиток туризму і
бізнесу, міграційні процеси, освітня інтеграція
зумовлюють активні міжкультурні відносини. Для
подальшого розвитку світової цивілізації необхідно
налагоджувати діалог представників різних культур,
оскільки незнання етнокультурних особливостей як
вербальної, так і невербальної комунікації негативно
впливає на процес спілкування, призводить до
стереотипного сприйняття носіїв інших культур,
спричинює помилки в комунікативній поведінці індивідів.
Різним
аспектам
міжкультурної
комунікації
присвячено праці Е.T.Холла, М.Бергельсона, Ф.Бацевича,
О. Селіванової, В. Манакіна, П. Донця, А. Вежбицької,
О. Леонтович, Т. Грушевицької, Д. Гудкова, В. Садохіна,
С. Тер-Мінасової та ін. Однак багато питань, пов’язаних
із міжкультурною комунікацією, не отримали дотепер
однозначного тлумачення на теренах вітчизняної
гуманітарної науки, що зумовлює актуальність нашої
розвідки.
Мета роботи – схарактеризувати специфіку невербальних засобів комунікації в українській етнокультурі на тлі
інших етнокультур.
Виклад основного матеріалу. У працях Е.Т. Холла –
засновника нового наукового напряму, що отримав
назву “міжкультурна комунікація”, – сформульовано
проблемні питання: “У чому полягає причина
комунікаційних труднощів, що виникають між
представниками різних культур?”, “Яким чином
культура допомагає налагодженню міжкультурної
комунікації?”. Е.Т. Холл уважав, що обізнаність у чужих
культурах може бути ефективно використаною тільки
тоді, коли під час засвоєння знань особистість
усвідомлює особливості власної культури. Дослідник
спирався на три основні положення:
 людині
притаманна культура, у якій вона
народилася, але сам носій етнокультури не усвідомлює

своїх культурних особливостей, оскільки підсвідомо
вважає їх універсальними;
 зазначений факт перетворює індивіда на в’язня
власної культури;
 позбутися
культурної залежності можна лише
шляхом саморефлексії, тобто усвідомлення наявності
власної підсвідомої культурної програми.
Е.Т. Холл дійшов висновку, що саме через подолання
культурної обмеженості свого сприйняття, алгоритмів,
способів мислення і дії, можна налагодити ефективну
міжкультурну комунікацію. На думку вченого, культура
– це сукупність цінностей, норм і переконань, що
представляють систему смислів, засвоєних представниками
певної етнокультурної спільноти, які визначають
діяльнісні орієнтири, детермінують міжкультурні
комунікативні процеси. Специфічні для культури
правила, або культурні стандарти, диктують алгоритми
комунікативної поведінки індивіда. Відхилення від
стандартів сприймають як порушення норм. Суттєвою
характеристикою культурних норм є те, що вони
глибоко засвоюються людьми у процесі соціалізації і
формують ядро особистості індивіда [1, p.76].
Особливу увагу фундатори теорії міжкультурної
комунікації приділили вивченню невербального аспекту
комунікації, створивши нові напрями наукового
дослідження:
 проксеміку,
що вивчає просторову поведінку
людини. Зокрема, Е.Т.Холл виділив чотири дистанційних
зони комунікації (інтимну, особисту, соціальну і
публічну), які залежать від ситуації. Наприклад, у
дружній розмові комунікативна дистанція відрізняється
від тієї відстані, на якій спілкується керівник зі своїм
підлеглим. Особисте ставлення одного комуніканта до
іншого є важливим фактором вибору відповідної
комунікативної дистанції [2, p.114]. Порушення кордонів
дистанційних зон стає критичним для комунікативного
процесу;
 кінесику, що досліджує такі засоби комунікації, як
жести, міміку і пози. Р. Бердвістелл уважав, що будь-
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який рух тіла має певне значення, а система “мови тіла”
використовує власну граматику, подібну до граматики
природної мови. Ми декодуємо “мову тіла” без того,
щоб сприймати або ідентифікувати цей процес як
усвідомлене знання її правил [3, c.18-19]. Згодом кінесика
стала частиною лінгвістичної й антропологічної теорії;
 паралінгвістику – напрям, що вивчає вплив на кінцевий
смисл висловлювання просодичних компонентів, які,
зокрема, досліджував Р. Трегер.
У межах кожного з названих напрямів дослідження
розкриваються важливі закономірності використання
невербальних засобів у міжкультурній комунікації. Так,
проксеміка вивчає норми просторової та часової
організації спілкування, маючи значний обсяг
експериментального матеріалу. Зокрема, англосаксонська
культурна традиція з її особливою увагою до прав та
автономії окремої особи не дозволяє переступати межі
особистого психологічного простору партнера і втручатися в
його життя. Тому, порівняно з українською культурою,
поцілунки, поплескування, які не зберігають ані психологічної, ані фізичної особистої дистанції, у англійців і
американців зустрічаються значно рідше [4, c.176].
Кінесика – наука про мову тіла і його частин – вивчає
такі засоби комунікації, як жести, вирази обличчя
(міміка), пози, рухи тіла, одяг, аксесуари, манери. Кожна
культура має свій власний репертуар основних ідей, що
кодуються відповідними семіотичними засобами,
визначаючи різні аспекти невербальної поведінки
представників певної спільноти. У слов’янській (зокрема,
українській) культурі такими засобами є жести
переривання контакту, вітання та прощання, поцілунки
та інші [4, c.176].
Предметом вивчення паралінгвістики є парамова –
додаткові до мовного звукові коди, включені у процес
мовної комунікації, що можуть передавати змістову
інформацію за допомогою просодичних (темп мови,
тембр, висота, гучність голосу) й екстралінгвальних
засобів (паузи, кашель, зітхання, сміх, плач).
Паралінгвістика дає змогу виявити емоційний аспект
комунікації, розширити можливості інтерпретації
інформації, переданої за посередництва вербальних
засобів міжкультурної комунікації.
У сучасній науці для дослідження невербальної
комунікації застосовують концепції різних дисциплін
(культурології, історії, психології, етнології, соціології).
Так, міжкультурна комунікація як результат взаємодії
культур спирається на здобутки культурології (лат. cultura
– землеробство, виховання, плекання і грец. logos –
вчення, наука) – комплексної науки, що вивчає всі
аспекти функціонування культури від причин зародження
до різних форм її історичного самовираження.
Незаперечним є зв’язок міжкультурної комунікації з
історією, яка зумовлює всі культурні надбання та
особливості світобачення кожного народу. Наприклад,
українське прислів’я Небажаний гість – гірше за
татарина зберігає нагадування про монголо-татарську
навалу доби Середньовіччя. Колишні історичні конфлікти
між націями і народами можуть довго відлунювати не
тільки в мовах, а й проявлятися в різних ситуаціях
сучасного міжнародного контактування. Взаємозв’язок
міжкультурної комунікації і психології – науки про
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психічну діяльність людини – ґрунтується на тому, що
процеси комунікації, мовлення, сприйняття і розуміння
інформації мають психічну природу. Механізми
опрацювання та збереження інформації є однаковими в
усіх людей, проте національні особливості світобачення і
психології створюють розмаїття ментальних образів, які
не збігаються в різних культурах. Крім того,
міжкультурна комунікація – це ще й особливе мистецтво
збагнути психологічний настрій, душевний лад
співрозмовника, який належить до іншого соціокультурного або національного середовища. Для цього
потрібні знання з психології невербального спілкування,
уміння розшифровувати мову поглядів, жестів, ходи,
навички швидкого зчитування максимально корисної
інформації з найдрібніших психологічних деталей у
процесі комунікації. Так само важливе значення для
вивчення невербальної комунікації мають напрацювання
етнології (грец. ethnos – плем’я, народ і logos – вчення,
наука) – науки про формування та розвиток різних
етнічних груп, народів і народностей. Етнологія пов’язана
з етнографією (грец. ethnos – народ і grapho – пишу), яка
вивчає особливості побуту і культури народів (етносів).
Етнографічні свідчення про народні звичаї, обряди,
національні страви, одяг, предмети побуту є невід’ємними
складниками народної культури, ознайомлення з якими –
обов’язковий крок до налагодження міжкультурної
комунікації. Важливими для міжкультурної комунікації є
й напрацювання соціології (лат. socius – суспільний і грец.
logos – учення, наука) – гуманітарної
науки
про
суспільство. Методи і прийоми цієї науки, завдання, які
вона ставить під час вивчення процесів життєдіяльності
різних соціумів – від невеликих спільнот до державних і
міжнародних масштабів – є співзвучними завданням
міжкультурної комунікації як соціальної за своїм
призначенням галузі знань; спільними для них є й
центральні поняття “нація” та “народ” [5, c.19-21].
Компоненти невербальної комунікації, властиві
людині від природи, супроводжують мовне спілкування;
вони часто передають афективну інформацію за
відсутності
мовлення.
Водночас
складниками
невербальної комунікації є жести, що виникають у
процесі соціалізації. Жестикуляція, міміка, положення
тіла (постава), зоровий контакт – цілком усвідомлені
елементи невербальної комунікації [6, c.124]. Варто
зауважити, що 65% інформації комуніканти передають
через міміку, жести, пози, торкання, дистанцію,
посмішку, мовчання, інтонацію, гучність, темп,
швидкість мовлення, екстралінгвістичні засоби (свист,
стукіт, шикання). За спостереженнями дослідників, у
перші секунди спілкування понад 90% інформації
передається / сприймається невербальними засобами.
Англійські
психологи
спробували
обчислити
комунікативний
“корисний
коефіцієнт”.
За
їх
підрахунками, на невербальні засоби (міміку, жести,
рухи, погляди, посмішки) припадає 55% спілкування; на
фонетичне оформлення мовлення (інтонацію, тон,
тембр) – 38%; слова ж забезпечують ефективність
комунікації лише на 7% [7, c.89]. Однак зазначені
показники є відносними, оскільки все залежить від
особистісних якостей учасників комунікації та
конкретної ситуації – дискурсу спілкування [5, c.206].
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Проблема міжкультурної відповідності невербальних
засобів пов’язана з проблемою їхньої інтерпретації в різних
етнокультурах і можливістю або неможливістю перекладу,
оскільки людина як особистість формується в певному
лінгвокультурному просторі й засвоює специфічні для
кожного етносу знаки невербальної культури, правила
їхнього використання і тлумачення. Так, наприклад, в
українській, російській, іспанській аудиторії звук “ш-ш”
сприймають як заклик до тиші, а в американській аудиторії
“шикання” є вираженням незадоволення. Свист, навпаки,
означає в американців захоплення, і вони можуть свистіти
навіть під час лекцій, що є неприпустимим у вітчизняній
культурній традиції.
Велику роль під час встановлення контакту між людьми
відіграє посмішка, що має різні інтерпретації в
етнокультурах. Найбільшою мірою посмішка характеризує
комунікативну поведінку американців, слугуючи символом
успіху і благополуччя. Для французів, англійців, іспанців
посмішка – це не лише біологічна реакція на позитивні
емоції, а й формальний знак культури, що не має нічого
спільного зі щирим ставленням до того, кому вони
посміхаються; це ще й знак відсутності агресивних намірів.
“Загадкова” посмішка китайців виражає найрізноманітніші
почуття: товариське ставлення, стриманість, прихованість
думок, ніяковість. Посмішка іноді потрібна китайцю, щоб
створити приємні умови для співрозмовника навіть тоді,
коли він йому не подобається. Тому посмішки китайців
здаються європейцям не досить щирими [8, c.46-47].
У східнослов’янських культурах посмішка виражає
сердечність, щирість, довіру, дружбу, симпатію, рідше –
вдячність, є осмисленою і обов’язково має емоційне
підґрунтя. Надмірність посмішки в українській традиції
спілкування оцінюють негативно, оскільки таку посмішку
вважають нещирою.
Передавання і приймання інформації (як вербальної, так
і невербальної) перебуває в постійному контакті з очима. У
процесі мовлення в очі співрозмовнику дивляться набагато
менше, ніж під час сприйняття інформації. Це пояснюється
тим, що говорячи, комунікант зосереджується на своїх
думках та їх передачі. Здійснювати візуальний контакт із
партнером під час розумового процесу і таким чином
супроводжувати вербальну інформацію виразом очей, а
також сприймати візуальну інформацію від партнера було б
для мовця надто великим навантаженням.
Візуальний контакт виконує важливу функцію в акті
регулювання комунікації. Якщо мовець хоче передати
слово співрозмовнику, він, зазвичай, пильно дивиться на
партнера, сигналізуючи йому таким чином про свій намір, і
одночасно може отримати відповідь, чи прийнятий сигнал
партнером. Англійський лінгвіст А. Кендон вказує на те,
що мовець під час комунікації дивиться на співрозмовника
тоді, коли говорить абсолютно вільно або коли вже
закінчує своє висловлювання, однак зовсім не дивиться на
співрозмовника, коли говорить невпевнено, із сумнівом, –
тут відіграє роль потреба планування сутності та / або
форми висловлювання [6, c.127].
Учені вважають, що в невербальних компонентах
міжкультурної комунікації більше спільного, ніж
відмінного. Але, незважаючи на це, невербальна мова і
сьогодні зберігає національно-культурну своєрідність
(невербальні смисли, притаманні тільки конкретним
етнокультурним спільнотам) і містить ментальні установки,
національно-культурні стереотипи, моральні оцінки, що
визначають життя людей у певній етнокультурі з погляду

толерантних тактик і стратегій, що виявляють себе в етично
доречних невербальних знаках [8, c.23].
Крім невербальних засобів, важливу роль у процесі
міжкультурної комунікації відіграють і паралінгвальні
засоби. Паралінгвальні засоби комунікації – це допоміжні
засоби спілкування, що охоплюють інтонацію, розподіл
наголосу, паузи, темп і ритм мовлення, які формують
комунікативно-прагматичний аспект дискурсу (тексту,
повідомлення); вони виконують низку функцій у процесі
міжкультурної комунікації. Зокрема, усне спілкування (як
рідною, так й іноземною мовою) передає певні звукові
образи комунікативного висловлювання, що поєднують
речення, слова, звуки. Закономірності поєднання окремих
образів в єдине ціле забезпечується інтонацією, ритмом,
наголосом, темпом мовлення, голосом мовця. У процесі
мовної діяльності ритміко-інтонаційні уявлення відіграють
велику роль у моторно-акустичній реалізації висловлювання.
Дослідники вважають, що темпоритм керує активним,
емоційним співпереживанням щодо сприйнятої інформації,
викликаючи моторну, рухову реакцію. Визначальну роль у
сприйнятті комунікативного висловлювання відіграють
інформативні ознаки, які допомагають реципієнту на етапі
розпізнавання
сенсу
висловлювання.
Найбільш
інформативною ознакою вважають інтонацію, що
характеризується певними властивостями сприйняття,
завдяки яким реципієнт може сегментувати мову на
синтаксичні блоки, зрозуміти зв’язок частин, а отже, і
розкрити зміст. За допомогою інтонації можливо ототожнити
під час сприйняття мову і конкретного мовця, розкрити
багату палітру його емоційних станів [9, c.130-131].
Аналіз паралінгвальних засобів дає змогу дійти
висновку, що в процесі міжкультурної комунікації ритм,
інтонація, темп, голос домінують не тільки в сприйнятті,
але й у породженні мови, забезпечують розпізнавання
комунікативного наміру мовця. Незнання деяких тонкощів
паралінгвальних каналів передачі інформації, які
охоплюють висоту, тон, силу голосу, темп мовлення,
прицмокування, підсвистування та інші можливі супровідні
звуки, що мимоволі або навмисно супроводжують бесіду,
може призвести до неправильного розуміння повідомлення [5, c.221].
Науковці розрізняють тихі (північноєвропейські,
азіатські) і гучні (північноамериканські, південноєвропейські) культури. Так, англійці вважають, що
американці говорять надто гучно, і звертають увагу на їхню
мовленнєву агресію. У багатьох європейських культурах
(німецькій, англійській, французькій) гучне мовлення є
ознакою невихованості. Англійці регулюють гучність свого
голосу рівно настільки, щоб їх міг почути у приміщенні
лише один співрозмовник. В Америці така манера вести
розмову викликає підозру. Українці розмовляють досить
голосно, але важливу роль відіграє особиста вихованість /
невихованість мовця: зокрема, неввічливо надто гучно
розмовляти у транспорті та інших громадських місцях.
У міжкультурній комунікації важливу роль відіграє темп
мовлення. Швидко розмовляють французи, італійці, іспанці,
португальці, румуни, угорці, повільно, з довгими паузами –
латиші, естонці, фіни. Українці розмовляють досить швидко.
Вітчизняні викладачі іноді пришвидшують іноземних
студентів із метою стимулювання їхньої активної діяльності,
що не завжди є педагогічно виправданим і викликає
справедливе обурення студентів. Варто зазначити,
в азіатських культурах існують свої фонетичні і риторичні
параметри. Студенти з країн Азії можуть спочатку
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відмовчуватися на уроках, оскільки в їхніх культурах учні не
мають можливості дати сигнал викладачеві про те, що хочуть
висловитися – вони звикли говорити лише після викладача.
Представникам культур, що сповідують буддизм, властива
стриманість у спілкуванні, упевненість у тому, що знання,
істина і мудрість приходять у мовчанні. Наступальна манера
спілкування, швидкий темп мовлення, багатослів’я
викладача можуть викликати здивування, а іноді й
незадоволення студентів – носіїв таких культур.
Значущість невербальних і паралінгвальних засобів
міжкультурної
комунікації
зумовлює
необхідність
ознайомлення з ними під час вивчення іноземної мови.
Основна частка навчального часу, як і раніше, має
припадати на вербальне спілкування, проте водночас варто
приділити більше уваги засвоєнню невербальних засобів
комунікації, що використовують носії відповідної
етнокультурної спільноти. Так само треба знайомитися зі
специфікою паралінгвальних (зокрема, просодичних)
засобів, зважаючи на те, що деякі теоретичні знання, що
традиційно входили до програми вивчення іноземних мов,
сьогодні посилено й підкріплено широкими можливостями
чути автентичну іноземну мову (у фільмах, телепрограмах,
піснях тощо) [7, c.252].
Висновки. Отже, українській невербальній поведінці
притаманні такі властивості, як емоційність, швидкість і
гучність мовлення, нечіткість кордонів комунікативних зон.
Носії української етнокультури посідають проміжне місце
між культурами Заходу та Сходу, що сприяє їхній здатності
вести міжкультурний діалог на засадах толерантності,
доброзичливості, поваги до чужих культурних традицій,
норм і правил поведінки. Зазначені характеристики,
зокрема,
є
необхідним
складником
професійної
компетентності викладача, важливою умовою успішного
навчання студентів, запорукою плідної міжкультурної
співпраці. Перспективу подальших досліджень убачаємо у
визначенні особливостей використання вербальних засобів
носіями української етнокультури у процесі міжкультурної
комунікації.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION: NON-VERBAL ASPECT
The main purpose of the research is to characterize the specificity of non-verbal communication means in Ukrainian ethnic
culture on the background of other ethnic cultures. The key problems of the intercultural communication theory and its
relationship with other sciences are identified. The author considers the main non-verbal and paralinguistic means of
communication. The main research results demonstrate the need for knowledge of the different ethnic and cultural
communities members communicative behavior for the successful intercultural dialogue. The further research prospect is to
determine the verbal communication means specificity, inherent in Ukrainian culture carriers. The practical significance of the
investigation results is the possibility of their using in the teaching of Ukrainian and Russian languages for foreign students,
intercultural communication theory, linguistics, psychology, ethnology, cultural studies.
Key words: intercultural communication, culture, non-verbal means of communication, dialogue of cultures, communicant,
ethnocultural.
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СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОГО
НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПІДРУЧНИКІВ
ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ)
У статті розглядаються основні структурні характеристики англійського навчального тексту, що
активно залучається до викладання у вищих школах України. Метою роботи передбачено встановлення
цих особливостей навчального тексту шляхом виявлення специфіки композиційно-смислового членування
текстів підручника з англійської мови та їх комунікативно-прагматичних варіантів. Для її досягнення
використовувався інформантний аналіз, що передбачав залучення україномовних та англомовних
викладачів. Унаслідок виконаного дослідження було встановлено, що навчальний текст доцільно
розглядати як цілісну єдність, що складається з елементів, які володіють певним значенням лише у
складі тексту та втрачають його в ізольованому вигляді.
Ключові слова: навчальний текст, підручник, структурні характеристики, композиційно-смислове
членування, інформантний аналіз.

Постановка проблеми. Вивчення феномена тексту
займає в дослідженнях місце, оскільки він є особливою
лінґвістичною одиницею, яка все частіше стає об’єктом
усебічного аналізу. Розгляду підлягають його структурні
характеристики
у
всій
їхній
складності
та
багатогранності. Оскільки текст є невід’ємною частиною
дидактичної організації навчального процесу, природно,
що його структурні характеристики все частіше
привертає увагу дослідників.
Мета роботи – встановлення структурних особливостей
навчального тексту шляхом виявлення специфіки
композиційно-смислового членування текстів підручника
з англійської мови та їх комунікативно-прагматичних
варіантів.
Матеріалом дослідження слугували приклади
текстових фраґментів підручників, які були видані у
Великобританії та озвучені на професійних студіях,
котрі активно використовуються викладачами вишів в
процесі навчання.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що текст у його
різнофаховій та різножанровій репрезентації привертав й
продовжує привертати увагу дослідників: лінґвістів,
текстолінґвістів, лінґвостилістів, літературознавців тощо.
Одним з типів навчального тексту зокрема є підручник,
він, власне, і визначається в деяких мовах словом “книга
текстів” (textbook – англ., texto escolar – іспан.), а отже
його структурним елементом є текст. Він забезпечує
послідовний, повний та аргументований виклад змісту.
Будучи головним носієм інформації, текст у різних
підручниках займає від 60 % (з архітектури) до 97 % (з
філології) загального обсягу книги [1, c.65]. Користуючись
Держстандартом України 3017-05, чинним від 01.01.2006
по даний час, можна дати визначення підручнику, який є
"навчальним виданням, що містить систематизований
виклад навчальної дисципліни (її розділу, частини), що

відповідає навчальній програмі" [2, с.16].
Підручник має доволі своєрідну та складну текстову
структуру. Своєрідність і складність тексту підручника
полягає в його двосторонній сутності: з одного боку,
кожний підручник складається з кількох відносно
самостійних текстів, а з іншого – це один текст, в якому
існує низка самостійних текстів. За цього смислова і
структурна єдність підручника не порушується через
цілий комплекс інтегруючих сил. Інакше кажучи,
кожний підручник – це, перш за все, єдиний текст
великого обсягу, що має спільний заголовок (наприклад,
"Progress to Proficiency", "Prime Time", "Business
English") та обмежений, по-перше, формальними
межами: титульний листок та індекс; по-друге,
змістовими межами: виклад питання обов’язково
вкладається у хронологічні та/або змістові рамки, що
були задані в заголовку.
Мабуть чи не найскладнішим, не зведеним на
сьогодні до загального бачення питанням, є проблема
створення єдиної типології текстів підручника. В.Цетлін
вважає, що типологію текстів підручника можна створити
лише враховуючи їхній зміст та мету (функцію) [3,
с.291]. Отже, всі тексти підручника умовно поділяють на
 основні,
 додаткові,
 пояснюючі [4, c.74].
На нашу думку, узагальнену та абстраговану
структурну модель тексту підручника можна подати у
вигляді "ядра", оточеного кількома "оболонками".
"Ядром" виступають основні тексти, які є смисловим
центром всього підручника і також мають свою
внутрішню структуру, тобто піддаються членуванню на
структурні одиниці. За межами основного тексту, як його
"оболонки" перебувають додаткові та пояснюючі тексти,
що схематично можна зобразити так (див. рис.1.1).
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Рис. 1.1. Структура підручника з іноземної мови

Додатковими текстами є документи, хрестоматійні
матеріали, уривки з наукової, художньої та іншої
літератури, бібліографічні та наукові терміни,
статистичні дані, довідкові матеріали. Їхньою функцією
є підкріплення та поглиблення положень основного
тексту, а їхній обсяг становить до 10%. Пояснюючі
тексти – це передмови, методичні вказівки з правилами
користування підручником, примітки та пояснення до
схем, планів, діаграм, графіків, словники, таблиці,
системи одиниць, додатки і т. д. Ці тексти також
займають приблизно 10 % загального обсягу підручника.
Найважливішими, про що свідчить і їхня назва, є
основні тексти підручника. Це – “дидактично та
методично відпрацьований і систематизований автором
словесний матеріал, що відповідає навчальній програмі"
[1, с.65]. Основні тексти будь-якого підручника,
зважаючи на інформативне навантаження їхніх частин,
поділяють на теоретико-пізнавальні та інструментальнопрактичні [4, с.77].
Теоретико-пізнавальні тексти виконують в основному
інформаційну функцію та вводять основні терміни,
поняття, факти, закони тощо за певною темою.
Інструментально-практичні тексти виконують трансформаційну функцію використання отриманих знань, тобто
містять опис завдань, дослідів, експериментів, основних
способів діяльності, спеціальні елементи для закріплення
навчального матеріалу.
Погоджуючись з цим, дослідник М. Скаткін [цит. за
5, с.77] додає ще один підвид основного тексту,

виділяючи навчальні тексти, що мають мотиваційний
характер і сприяють виробленню системи емоційнооцінних відношень. Проте, проаналізувавши підручники
з багатьох дисциплін (іноземна мова, література, історія,
право, економіка, архітектура, математика), ми дійшли
висновку, що не всі підручники містять тексти такого
типу, вони притаманні, переважно, гуманітарним
наукам. Отже, основні тексти підручника для вивчення
англійської мови можна поділити на тексти таких
типів:
 теоретико-пізнавальні,
 інструментально-практичні,
 мотиваційні.
Не варто залишати поза увагою також міркування
дослідниці М. Єфімової, яка, досліджуючи конкретні
основні тексти – підручників для вивчення іноземних
мов – вказує на відмінність їх диференціації від
загальноприйнятої та поділяє їх на: тексти-предявлення
інформації для її засвоєння, тексти-предявлення мовної
норми для її вивчення та ситуативні тексти-діалоги, які
мають проміжний характер [5, с.52]. Однак, якщо
проаналізувати цю класифікацію, можна побачити, що
вона певним чином відповідає типовій: текстипредявлення інформації та тексти-предявлення мовної
норми належать до теоретико-пізнавальних, а ситуативні
тексти-діалоги – до інструментально-практичних.
За нашими спостереженнями, структурні одиниці
тексту підручника мають доволі цікаву особливість, а
саме: сильніший чи слабший звязок з основними
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текстами значною мірою залежить від їх розташування.
Іншими словами, чим ближче до основних текстів
розташована структурна одиниця, тим тісніший її
зв’язок з останнім і тим повніша інформація, що нею
передається. Наприклад, найтісніше пов’язаний з
основними текстами зміст, так як він безпосередньо
стикається з основними текстами, оскільки є своєрідною
структурно-композиційною схемою, яка, з одного боку,
відображає всі основні моменти членування основних
текстів та підручника загалом, а з іншого боку, передає
інформацію про змістову сторону тексту [5, с.77].
Проаналізувавши тексти підручників, що слугували
матеріалом дослідження, ми дійшли висновку, що
існують різні варіанти їхньої структурної організації.
Так, приблизно 35% текстів не містять закінчення, біля
6% не мають заголовків, а у 2% відсутній вступний блок.
Це дозволило нам поділити ці тексти ще й на
повнокомпонентні, неповнокомпонентні та однокомпонентні.
Стосовно обраної автором моделі підручника всі
елементи
основних
текстів
відображаються
в
різноманітних фраґментах та блоках. Опис цих
структурних елементів, як і структури будь-якого
тексту, пов’язаний насамперед з питаннями про його
членування на “дрібніші одиниці і встановленням
закономірностей в їх сполучуваності” [5, с.43].
Традиційно виділеними композиційними блоками
вважаються заголовок, вступ (зачин, експозиція), основна
частина (основний корпус) та закінчення. Заголовок
уводить тему, вступний блок – конкретизує її. Вступ, що
має констатуючий характер, є різнорідним з погляду
прагматики і складається із загальноінформуючої,
конституюючої частини, оціночно-проблемної частини
та інформаційно-селективної, резюмуючої частини [5, с.79].
Основна частина визначає та деталізує підтеми. Цей
блок "носить доказовий характер і може розглядатися як
алгоритм доведення" [5, с.82]. Саме ця частина
навчального тексту, за нашими спостереженнями,
характеризується найбільшою емоційною насиченістю, в
ній активно використовуються мовні засоби, які роблять
"більш переконливими і зрозумілими доведення,
підкреслюють важливі моменти висловлювання,
точніше виражають оцінку чи ставлення автора до явищ,
що описуються, поглядів тощо" [5, с.92].
Кінцевий блок має в собі "згортання інформації" [6,
с.74] цілого тексту. Виділяють також кілька частин
закінчення: конкретизація інформації, яка міститься у
вступі та основному блоці; прогнозування подальших
досліджень та можливостей, повязаних з розробкою
поставленої в тексті проблеми (якщо текст носить
науковий характер); загальні висновки та практична
користь від застосування цієї інформації [5, с.97].
Для виявлення специфіки композиційно-смислового
членування текстів підручника з англійської мови та їх
комунікативно-прагматичних варіантів нами було
здійснено інформантний аналіз. була складена програма
для інформантного аналізу, яка мала такі завдання:
1. Визначення природності звучання експериментального
матеріалу, відповідності досліджуваних текстових

фрагментів нормі англійської вимови.
2. Поділ текстів підручників на типи відповідно до
попередньо розробленої класифікації, котра була
описана вище.
3. Аналіз тексту з погляду його композиційної
будови.
Всі озвучені тексти відібраних підручників були
проаналізовані аудиторами-інформантами
(п’ятьма
носіями мови з Великобританії, США та Канади, які
мають філологічну освіту та п’ятьма викладачами
англійської мови з досвідом роботи більше 5 років та
рівнем
володіння
мовою
С1-С2
(згідно
із
Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти,
які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів
ALTE (The Association of Language Testers in Europe).
Інформанти працювали з писемними текстами
підручника, які були надруковані без поділу на абзаци.
Аудитори-інформанти прослуховували експериментальний корпус текстових фраґментів для уточнення їхньої
відповідності нормі вимови англійської літературної
мови. Тексти, які було відібрано для подальшого
аналізів, визначені інформантами як такі, що
відповідають літературній нормі, природні за своїм
звучанням і типові для дидактичної сфери загалом та
підручників зокрема.
На наступному етапі інформанти аналізували тексти
підручників для вивчення англійської мови за заданими
параметрами. Зразок протоколювання результатів
аналізу текстів підручників подано на рис. 1.2.
Після цього інформантам було запропоновано
поділити тексти на традиційно виділені композиційні
блоки (вступ, основна частина і закінчення). Слід
зазначити, що цей поділ текстів не складав значних
труднощів для інформантів. Більшість із них показали,
що ці блоки та сеґменти тексту легко виділяються в
навчальному тексті. У 98 % випадків поділ тексту на
композиційні блоки інформантами збігався з думкою
авторів. Майже всі інформанти стверджували, що в
процесі поділу вони керувалися інформаційною
структурою текстів: вступ, як звично, носить
констатуючий характер; основна частина містить головні
„блоки смислу" [5, с.62]; а закінчення передбачає
„згортання інформації" [6, с.74].
Виконаний інформантами аналіз також виявив, що,
незважаючи на існуючу думку про необхідність
висновків як основного елемента композиційної
структури навчального тексту [19,38;90,27], у 35%
випадків цей елемент відсутній, а його місце посідає
звичайне закінчення. Отож, унаслідок здійсненого
інформантного аналізу було визначено, що тексти
відповідають жанровим особливостям дидактичного
мовлення та фонетичному академічному стилю.
Інформантами також були встановлені особливості
композиційно-смислового членування текстів підручника,
необхідними елементами більшості текстів якого були
виявлені: вступ, основна частина, закінчення.
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Рис. 1.2. Зразок протоколювання результатів аналізу текстів підручників

Висновки. На підставі виконаного огляду проблем та
аналізу результатів теоретичних і експериментальних
досліджень структурної організації текстів англійських
підручників загалом, а також здійсненого інформантного
аналізу зокрема, можна констатувати, що навчальний
текст доцільно розглядати як цілісну єдність, що
складається з елементів, які володіють певним
значенням лише у складі тексту та втрачають його в
ізольованому вигляді. Підручник належить до
навчального підстилю наукової прози та існує як в
писемній, так і усній (озвученій) формі, та, хоча і
складається із кількох самостійних текстів, однак є
цілісним текстом.
Розроблено узагальнену та абстраговану структурну
модель тексту підручника з іноземної мови, яку можна
подати у вигляді “ядра”, оточеного кількома “оболонками”.
“Ядром” виступають основні тексти, що є смисловим
центром всього підручника і мають свою внутрішню
структуру, тобто піддаються членуванню на структурні
одиниці. За межами основних текстів як його
„оболонки” перебувають додаткові та пояснюючі тексти.
Загалом, структура досконалого підручника – це завжди
багаторівнева система, котра зацікавлює, навчає та
мотивує до подальшого самостійного опрацювання
матеріалу, і для досягнення цієї мети необхідно
враховувати як текстовий, так і позатекстовий
компоненти підручника. Підручник повинен виконувати
не лише інформативну, але й однозначно розвивальну і
культуротворчу функції, що ефективно використовується у практиці викладання і призводить до кращих
навчальних результатів.
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STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF ENGLISH EDUCATIONAL TEXTS
(based on the textbooks for higher schools)
The article concerns the main structural characteristics of English educational texts that are currently involved in teaching
at the higher schools of Ukraine. The research is aimed at establishing these features of the educational texts while identifying
the specific compositional and semantic division of the English textbooks and their communicative and pragmatic options. To
achieve this aim it was used the informant analysis, where Ukrainian and English teachers were engaged. As a result of the
performed study it was found out that educational text should be considered as an integral unity, composed of elements that
have a certain value only in a complex and lose it in an isolated form.
Key words: educational text, textbook, structural characteristics, compositional and pragmatic division, informant
analysis.
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STRUCTURAL AND STYLISTIC PECULIARITIES OF SYNTACTIC
PARALLELISM IN MODERN ENGLISH DRAMA
The article investigates the stylistic figures based on the principle of repetition, their role in modern Englishlanguage drama discourse. The research was conducted on the material of social drama by Susan Glaspell, Arthur
Miller and Lillian Hellman. The focus of the work is given to the patterns of the syntactic parallelism, study of its
structural, functional and stylistic features. Detailed analysis to identify the most common types of stylistic figures
and syntactic patterns is performed. The study shows that stylistic repetition serves as a tool depicting semantic
content, emotional, rhythmic and poetic marking of drama.
Key words: cohesion, repetition, drama discourse, stylistic figure, syntactic parallelism.
Statement of the problem.Textual connectivity or
cohesion is considered to be one of the most significant
categories of the text. It is characterized by different types of
relations and interdependence of the text components. All
this variety of connections is based on the stylistic repetition
of the information which occurs on different sections of the
textual space, to different extent and by means of different
speech units. That is the reason why repetition is regarded as
one of the most important elements in building logical,
semantic and stylistic relations of the text.
A great diversity of linguistic research is devoted to the
study of the notion of repetition. It has become the issue of
the fundamental works of such scientists as I. Arnold,
L. Babenko, A. Beketov, V. Vinogradov, I. Bilodid, V. Gak,
J. Halperin,
S.Gindin, V.Kukharenko, O.Morohovskyy, N.Razinkina.
Moreover, investigations of different types and aspects of
functioning of the repetitions in the texts of different styles
have been conducted in recent years: T. Zuk (2005),
I. Kovalchuk (2004), T. Krashennikova (2010), R. Olischuk
(2011), L. Pryshlyak (2002) N. Ivkova (2007) I. Synytsya
(2010), I. Sokolova (2002), R. Olischuk (2011). The
scientific interest in the phenomenon of repetitions shows
that the present theme is relevant. It should be noted that the
repetition studies on the material of the literary texts are
being carried out without separation of these texts on the
prose and drama. So, the novelty of our work is considered
to be the repetition review on the materials of the texts of
dramatic genre.
Depending on the accessory of the reiterative units to a
particular language level, the vast majority of scientists
identifies phonetic, morphemic, lexical, morphological and
syntactic repetitions. The purpose of our study is seen in
outlining structural, functional and stylistic features of the
syntactic repetitions in the contemporary English language
drama. The research has been conducted on the materials of
modern social English dramatic texts by the prominent play
writers Susan Glaspell, Arthur Miller, Lillian Hellman.
The statement of the main material. Stylistic repetition
is determined as a figure of speech that consists of reiteration
of sounds, words, morphemes, synonyms or syntactic
constructions with the sufficient closeness of the series, that
is, a closeness which is visible to the reader [1, p.244]. Just
like other stylistic figures that increase the expressiveness of

literary language repetitions are the deliberate variation of
the neutral syntactic rules for which single use of the word is
appropriate. The main function of repetition is to transfer
additional information of emotionality and expressiveness. It
is one of those stylistic figures that belong to artistic means
of individual author’s aesthetic and emotional expression of
reality. Repetition forms the semantic structure of the text
being an important connective element between sentences.
The study has shown that the repetition occurs quite
often in the texts of modern English drama. Stylistic means
which are formed by means of repetition are an important
part of the emotional and dramatic impact on the recipient
and serve as a mean of individualization, typification and
expressiveness of the character’s replicas.
Syntactic parallelism is applied to the stylistic devices
based on the principle of repetition. The main principle of
syntactic parallelism is the same construction of two (or
more) sentences or its parts. In particular, N. Razinkina
defines syntactic parallelism as semantic and structural unity
which consists of two or more components (constituents)
characterized by syntactic identity and logical and content
unity [3 p.195]. Differential features of syntactic parallelism
are special intonation pattern, special rhythm and, also,
special associative two-dimensional semantic completeness
and perfection of aesthetic expression [2, p.49-55].
Syntactic parallelism consists of syntactically similar
constructions united by a common idea, the main function of
which is to strengthen communication and expressive values
of dramatic dialogues. Syntactic parallelism can combine
semantically different elements in numerous syntactical
unities reproducing a picture of what is happening. The main
or subordinate parts of the sentence can be included in
parallel constructions.
In dramatic texts can be defined the following examples
of syntactically parallel constructions:
– syntactically parallel predicative parts:
I wish you'd seen Minnie Foster when she wore a white
dress with blue ribbons and stood up there in the choir and
sang. (S. Glaspell)
– syntactically parallel attributive parts:
She was kind of like a bird herself - real sweet and pretty,
but kind of timid and - fluttery. (S. Glaspell)
– syntactically parallel adverbial parts:
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I want you to know, on the train, in the mountains, in the
valleys, wherever you go, that you cut down your life for
spite!(A. Miller)
Sometimes such parallelism can combine several parts of
the sentences:
The work and the food and time to sit and smoke. (A.
Miller)
The men knew what he wanted and went out and got it.
(A. Miller)
The lexical content of syntactically parallel structures of
drama is usually comparative. In addition to this, uniform
semantic meaning of the elements of such structures causes a
kind of graduation giving an expressive marking and certain
rhythm. Also, the important part is played by conjunction
unions which serve as a mean of conveying semantic
connection between parallel structures. Polysyndeton
connections reflected by the union and are typical for
English modern drama.
In drama syntactic parallelism is associated with the
lexical repetition which suggests the combination of lexical
and syntactic repetition. Such repetition can be complete
(absolute lexical uniformity of syntactic patterns of the
sentences):
You know it will. You know it will. (L. Hellman)
She should not have done it, she should not have done it.
(L. Hellman)
Full repetition, in its turn, can be expanded (repetition of
linguistic units with additional components that expand or
clarify its meaning):
Look at you! Look at what's become of you! (A. Miller)
I named him. I named him Hovard. (A. Miller)
Typical for the dramatic dialogue is the extension of the
original syntactic models using amplification. In drama
amplification enhances expressiveness of language that is
achieved through the introduction of additional elements
with more expressive semantic meaning:
I think he is still lost. I think he is very lost. (A. Miller)
That is the truth, that is the honest truth. (L. Hellman)
Found examples show that formed as a result of such
expansion varieties of syntactic patterns are stylistically
marked and serve to enhance verbal expression.
Quite often we can observe the phenomenon of syntactic
reduction which gives special emotional colouring to the
dramatic replicas:
Then you got it, have not you? You got it! You got it!
(A. Miller)
We are free and clear. We are free. We're free ... We're
free .... (A. Miller)
As a rule, such reduction happens due to the elliptical
omission of one or two main parts of the sentence. In drama
such structures are used by the authors as a mean of realistic
reproduction of lively, informal conversations between its
heroes:
Why should not he talk to himself? Why? (A. Miller)
Will you stop laughing? Will you stop? (A. Miller)
Lexical and syntactic repetition can be partial. In such
case, repetitive unit can be expressed by any part of the
language:
– noun (in conjunction with the numeral)
It makes me feel important to know that there is one thing
ahead of me, one thing I've got to do. (L. Hellman)

– verb
Not having children makes less work but it makes a quiet
house (S. Glaspell)
Antonymous content of such parallel structures creates a
striking contrast:
I want a seventy-yard boot, and get right down the field
under the ball, and when you hit, hit low and hit hard,
because it's important, boy. (A. Miller)
I have been sitting at that desk watching all the salesman
go by, day in, day out. (A. Miller)
– pronoun
He used to be able to make six, seven calls a day in
Boston. Now he takes his valises out of the car and puts them
back and takes them out again and he’s exhausted. Instead
of walking he talks now. He drives seven hundred miles, and
when he gets there no one knows him anymore, no one
welcomes him. (A Miller)
– adjective
Where is the old humour, the old confidence? (A. Miller)
In its turn, the partial repetition can be characterized by
the synonymy of repeated items. This kind of repetition
serves as an expressive mean of phrasal connections:
Now is not that peculiar! Is not that a remarkable.
(A. Miller)
More often we can observe the antonymous repetition
used to highlight the contradictive, controversial
psychological state of a person or events:
We live close together and we live far apart. (S. Glaspell)
Also, in dramatic speech we can find the formation of a
new syntactic pattern by merging of two different segments
of speech into one:
Look at it! Its neck! Look at its neck. (S. Glaspell)
Conclusions. Repetition plays a special role in the
structure of modern drama. It not only amplifies the
semantic content of dramatic text but also gives it a special
emotiveness, rhythm and poetic marking. Style of the
dramatic composition as well as the individual author’s style
is largely determined by the peculiarities of its syntax.
Repetition on the syntactic level can be defined as a
syntactic model of a sentence that carries additional logical
or expressive information that promotes the pragmatic
efficiency of the character’s replicas and dramatic speech in
general. To such tools based on the formal and meaningful
language interaction, we can refer syntactic parallelism. The
conducted research shows that the most abundant kind of
syntactic parallelism in modern English social drama is
lexical and syntactic repetition. The perspective of our study
can be seen in the expansion of textual material with a view
to obtain more accurate results.
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СТРУКТУРНІ І СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ ПАРАЛЕЛІЗМІВ В СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ ДРАМІ
Стаття присвячена дослідженню стилістичних фігур, заснованим на принципі повтору, їх ролі в сучасному
англомовному драматичному дискурсі. Дослідження проведене на матеріалі соціально-побутової драми Сьюзен
Гласпелл, Артура Міллера, Ліліан Хеллман. Основна увага у роботі приділяється виділенню моделей синтаксичного
паралелізму, вивченню їх структурних, функціональних і стилістичних особливостей. За результатами дослідження
встановлено, що стилістичний повтор у драмі слугує увиразненню її змістового наповнення, надає драматичним
текстам емоційності, ритмічності та поетичної маркованості.
Ключові слова: когезія, повтор, драматичний дискурс, стилістична фігура, синтаксичний паралелізм.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРИ
(КОРОТКИЙ ДИСКУРС)
Статтю присвячено ґенезі терміну «поетика». Автор розкриває «еволюцію» досліджуваного поняття у
різних теоретико-літературних концепціях античності, середньовіччя, Відродження, класицизму,
модернізму та постмодернізму. Крізь призму літературних традицій осмислено зміст терміну у ширшому
та вужчому значеннях.
Ключові слова: поетика, літературний твір, дефініція, синонімічне поле.
Постановка проблеми. Феномен літературного
твору яскраво поєднує у собі естетичні та
загальнофілософські проблеми, створює умови для
ефективної взаємодії літературознавства з іншими
гуманітарними дисциплінами. Комплексний аналіз
літературного твору передбачає звернення дослідника до
теоретичних модусів поетики й семіотики літератури.
Слід зазначити, що в останні десятиліття
спостерігається глибока зацікавленість літературознавців
питаннями поетики: М.П. Кодак «Авторська свідомість і
класична поетика» (2006), Г.Д. Клочек «Енергія
художнього слова» (2007), В.П. Хархун «Дефінитивні
розбіжності терміну «поетика» в літературознавчих
методологіях ХХ століття» (2001), О.В. Боронь
«Поетика простору в творчості Тараса Шевченка»
(2005), Р.І. Ленда «Творчість Олекси Слісаренка.
Проблеми поетики» (2001).
Визначення теоретичних основ поетики характеризується
дискусійним характером тлумачення цього терміна.
Незважаючи на той факт, що поетика – одне з
найдавніших понять літературознавства, обрії його
термінологічного апарату досить розмиті.
Мета
дослідження – проаналізувати
змістовне
наповнення терміну «поетика» в його різноманітних
теоретико-літературних концепціях, виявити основні
аспекти поетичного мистецтва.
Для реалізації поставленої мети вважаємо за потрібне
детально розглянути етапи еволюції поняття «поетика» у
літературознавчому дискурсі та виокремити його
найбільш суттєві поетикальні сегменти.
Виклад основного матеріалу. Титульною постаттю
в історії існування поетики вважають давньогрецького
філософа й енциклопедиста Арістотеля, котрий є
автором фундаментальної праці «Поетика» («Poietike»).
Це перший в історії твір, що узагальнив естетичні
знання античного світу, обґрунтував цілий ряд
теоретико-літературних категорій та зробив спробу
поділити літературу на три роди: епос, лірику й драму.
Вважаючи поетику наукою про художню літературу,
античні філософи Аристотель в своїй однойменній праці
та Горацій у трактаті «До Пізонів» («Epistola ad
Pisones») заклали основи для більш детального вивчення
цього літературознавчого феномену.
Протягом доби середньовіччя та Відродження
завдяки працям Жозефа Скалігера «Поетика» («Poetices
libri septem», 1651), Емануелє Тезауро «Підзорна труба

Арістотеля» ( «Il cannochiale aristotelico», 1654), Нікола
Буало «Мистецтво поетичне» («L’art poétique», 1674)
поетику вдалося представити як самостійну науку
(піїтику) з чітко окресленими межами та завданнями.
У ХІХ столітті поетикою називають «науку, що
вивчає поетичну діяльність, її походження, форми і
значення» (Ф. Брокгауз, І. Ефрон, 1898) [7]; ту частину
літературознавства, яка вивчає конкретні сегменти
(композиція, поетичне мовлення, версифікація і т.п.). В
означений період поетика була збагачена філософськими
категоріями (Г.-В.-Ф. Гегель), поглядами романтиків
(Ф.та А. Шлегелі), соціальних критиків (В. Бєлінський,
М. Чернишевський). У працях мовознавців та
фольклористів (О. Веселовський, О. Потебня та ін.)
реалізовані
спроби
ототожнювати
поетику
зі
стилістикою. З’являються праці про поетику видів,
жанрів, течій і напрямів.
Одним із перших вітчизняних критиків, хто вдався до
дефініції поетики, був Іван Якович Франко. У трактаті «Із
секретів поетичної творчості» (1898) письменник досліджує
психологічні основи поетичної творчості, акцентуючи
увагу дослідників на трьох її основних складниках:
«1) ролі свідомості в поетичній творчості; 2) законах
асоціацій ідей як ключа до розуміння ідіостилю митця,
стильових дефініцій різних мистецьких шкіл та
угруповань; 3) поетичній фантазії письменника» [1, с.2].
Також дослідник розглядає естетичні основи поетичної
творчості, де аналізує роль змісту поезії, музики, зору,
поетичної краси у художній творчості. Порушуючи
питання рецептивної поетики, І. Франко лишає ряд
нерозв’язаних питань для подальших дослідників.
В подальшому представники формальної школи
(С. Бернштейн, О. Брік, В. Виноградов, Б. Ейхенбаум,
В. Жирмунський,
Є. Поліванов,
Ю. Тинянов,
Б. Томашевський, Л. Якубинський, Б. Ярхо та інші)
«акцентували увагу на формі художньої літератури,
єдності форми і змісту. Цариною художньої дійсності
мало бути буяння барв, гра світла і тіні поза категорією
змістовності» [5, с.300].
На думку структуралістів, поетика розглядає
літературний текст як «складний знак, що має проміжні
ланки (фабула, троп, ритм тощо) між темою (означуване)
та словесним утіленням (означник)» [5, с.334]. Виходячи з
цього, художній твір розуміється як наслідок семіотичної
діяльності автора. Сприйняття тексту зазнає змін – воно
виходить за межі свого автора й свого реципієнта. Текст
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стає самодостатнім реальним феноменом, а завдання
читача або дослідника полягає в адекватному його
пізнанні, декодуванні, якомога точнішому трактуванні.
Дослідження представників формальної школи
продовжилися у колі Празького лінгвістичного гуртка та
«сприяли формуванню структуралізму» [5, с.311]. У
своїх працях структуралісти зосереджували увагу на
проблемі поетичного мовлення, що до сьогодення
лишається актуальною в літературознавстві.
Представники Женевської школи розглядали поетику
як рефлексію над онтологічними проблемами вбачаючи
в літературі «історію людської свідомості» [8, с.1].
Наступний вектор трактування поетики залежав від
розвитку
теорії
рецептивної
естетики
(теорія
сприймання), згідно основним засадам якої увагу слід
звертати не на конкретно-історичний процес, а на
відповідний твір, що всебічно розкриває позицію автора.
Таким чином, головним завданням рецептивної
естетики, на противагу формалізму, було дослідження
рівня сприймаючої свідомості в процесі читання
літературних текстів. В українській літературі ця
методологія мала значне поширення наприкінці 1960-х
років у працях В. Брюховецького, М. Ігнатенко,
Б. Кубланова, Г. Сивоконя та інших. У своїх наукових
дослідженнях вони спиралися на праці О. Білецького,
Л. Білецького, О. Потебні та І. Франка («Із секретів
поетичної
творчості»).
Дослідницькі
принципи
рецептивної естетики підтримував й апробовував у своїх
працях Григорій Дмитрович Клочек.
В українському літературознавстві кінця ХХ століття
авторитетною вважається точка зору М. Кодака
стосовно трактування поняття «поетика». У своїй
монографії «Поетика як система» (1988) критик вважає
твір нерозривною єдністю, результатом внутрішньо
складної, багаторівневої системно-образної думки.
Літературознавець розглядає п’ять компонентів, які, на
його думку, формують системність твору: «пафос, жанр,
психологізм, хронотоп, нарація» [7, с.120]. У наступній
праці «Авторська свідомість і класична поетика» (2006)
М. Кодак розвиває цю концепцію. Він зауважує, що
«…конкретизуючи зміст понять «суб’єкт творчості»,
«індивідуальність художника», відкриваються підходи
до цілісного, системного розуміння поетики твору і
творчості митця» [6, с.126.].
Сучасна
українська
літературознавча
думка
характеризується системним підходом до вивчення
проблеми поетики. Взявши за основу монографію
Г. Клочека «Енергія художнього слова» (2007), можна
стверджувати, що комплексний підхід вивчення поетики
передбачає аналіз твору як дослідження цілісної
системи, елементи якої знаходяться у взаємодії. Проте
головним завданням для дослідника лишається
«проаналізувати як, яким чином прийоми (засоби), що є
функціонуючими складниками художнього тексту,
впливають на читача, заряджаючи його тими чуттями і
смислами, що закодовані автором у тексті» [4, с.208].
Саме Григорію Дмитровичу Клочеку вдалося довести
динамічний характер терміну «поетика». Це зумовлено
різновидовими дефініціями поетики, серед яких дослідник
виділяє такі, як: нормативна, описова, історична,
функціональна та загальна (теоретична) поетики.
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Автором нормативної поетики вважають Нікола
Буало «Мистецтво поетичне» (1674). Порівняльне
вивчення літератур різних країн або окремих творів
лежить в основі описової поетики. Історична поетика
досліджує еволюцію видів, жанрів і художніх засобів.
Основоположником історичної поетики вважають
О. Веселовського, котрий визначив її предмет як
«еволюцію поетичної свідомості і форми», до якої без
сумніву входять ґенеза і розвиток естетичного об’єкта,
його прояв згідно еволюції художніх форм. В основі
двох попередніх поетик закладено порівняльноісторичний метод.
Функціональна поетика вивчає твір як систему. Її
початковим та фінальним матеріалом слугує конкретний
твір, а завданням – «прочитання» цього твору, тобто
аналіз існування художніх засобів та розкриття їхнього
значення у конкретному творі.
Теоретична (загальна) поетика визначає основні
закони художності, розглядає проблемний статус твору,
вивчає образну специфіку мистецтва.
Як зазначає Г. Клочек, розуміння терміна «поетика»
як системи творчих принципів, дозволяє поетиці «ввійти
в систему категорійних понять таких видів мистецтва, де
її використання ще донедавна здавалося неможливим.
Вона почала вживатися у сфері не тільки кіно, театру,
музики, але й архітектури» [4, с.251].
Поетика, за Григорієм Клочеком включає у себе такі
«постійні смисли» як «художність, система творчих
принципів, художня форма, цілісність, системність,
майстерність письменника» [4, с.290].
На сьогоднішній день українські (Д. Затонський,
Т. Денісова) та зарубіжні (Ю. Хабермас, Ж. Дерріда та ін.)
дослідники витлумачують явище «поетика» по-різному:
«Розуміючи це поняття досить широко, науковці
вбачають у ньому не лише теорію поезії (Ф. Брокгауз) і не
лише науку про структуру твору чи композицію
(Б. Томашевський) та особливості авторського стилю
(поетика
Тараса Шевченка,
поетика
Максима
Рильського), а здебільшого комплексну категорію крізь
призму
соціальних,
психологічних,
гендерних,
економічних та політичних особливостей ситуації в світі»
[2, с.237]. Таким чином, можна стверджувати, що сучасна
дефініція терміну «поетика» залучена до контексту
філософії постмодернізму, і трактується як колективна
система поглядів, що формувалася світоглядним досвідом
багатьох поколінь. «Досвід, переданий нам у спадок як
ключ до розуміння творів минулого, сучасного та
прийдешнього часу» [2, с.2].
Висновки. Можна резюмувати, що теоретичні основи
поетики яскраво проявляються у процесі цілісного аналізу
тексту. Незважаючи на проблему детермінації поетики,
існують широке та вузьке тлумачення цього терміну.
Ширше значення передбачає за різними трактуваннями
такі визначення: 1) наука про літературу (еквівалент
поняття «літературознавство»); 2) окремий розділ
літературознавства (поетика ототожнюється з теорією
літератури або стилістикою). У вужчому значенні поетика
розглядається як означник науки про форму художнього
твору. Це передбачає таке синонімічне поле: художність,
система творчих принципів, цілісність, системність,
майстерність письменника.
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THE THEORETICAL POETICS’ FOUNDATIONS IN LITERATURE (SHORT DISCOURSE)
The article under consideration is devoted to the term «poetics». The author demonstrates the evolution of poetics
according to the different theoretical literary conceptions of Antiquity, the Middle Ages, Revival, Classicism, Modernism and
Postmodernism. The point of the term is comprehended in its wide and narrow usage through the literary traditions’ items.
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АНАТОЛІЙ МОРОЗ І МАРСЕЛЬ ПРУСТ:
КОНВЕРГЕНТНІСТЬ МЕЖОВОГО ЧАСУ
У статті досліджуються особливості поетики суб’єктивного (психологічного) часу в романі М. Пруста «У
пошуках втраченого часу» та межового часу в повісті А. Мороза «Довга-довга хвилина». Простежується
динаміка набуття дефініцією «психологічний час» літературознавчого статусу, проводяться паралелі в
утвердженні індивідуального естетичного смаку митців. Обсервується конвергенція художнього світу
письменників з позицій впливу психологічного часу на архітектоніку творів.
Поетика межового часу вирізняється моральною відповідальністю за сенс власного буття, аналізом
втраченого часу повсякдення, а локус вибору – самотністю з чітко окресленими орієнтирами та
усвідомленими перспективами. Знакова символіка репрезентує події, упредметнені до образу чуттєвої деталі.
Ключові слова: межовий час, втрачений час, психологізм, ретардація, мотив, екзистенція,
самоусвідомлення, цінності.

Постановка проблеми. Мотиви любові й смерті, за
З. Фройдом, визначальні в літературі, артикуляції їх
впливу
набувають
особливого
психологічного
забарвлення, якщо зауважити категорію часу, особливо –
межового. Перебіг внутрішнього конфлікту в модусі
вівенді виявляє дискретність людського життя, тобто
диктат часу в межовому самоусвідомленні й моральному
виборі особистості. Сприйняття особою власної
конечності на тлі тяглості часу обсервується в
літературознавстві давно. Дефініція «психологічний
час» (В. Фащенко) прижилася, проте шлях прийняття
літературознавством художніх утілень індивідуальних
стосунків героя з часом був далеко не лінійним.
Принагідно нагадаємо: перша спроба М. Пруста
детально виписати психологічний час головного
персонажа роману «На Сваннову сторону» зазнала
поразки:
А. Франс
дорікнув
розтягненістю
хроноперцепцій [1, с.5]. Під тиском аргументів видавця,
серед
яких
козирем
була
нечитабельність
психоаналітичного копання в собі, письменник
змушений був піти на поступки, однак за наступний
роман («У затінку дівчат-квіток») здобув престижну
французьку премію. Це хрестоматійний приклад
боротьби з канонами індивідуального естетичного
смаку, що виявився суголосним світоглядно-естетичним
парадигмам модернізму Д. Джойса і Ф. Кафки, котрі
визначили вектор розвитку мистецтва слова ХХ ст.
Повість А. Мороза «Довга-довга хвилина» (1972) від
роману М. Пруста відділяють півстоліття, однак її
автора спіткала схожа ситуація: твір переможця
молодіжного літературного конкурсу зазнав значних
редакторських скорочень, та попри це хвилина рефлексії
займає майже двісті сторінок; спробу реформувати
психологічний час в репрезентації виробничої сюжетики
В. Фащенко не сприйняв [2, с.5], але прийом ретардації
подій набув літературознавчого статусу в оцінці
А. Погрібним [3] творів естонця М. Траата «Кавові
зерна» і киргиза Ч. Айтматова «І понад вік триває день».
Згодом А. Мороз не раз застосовував прийоми
ретроспекції й аналепсису, порівнюючи юнацькі мрії

персонажів та їхні життєві здобутки; різниця
світовідчуття слугувала психологізації (романи «Ваш
поїзд о дев’ятій», «Сподіваної жду»), однак саме
екзерсис «довгої хвилини» увиразнив болісні вібрації
екзистенційної самотності.
Мета роботи – порівняння поетики часу в художньому
світі М. Пруста і А. Мороза. Боротьба з часом, що
катастрофічно зникає, зосередженість на внутрішніх
конфліктах особистості, переоцінка цінностей як
кульмінація самоусвідомлення – риси, які уможливлюють
конвергенцію зазначених творів.
Виклад основного матеріалу. Передусім зауважимо:
обидва письменники наголошують на важливості
моральної відповідальності за сенс власного буття у
дискурсі втраченого часу, тому цей висновок винесено в
назви («Довга-довга хвилина» А. Мороза і «У пошуках
утраченого часу» – семикнижжя М. Пруста). Локус
вибору героїв визначається самотністю: визнаний
літературний критик М. Пруст писав «суб’єктивну
епопею» (Д. Наливайко) про себе після смерті рідних,
приречений усамітнено боротися з недугою, намагаючись
реставрувати втрачений час шляхом художнього
осмислення. А. Мороз наділяє свого персонажа, Іваницю,
власними роздумами, вибравши фокус бачення з висоти
кабіни баштового крана. Вісь між небом і землею під
тиском буревію стає «бочкою Діогена», і кранівник
мусить пояснити собі добровільне приречення на смерть.
З дитинства життєвий простір Марселя чітко
розмежований – Сваннова сторона і Германтська,
аристократична і буржуазна. Духовні орієнтири Іваниці
окреслено побіжним поглядом перед бурею (обеліск
Слави, церковні бані, Дніпро), та вертикаль крана
символізує напрям самовдосконалення, вибір між
полюсами егоїзму й альтруїзму. Тож локуси хронотопу
слугують маркерами діапазону втілення ідеї. Однак, якщо
прустівське світосприйняття зосереджене на інстинкті
художника, чиї враження й уява домінують над
реальністю, то Іваниця, звиклий більше міркувати, ніж діяти,
в помежів’ї знаходить раціональне пояснення власної
офіри задля порятунку далеко не ідеальних членів бригади.
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У Пруста образи речей психологічно упредметнюють
події та пов’язані з ними відчуття і почуття.
Імпресіоністичний епізод із тістечком («Та тільки-но чай
з розкришеним тістечком торкнувся мого піднебіння, я
здригнувсь, відчувши, ніби в мені діється щось
незвичайне. Якесь окремішнє, невмотивоване раювання
наринуло на мене. Мене вже не обходили зрадливість
долі, її дрібні напасті, швидкоплинність нашого
життя…») [4, с.53] ілюструє безсилля інтелекту в пізнанні
істини [5, с.87]. Світовідчуттю героя-митця властива
свіжість і нюансування відтінків кольору, смаку,
мелодій, вербально-інтонаційних малюнків. У прагненні
довершеності художньо-психологічної правди кожне
висловлювання уточнюється, поглиблюється, набуває
стереоскопічності внаслідок повернення до описаного
зіставленням вікових особливостей зв’язків зі світом
(дитяча беззахисність, юнацький максималізм, літня
приреченість).
Хронометраж повісті А. Мороза пульсує стопкадрами прощання з буденністю душі, що зважилась на
офіру. «При світлі блискавки» [6, с.84] з калейдоскопа
пам’яті Іваниці зринають постаті, які стають пазлами
картини світу, перетворюючи будмайданчик в модель
суспільства й водночас метафору знайденого сенсу
життя. Мотив настрою господаря увиразнює абсурдно
розбалансовану систему, яка виробничі проблеми
підживлює енергією родинних стосунків. Межовий час
змушує героя стати суддею формалізму «гучномовців зі
спотвореним звуком» та легковажних «транзистриків»,
котрі плекають комплекс наполеона, заповнюючи
внутрішню порожнечу інтригами. Межовий час постає
як трансцендентне осяяння: звичайній людині
відкривається оголена сутність буття як членів бригади,
так і персонажів, не пов’язаних із будівництвом.
Межовий хронотоп, як і погляд на порозі смерті,
вирізняється емоційною забарвленістю. Цвіт рожевого
глоду в романі Пруста стає пуантом бентежної
закоханості Марселя в недосяжну Сваннову доньку, а
білі Мартині туфлі в повісті Мороза – символом
«дорогої жінки» й асонансом холодної погордливості
манекенниці. Дружні стосунки Сванна й оповідача як з
аристократією, так і з представниками буржуазії
уможливлюють простеження зв’язків (родинних,
кланових, мистецьких, сексуальних), на яких тримається
розмежування сторін, що не виключає дифузію (за
допомогою впливового покровителя) розуму, таланту,
краси
в
новому
середовищі.
«Випробування
благополуччям» [6, с.192] парадоксальним чином
виявляє щербату духовність Морозових персонажів.
Образ цеглини (Мороз тяжіє до знакової символіки
деталі) конденсує ідею: речі самі по собі не є носіями
розвитку чи регресу суспільства, вони лише інструмент
у руках деміургів власної долі. Процес пошуку себе в
праці опоетизовано жестом як священнодійство: дівчата
б’ють поклони кожній цеглині. У руках Гриня цеглина
стає засобом вивищення, у Фреда – підставою для
звинувачення у недбальстві, а в нетверезого Кирика –
загрозою для життя. «Користь» від логарифмічної
лінійки технократа Галагана зводиться до підрахунку
битої цегли, а бригадир «Живиця, кладучи цеглу, тим
самим збудував себе» [6, с.159]. Концепцію самотворення

господаря країни закладено в підмурівок градації:
Іваниця бачить за цеглиною дім, вулицю, світ, а за
конкретикою діла – ідею; зневажливе ставлення Марти
до будинку, що зводиться її чоловіком, дає Іваниці
підстави розчаруватися в ідеалізованій красуні.
Для
Марселя
архіважливою
справою
є
«упорядкування складності, себто краси» [7, с.38] й
пошук сенсу таланту, захоплення «розтином речей» [8,
с.313] з метою вирізнення самобутньої думки. Пруст
трактує мистецтво як вищу реальність, де особистість
уподібнюється до Творця. На цьому тлі розчинення
аристократа Сванна драматичне: внаслідок зміщення
уявного образу Одетти у сферу мистецтва (образ
Сепфори, соната Вентейля), тобто поетизації коханої,
він самонівелюється, потурає її міщанському несмаку.
Любовний сюжет Сванн-Одетта знаходить подальшу
розробку в історії стосунків Марселя та Альбертини,
завершуючись екзистенційною проблемою приреченості
на самотність й марними спробами подолання її в
любові. А. Мороз, навпаки, залишає героєві надію на
«повне розчинення» в коханні як спосіб самооновлення.
Безумовно,
обидва
твори
розгортаються
в
психологічному просторі пам’яті оповідача, зближеного з
автором. А пам’яті притаманна вибірковість, зміщення й
відхилення теперішньо-колишніх площин, пазлові
зчеплення, осердям яких слугує емоційно наснажений
образ речі, явища. У зв’язку з цим радикально міняється
архітектоніка прустівського роману, скасовується
хронологічна об’єктивність епізодів, на зміну їй «маємо
вільне поєднання рухливих часових перспектив», де
«романний час починає нагадувати лабіринт» [1, с.6].
Художній час у А. Мороза розшаровується на
ретроспекції площин співбуття героя з членами бригади, а
хвилина з константи перетворюється на композиційний
елемент організації твору. Суб’єктивний час має здатність
стисненої пружини вивільняти коливання різних пластів
минулого та рівнів під- і надсвідомого.
Динаміку екзистенційного виходу за межі власного
«я» визначають емоційні імпульси оповідача, який
перевіряє ідеї, почерпнуті з книг, приглядаючись до
членів бригади: йому імпонує прагнення Погрібняка
«пояснити усе й збагнути» [6, с.129], за самоіронією
простежується мета – спромогтися на власне обличчя.
Підпорядкування художнього часу розмислам головного
героя створює враження певної його приборканості,
хоча насправді час пресингує, нагадує про минущість
життя. Митцеві вдалося піймати суб’єктивне: час
фабульних
подій
вирізняється
марнотратством
повсякдення, а межовий – психологічно наповнений,
підпорядкований волі.
Конечність людського часу знайшла вирішення –
кінематографічний принцип монтажу проминальних
моментів, що впливає на ритм повісті та усвідомлення
персонажів як суб’єктів чи об’єктів часу. Епізодична
роль парторга, як і всіх постатей його рангу в доробку
прозаїка, схиляє до думки: формально не відступаючи
від ідеологічних приписів соцреалізму, письменник дав
матеріал для розмислів, наділивши персонажа
промовистим ім’ям (Христян) і бездіяльністю, у такий
спосіб перетворивши керівника на об’єкт часу.

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017
Колористика повісті А. Мороза нагадує аварійні
спалахи, останній імпульс наповнений страхом за
альтруїстку Марусину. Кульмінація внутрішня випереджає
зовнішню, продукуючи «вибух» психологічного часу
звуко-світловими
фотонами
граничної
напруги:
«Марусина вдарилася у вікно, і скоро від вагончика
відділилося дві плями» [6, с.253]. Рефлекторне блокування
рецепторів у смертельну мить передано «плямами»
людей, оксиморон «гучна тиша» стає знаком перемоги
над страхом духовно оновленої особистості, яка міцно
вросла в соціум, убезпечивши бригаду від наслідків
форс-мажору. Герої-протагоністи А. Мороза пов'язані з
концептом руху і горіння свідомою офірою, а
субпасіонарії продукують аварії, лишаючись сторонніми
споглядачами.
Висновки. Поетика часу в Пруста – синтез минулотеперішніх подій, які акумулюють сенс буття як
творчість; рух ідей, мотивів і емоцій без чітких
драматичних вузлів імітує спонтанний плин пам’яті.
Креативність митця зумовлена інтуїтивним розумінням
дійсності, звідси – чуттєва наповненість прустівського
часу локальним колоритом і виразністю. Іманентною
рисою поетики морозівського часу є «схрещення»
легковажності повсякдення і трагізму межового вибору
особистості.
Конвергентність
поетики
часу
в
художньому світі М. Пруста і А. Мороза дає змогу
виокремити дифузну композицію схрещення часів, котра
сприяла поглибленню психологізму.
Багатоаспектний конфлікт «людина і час» фокусує
драму вибору на перехресті вічного і проминального з
акцентом на психологічному часі. Наративна форма тяжіє
до аналепсису, рефлексії превалюють над зовнішнім
сюжетом. Хронотоп обмеженого простору загострює
відчуття самотності, тривоги та відповідальності;
застосування прийомів монтажу панорами з деталізацією
та ретроасоціативних зчеплень розширює художній
часопростір. Автономна зосередженість особистості
вступає в резонанс із фабульними подіями, уречевлений
потік пам’яті структурує твір.
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ANATOLY MOROZ AND MARCEL PROUST: CONVERGENCE OF BOUNDARY TIME
The article deals with the peculiarities of the poetics of the subjective (psychological) time in M. Proust's novel «In Search of
Lost Time» and the boundary time in novel «Long-Long Minute» by A. Moroz. The dynamics of the acquisition of literary status by
the definition «psychological time» is investigated; the parallels concerning the gaining of individual aesthetic taste of the artists are
made. The convergence of the writers’ inner artistic world from the standpoint of the influence of psychological time on the
architectonics of the works is observed.
The poetics of boundary time is emphasized through moral responsibility for one’s own sense of being and the analysis of lost
time of daily life, while the locus of choice – through loneliness with clearly defined landmarks and consciously perceived
perspective. Symbolic characters represent events embodied to the image of sensuous detail.
Key words: boundary time, lost time, psychology, retardation, motive, existence, self-awareness, values.
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ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАЛІАТИВНОЮ
ТА ХОСПІСНОЮ ДОПОМОГОЮ
У статті проаналізовано історичну ґенезу організаційного механізму державного управління
паліативною та хоспісною допомогою. Державно-управлінська практика переконливо свідчать, що підхід до
формування, здійснення державної соціальної політики, що ґрунтується на органічній єдності цих трьох
складових є ефективним. Результати аналізу сучасного стану розвитку паліативної та хоспісної допомоги є
основою у виробленні державної паліативної політики та механізмів її реалізації в Україні. Водночас, у
процесі розроблення, наукового обґрунтування сучасного організаційного механізму державного управління
паліативною та хоспіною допомогою важливо врахувати результати дослідження конкретних історичних
обставин започаткування надання такої допомоги. Аналізом історичних фактів розвитку паліативної та
хоспісної допомоги встановлено, що де-факто перші хоспіси функціонували на Україні багато віків тому – ще
в період Київської Русі та на Запорізькій Січі, і започаткована багато століть назад нашими пращурами
паліативна та хоспісна допомога потребує вдосконалення та розвитку з врахуванням історичного минулого
та запровадженні сучасних кращих світових її моделей в Україні.
Ключові слова: історична ґенеза, паліативна і хоспісна допомога, хоспіси, організаційний механізм
державного управління, люди похилого віку, інваліди, сироти, жебраки, соціальна політика.

Постановка проблеми. Діапазон розуміння певного
суспільного явища можна значно поглибити, якщо
розглядати його крізь призму еволюції, тобто в процесі
зміни, розвитку та в нерозривному зв’язку з минулим,
сучасним і майбутнім. Державно-управлінська практика
переконливо свідчать, що підхід до формування,
здійснення державної соціальної політики, який
ґрунтується на органічній єдності цих трьох складових є
ефективним. Результати аналізу сучасного стану
розвитку паліативної та хоспісної допомоги є основою у
виробленні державної паліативної політики та
механізмів її реалізації в Україні. Водночас, у процесі
розроблення, наукового обґрунтування сучасного
організаційного механізму державного управління
паліативною та хоспіною допомогою важливо врахувати
результати
дослідження
конкретних
історичних
обставин започаткування надання такої допомоги.
Звернення до минулого дасть змогу визначити
застосовувані підходи до державного управління
паліативною та хоспісною допомогою, виявити формат,
важелі, методи впливу держави на цю сферу, дослідити
тенденції
їх
розвитку.
Результати
історичної
ретроспективи паліативної та хоспісної допомоги в
Україні уможливлять краще зрозуміти та використати
напрацьований досвід, як здобутки та позитивні
досягнення, так і помилки минулого. В свою чергу, для
того, щоб у майбутньому не допустити, уникнути
подібних помилок при формуванні сучасної державної
паліативної політики та визначенні механізмів її

реалізації обов’язково необхідно враховувати та винести
відповідні уроки з подій історичного минулого.
Розумінню історичної генези державного управління
паліативною та хоспісною допомогою сприяли наукові
праці, публікації таких дослідників, як В.Васильєв [1],
Ю.Годунский[2], А.Горілий [3]. К.Дубич [4], О.Егорова [5],
В. Смолій [6],
А. Зимин [7],
А.П. Рачинський [9],
М. Тихомиров [10], І. Чаплин [11].
Мета і завдання полягає у аналізі та розкритті
історичної ґенези організаційного механізму державного
управління паліативною та хоспісною допомогою
Виклад основного матеріалу. В історії людства
традиція надання допомоги інвалідам, людям похилого
віку, важкохворим і людям, що помирають є невід’ємною
частиною моральної культури, громадських норм усіх
цивілізацій. Споконвічне прагнення людини допомогти
стражденним є проявом благодійності, милосердя та
людинолюбства. Надання допомоги в полегшенні
фізичного болю, психічних страждань хворого є не
тільки найдавнішою моральною та гуманістичною
традицією людства, але й історично усталеною
загальнолюдською цінністю. Така допомога має, як
правило, виразні ознаки цілеспрямованого впливу
держави на суспільство через певні механізми, які,
вирізняючись певними історичними та культурними
особливостями, зазнали еволюції.
Історична ретроспектива аспектів паліативної та
хоспісної допомоги за часів Київської Русі дає змогу
стверджувати про певну схожість у розвитку такої
допомоги. Опікування людей похилого віку, немічних і
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хворих було, як вважає відомий історик М.П. Погодін,
основним обов’язком і загальноприйнятою чеснотою
слов’ян у язичницькій Русі. Формат такого опікування
складала переважно родинна та сусідська взаємовиручка,
а його проявами було надання одягу, харчів і притулку
соціально вразливим членам своєї громади  родичам,
людям похилого віку, немічним, вдовам і дітям-сиротам.
Хоча надання такої соціальної допомоги було справою
виключно добровільною та особистою, але в народі
вважали, що передусім князі зобов’язані піклуватися про
добробут ввірених їм людей. Князів оцінювали не тільки
за державними справами, але і за їх ставленням до
людей бідних, хворих і похилого віку. А відтак,
милосердя та благодійність були обов’язковими
чеснотами, невід’ємними атрибутами князів, які
здійснювали управління в князівствах, землях
дохристиянської Київської Русі.
У роки становлення Київської Русі така допомога
мала примітивний, самоорганізуючий характер, оскільки
правителі держави не впливали цілеспрямовано на
процес організації її надання. Така допомога мала
незначний зв’язок з власне паліативною та хоспісної
допомогою, а питання організації її надання не входили
в коло повноважень та обов’язків органів тодішньої
державної влади.
Визначною віхою в розвитку благодійництва і
милосердя як важливих складових паліативної та
хоспісної допомоги став період князювання Володимира
Святославича, правителя і хрестителя Київської Русі. В
988 р. з прийняттям ним християнства як державного
віровчення така допомога виокремилась у специфічне
спрямування  «жебраколюбство».
Сучасним
його
аналогом можна розглядати «людинолюбство» (людяність
або гуманізм  ставлення до людини, пройняте повагою
до її гідності, турботою про її благо). Наші предки
ставилися до жебраків як до своїх близьких  з повагою
та любов’ю. Ділячись з жебраками своїми харчами,
грошима, нажитими матеріальними цінностями та
посильно піклуючись про них, вони вважали, що
виконують тим самим євангельські заповіді блаженства.
Характерною рисою людинолюбства, доброчинності в
Стародавній Русі, як стверджує історик В.О.Ключевський,
була таємність здійснення допомоги та особиста участь
в її наданні. В народі найбільше цінували приховану,
нерозголошену благодійність і зроблену власноруч
милостиню.
Володимир Великий щонеділі щедро пригощав, як
свідчить літопис, немічних і хворих на бенкетах, які він
особисто організовував у княжому дворі. Для таких
людей князь наказав розвозити на возах їжу, питво та
гроші з казни: «І повелів спорядити вози і, поклавши на
них хліби, м’ясо, риби, овочі різні, мед в бочках, а в інші
квас, розвозити по місту, питаючи: «Де хворий чи
жебрак, що не може ходити?» І тим роздавати все, що їм
потрібно. В період його правління при кожному
монастирі, яких на той час було багато, обов’язково
існували богадільні та побудовано перші лікарні та
будинки для паломників, прочан і мандрівників. У 996 р.
було видано закон, відповідно до якого:
князь київський доручив патріарху і підлеглим йому
церковним структурам піклуватися про нужденних,
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хворих, надавати їм притулок, частувати їх обідами;
встановлено «десятину», тобто десяту частину
княжих доходів (!) на утримання монастирів, церков та
організованих при них благодійних установ.
Після смерті Володимира Великого справу
опікування нужденних продовжують наступні руські
князі  Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Олександр
Невський. Від держави православна церква повністю
бере на себе благодійні функції: при монастирях діяли
богадільні, безкоштовні лікарні, дитячі притулки. З
1051 р. Києво-Печерська обитель, від свого заснування
за князя Ярослава Мудрого як печерного монастиря,
стала не тільки центром православ’я в Київській Русі,
але і богадільнею для бідних, стражденних людей,
монастирською лікарнею для хворих, яких тут постійно
опікували. В ХІІ ст. на території обителі преподобним
Миколою Святошею (князь Святослав Чернігівський,
внук Ярослава Мудрого) засновано і за власні кошти
побудовано Нікольський лікарняний монастир з
церквою св. Миколая, в якому доглядали хворих, людей
похилого віку. В ХІІІ-ХІV ст. у період монголотатарської навали на землі Київської Русі церква стає
оплотом, притулком для жебраків, хворих і
стражденних, які особливо потребували допомоги. До
кінця XVII ст. через церкву доброзичливці передавали
нужденним свої пожертви, а благодійники активно вели
благодійну діяльність.
Утім, нерідко милостинею і благодійними подаяннями
зловживали, що призвело до усвідомленого неробства,
бродяжництва та жебрацького промислу. «Церковні та
богадільні люди» (псевдожебраки) безтурботно тинялися
по світу, уникаючи всілякої роботи та перетворившись у
професійних жебраків, які заселяли території, прилеглі
довкола монастирів і церков. Щороку на Русі
збільшувалася кількість псевдожебраків, які домагалися
подаянь, «відбираючи» тим самим у в тих, хто їх дійсно
потребував. В 1551 р. цар Іван Грозний указав на
надмірне зростання удаваного жебрацтва, дармоїдства та
повелів зорганізувати опікування та впорядкувати
допомогу нужденним. Уперше в історії Русі було
вирішено надавати нужденним державну допомогу, а в
кожному місті  побудувати і відкрити чоловічі, жіночі
лікарні та богадільні. Кошти, інші ресурси на реалізацію
визначених цілей повинні були надходити від приватних
осіб, а контроль за їх використанням здійснювали
духовенство і державні чиновники. Цим рішенням, яке
було прийнято зібранням на Стоглавому соборі та
вміщено в «Стоглаві» (збірник постанов і ухвал,
рукописний церковно-правовий документ) [10] було на
рівні держави визначено, офіційно закріплено формат
співпраці органів державної та церковної влади щодо
надання допомоги стражденним, яку можна розглядати
механізмом державного управління паліативною та
хоспісною допомогою.
У 1649 р. на Земському соборі було прийнято
«Соборне уложення» [10] (перше друковане видання
руського права), а в 1650 р.  «Кормчу книгу» [10]
(зведення церковних і цивільних законів), в яку увійшли
статті про порядок організації та здійснення
громадського опікунства. Створюються спеціальні
органи (прикази), до відання яких віднесено питання
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опікування бідних і догляду за стражденними,
починають також функціонувати органи, відповідальні
за будівництво богаділень. У 1682 р. було видано наказ:
зібрати всіх жебраків, вибрати з них непрацездатних і
помістити в богадільні, госпіталі або «розподілити» в
монастирі, а «здоровим ледарям надати роботу».
У 1691 р. Петро I видав суворий Указ «Про забирання
жебраків, що прикидаються каліками та про їх
покарання», яким передбачалося викорінити жебрацтво.
Відповідно до Указу «ледачих прошаків», лукавців
(жебраків-симулянтів) били кийками, батогом і
примусово повертали до місця їхнього проживання, а у
випадку повторення ними жебрацького промислу 
таврували і засилали до далеких сибірських територій на
каторжні роботи. Таким чином, жебракам-симулянтам
загрожувала примусова, насильницька робота: чоловікам
у «гамівних будинках», а жінкам у прядильних будинках.
З 1712 р. Указом було заборонено просити та давати будьяку милостиню. Жебраколюбців (людей, які подавали
милостиню) вважали «шкідливими для держави» та
карали штрафами (5 рублів за першу милостиню, 10  за
другу і т.д.). Разом з тим, Петро I прийняв державну
програму опікування «сірих та убогих», на виконання якої
за прикладом європейських країн було збудовано
сирітські будинки, лікарні та опікунські будинки
(хоспіси). Непрацездатних осіб працездатного віку
поміщали в госпіталі, богадільні, а людям похилого віку
та інвалідам видавали із державної казни спеціальні
«кормові гроші». Заможних громадян закликали надавати
благодійні
кошти,
продукти,
інші
пожертви
безпосередньо богадільням і госпіталям. В 1721 р.
імператор Петро I передає центральне управління
богадільнями від Патріарших і Монастирських приказів
до Святійшого Синоду, а в 1724 р.  державному
фінансовому відомству. Опікування нужденних, надання
їм допомоги переходять до державних структур у: містах
 до губернських і міських магістратів; селах  до
поміщиків; вільних землях  до старостатів [10].
Громадське опікування
хворих,
стражденних
остаточно
перестало
бути
предметом
відання
духовенства та стало безпосереднім обов’язком держави,
яка взяла на себе виконання соціальної функції.
Наслідком державної антижебрацької політики Петра I
стало
одержавлення
організаційного
механізму
управління допомогою жебракам, хворим і стражденним
(потенційні отримувачі паліативної та хоспісної), який
перестав бути церковним (громадського сектору):
вийшов з відання духовенства (в частині формування і
реалізації механізму) та набував виразних ознак
державно-управлінського (державного сектору) [10].
При Катерині II з’явилися перші лікарні для бідних і
будинки для психічнохворих. У підпорядкованих
приказам закладах громадського опікування таких людей
лікували безкоштовно. Політика «жебраколюбства» та
механізми її реалізації поступово трансформувалися в
державну політику соціальної допомоги, більш дієві
форми, методи її надання дітям-сиротам, особам
похилого віку, непрацездатним, інвалідам і хворим.
Після Катерини II систему громадського опікування
нужденних, стражденних розвинула імператриця Марія
Федорівна, яка керувала всіма соціальними закладами,

переслідуючи переважно благодійні цілі надання такої
допомоги. Впродовж 30 років імператриця створила
розгалужену мережу відомств галузей громадського
опікування, охорони здоров’я, соціального забезпечення
та освіти. На початок ХХ ст. у підпорядкуванні цієї
самостійної, напівдержавної мережі знаходилося
приблизно 800 благодійних товариств, медичних,
соціальних, інших закладів. У 40 лікарнях відомства
щороку лікувалися понад 40 тис. осіб, а у виховних
будинках, притулках і богадільнях перебувало понад
60 тис. осіб. Було засновано Імператорське Людинолюбне
товариство, завданням якого було відкриття закладівфіліалів для осіб похилого віку, інвалідів і невиліковних
пацієнтів. У 1912 р. у структурі товариства, яке
функціонувало за рахунок приватних пожертвувань
нараховувалося 274 благодійні організації 2, с.32-37;3,
с.69-74;6, с.688; 7;8.
Усталені на українських землях у козацьку епоху
традиції благодійництва, які були одним із пріоритетів
життєдіяльності козаків Запорозької Січі1, справили
значний вплив на започаткування і розвиток паліативної
та хоспісної допомоги в Україні. Благодійницькою
діяльністю займалася, як правило, верхівка козацького
війська (гетьмани, старшина), яка прихильно ставилась
до духовенства, брали під свою опіку монастирі, церкви,
наділяючи їх землею, жертвуючи їм кошти тощо. Прості
козаки
традиційно
характеризувалися
щирістю,
доброзичливістю, повагою до людей похилого віку та
піклуванням про ближнього, взаємодопомогою та
самопожертвою в дусі християнських постулатів. На
Січі було створено низку шпиталів і закладів соціальної
допомоги козакам, оскільки під час козацьких походів
з’являлося багато поранених, частина яких залишалася
назавжди інвалідами. Так, над р. Дніпром при
Трахтемирівському монастирі за кошти Січі було
зведено шпиталь, а монастир став одним із
найвідоміших в Україні. Запорізькі козаки, будучи
глибоко віруючими людьми, вкладали значні кошти на
ремонт, будівництво церков. Церква підтримувала в
козаках, які постійно ризикували своїм здоров’ям і
життям в боях, бадьорість духу, готовність гідно
померти. Монастир був притулком для поранених,
хворих і скалічених запорізьких козаків, людей похилого
віку, що потребували догляду. Благодійні заклади для
поранених, воїнів-ветеранів Запорізької Січі почали
відкриватися по всій території України, а благодійну
допомогу надавали не тільки пораненим козакам, але і їх
сім’ям, родичам. Такими соціальними, благодійними
закладами в тогочасному українському суспільстві були
і лікарні, і притулки, і громадські осередки для
непрацездатних осіб. Важливе значення в розвитку
благодійництва мали «братства любові», «братства
милосердя» (общини міського населення), які сприяли
організації громадської опіки за хворими, інвалідами,
дітьми-сиротами та іншими соціально вразливими
Примітка. Запорозька (або Запорізька) Січ  суспільно-політична і
воєнізована організація українського козацтва, яка була розташована
за порогами Дніпра. У другій половині XVI  кінець XVIII ст.
Запорізька Січ посідала значне місце на міжнародній арені, з нею
шукали воєнного союзу та підтримували дипломатичні відносини
багато держав Європи.
1
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групами населення 1, с.131-134; 3, с.57-58.
До 1917 р. у монастирях, церквах приділяли значної
уваги питанням милосердя і соціального служіння,
появами яких були постійно здійснювана масштабна
благодійна діяльність як окремих осіб, так і спілок,
спільна опіка церкви та держави хворих, жебраків,
інвалідів, вдів, сиріт та ін. Після жовтневих подій 1917 р.
зі зміною суспільно-політичної ситуації в Україні
змінилося і положення церкви в державі. Незважаючи на
набутий церквою багатовіковий досвід надання
допомоги соціально вразливим групам населення, будьякі прояви її суспільно значимої діяльності
нівелювалися і зводилися нанівець. Історичні традиції
благодійності та милосердя, доброчинності та опіки
нужденних, що глибоко вкоренилися і повсюдно
проявлялися в різних формах в дореволюційній період, у
радянський період історії України були фактично
забутими, безпощадно піддані остракізму та забуттю. В
благодійності
більшовики
вбачали
буржуазний
пережиток, спосіб одурманювання населення. Всіляко
прагнучи сховати свою експлуататорську суть за
принизливою «допомогою бідним», вони, тим самим,
намагалися відвернути народ від класової боротьби 2,
с.32; 5, с.9.
Після 1917 р. під жорсткий, монопольний контроль
держави потрапили всі сфери суспільного життя,
включаючи охорону здоров’я і соціальне забезпечення
(соцзабез). У 1919 р. Раднарком УРСР видав декрет про
націоналізацію всіх закладів, на виконання якого
Наркомсоцзабезу УРСР і його місцевим органам було
передано громадські та приватні організації, якими
відали добродійні товариства, приватні особи. Розмір
трудової допомоги працюючим був мізерний, що
змушувало людей займатися жебрацтвом і призвело до
зростання їх кількості. Жебрацтво розглядалося як
соціальна патологія, пережиток капіталізму. В 1919 р.
для жебраків було створено спеціальні розподільники, в
які направляли: осіб похилого віку, інвалідів  до
сховищ; дітей  до дитячих будинків; «дармоїдів»  до
спеціальних трудових комун. З 1928 р. в УРСР
створюються санітарно-епідеміологічні станції (СЕС).
На початок 1941 р. у системі охорони здоров’я УРСР
працювало 91 тис. медпрацівників і 29 тис. лікарів,
функціонувало 16 медичних і 45 науково-дослідних
інститутів, 4 інститути удосконалення лікарів і
фармацевтів, а в системі Наркомсоцзабезу УРСР 
154 будинків-інтернатів для осіб похилого віку, інвалідів і
22 дитячих будинки-інтернатів 4, с.155; 3, с.113.
У колишньому СРСР замість моделі «буржуазного»
благодійництва насаджувався «радянський» гуманізм,
який повсюдно домінував на тлі атеїстичного світогляду
і радянської пропаганди переваг соціалізму, політичного
режиму. Смерть розглядалася комуністичними ідеологами як
тема для свідомості радянської людини чужорідна,
непритаманна її світогляду та несумісна з укладом життя,
яке передбачалося зробити «соціалістичним раєм».
Практичним проявом такої ідеології була поширена в
лікарняних закладах політика замовчування медичними
працівниками факту невиліковності захворювання.
Лікарі, розуміючи неминучість близької смерті людини,

183

вели «боротьбу за життя до останнього подиху», замість
того щоб психологічно підготувати невиліковного
пацієнта, допомогти гідно прожити завершальний етап
його життя. Наслідками цього були: недовіра пацієнта
до лікаря; хронічні стреси, які виникали в членів сім’ї,
родичів невиліковного пацієнта від неготовності до
втрати близької їм людини; соціальні конфліктні
ситуації та юридичні проблеми, пов’язані з оформлення
документів на спадщину померлого 11, с.62-63.
В СРСР паліативної та хоспісної допомоги як такої
не існувало: її розрізнено та в певній мірі надавали
система охорони здоров’я, система соцзабез і частково
партійні, комсомольські, профспілкові організації.
Допомога надавалася, як правило, в стаціонарних
закладах для різних груп населення: особи похилого
віку, інваліди стаціонарно перебували в будинкахінтернатах,
госпіталях,
психіатричних
лікарнях,
пансіонатах для ветеранів, послуги в яких були
здебільше медично-зорієнтовані; допускався догляд за
особами похилого віку, з інвалідністю родичами в
домашніх умовах 4, с.156, 9.
На початку 1990-х рр. благодійність поступово
почали повертати в повсякденне життя, а перелік
соціально-медичних послуг, які надавалися особам
похилого віку в стаціонарних будинках-інтернатах було
розширено. Наказом Міністерства соцзабез УРСР від
15.05.91 р. № 60 було затверджено типове положення
про територіальний центр обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян і відділення
соціальної допомоги на дому (далі  терцентр). Було
доведено, що в терцентрах, які були напівстаціонарними
і нестаціонарними закладами, утримання самотніх,
непрацездатних, престарілих громадян, що потребують
термінового стороннього догляду і допомоги обходиться
державі в 10 разів дешевше, ніж в будинках-інтернатах.
На облік було взято майже 200 тис. осіб, що потребували
такого догляду і допомоги в домашніх умовах, а в
Державному класифікаторі професій з’явилася посада
«соціальний працівник», яку віднесено до низько
кваліфікованої праці. Попри очевидні переваги
радянських терцентрів, мета, завдання їхньої діяльності
та сучасної концепції паліативної та хоспісної допомоги
співпадають неповністю.
На пострадянському просторі перший хоспіс,
ініціаторами створення якого стали російський лікар
А. Гнєзділов і англійський журналіст Віктор Зорза
(виходець з Коломиї, Західна Україна), з’явився в 1990 р.
у Санкт-Петербурзі (Росія), а в 1994 р. відкрито Перший
Московський хоспіс. В Україні перші сучасні хоспіси
з’явилися у 1996 р. у Львові, Івано-Франківську та
Коростені 8. Так почала започатковуватись сучасна
модель надання паліативної та хоспісної допомоги в
Україні.
Висновки. Узагальнення результатів, отриманих у
процесі дослідження еволюції організаційного механізму
державного управління паліативною і хоспісною
допомогою дає підстави сформулювати такі висновки.
1. Аналізом історичної ґенези і тенденцій розвитку
організаційного механізму державного управління
паліативною та хоспісної допомогою виявлено певний
зв’язок у його застосуванні в минулому і сучасних умовах.
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2. Досліджено та обґрунтовано, що очевидним
проявом цього зв’язку є глибокі, вкоренілі з часів появи
ранніх цивілізацій традиції співчуття з боку суспільства,
гуманного і милосердного ставлення до найбільш
вразливих верств населення, надання всілякої допомоги
хворим,
створення
людям
з
невиліковними
захворюваннями гідних умов для помирання, на чому
власне і базується сучасна концепція паліативної та
хоспісної допомоги.
3. Аналізом історичних фактів розвитку паліативної та
хоспісної допомоги встановлено, що де-факто перші
хоспіси функціонували на Україні багато віків тому  ще
в період Київської Русі та на Запорізькій Січі, і
започаткована багато століть назад нашими пращурами
паліативна та хоспісна допомога потребує вдосконалення
та розвитку на кращих світових її моделях.
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HISTORICAL GENESIS INSTITUTIONAL MECHANISM GOVERNMENT PALLIATIVE AND HOSPICE
The article analyzes the historical genesis of organizational governance mechanism palliative and hospice care. Public
management practices strongly suggest that the approach to the formation, implementation of social policies based on organic
unity of these three components is effective. The analysis of the current state of palliative and hospice care is the foundation of
the state in the development of palliative policies and mechanisms of its implementation in Ukraine. However, in the process of
development, scientific study of modern organizational mechanism of public administration and palliative hospinoyu important
to consider using the results of the study of specific historical circumstances launching such assistance. Analysis of historical
facts of palliative and hospice care found that the de facto first hospices operate in Ukraine centuries ago – in the Kiev Rus
and the Zaporizhzhya Sich, and started many centuries ago our ancestors palliative and hospice care requires improvement
and development, taking into account historical past and current implementation of the best world models in Ukraine.
Key words: historical genesis, palliative and hospice care, hospice, organizational mechanism of public administration, the
elderly, the disabled, orphans, the poor, social policy.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті здійснено дослідження сучасних тенденцій публічного управління системою надання
соціальних послуг. Проаналізовано механізми управління, які найбільш впливають на систему. Розкрито
сутнісні прогалини в бюджетному законодавстві, яким передбачено видатки через державні програми
соціального забезпечення на надання соціальних послуг виключно для державних установ та відсутні
підзаконні правові акти, які визначають механізми та інструменти впровадження положень вказаного
вище закону (зокрема, ліцензування, стандартизацію, акредитацію, соціальне замовлення та ін.). В
контексті удосконалення фінансового механізму державного управління системою надання соціальних
послуг перспективним є розроблення та запровадження такого інструменту, як фандрайзинг. Ефективним
вирішенням проблем в системі надання соціальних послуг є децентралізація, що базується на передачі
повноважень і відповідальності щодо виконання визначених державних функцій, зокрема щодо надання
соціальних послуг, від центральних до нижчих рівнів органів державної влади, місцевого самоуправління, до
благодійних, релігійних, інших громадських, організацій та фізичних осіб та підприємців.
Ключові слова: публічне управління, система соціальних послуг, механізми управління, удосконалення,
бюджетний кодекс, нормативно правове забезпечення, соціальний стандарт, соціальні гарантії, соціальні
нормативи, фандрайзинг, аутсорсинг, децентралізація субсидіарність.

Постановка проблеми. З набуттям Україною
державної незалежності розвиток вітчизняної системи
надання соціальних послуг, орієнтиром якої вибрано
сучасну європейську модель, тісно пов’язаний з
переходом від радянської планової, командноадміністративної економічної системи до ринкової
економіки. Внаслідок сучасних реформ, здійснюваних у
соціальній та інших суспільних сферах, вдалось певною
мірою наблизили вітчизняну систему надання
соціальних послуг до характеристик і ознак відповідних
систем, які функціонують європейських, інших
економічно розвинутих країнах Заходу. Втім, за
багатьма параметрами діюча в нашій країні модель
надання соціальних послуг не відповідає в значній мірі
вимогам, нормам і стандартам, встановленим у ЄС.
Реформи системи надання соціальних послуг, які було
розпочато з 2003 р. з прийняттям Закону України «Про
соціальні послуги» 3, характеризується недостатньою
цілеспрямованістю, послідовністю та системністю,
намаганням впровадити у вітчизняну систему надання
соціальних послуг
сучасні
публічно-управлінські
механізми та одночасно зберегти залишки минувшини,
які декларували принципи повної рівності, всеосяжного
піклування в умовах господарювання радянської
командно-адміністративної системи. Сьогодні цілком
очевидною постає необхідність у завершенні розпочатих
реформ вітчизняної системи надання соціальних послуг,
оскільки зволікання реформуванням є реальною
перешкодою приєднання нашої країни до ЄС, розвитку
українського суспільства в цілому.
Мета роботи полягає у розкритті сучасних тенденцій
публічного управління системою надання соціальних
послуг та визначенні основних вад механізмів
управління з її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи сучасні
тенденції публічного управління системою надання
соціальних послуг в Україні слід зазначити, що
модернізація системи надання соціальних послуг в
значній мірі пов’язана з удосконалення механізмів
публічного управління такою системою, усунення в них
наявних недоліків. Узагальнюючи викладене вище,
можна констатувати, що найбільш гострими недоліками
є недостатнє врегулювання механізмів публічного
управління,
зокрема:
нормативно-правового;
фінансового; організаційного (в частині монополізації
державою ринку соціальних послуг, замовлення надання
соціальних послуг у державних соціальних закладах і
установах та ін.). У цьому контексті, базуючись на
результатах здійсненого аналізу проблем реформування
механізмів публічного управління системою надання
соціальних послуг в Україні необхідно визначити
напрями удосконалення вказаних механізмів.
Слід зазначити, що незважаючи на відносини, які
виникають в процесі надання соціальних послуг
врегулювання цілою низкою нормативно-правових
актів, нормативно-правовий механізм публічного
управління цією системою потребує внесення змін і
вдосконалення. З однієї сторони, правові акти, які
врегульовують питання надання соціальних послуг в
Україні містять чимало прогалин і недоліків, які
зумовлюють правову неврегульованість даної сфери,
унеможливлюють подальше здійснення реформування
цієї системи та суттєво перешкоджають її ефективній
організації та функціонуванню, з другої сторони, чинне
законодавство не відповідає міжнародним стандартам. У
цьому контексті, постає на даний час потреба у внесенні
змін до чинної законодавчої бази, яка регламентує
діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги,
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усуненні прогалин у нормах права, які на практиці
перешкоджають задовольняти потреби громадян у
соціальних послугах у необхідних обсягах і належної
якості. Вдосконалення правового механізму публічного
управління системою надання соціальних послуг
продиктовано також і проголошенням Україною
стратегічного інтеграційного євроатлантичного курсу,
що передбачає здійснення адаптації вітчизняного
законодавства до законодавства Євросоюзу.
Насамперед постає потреба у внесенні змін до
чинної законодавчої бази, що регламентує діяльність
суб’єктів, які надають соціальні послуги та усуненні
прогалин у нормах права, зокрема :
в бюджетному законодавстві, яким передбачено
видатки через державні програми соціального
забезпечення на надання соціальних послуг виключно
для державних установ;
відсутності підзаконних правових актів, які
визначають механізми та інструменти впровадження
положень
вказаного
вище
закону
(зокрема,
ліцензування, стандартизацію, акредитацію, соціальне
замовлення та ін.);
недоліків у термінології та понятійному апараті, яку
визначено чинними правовими актами, що регулюють
систему надання соціальних послуг.
Потребують визначення та уточнення поняття, які
пов’язані з нормативно-правовим врегулюванням
системи надання соціальних послуг. Результати аналізу
положень Закону України «Про соціальні послуги» 3
дають підстави зробити висновок, що визначення
окремих понять, які сформульовано у вказаному Законі,
є
неузгодженими
із
сучасною
законодавчою
термінологією. Положення Закону 3, які пов’язані з
регламентуванням фінансування соціальних послуг, не
кореспондуються з положеннями інших чинних
законодавчих актів в частині бюджетного фінансування
соціальних послуг, вимог до діяльності суб’єктів
господарювання, що надають соціальні послуги, тощо.
Аналіз Бюджетного кодексу України 4, інших
нормативно-правових
актів,
пов’язаних
з
регламентуванням
бюджетного
процесу
виявив
відсутність :
роз’яснення терміну «бюджетна послуга»;
визначення та врегулювання публічних, державних,
комунальних послуг, які відповідно до їхнього змісту
мають бути реалізовані за бюджетні кошти.
Нечітка визначеність у вітчизняній нормативноправовій термінології вказаних вище понять призводять
не тільки до неясності в їх розумінні, але й до :
монополізації, «утриманства» мережі бюджетних
установ, що надають соціальні послуги в Україні,
оскільки за таких умов бюджетне фінансування
зорієнтоване здебільшого на витрати, а не на результати
надання так послуг;
унеможливлення встановлення критеріїв для таких
важливих у системі надання соціальних послуг
категорій, як «отримувач», «постачальник», «рівень
видаткових зобов’язань» 8.
Гостро постає потреба і в перегляді, визначенні
змісту та сутності понять «соціальний стандарт»,
«соціальні гарантії», «соціальні нормативи», «соціальні

норми», які визначено чинним законодавством.
Категорія «якість соціальних послуг» повинна включати
в себе стандарти соціальних послуг, ліцензування та
кваліфікацію соціальних працівників. Варто зазначити,
що в чинній нормативно-правовій базі України не має
конкретно визначених стандартів якості соціальних
послуг, як і вимог до їх надання, що призводить до
існування різних підходів до розроблення системи
показників якості та ефективності соціальних послуг.
У контексті удосконалення фінансового механізму
державного управління системою надання соціальних
послуг перспективним видається розроблення та
запровадження такого інструменту, як фандрайзинг1. В
умовах значного недофінансування системи надання
соціальних послуг відсутність належного фінансового та
іншого
ресурсного
забезпечення
ефективне
її
функціонування є під серйозною загрозою. А відтак,
нагальним постає питання поповнення, залучення
додаткових коштів, ресурсів, використання яких дало б
змогу оптимально функціонувати соціальній службі та
більш якісно надавати соціальні послуги. Так,
наприклад, волонтери є важливим ресурсом діяльності
соціальних служб, оскільки їх залучення до надання
соціальних послуг дає змогу останнім суттєво
зекономити кошти на оплату праці фахівців,
спеціалістів.
Основою фандрайзигну, як публічно-управлінського
інструменту, є діяльність суб’єктів системи надання
соціальних послуг, спрямованої на забезпечення
ресурсами, яких не вистачає для реалізації завдань,
визначених певною організацією або цілей системи в
цілому. Така діяльність повинна базуватися на таких
стрижневих принципах: цілеспрямованості (залучення
ресурсів на конкретні цілі, реалізацію заходів, завдань, а
не на поточні витрати соціальної служби, закладу);
постійності та плановості  ця діяльність є системною,
регулярною та чітко спланованою; зорієнтованості на
підвищення якості соціальних послуг, що надаються їх
реципієнтам; безперервності. Як вже йшлося вище
питання діяльності волонтерів у системі надання
соціальних
послуг
є
неврегульованими
на
законодавчому та нормативно-правовому рівнях.
Закупівля товарів, робіт і послуг (аутсорсинг)  ще
один важливий інструмент удосконалення фінансового
механізму публічного управління системою надання
соціальних послуг, який дає змогу забезпечити
раціональне використання бюджетних коштів, виділених
для організації та надання соціальних послуг, які
повинні закуплятися на підставі договору в інших
підприємствах та установах, що мають відповідну
спеціалізацію. Закупівля товарів, робіт і послуг
державними та комунальними суб’єктами, що надають
соціальні послуги за рахунок коштів з державного та
місцевих
бюджетів
(державні
закупівлі)
має
здійснюватися з дотриманням вимог, передбачених
Законом України «Про
здійснення державних
Фандрайзинг (від англ. fundraising: fund  кошти, фінансування,
raise  добувати, збирати)  процес залучення грошових коштів, інших
ресурсів (матеріальних, інформаційних, людських та ін.), необхідних
для реалізації визначених цілей, завдань організації або діяльності
певної системи в цілому, які вона не може самостійно забезпечити.
1
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закупівель» 9. Перелік, умови та порядок надання
послуг визначає суб’єкт, що надає соціальні послуги за
погодженням з місцевими органами виконавчої влади або
органами місцевого самоврядування, що її утворили.
Автор поділяє точку зору вітчизняних експертів 6,
с.105 щодо доречності закупівлі соціальних послуг
державними та комунальними суб’єктами у фізичних та
приватних осіб, що їх надають з прання, організації
харчування, транспортних послуг, ремонтних робіт,
виготовлення
рекламної
продукції,
юридичних
консультацій та ін. У багатьох випадках закупівля таких
послуг є більш рентабельною, ніж утримання
відповідної інфраструктури, обладнання та персоналу.
З прикрістю слід відмітити, що в Україні сфера
державних закупівель товарів, послуг і робіт є
сприятливим
середовищем
для
корупційних
правопорушень. А відтак, на думку автора, з метою
запобігання
корупції
в
державних
закупівлях
здійснюваних у системі надання соціальних послуг
необхідно активізувати роботу щодо :
громадського контролю у сфері державних
закупівель через забезпечення вільного доступу
громадян до всієї інформації щодо державних
закупівель,
яка
має
підлягати
обов’язковому
оприлюдненню відповідно до вимог Закону «Про
здійснення державних закупівель» 9;
реального залучення громадськості до здійснення
контролю у сфері закупівель відповідно до законів
України «Про громадські об’єднання» 5, «Про
звернення громадян» 2 і «Про інформацію» 1;
унеможливлення втручання в діяльність органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державних закупівель та процедуру визначення
замовником переможця торгів;
забезпечення
безперешкодного
доступу
представників ЗМІ та громадських об’єднань до
процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Удосконалення
організаційного
механізму
публічного управління системою надання соціальних
послуг необхідно здійснювати в декількох стратегічних
векторах, які визначаються в контексті окремо взятого
інструменту цього механізму. Одним із таких
інструментів є управління якістю таких послуг. На
думку автора, з метою вдосконалення цього інструменту
необхідно вжити заходів, до найбільш важливих з яких
слід віднести такі :
впровадження та забезпечення функціонування
ринкових механізмів, умов у систему надання
соціальних послуг (конкуренція, можливість вибору
отримувачем Суб’єкта, маркетинг і закупівля соціальних
послуг тощо);
створення в структурі ЦОВВ, в органах місцевої
влади територіальних підрозділів з питань контролю за
якістю соціальних послуг;
активізація
партнерських
взаємовідносин
і
співробітництво в суспільному трикутнику «державагромадськість-бізнес», консультування з громадськістю
щодо системи надання соціальних послуг та зворотній
зв’язок між Суб’єктами, Отримувачами та Замовником;
широке та активне залучення отримувачів,
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громадськості, зацікавлених сторін до розроблення
заходів щодо надання соціальних послуг, прийняття
відповідних рішень (тендерні закупівлі, конкурси у цій
сфері, оцінювання якості надання соціальних послуг
тощо);
впровадження інноваційних технологій в систему
надання соціальних послуг, методик оцінювання їх
якості та інших нововведень.
Управління якістю соціальних послуг повинна бути
спрямована на: запобігання складних життєвих
обставин, що змушують осіб, вразливих соціальних груп
звертатися до держави забезпечити їм надання
соціальних послуг; запобігання і мінімізації ризиків
виникнення та своєчасне виявлення таких обставин;
активізацію життєвої позиції отримувачів щодо вибору
шляхів і самостійного подолання ним життєвих
труднощів.
«Наріжним каменем» впровадження у вітчизняну
систему соціальних послуг та управління якістю має
бути, передусім, формування громадської культури в
отримувачів соціальних послуг, яка полягає в їхньому
об’єктивному, критичному ставленні до якості наданих
їм таких послуг та підвищення рівня їхнього життя в
цілому. Варто відмітити, що в багатьох громадян
України, особливо які належать до соціально вразливих
категорій,
сформувався
«радянський»
стереотип
поведінки,
ставлення
до
системи
соціального
обслуговування.
Характерними
рисами
такого
менталітету є безапеляційне ставлення осіб, що
перебувають у складних життєвих обставинах і не
можуть самостійно їх подолати, до тих «благ», які
пропонує держава, відсутність можливості вибору
Суб’єкта, безальтернативне в отриманні соціальних
послуг покладання на державні соціальні заклади в
умовах відсутності ринку та конкуренції в цій сфері,
неспроможність і побоювання виразити своє ставлення
до якості отриманих соціальних послуг (відсутність
права
власного
«голосу»).
Така
сформована
громадянська «культура» справляє негативний вплив на
якість соціальних послуг, а відтак, повинна бути
зміненою внаслідок впровадження в Україні всіх
аспектів управління якістю соціальних послуг. Система
суспільних цінностей громадян повинна стати важливою
складовою управління якістю соціальних послуг, що
дасть змогу успішно досягати визначених цілей та
отримувати очікувані результати, підвищувати рівень
якості таких послуг і раціонально використовувати
наявні фінансові, інші ресурси, орієнтуватися і
адекватно реагувати на вимоги та забезпечувати
відповідність таких послуг індивідуальним потребам
кожного отримувача.
Важливим інструментом організаційного механізму
державного управління системою надання соціальних
послуг є ліцензування. На думку автора, першочерговим
завданням у контексті його удосконалення є створення і
функціонування єдиного, самостійного, спеціально
уповноваженого
державного
органу
з
питань
ліцензування суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Це пояснюється тим, що застосування такого підходу
дає
змогу
запобігти
«фрагментації»
процесу
ліцензування, який може виникати при здійсненні
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ліцензування низкою окремих центральних органів
виконавчої влади, відповідними територіальними
підрозділами. Такий єдиноначальний орган ліцензування
спроможний здійснювати «уніфіковано» координацію
ліцензованих суб’єктів, що надають соціальні послуги,
моніторинг якості таких послуг, а також контроль за
дотриманням відповідного законодавства, включаючи
вимоги та стандарти ліцензування.
У контексті удосконалення організаційного механізму
публічного управління системою надання соціальних
послуг слід розглядати такий його інструмент, як
стандартизація соціальних послуг. У центральному
апараті Мінсоцполітики України варто також створити
окремий структурний підрозділ з питань стандартизації.
Це внесе послідовність, системність та ефективність в
напрямі розроблення, впровадження та моніторингу
стандартів соціальних послуг. Створення такого
структурного
підрозділу
Мінсоцполітики
дасть
можливість ефективно вирішувати актуальні питання,
які пов’язані зі стандартизацією соціальних послуг, а
отже, сприяти максимальному охопленню такими
послугами людей, що опинились в складних життєвих
обставинах, підвищенню рівня їх якості і ефективності,
зменшенню соціальної напруженості в суспільстві. На
думку автора, структурний підрозділ з питань
стандартизації має бути створено на регіональному та
місцевому рівнях публічного управління системою
надання соціальних послуг – у відповідних територіальних
органах виконавчої влади (в областях, районах, районах
у містах, містах обласного, республіканського
підпорядкування, м. Києві). Доречно також було б
створити колегіальний дорадчий орган щодо управління
стандартизацією – Координаційну Раду з
питань
стандартизації соціальних послуг при Мінсоцполітики.
Стандарти соціальних послуг мають розроблятися та
впроваджуватися на засадах, базовими з яких є :
наукової обґрунтованості та економічної доцільності;
дотримання відповідних норм, вимог вітчизняного та
міжнародного законодавства; належного фінансового та
інституційного забезпечення; прозорості та відкритості;
залучення зацікавлених сторін до процесу розроблення
стандартів; внесення необхідних змін, доповнень та
постійного удосконалення.
Ефективним вирішенням зазначених проблем є
децентралізація надання соціальних послуг. Як відомо,
децентралізація базується на передачі повноважень і
відповідальності щодо виконання визначених державних
функцій, зокрема щодо надання соціальних послуг, від
центральних до нижчих рівнів органів державної влади,
місцевого самоуправління, до благодійних, релігійних,
інших громадських, організацій та фізичних осіб
(підприємців).
Іншими словами, децентралізація – це процес
передачі частини функцій і повноважень держави від
вищих рівнів її управління (центральних органів
виконавчої влади) до нижчих (місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).
Розрізняють політичну, адміністративну, фінансову та
ринкову децентралізацію 7.
Удосконалення механізмів публічного управління
системою надання соціальних послуг та ефективне

функціонування такої системи повинно базуватися на
безумовному дотриманні двох базових принципів
європейського врядування  принципу децентралізації та
принципу субсидіарності, відповідно до якого надання
соціальних послуг та управління ними повинні бути
децентралізованими, надаватися на найближчому для
отримувача рівні, як правило на рівні територіальної
громади.
Висновки. Розглянувши сучасні тенденції публічного
управління системою надання соціальних послуг в
Україні, зокрема його фінансовий, нормативно-правовий
та організаційний механізми на думку автора вони є
«наріжними» в удосконаленні функціонування цієї
системи. Вирішення окресленнях вище завдань сприятиме
більш ефективному функціонуванню і розвитку системи
надання соціальних послуг, а також реалізації Стратегії
сталого розвитку України на період до 2020 року 10.
Необхідно визначити пріоритетними дослідженнями
в публічному управлінні системою соціальних послуг
два базових вектори :
проведення наукових досліджень щодо механізмів та
інструментів публічного управління в системі надання
соціальних послуг населенню (фінансування, нормативноправове забезпечення, ліцензування, стандартизація,
акредитація, соціальне замовлення, міжсекторальне
суспільне партнерство, та ін.) взятих окремо та
комплексно;
аналіз відповідного позитивного зарубіжного досвіду
та можливостей впровадження окремих елементів у
вітчизняну управлінську практику з надання соціальних
послуг населенню.
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The article studies current trends of public administration system of social services. Mechanisms of governance that most affect
the system. Reveals the essential gaps in the budget law, which provides for expenditures through government social security
programs to provide social services exclusively for government agencies and no subordinate legal acts that define mechanisms and
instruments implementing the provisions of the above law (including licensing, standardization, accreditation, social order etc.). In
the context of improving the financial mechanism of the public administration system of social services is a promising development
and implementation of a tool such as fundraising. An effective solution to the problems in the system of social services are
decentralized, based on the transfer of authority and responsibility to perform its public functions, including the provision of social
services from the central to lower levels of government, local government, to charitable, religious and other public, organizations
and individuals and entrepreneurs.
Key words: public administration, social services, control mechanisms, improving the Budget Code, normative legal security,
social standards, social security, social standards, fundraising, outsourcing, decentralization of subsidiarity.

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017

190
УДК 378.37.35

Супрун В.В.,
доцент, к.е.н., професор кафедри державної служби та менеджменту освіти
Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, proftekhosvita@i.ua
Україна, м. Київ
Максимчук В.В.,
директор Головинського вищого професійного училища нерудних технологій, викладач вищої категорії,
maksumchyk_slava@ukr.net
Україна, м. Житомир

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ
У статті обґрунтовано необхідність модернізації управління професійною освітою України в умовах
децентралізації влади. Запропоновано відповідні напрями регулювання, підходи, а також певні бачення в
цілому щодо публічного управління та адміністрування, стратегії децентралізації у сфері професійної
освіти України зі збереженням державної підтримки конституційних зобов’язань щодо надання
відповідної професійної освіти в умовах суспільних змін та викликів сучасності.
Ключові слова: адміністрування, децентралізація, управління, конкурентоспроможність, оптимізація,
стейкхолдери професійної освіти, модернізація, освіта.
Постановка проблеми. Створення в Україні
сучасної високоефективної системи освіти є однією з
найважливіших умов конкурентоздатності держави на
європейському та світовому ринку. У цьому питанні
велика роль має бути відведена саме професійнотехнічній освіті. Однак, наявна система професійнотехнічної освіти в Україні не є досконалою, і не дозволяє
в повній мірі виконувати покладені на неї завдання щодо
реалізації державної політики відповідно до запитів
суспільства і промислово-інноваційного розвитку
економіки, інтеграції в міжнародний освітній простір.
Вона потребує системної стратегічної модернізації як
щодо управління, так і щодо змісту, комплексного
урегулювання з урахуванням параметрів доцільності,
своєчасності, якості.
Дослідження сучасних науковців свідчать про те, що
відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів у галузях
матеріального виробництва. Особливої актуальності
набуває питання мобільності, конкурентоспроможності
та рівня кваліфікації працівників. Об’єктивною є
потреба щодо підвищення якості професійної підготовки
кваліфікованих працівників з урахуванням вимог
роботодавців, які вважають рівень підготовки
у
державних професійно-технічних навчальних закладах
низьким і таким, що не відповідає вимогам сучасного
виробництва. Замовників підготовки кадрів не
задовольняє не лише якість підготовки, а й рівень
кваліфікації значної кількості випускників [1, с.15].
Цілком очевидно, що в умовах ринкової економіки та
інформаційно-технологічного
розвитку
функції
професійно-технічної освіти значно розширюються,
відбувається її трансформація в професійну освіту, що
відповідає світовим тенденціям неперервної професійної
освіти впродовж життя. Перспективи розвитку цієї
галузі
визначаються
пріоритетними
напрямами
соціально-економічного поступу України, утвердженням
національної системи освіти як головного чинника
економічного і духовного розвитку Українського
народу, необхідністю адаптації до демократичних і
ринкових перетворень у суспільстві, що зумовлено

входженням у європейський і світовий освітній та
інформаційний простір [2, с.114].
Передусім професійна освіта в Україні вимагає
випереджувального
підходу,
цілеспрямованого
здійснення комплексу невідкладних дій системного
значення, які полягають в оновленні освітнього
законодавства, впровадженні досягнень європейського і
світового досвіду управління та адміністрування,
інноваційних технологій навчання. У нових соціальноекономічних умовах потребують розроблення такі
питання, як: усунення суперечностей між нормативними
актами, ухвалення відповідного Закону «Про професійну
освіту»; формування нового механізму замовлення на
підготовку кадрів; унесення змін до Національного
класифікатора професій ДК 003:2010 для забезпечення
відповідності міжнародній класифікації, усунення
дублювання напрямів і змісту підготовки фахівців у
професійних училищах, технікумах, коледжах; поступова
регіоналізація в комплексі із соціальним партнерством та
поетапна оптимізація мережі навчальних закладів з
урахуванням
науково
обґрунтованих
критеріїв,
особливостей соціально-економічного розвитку регіонів і
вимог місцевого ринку праці; об’єднання в єдиній системі
професійної освіти і навчання різних типів професійних
навчальних закладів, що надають освітні послуги, в тому
числі, навчальних закладів і центрів Державної служби
зайнятості тощо [3-5].
Крім того, не вирішеними на сьогодні залишаються
питання управління системою професійної освіти, не
визначені повноваження та не врегульовані механізми
взаємовідносин
органів
виконавчої
влади
та
самоврядування щодо забезпечення функціонування як
системи в цілому, так і конкретного навчального закладу
в умовах децентралізації та суспільних змін [5, с.186].
Саме сукупність вищевизначених проблемних питань
обумовила актуальність проблеми дослідження. Цілком
очевидно, що публічне управління та адміністрування у
сфері професійної освіти потребує вдосконалення
організаційної
структури,
науково-методичного
супроводу, врахування прогресивних ідей зарубіжного
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досвіду освіти і навчання, запровадження інноваційних
технологій і методик підготовки кваліфікованих
працівників, розроблення і впровадження сучасних
моделей управління та фінансування, співпраці з
соціальними партнерами та виробництвом.
Аналіз ситуації в чинній системі управління
професійною освітою свідчить про необхідність її
децентралізації, але зі збереженням державної
підтримки конституційних зобов’язань щодо надання
відповідної
освіти,
наявністю
мотивуючої
і
стимулюючої ролі державного і місцевих бюджетів для
створення оптимальної мережі закладів професійної
освіти, запровадження багатоканального фінансування,
розширення прав, повноважень та відповідальності
навчальних закладів. Нагальним є також розподіл прав,
повноважень та відповідальності органів освіти і науки
на загальнодержавному та регіональному рівнях,
взаємодії суб’єктів управління професійною освітою,
навчальних закладів та установ професійної освіти,
органів місцевої влади та самоврядування, замовників
підготовки кадрів, громадських організацій і громадян в
умовах реформування та модернізації освітньої галузі
України. Актуальним на сьогодні є створення моделі
управління інноваційною діяльністю в навчальних
закладах та установах професійної освіти [6-7].
Усе вищевказане визначає необхідність здійснення
детального наукового аналізу щодо публічного
управління та адміністрування в системі професійної
освіти та визначення перспектив управління її розвитком
в сучасній Україні.
Питаннями управління освітою та професійною
освітою і навчанням опікувались чимало науковців та
освітян, зокрема Ю. Алексеев, В. Биков, Ю. Вітренко,
Т. Десятов, Д. Дзвінчук, Н. Діденко, Г. Дмитренко,
Г.Єльникова, І.Зязюн, К.Корсак, В.Кремень, С.Крисюк,
Т. Лукіна, В. Луговий, В. Майборода, С. Майборода,
С. Ніколаєнко, Н. Нижник, Н. Ничкало, В. Олійник,
В. Пікельна, Н. Протасова, В. Радкевич, О. Савченко,
В. Свистун, Л. Сергеєва, В. Супрун, О. Щербак та інші.
Як свідчать проведені нами дослідження, потребують
глибокого осмислення і раціонального практичного
впровадження в професійній освіті України досвіду
Українсько-канадського
проекту
«Децентралізація
управління професійним навчанням в Україні» з
урахуванням конкретних умов, традицій та фактичного
стану ринку праці і перспектив його розвитку в Україні.
До реалізації цього проекту були залучені досвідчені
науковці-педагоги Центрального інституту післядипломної
педагогічної освіти НАПН України, Асоціація місцевих
коледжів Канади, Саскачеванський інститут прикладних
наук і технологій, Технологічний інститут Північної
Альберти,
поєднавши
високий
інтелектуальний
потенціал і професійний науково-педагогічний досвід
учених України і Канади. Партнерами проекту в Україні
були Міністерство освіти і науки України, Міністерство
праці та соціальної політики України, Державний центр
зайнятості,
Міністерство
економіки
України,
Дніпропетровська, Закарпатська та Рівненська обласні
державні адміністрації, а також шість пілотних
навчальних
закладів
(Дніпродзержинське
вище
професійне училище, Дніпропетровський навчально-
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виробничий центр, Квасилівський професійний ліцей,
Рівненський навчальний центр Державної служби
зайнятості, Ужгородське вище професійне училище
торгівлі та харчових технологій, Мукачівський
професійний будівельний ліцей). Цей п’ятирічний
проект (2005 – 2010 рр.) здійснювався в Україні за
підтримки Уряду Канади та Канадського агентства
міжнародного розвитку (CIDA).
Однак, незважаючи на інтерес науковців до питання
публічного управління професійною освітою, теоретичні
та методологічні розробки в цій сфері слід поглибити,
враховуючи необхідність структурної, організаційної,
змістовної, фінансово-економічної перебудови системи
професійної освіти, адміністрування нею, та інші зміни,
що відбуваються та плануються в системі професійної
освіти та навчання в Україні.
Мета статті – на основі проведеного дослідження та
безпосередньої практичної діяльності обґрунтувати
важливе значення модернізації публічного управління та
адміністрування в системі професійної освіти України та
визначення перспектив управління її розвитком з
урахуванням особливостей їх провадження в умовах
суспільних змін та викликів сучасності.
Виклад основного матеріалу. Здатність держави
підтримувати на належному рівні формування трудового
потенціалу, забезпечувати ефективне функціонування
галузей виробництва та сфери послуг є чи не
найголовнішим стратегічним її завданням. Саме
професійна освіта покликана забезпечувати відтворення
трудових ресурсів держави з достатнім рівнем
кваліфікації й професіоналізму, компетентних на
сучасному ринку праці робітників та керівників
середньої ланки управління.
Сьогодні в Україні є справжня політична воля до
відповідних змін щодо сучасного забезпечення
правового регулювання питань функціонування системи
освіти, всіх її рівнів і підсистем, діяльності навчальних
закладів різних типів і форм власності, організації різних
форм навчання. Одним із напрямів системи
реформування
освіти
постає
демократизація,
гуманізація,
впровадження особисто-орієнтованого
підходу до процесів управління, оновлення функцій
контролю, удосконалення соціально-психологічних
факторів взаємодії процесів публічного управління та
адміністрування, застосування інноваційних технологій
в управлінні. Управління у сфері професійної освіти має
здійснюватися на принципах законності, демократії,
автономності, прозорості, відповідальності, соціального
та державно-приватного партнерства [2,4].
Безперечно, для продовження реформи децентралізації
потребує удосконалення законодавча та нормативна база
актів, які б регламентували діяльність місцевих громад,
яким були передані у 2016 році функції з управління
професійними навчальними закладами та відповідного
їхнього фінансового забезпечення з місцевих бюджетів.
Адже, спостерігається неузгодженість місцевої політики
щодо соціально-економічного розвитку, забезпечення
трудовими ресурсами з реальними потребами регіону.
При цьому місцеві ради категорично заперечують
можливість відволікання власних доходів на підготовку
кадрів у професійних навчальних закладах державної
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форми власності (ПТНЗ), які повинні бути спрямовані на
покращення життєдіяльності у житлово-комунальному
господарстві, ремонт доріг, тепло та водопостачання,
закладів та установ комунальної форми власності тощо.
На жаль, відмовляються місцеві органи влади
фінансувати навчання учнів з інших регіонів і населених
пунктів, що суперечить нормативно-правовим вимогам
та не дає можливості молоді вільно обирати місце
навчання, професію та навчальний заклад.
Загалом підготовку робітничих кадрів для всіх галузей
економіки здійснюють 817 ПТНЗ, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України, з них: 372 –
професійні ліцеї; 166 – вищі професійні училища; 95 –
професійно-технічні училища; 67 – центри професійнотехнічної освіти; 65 – навчальні центри при кримінальновиконавчих установах закритого типу; 3 – професійні
коледжі; 49 – професійно-технічні навчальні заклади, що
є структурними підрозділами вищих навчальних
закладів та навчальні заклади інших типів, що надають
професійно-технічну освіту [ 2, с.115]
На виконання Програми діяльності Уряду України та
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році
Міністерством освіти і науки України із залученням
зацікавлених сторін, органів виконавчої влади,
галузевих академій наук, роботодавців, керівників
навчальних закладів, установ та громадськості було
розроблено проект Закону України «Про професійну
освіту» ( реєстр. № 3231 від 11.11.2015) [8].
У
законопроекті
відображено
ідентифікацію
кваліфікацій, що надає сьогодні професійна освіта, з
першого по п’ятий рівень Національної рамки
кваліфікацій. При цьому, освітні програми кожного
освітньо-професійного рівня формують здатність особи
до подальшого навчання. Звертаємо увагу на те, що
законодавчо пропонувалося впровадити двоступеневість
професійної освіти: кваліфікований робітник та
молодший спеціаліст. Водночас законопроектом «Про
освіту» (реєстр. № 3491 від 19.11.2015) передбачено три
рівні професійної освіти: початковий, базовий і вищий та
визначено, що вища професійна освіта відповідає також
п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій [9].
Наголосимо, що віднесення освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста до професійної освіти, як
вищого ступеня кваліфікації робітника чи службовця
середньої ланки управління, з нашої точки зору, є
логічним і природнім, а подальший розвиток
професійної освіти неможливий без досягнення
європейського рівня освітніх стандартів з урахуванням
національних особливостей, що обумовлює потребу
модернізації, розширення функцій професійної освіти.
Нині в Україні мережа коледжів, технікумів, училищ
налічує 742 навчальні заклади, з них 418 самостійних
юридичних осіб (175 – державної форми власності, 179 –
комунальної та 64 – приватної форм власності), та 324
структурні
підрозділи
університетів,
академій.
Чисельність студентів становить більше 251 тисячі осіб
[2, с.137]. Слід зазначити, що роботодавці завжди
потребували керівників середньої ланки управління
(молодший спеціаліст), без яких не може обійтися жодне
виробництво. Вони затребувані на ринку праці, для них
визначено професійні назви робіт, налагоджено

ступеневу систему підготовки. Однак, остаточно статус
молодшого спеціаліста має визначити базовий Закон
«Про освіту», що вже прийнятий Верховною Радою
України у першому читанні.
Зауважимо, що законопроектом «Про професійну
освіту» пропонується
створення багатопрофільних, різнорівневих закладів
професійної освіти нового типу (регіональний центр
професійної освіти, професійний коледж, професійний
ліцей та центр професійної підготовки), які
готуватимуть фахівців усіх без винятку професій та
спеціальностей, яких потребує конкретний регіон. З
метою запровадження автономії закладу професійної
освіти
пропонується
розширення
його
прав,
самостійність, незалежність і відповідальність у
прийнятті рішень.
В аспекті демократизації управління передбачається
створення в кожному регіоні (області) ради
стейкхолдерів, яка стане координаційним органом з
питань визначення та впровадження державної і
регіональної політики у сфері професійної освіти, та
наглядових рад закладу професійної освіти. Своєю
чергою, стейкхолдери професійної освіти – це фізичні
та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку
системи професійної освіти, мережі або окремих
закладів професійної освіти та можуть впливати на
систему або зазнають її впливу. До складу ради
стейкхолдерів входять представники місцевих органів
виконавчої влади та самоврядування, організацій
роботодавців, у тому числі галузевих (міжгалузевих)
об’єднань роботодавців і професійних асоціацій,
закладів професійної освіти [8].
Труднощі, з якими сьогодні стикається система
професійної освіти в Україні, у певній мірі подібні до тих,
що мають чимало країн-членів ЄС. Політична та
економічна криза, демографічна ситуація, динаміка
зменшення кількості працездатного населення, в
основному, внаслідок старіння, передчасної смертності та
трудової міграції, а також наявність значної кількості
некваліфікованих працівників серед загальної кількості
робочої сили, спричиняють значні проблеми з дефіцитом
кваліфікованих робітничих кадрів на 3-4 рівнях
Міжнародної стандартної класифікації освіти. Ця ситуація
ще більше ускладнюється тим, що серед батьків та молоді
панує пріоритетність здобуття університетської освіти.
Водночас ці проблеми характеризуються ще низкою
інших труднощів, характерних саме для України –
зокрема, централізована система, успадкована ще з
радянських часів, за якої повноваження щодо прийняття
рішень зосереджені в руках національних органів влади,
а регіональні та місцеві органи виконавчої влади та
самоврядування мають вкрай обмежені можливості на
тлі структурних змін в економіці. Необхідно також
зазначити, що основні «споживачі» результатів роботи
закладів професійної освіти, роботодавці, а також
професійні спілки мають вкрай обмежений вплив на
питання
професійної
освіти
на
державному,
регіональному та місцевому рівнях.
Дослідження проблеми публічного управління
професійною освітою показало, що децентралізація
управління закладами професійної освіти тісно пов’язана
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з державною регіональною політикою, є її складовою і
водночас важливим чинником розвитку цієї системи.
Вона спрямована на реалізацію головного завдання
регіональної політики держави – досягти балансу між її
інтересами та інтересами розвитку регіонів. Набуває
актуальності питання щодо передачі частини державних
повноважень на нижчий рівень управління. Разом з тим,
специфіка закладів професійної освіти полягає у тому, що
переважна більшість з них є держбюджетними
організаціями, що зумовлює їхню залежність від
центральних органів державного управління.
Отже, можна сказати, що недосконалим залишається
механізм управління системою професійної освіти,
управлінська діяльність ще й досі перебуває в полоні
стереотипів радянських часів і нерідко будується на
авторитарних підходах і застарілій законодавчій базі,
недостатньою є самостійність закладу професійної освіти
у розпорядженні матеріальними і фінансовими ресурсами.
Принципи фінансування не відповідають вимогам
сучасного ринку праці. Низька залежність обсягів
бюджетного фінансування від ефективності роботи
навчальних закладів, нормативна неврегульованість
критеріїв та процедури визначення їх ефективності не
стимулюють навчальні заклади забезпечувати високу
якість підготовки. Дотепер не створений механізм
планування діяльності навчальних закладів, який би
базувався на результатах маркетингового аналізу та міг
бути використаний для визначення пріоритетів та
розподілу ресурсів.
Крім того, соціально-економічні процеси, які
відбуваються в українському суспільстві, та подальше
реформування освіти висувають особливі вимоги до
діяльності керівників навчальних закладів, як до
найбільш істотного фактора підвищення якості
управління. Водночас, результати досліджень свідчать,
що значна частина керівних кадрів професійної освіти
неповною мірою відповідають сучасним вимогам.
Аналіз результатів навчального процесу в Центральному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
Університету менеджменту освіти НАПН України,
діагностика, анкетування, інтерактивні опитування,
атестація тощо дали змогу виявити найслабкіші місця у
підготовці директорів професійних навчальних закладів
та обласних (міських) навчально (науково)-методичних
центрів професійно-технічної освіти. Серед них: низькі
знання в галузі педагогіки, психології, виховання, а
також управління та адміністрування, слабке володіння
сучасним понятійним апаратом і термінологією вказаних
наук; недостатня підготовленість з практичного
застосування сучасних педагогічних, інформаційних і
телекомунікаційних технологій; непідготовленість до
управління закладом, установою професійної освіти в
умовах сучасності, до прийняття обгрунтованих
управлінських рішень і організації
їх виконання;
невисокий рівень особистої комп’ютерної грамотності,
відсутність практичних навичок у застосуванні
інформаційних і телекомунікаційних технологій в
адмініструванні та управлінні; поверхневе ознайомлення
з європейським і світовим досвідом професійної освіти
взагалі та системами професійної підготовки та
навчання зокрема [10, с.16].
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Відтак, необхідно докорінно здійснити модернізацію
змісту, форм і методів управлінської діяльності
керівників навчальних закладів та установ професійної
освіти. Адже, мета та зміст реформ у професійній освіті
зумовлюють необхідність посилення уваги до керівних
кадрів професійної освіти, їхньої підготовленості щодо
вирішення завдань управління та адміністрування у
принципово нових соціально-економічних умовах.
Доречним, з нашої точки зору, є також необхідність:
підготувати пропозиції щодо забезпечення професійнопедагогічної підготовки майстрів виробничого навчання,
педагогів професійного навчання за спеціальністю
«Професійна освіта» (за спеціалізаціями) в системі
ступеневої освіти на базі освітньо-кваліфікаційного
рівня кваліфікованого робітника, а також педагогічної
освіти на базі вищої технічної або технологічної освіти;
обгрунтувати та запровадити сучасні моделі підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних працівників (у
першу чергу майстрів виробничого навчання) на
вітчизняних галузевих підприємствах та за кордоном.
Безперечно, у процесі децентралізації здійснюватиметься
оптимізація мережі професійних навчальних закладів (їх
ліквідація, укрупнення, злиття, тощо). В українському
сьогоденні необхідно зважено підходити до процедури її
провадження, аналізуючи досягнення та недоліки, адже
практика попередніх років, з нашої точки зору, не дала
бажаних наслідків.
На нашу думку, з метою сприяння та надання
допомоги щодо здійснення децентралізації, пропонується
створити координаційну Раду з децентралізації (12-15
осіб), до складу якої рекомендуються представники:
Міністерства освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України, Федерації
роботодавців, Федерації профспілок, органів освіти і
науки областей, місцевих органів виконавчої влади та
самоврядування, організацій та об’єднань роботодавців,
громадськості, професійних навчальних закладів, а
також підприємств, установ, організацій, які надають
професійну освіту. Передусім завдання координаційної
Ради – сприяти у реалізації політики з питань
децентралізації управління системою професійної освіти;
здійснювати моніторинг, аналізувати ефективність дій та
пропонувати шляхи вирішення проблем; вносити
пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у
контексті децентралізації. Засідання Ради може
проводитися щоквартально.
Цілком очевидно, що усі етапи робіт щодо
децентралізації управління у сфері професійної освіти
повинні забезпечуватися відповідним науково-методичним
супроводом, що потребуватиме залучення до цих
процесів Національної академії педагогічних наук
України та науково-методичних установ професійної
освіти. Крім того, необхідно буде визначити етапи та
терміни реалізації процесу децентралізації управління
системою професійної освіти, розробити та затвердити в
установленому порядку стратегію децентралізації та
план (довгостроковий та короткостроковий) її реалізації.
Пропонується також підготувати та внести на
розгляд Уряду зміни та доповнення до чинного
законодавства в частині питань передачі ряду
повноважень з центрального на регіональний рівень
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управління системою професійної освіти. При цьому,
важливо визначити остаточно, як і які управлінські
функції можуть бути розподіленими між центром і
регіонами. На жаль, цього ще не відбувається.
Як свідчать проведені нами дослідження, загалом
можна стверджувати, що у цілому стратегія
децентралізації у нових соціально-економічних умовах
може розглядатися і реалізуватися за наступними трьома
напрямами:
1. Адміністративна децентралізація, яка передбачає:
підвищення ролі регіонального управління (передачу
повноважень) щодо визначення обсягів, напрямів та
видів професійної підготовки кадрів, забезпечення
якості
надання
освітніх
послуг;
посилення
відповідальності регіональних органів освіти і науки
(передача повноважень) за видачу ліцензій професійним
навчальним закладам на здійснення освітньої діяльності,
надання їм більшої самостійності (наприклад, щодо їх
структури, штатного розпису тощо).
2. Фінансова децентралізація, яка: надає можливості
запровадження
багатоканального
фінансування,
одержання інвестицій, кредитів, грантів та інших
джерел, а також передбачає більше прав навчальним
закладам на використання додатково залучених коштів
для забезпечення ефективності своєї діяльності;
передбачає покладання контролю за використанням
коштів держбюджету на регіональні органи освіти і
науки; забезпечує широке залучення до участі в
удосконаленні системи професійної освіти регіону,
співпраці з професійними навчальними закладами
соціальних партнерів, визначення їх обов’язків та
відповідальності на основі укладених договорів.
3. Соціальне та державно-приватне партнерство.
Стане обов’язковою умовою ефективного функціонування
національної системи професійної освіти, що забезпечить
її реальний зв’язок з економічними та соціальними
інституціями, і перш за все, з роботодавцями,
замовниками підготовки кадрів. Зокрема, серед
актуальних напрямків спільної партнерської діяльності на
всіх рівнях будуть: сприяння підвищенню якості робочої
сили та ефективності системи професійної освіти, її
орієнтації на потреби ринку праці; утворення та спільне
фінансування і розвиток закладів професійної освіти, баз
професійно-практичної підготовки; утворення та спільне
фінансування і експлуатація інноваційних підприємств
(інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний
бізнес-інкубатор тощо) на базі діючих закладів
професійної освіти; розроблення і розвиток сучасних
технологій професійного навчання та практичної
підготовки; запровадження спільних програм фінансування,
постійне корегування обсягів та напрямів підготовки
кадрів з метою задоволення потреб національної
економіки та зменшення рівня безробіття серед молоді;
систематична підтримка розвитку системи професійної
орієнтації та психологічної підтримки серед молоді;
сприяння впровадженню механізмів стимулювання
роботодавців, які виділяють кошти на розвиток системи
професійної освіти, працевлаштовують випускників,
здійснюють заходи щодо їх закріплення на робочих
місцях; участь у підготовці пропозицій щодо
удосконалення законодавства у сфері професійної освіти,

орієнтованого на посилення ролі та завдань соціальних
партнерів, органів місцевої влади та самоврядування
тощо.
Слід зазначити, що для подальшого задоволення
потреби ринку праці у кваліфікованих кадрах
необхідним є: вироблення відповідних підходів в цілому
до стратегії децентралізації у сфері професійної освіти;
приведення професійної підготовки у відповідність із
сучасними виробничими та технологічними процесами;
запровадження сучасного механізму формування
замовлення на підготовку фахівців з урахуванням потреб
економічного розвитку регіонів; стимулювання участі
роботодавців, разом з ними оновлення матеріальнотехнічної бази, в тому числі, за рахунок легалізації
інституту «ендавменту» – благодійних цільових некомерційних фондів; використання грантової підтримки,
розширення платних послуг, що надаються в процесі
навчально-виробничої
діяльності
та
створення
навчальних господарств, навчально-виробничих об’єднань
тощо; розроблення нового Державного переліку
професій з підготовки (перепідготовки, підвищення
кваліфікації); впровадження у навчальний процес
сучасних засобів навчання, нових підручників,
посібників тощо; удосконалення нормативно-правової
бази з питань задоволення потреб ринку праці у
кваліфікованих кадрах, в тому числі, із комбінованим
фінансуванням, наприклад, із застосуванням системи
ваучерів за участю корпоративного сектору економіки,
кредитів тощо, що певним чином послабить проблему
невідповідності підготовки випускників
запитам
роботодавців.
Насамперед, в умовах децентралізації, надзвичайно
важливою
буде
повна
передача
професійним
навчальним закладам функцій організації, здійснення та
надання освітніх послуг. Це передбачатиме, у свою
чергу, їх автономність і відповідальність.
Зауважимо, що в умовах економічної нестабільності
перехід закладів професійної освіти у комунальну
власність можливий лише при збереженні державних
субвенцій на їх утримання і розвиток, та має
передбачати фінансування закладів професійної освіти із
бюджетів різних рівнів і джерел. Разом з тим,
затвердження державного бюджету має відбуватися
лише після прийняття остаточних рішень щодо змін до
Конституції, Податкового та Бюджетного кодексів та
іншого законодавства з метою забезпечення узгодженості
відповідних
правових
норм
та
дотриманості
збалансованості зведеного бюджету і всіх показників. І
тільки при забезпеченні вищезазначених умов можна
буде визначати порядок фінансування тих чи інших
навчальних закладів професійної освіти України.
Висновки. Таким чином, система професійної освіти
має відповісти на виклики сьогодення, закласти
підвалини розвитку у формуванні трудового потенціалу
держави шляхом якісної професійної підготовки для
потреб сучасної економіки України. Ключові шляхи
подолання проблем в основному, на нашу думку, означені.
Передусім, основний акцент – це децентралізація усієї
системи професійної освіти, що своєю чергою, прямо чи
опосередковано, допоможе вирішити більшу частину
перелічених вище проблем. При цьому, головна мета

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017
децентралізації, з нашої точки зору, полягає у тому, щоб
надати професійним навчальним закладам, регіональним
органам управління та самоврядування більше автономії
та гнучкості, щоб вони могли адаптуватися до змін в
економіці та ринку праці на регіональному та місцевому
рівнях. Водночас, практична реалізація ідеї децентралізації
потребує розроблення нових моделей освітньопрофесійної діяльності. Разом з тим, розробка стратегії
розвитку професійної освіти має грунтуватися на
адекватних прогнозних розрахунках розвитку ринку
праці в освітньо-кваліфікаційному розрізі.
Цілком очевидним є те, що на загальнодержавному
рівні мають бути вироблені відповідні підходи, а також
певні бачення в цілому до стратегії децентралізації у
сфері професійної освіти та її реалізації в умовах
суспільних змін та викликів сучасності. Виникає
нагальна потреба опрацювання сучасного переліку
управлінських функцій на всіх рівнях: Міністерства
освіти і науки України, інших галузевих міністерств і
відомств, органів державної влади та самоврядування
області, району, міста, селища, села, професійних
навчальних закладів, а також соціальних партнерів,
асоціацій роботодавців, підприємств, установ, організацій
та різних професійних об’єднань. Водночас важливо
чітко окреслити оновлений зміст цих функцій з
урахуванням соціально-економічних змін у нашій
державі.
Отже, в Україні ще чимало треба зробити на
національному, регіональному та місцевому рівнях для
відродження громад і законодавчого забезпечення їх
діяльності та посилення їх впливу на розвиток
професійної освіти і навчання в конкретній області,
районі, місті, селищі, селі.
У подальших дослідженнях цієї теми важливим
вбачається створення такої моделі професійної освіти,
розвитку та управління сучасним закладом професійної
освіти, яка буде найефективнішою в українських умовах,
а також її впровадження в рамках майбутніх реформ.
Головним
завданням
удосконалення
публічного
управління та адміністрування постає розроблення
Концепції управління професійною освітою в Україні та
науково-практичних рекомендацій щодо створення
цілісної національної системи професійної освіти, яка
відповідає другому – п’ятому рівню Національної рамки
кваліфікацій.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ: МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ
УПРАВЛІННЯ БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ
В АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розглянута організація та методика обліку розрахунків суб’єктів господарювання.
Досліджена система внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту розрахунків з постачальниками,
замовниками та бюджетом у авіапідприємствах, визначена організація процесу безготівкових розрахунків,
проблеми, напрямки та заходи його вдосконалення.
Ключові слова: криза неплатежів, платоспроможність, фінансові ресурси, безготівкові розрахунки,
облік розрахунків, аудит розрахунків, основні та оборотні засоби, власні обігові кошти, грошова маса,
дебітори, кредитори, заборгованість, зобов’язання, інвестиційна привабливість, кредитоспроможність,
загальна рентабельності діяльності, фінансова стійкість.
Постановка проблеми. Світова фінансова криза
торкнулася всіх сфер суспільного виробництва, і
авіаційна промисловість та сфера послуг не є
виключенням. Авіаційна галузь зазнає відчутних збитків
відразу по двох напрямках: перевезенням пасажирів та
транспортуванню вантажів.
Кризою неплатежів, що є досить тривалою,
несприятливе податкове законодавство, зростанням
дебіторської та кредиторської заборгованості, гострий
дефіцит фінансових ресурсів значною мірою ускладнює
діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання. Отже,
набуває особливої актуальності визначення і пошук
шляхів відновлення платоспроможності і фінансової
стійкості авіапідприємств.
Наразі економіка України вимагає невідкладних
технологічних та структурних перетворень. Механізм
безготівкових розрахунків при цьому потребує
вдосконалення, оскільки фактичний їхній стан
характеризується платіжною кризою і розпадом всієї
платіжно-розрахункової системи.
Змінам у системі розрахунків між дебіторами і
кредиторами (підприємствами-контрагентами господарчих
процесів) сприяє розвиток бізнес-середовища в
ринкових умовах. Така система розрахунків приймає
готівкову, або переважно безготівкову форми, оскільки
остання призводить до суттєвої економії витрат на
проведення розрахунків. Реалізації безготівкових
розрахунків сприяють як банківські установи, через те,
що грошова маса акумулюється в них і створюються
належні умови для надійного контролю за їх цільовим
використанням, так і сама держава, оскільки безготівкові
розрахунки знижують потребу в обороті готівки.
Самі кредитні стосунки, грошовий обіг, фінансовий
стан авіапідприємств та банків, система ціноутворення,
соціальний розвиток населення залежать від дисципліни

безготівкових розрахунків, своєчасного і повного
надходження від платників коштів. Це визначає
актуальність теми статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання
організації і аудиту безготівкових розрахунків та
управління ними досліджувалися такими вченими, як:
Батракова Т.І. [6], Богомаз О.Ю. [7], Веленчук А.І. [8],
Власова І.О. [9, 10], Золотухін, О.М. [11], Казмирчук В. [12],
Карпова, В.М. [13], Кондукова Е.В., Лісовий А.В. [14],
Косарєва І.П. [15], Литнева Н.А., Киштимова Є.А. [16],
Нашкерская Г. [17], Рибченко М.Ф. [18], Шевчук О.А.
[19], Палій В.Ф., Бєлуха М.Т. тощо.
Разом із тим, дослідження свідчать, що багато
методологічних і методичних аспектів стосовно навіть
трактовки самих термінів: заборгованість, розрахунки,
зобов’язання є спірними, невизначеними і дискусійними,
а методики обліку і контролю потребують подальшого
опрацювання і удосконалення.
Серед науковців і практиків-фахівців наразі взагалі
відсутнє будь-яке однозначне їх трактування.
Бухгалтери-практики і фінансисти-науковці розглядають
розрахункові операції як динамічний процес і як об'єкт
обліку та як статичний стан заборгованості між
контрагентами – суб'єктами розрахунків. Самі розрахунки
(процес проведення платежів) можливі попередньо,
одночасно і після відвантаження (отримання) продукції
чи реалізації послуг, товарів, робіт, послуг).
Метою статті є дослідження організації та методики
обліку розрахунків, дослідження система внутрішнього
контролю та зовнішнього аудиту розрахунків на
українських авіапідприємствах, визначення організація
процесу безготівкових розрахунків, проблем, напрямків
та заходів його вдосконалення.
Викладення основного матеріалу. Подальше
підвищення ефективності роботи авіабудівельних,
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авіаремонтних і авіатранспортних та сервісних
господарств інфраструктури потребує вдосконалення
стосунків між підприємствами-контрагентами, зміцнення
господарських зав’язків, прискорення обіговості
оборотних коштів.
Здійснюючи господарську діяльність, авіапідприємства
вступають у розрахункові відносини з іншими бізнесструктурами. Такі розрахунки націлені на формування
оборотних коштів та основних засобів підприємства.
Незважаючи на запевнення Уряду про початок
стабілізації в економіці, аналітичні матеріали і
статистичні дані свідчать про інше. Зростають обсяги
дебіторської
та
кредиторської
заборгованостей
авіапідприємств.
Гострою
залишається
питання
неплатежів [6].
Певною мірою це пов'язане із впливом світової
економічної кризи, проте в Україні це підсилюються
незадовільним контролем за виконанням договірних
зобов’язань в середині авіапідприємств.
Розрахунки поділяються на дві основні групи:
1. за товарними операціями;
2. за нетоварними операціями [7].
Безготівкові розрахунки – це переказування певної
суми коштів із рахунків платників на рахунки
одержувачів, а також переказування з доручення
підприємств, внесених ними готівкою коштів до каси
банку на рахунки одержувачів [5].
Співвідношення між готівковим і безготівковим
грошового обігом змінювалося по мірі удосконалення
платіжно-розрахункових відносин. У сучасних умовах
питома вага готівки, наприклад, в США, та промислово
розвинених країнах, невеликий – такі розрахунки
складають приблизно 10% [8].
Україна отримала б додатково 35-50 млрд. гривень
вільних грошей, для фінансування реальної економіки
та соціальних програм, якщо б рівень безготівкових
розрахунків досяг європейського (80-90% від загального
обсягу розрахунків) [8].
Наразі близько 5% від всієї грошової маси (220 млрд.
грн.) – це обсяг готівкових коштів в обігу держави, з
яких понад 200 млрд. грн. перебуває за межами
банківської системи. Частка всіх безготівкових
розрахунків (як фізичних, так і юридичних осіб) –
близько 70%. У США та Євросоюзі частка безготівкових
розрахунків становить більше 90% [15].
Отже, оборотні кошти не іммобілізовані в запасах
товарно-матеріальних цінностей, а зосереджені майже
на 70% в дебіторській заборгованості, також в структурі
пасиву балансу половина джерел є залученими.
Незабезпеченість авіапідприємств власними оборотними
коштами
викликана
недоліками
в
управлінні
заборгованістю.
Ця заборгованість
характеризується високою
часткою простроченої заборгованості. Тобто в Україні
продовжується криза неплатежів між підприємствами як
за внутрішніми, так і за зовнішніми розрахунками, що
викликає несвоєчасні надходження до бюджету та
позабюджетних фондів.
Розрахунки з контрагентами є важливими для будьякого підприємства. Затримання термінів погашення
заборгованостей (отримання платежів) та зобов’язань

приводить до уповільнення виробничого і операційного
циклів, тобто до зменшення бізнесової активності
авіапідприємства. Вартість грошей у зв'язку з інфляцією
знижується, що призводить до зменшення (здешевлення)
ресурсів авіапідприємств.
Бізнесові розрахунки пов’язані з вхідними та
вихідними матеріальними і фінансовими потоками.
Спад виробництва й інфляція і відбуваються на
взаємній основі. Інфляційні очікування в процесі взаємного
комерційного кредитування підприємств підвищують
рівень цін (порівняно з кредитною емісією НБУ).
Затримка платежів та погашення зобов’язань може
призвести до сповільнення виробничого і операційного
циклу та зменшення бізнесової активності. Вартість
грошей знижується у зв'язку з інфляцією, що в свою
чергу негативно впливає на їх купівельну спроможність і
призводить до скорочення ресурсів підприємств.
Це викликає стабільну нестачу власних обігових
коштів і платоспроможності, а також спад виробництва.
Отже, і дебіторська і кредиторська заборгованості
чинять сильний вплив на показники платоспроможності
авіапідприємства, його фінансову стабільність.
Часто підприємствам вигідно довести документальний
прибуток
до
нуля,
оскільки
авіапідприємства
розраховуються взаємозаліками та бартером. Реальними
коштами розрахунки здійснюються лише на 10-30%,
тобто, оподатковувана база збільшується, суми податків
по бухгалтерії нараховуються, а фактичні розрахунки з
бюджетом не проводяться.
Наразі йде процес «старіння» неплатежів, все більшу
частку посідає прострочена вище 3-х місяців
кредиторська заборгованість. Наразі кожна четверта
гривня обігових коштів сформована за рахунок або
безнадійних, або сумнівних боргів дебіторів [15].
В умовах кризи платоспроможності авіапідприємства
фінансується не з власного прибутку і не за рахунок
банківських кредитів, а за рахунок кредитів НБУ,
бюджетних інвестицій і різного роду преференцій
(пільг).
Головним завданням менеджменту авіапідприємств є
перманентний моніторинг і контролінг дебіторської та
кредиторської заборгованостей, а саме термінів
стягнення (погашення), аналіз структури та співвідношення
цими об’єктами бухгалтерського обліку, відстеження
динаміки заборгованостей.
Основними завданнями бухгалтерського обліку
розрахунків у цих умовах є:
– своєчасне і легітимне здійснення безготівкових
розрахункових операцій;
– вірне документування операцій з розрахунків;
– забезпечення збереження грошових коштів і цінних
паперів у касі підприємства;
– контроль витрачання коштів;
– правильне ведення розрахунків із дебіторами та
своєчасне стягнення заборгованості;
– систематична інвентаризацій коштів на рахунках і
дебіторської заборгованості.
Основа мета аудиту розрахунків – встановити
правильність ведення обліку розрахунків за відвантажену
та реалізовану продукцію.
Джерелами інформації для аудиту розрахунків є:
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1. Положення про облікову політику,
2. Головна книга;
3. Договори поставки продукції (робіт, послуг);
4. Регістри синтетичного і аналітичного обліку
розрахунків (журнали-ордери № 6, 11, 8, 7; відомості
№ 16, 15 тощо);
5. Первинні розрахункові і облікові документи [17].
Головними завданнями аудиту розрахунків є:
1) встановлення
реальності
дебіторської
та
кредиторської заборгованостей;
2) встановлення
фактичної
дебіторської
та
кредиторської заборгованостей;
3) визначення заборгованостей з простроченими
термінами позивної давності;
4) перевірка законності списання заборгованості,
строк позовної давності з якої минув.
Аудит розрахунків проводиться поетапно.
На першому етапі встановлюються терміни
погашення відображеної в балансі заборгованості – чи
не є вона простроченою.
На другому етапі визначається і аналізується
заборгованість (і кредиторська і дебіторська), терміни
позову щодо якої минули.
На третьому етапі визначається законність списання
дебіторської заборгованості, причини та обґрунтованість
списання.
На четвертому етапі перевіряються дії бухгалтерів
щодо відображення в обліку списаної на збитки
заборгованості.
На п'ятому етапі дані первинних документів
порівнюються із регістрами синтетичного та аналітичного
обліку на предмет виявлення розбіжностей (помилок).
На шостому етапі для визначення реальності
заборгованості розсилаються на адреси дебіторів
(кредиторів) запити для підтвердження заборгованості.
Аудитор вправі отримувати інформацію із незалежних
зовнішніх джерел, вимагати проведення додаткової
звірки заборгованості з контрагентами тощо.
Значущість виявлених помилок визначається на
заключному сьомому етапі.
Після проведення аудиту керівництво авіапідприємств
направляють листи прохання контрагентам на предмет
підтвердження самої наявності і сум заборгованості.
Управлінським
обліком
конкретизуються
і
забезпечуються такі інформаційні аспекти розрахунків:
– ретроспективний аналіз і оцінка безготівкових
розрахунків у попередніх періодах;
– оцінку фактичного стану розрахунків;
– опрацювання планових фінансових показників;
– контроль дотримання і аналіз планових показників
з руху коштів (розрахунків);
– визначення напрямків оптимізації здійснення
господарської діяльності на базі вдосконалення системи
безготівкових розрахунків авіапідприємства [19].
Методика ведення бухгалтерського обліку безготівкових
розрахунків при введенні в дію національних стандартів
обліку та відповідних форм фінансової звітності дещо
змінилася. Інформація нагромаджується за трьома видами
діяльності підприємства – операційною, фінансовою та
інвестиційною.
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Висновки.
1. Розрахунок прогнозного значення резерву по
сумнівних
боргах,
визначення
ступеня
ризику
неплатоспроможності контрагентів, надання рекомендацій
по стягненню (реструктуризації) заборгованості з
фактично (потенційно) неплатоспроможних покупців
(замовників) є важливими завданнями управління
заборгованістю.
2. Зростання дебіторської заборгованості викликає
додаткові витрати авіапідприємства на: роботу по
стягненню заборгованості; збільшення часу обороту
заборгованості; збільшення втрат від списання
безнадійної заборгованості.
3. Аналіз рівня дебіторської заборгованості проводиться
безперервним (суцільним) або вибірковим способом.
4. Зменшення дебіторської заборгованості, як
елементу оборотних коштів, знижує коефіцієнт
покриття. Важливим є не тільки само зменшення
дебіторської заборгованості, але й аналіз ув'язки з
кредиторською заборгованістю. При такому аналізі
визначається співвідношення між дебіторською і
кредиторською заборгованостями. Необхідно аналізувати
умови комерційного кредиту.
4. Для збільшення надходження коштів необхідно
розробляти диференційовані варіанти договорів щодо
форми оплати і ціноутворення. Можливі різні варіанти:
від (передоплата чи часткова передоплата, передача на
реалізацію, забезпечення банківських гарантій тощо).
5. Опрацювання і застосування система знижок
захищає авіапідприємства від інфляційних збитків та
відносно дешевого поповненню оборотного капіталу в
грошовій або натуральній формі. Для того щоб
визначити, чи слід надавати знижку покупцеві за
авансові виплати визначається співставленням доходу
від грошових коштів через прискорені платежі і сумою
знижки.
Питанням організації, обліку, аналізу й аудиту
безготівкових
розрахунків,
наразі
приділяється
недостатня увага, перекручується інформація про
фінансовий стан підприємства в цілому та стан
розрахунків, не дотримуються основні методологічні
принципи бухгалтерського обліку, а отже – ефективність
управління розрахунками з авіапідприємством в цілому
знижується.
Перспективи і напрямки подальших досліджень.
Облік та складання бухгалтерської звітності у більшості
випадків підпорядковане інтересам зовнішніх користувачів,
до яких серед інших відносяться державні контролюючі
органи різних рівнів, а не внутрішнім інтересам
конкретного підприємства [11].
Проведеними дослідженнями виявлено, що існуюча
методика обліку безготівкових розрахункових операцій
потребує вдосконалення і подальшого опрацювання.
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ПИТАННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ
З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ
НА АВІАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Питання створення надійної системи внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської
заборгованості авіапромислових і авіатранспортних підприємств не опрацьовані достатньою мірою.
Незначна кількість методологічних та практичних розробок разом із наявними проблемами дотримання
фінансової дисципліни є основою незадовільного стану розрахунків з контрагентами.
Наразі в підприємствах авіакомплексу існує проблема неплатежів, або їх несвоєчасність.
Визначені завдання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю,
Розглянуті питання обліку, аналізу та організації системи зовнішнього аудиту розрахунків, мета і
напрямки аудиту та завдання внутрішнього контролю за розрахунками з різними дебіторами та кредиторами,
а також заходи щодо управління дебіторською і кредиторською заборгованістю.
Ключові слова: економічна криза, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, фінансова
стабільність, загальне управління оборотними активами, аудит розрахунків, поточні зобов’язання, оборотні
активи, облікова політика, стратегія розрахунків із контрагентами.

Постановка проблеми. Наслідки всеосяжної
соціально-економічної кризи особливо гостро позначилися
на життєздатності українських авіапідприємств. На
багатьох із них виникла нова специфічна проблема
гармонізації в системі – проблема виживання підприємств, з
якою пов'язана необхідність створення умов для ведення
господарства за мінімально припустимого рівня
рівноваги в системі, при порушенні якої вона взагалі
перестає існувати.
Наразі, після фінансово-економічної кризи 2009-2016 рр.
сприятливий розвиток авіапідприємств ускладняється
наявністю низки проблем. Високотехнологічні галузі
дуже гостро реагують на труднощі посткризового
перехідного періоду. Економічна криза загострила
питання виживання підприємств складно-технічного
виробництва, і не тільки в Україні. Наприклад,
авіабудівна промисловість України як важлива складова
транспортної мережі має всі передумови для
ефективного техніко-технологічного розвитку завдяки
інноваційному потенціалу наукоємного виробництва і
підвищенню конкурентоздатності її продукції. Проте,
глобальна економічна криза визначила проблеми
забезпечення фінансової стабільності авіапромислових
підприємств та авіаперевізників. Наразі стає необхідним
перегляд та нове осмислення фундаментальних
положень
стосовно
господарської
діяльності
авіапідприємств та їхньої фінансової стійкості.
Проектування антикризових стратегічних рішень в
умовах інтеграції авіабудівної промисловості України в
глобальний авіакосмічний ринок має починатися з
приватизації і реструктуризації авіапідприємств, що
вимагає зміцнення їхньої фінансової стабільності і
виявлення їхньої реальної вартості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питанням обліку, аналізу й аудиту дебіторської та
кредиторської заборгованості приділяли велику увагу

вітчизняні і зарубіжні науковці, а саме: Акімова Н.С.,
Новицька Н.В. [4], Бакун Ю. [5], Бєлокоз О. [6],
Городянська Л.В. [7], Гуня В.О. [8], Гуцаленко Л.В.,
Шадурська Л.І. [9], Казмирчук В. [10], Кватирка П.І. [11],
Марусяк Н.Л. [12], Нашкерская Г. [13], Парушіна Н.В.
[14], Савченко В.Я. [15], Скорба О.А. [16], Смирнов І.
[17], Сурніна К.С. [18] тощо.
Питання організації системи зовнішнього аудиту і
внутрішнього контролю за розрахунками з дебіторами та
кредиторами досліджували Білуха М.Т., Кузьмінський О.M.,
Бєлокоз О, Завгородній В.П. та інші. Так, Бєлокоз О.
досліджував методологічні та практичні проблеми
створення системи внутрішнього аудиту такої
заборгованості
у
підприємствах
торгівлі
[6].
Організаційні підходи щодо організації системи
контролю дебіторської і кредиторської заборгованості в
аграрних підприємствах досліджували Гуцаленко Л.В.,
Шадурська Л.І. [10].
Проте, питання створення надійної системи
внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської
заборгованості авіапромислових і авіатранспортних
підприємств не опрацьовані достатньою мірою. Таким
чином, незначна кількість методологічних та практичних
розробок разом із наявними проблемами дотримання
фінансової дисципліни є основою незадовільного стану
розрахунків з контрагентами.
Метою статті є визначення завдань управління
дебіторською та кредиторською заборгованістю, мети і
напрямків аудиту розрахунків.
Викладення основного матеріалу. Із кінця ХХ ст.
вітчизняна економіка зазнає глобальних змін. Цей період
із рівною справедливістю можна назвати й «етапом
економічних реформ», і «етапом економічного спаду».
Проведені реформи принципово вплинули на
функціонування і розвиток підприємств авіаційнопромислового комплексу.
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Підприємства авіакомплексу зіштовхнулися з
проблемою адаптації своєї діяльності до вимог
зовнішнього середовища й, у першу чергу, – до вимог ринку.
У цих умовах дотримання принципу «ринок
важливіше, ніж завод», стало об'єктивною необхідністю,
а реструктуризація переважної більшості діючих
підприємств реальністю.
Майно (активи) авіапідприємств поділяються на
оборотні та необоротні, а джерела формування цього
майна (пасиви) поділяються на власний капітал та
зобов’язання. Активи дорівнюють пасивам, які
виступають джерелами їх формування. Дебіторська
заборгованість є важливим елементом оборотних
активів. А всі зобов’язання підприємства складають
кредиторську заборгованість [4].
Дуже
складною
і
неоднозначною,
навіть
суперечливою проблемою бухгалтерського обліку є
облік, аналіз і аудит дебіторсько-кредиторської
заборгованості, оскільки наразі в авіакомплексі існує
проблема неплатежів, або їх несвоєчасність [6].
Дебіторська заборгованість разом із виробничими
запасами найчастіше складає вагому частку в активі
балансу авіапідприємства. Створення значних обсягів
дебіторської
заборгованості
викликає
низьку
платоспроможність підприємства.
Треба зазначити, що облік дебіторської заборгованості
в Україні не суперечить міжнародним стандартам [8].
Досвід реформування вітчизняних авіапідприємств
свідчить, що повернення дебіторської заборгованості у
стислі терміни входить до дієвих заходів підвищення
їхньої ефективності, це – реальна можливість поповнення
завжди дефіцитних обігових коштів.
Управління дебіторською заборгованістю є частиною
загального управління оборотними активами, спрямованого
на збільшення реалізації продукції та послуг і полягає в
оптимізації розміру заборгованості та забезпеченні її
своєчасної інкасації [12]. Воно щільно пов'язане зі
маркетинговою політикою авіапідприємства. Його
основними завданнями є:
– зниження рівня дебіторської заборгованості;
– забезпечення гарантованого надходження коштів
від контрагентів;
– зменшення бюджетних боргів;
– оцінка упущеної вигоди від заморожених в
дебіторській заборгованості і невикористовуваних
коштів.
Для реалізації зазначених завдань необхідне:
– вилучення підприємств-партнерів з високим рівнем
ризику;
– визначення граничної суми кредиту і її періодичне
коригування;
– оплата дебіторської заборгованості цінними
паперами (векселями);
– встановлення
фінансових
можливостей
і
граничного прийнятного обсягу оборотних активів, які
використовуються авіапідприємством на товарне
кредитування споживачів, а також за розміру виданих
авансів які відволікаються у дебіторську заборгованість;
– формування системи стягнення заборгованості;
– застосування штрафних санкцій за прострочене
виконання зобов'язань контрагентами;
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– рефінансування заборгованості;
– диверсифікація клієнтів із метою зниження ризику
несплати зобов’язань [13].
Отже, треба вияснити:
– наскільки вірно визначені статтями балансу суми
заборгованості;
– причини її появи; терміни утворення;
– винних у її виникнення; реальність її стягнення;
– заходи для її погашення (стягнення) тощо.
В першу чергу найретельнішій перевірці треба
піддати спірні борги [1], а саме:
– наскільки обґрунтовано (законно) списана на
збитки дебіторська заборгованість;
– чи були покарані особи, з вини яких ці збитки
виникали;
– наскільки вірно відображено в бухгалтерському
обліку списання дебіторської заборгованості;
– наскільки вмотивовані відмови до позовів.
Управління кредиторською заборгованістю передбачає
роботу з рахунками, які повинні бути оплачені
кредиторам підприємства з метою відтермінування
виплат, оскільки це фактично являє безвідсоткову
позику постачальника.
Дебіторська та кредиторська заборгованості складають
вагому частку поточних зобов’язань і оборотних активів
авіапідприємств. Рекомендована частка дебіторської
заборгованості у вартості обігових активів доцільна в
розмірі 40% – у деяких галузях вона фактично складає
40-50% [16, с.285].
Через великі темпи інфляції в Україні на цей час,
іммобілізація великої частини коштів авіапідприємства
у дебіторській заборгованості є вкрай невигідною,
оскільки сповільнює фінансовий цикл підприємства [13,
c.33]. Значні обсяги дебіторської заборгованості призводять
до зменшення оборотних коштів авіапідприємства, що
викликає збільшення кредиторської заборгованості
перед постачальниками, за податками тощо [16].
Виявлені прорахунки у формуванні облікової
політики авіабудівельних і авіатранспортних підприємств
України можна пояснити тим, що вищий менеджмент
авіапідприємств або не розуміють, що таке облікова
політика і для чого вона потрібна, або не усвідомлюють
як саме її формувати і що є її складовими [14].
Одними з причин такого становища є недосконала
методика відображення інформації про розрахунки в
системі рахунків бухгалтерського обліку, недостатня
теоретична розробка питань оцінки заборгованості і
суперечності між фінансовим та податковим обліком.
Управління дебіторською заборгованістю є важливим
моментом в управлінні авіапідприємством і опрацюванні
методології і методики управління нею – це проблема,
яка пов'язана зі специфікою діяльності конкретного
авіапідприємства, особистими здібностями менеджменту.
Способи оцінки розрахунків із дебіторської
заборгованості розкриваються через методи обрахування
резерву сумнівних боргів [14].
Критичний огляд цих методів виявив суперечливі
практичні проблеми, а саме:
– для обчислення резерву сумнівної заборгованості
авіапідприємству необхідно перманентно мати на
балансі безнадійні борги;
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– неясно, хто саме повинен приймати рішення про
рівень сумнівності того чи іншого боргу;
– існують розбіжності у фінансовому та податковому
обліку при визнанні безнадійних боргів [4].
Особливу важливість представляє й управління
кредиторською заборгованістю. Так, вимоги кредиторів
за поточними платежами повинні враховуватися
відокремлено, це наддасть нагоду сформувати
інформацію про розмір заборгованості за кожним
окремим кредитором та про черговість її погашення, що
підвищить
оперативність
роботи
арбітражних
управляючих і бухгалтерів при розрахунках із
кредиторами, а дані обліку зробить прозорими і
зрозумілими для всіх зацікавлених сторін [5].
Для обліку вимог кредиторів у ході процедури
банкрутства за субрахунками в розрізі встановленої
черговості доцільно розробити регістр «Реєстр вимог
кредиторів», який дозволить організувати аналітичний
облік кредиторської заборгованості, який може бути
використаний для цілей арбітражного управління
(відповідно до чинного законодавства представляється в
арбітражний суд) [18].
Головним завданням внутрішнього контролю
дебіторської та кредиторської заборгованості є перевірка
їх обґрунтування та юридичного оформлення, оскільки
договірна робота регулюється на мікрорівні і на
макрорівні через внутрішні нормативні та державні
законодавчі акти. Отже при контролі договірних
процесів необхідно перевіряти:
по-перше, адекватність господарських договорів
державній нормативно-правовій базі;
по-друге, чи враховані при їх укладанні необхідні
обов’язкові реквізити (терміни виконання зобов'язань,
умови здійснення розрахунків, відповідальність та
штрафні санкції за порушення умов договірних
зобов’язань тощо) та інші важливі аспекти [10].
Обґрунтованість
обраної
стратегії
щодо
розрахункових стосунків із контрагентами та її
ефективність необхідно перевірити на першому етапі
впровадження системи контролю на авіапідприємстві.
Ця стратегі включає умови отримання чи надання
товарного кредиту, доцільність застосування знижок,
його забезпеченість, терміни погашення тощо.
Такий контроль дебіторської заборгованості дозволяє
збільшити ймовірність погашення заборгованостей,
тобто знизити ризик переростання їх у безнадійні, що
позитивно впливає на ефективність функціонування
авіапідприємства,
оскільки
мінімізує
ризики
несвоєчасного погашення боргів і надходження ресурсів,
які забезпечують стабільну діяльність, фінансову стійкість,
просте і розширене відтворення.
Постійний моніторинг і аналіз стану дебіторської та
кредиторської заборгованості і впливу їх на фінансовий
стан
авіапідприємства
впливає
на
загальну
результативність контролю. При цьому необхідно:
1. визначити припустимий (оптимальний) розмір
дебіторської
заборгованості
для
безперебійного
постачання, виробництва і реалізації продукції та
розрахунків за своїми зобов’язаннями і щоби при цьому
фінансові ресурси авіапідприємства надлишково не
іммобілізувались;

2. визначити оптимальне співвідношення між
дебіторською і кредиторською заборгованістю, комфортне
для авіапідприємства. Це прискорить їхню оборотність.
Сприятливою буде ситуація меншого період обороту
дебіторської заборгованості ніж кредиторської через
можливість погашення своїх зобов’язань за рахунок
коштів дебіторів [14].
Необхідно проводити систематичну інвентаризацію
кредиторської і дебіторської заборгованостей шляхом
звірки залишків із контрагентами та через перевірку
первинних документів обліку. При цьому перевіряється
легітимність (санкціонування і законність) кожної
розрахункової операції.
Контроль дозволяє класифікувати дебіторську
заборгованість на нормальну, безнадійну та прострочену
залежно від термінів її погашення, а отже, дає
можливість розпочати претензійну роботу і застосувати
економічні санкції до боржника та визначити винних за
несвоєчасні розрахунки та причини порушення термінів
надходження грошей [16].
Контроль кредиторської заборгованості націлений на
забезпечення своєчасного погашення зобов’язань
авіапідприємства, для уникнення збитків у вигляді
фінансових санкцій і для створення позитивного іміджу
авіапідприємства
та
підвищення
рівня
довіри
контрагентів у бізнес-середовищі, що, у свою чергу,
підвищує ймовірність укладання договорів і контрактів
на вигідніших умовах [19].
Таким чином, найважливими завданнями контролю
заборгованостей є:
− обґрунтування кожної суми дебіторської та
кредиторської заборгованості;
− визначення причин та наслідків виникнення
заборгованостей;
− опрацювання заходів щодо стягнення дебіторської
та визначення можливостей своєчасного погашення
кредиторської заборгованостей;
− систематичні інвентаризацій розрахунків та
контроль термінів позовної давності.
Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості
передбачає визначення причин і законності їх
виникнення та можливості їх своєчасного погашення для
усунення
ситуацій
виникнення
незатребуваної
заборгованості, встановлення правильності обліку
розрахунків [15],
Типовими помилками, що встановлюються аудитом, є
– відсутність первинних розрахунково-платіжних
документів або їх неповне оформлення, а також
договорів постачання;
– неналежний стан бухгалтерського обліку;
– несвоєчасне пред'явлення і невірне оформлення
претензій [15].
Отже, метою аудиту є отримання необхідної
інформації щодо достовірності і повноти даних про
заборгованість, відображених у фінансовій звітності
авіапідприємств, при цьому дебіторська заборгованість
тестується на предмет її можливого завищення – це
головне завдання аудиту дебіторської заборгованості [9].
Аудит дебіторської заборгованості включає в себе
такі основні дії:
1) встановлення факту, що заборгованість існує;

Scientific Journal Virtus, May # 14, 2017
2) проведення точної грошової оцінки дебіторської (і
кредиторської) заборгованості;
3) подання контрагентам інформації про дебіторську
та кредиторську заборгованості [10].
Джерелами інформації для аудиту є: договори
поставки продукції та надання послуг, рахунки-фактури,
накладні, акти звірки розрахунків, акти інвентаризації
розрахунків, протоколи про залік взаємних вимог, копії
платіжних документів, векселі, книги покупок та
продажів, облікові регістри за рахунками, авансові звіти,
Головна книга, Бухгалтерський баланс, Звіт про
фінансові результати, Положення про облікову політику
підприємства тощо [1-3].
При аудиті розрахунків із різними дебіторами і
кредиторами перевіряється:
– наявність і достовірність відповідних первинних
документів даним аналітичного обліку (відповідність
аналітичного і синтетичного обліку);
– інвентаризації розрахунків відповідно до чинного
законодавства і облікової політики авіапідприємства;
– ефективність програми заходів щодо стягнення
дебіторської заборгованості;
– своєчасність списання на фінансові результати
простроченої дебіторської заборгованості;
– правомірність і своєчасність відбиття в обліку
погашення
зобов'язань
негрошовими
формами
розрахунків [6].
Необхідними напрямками зміцнення фінансового
стану авіапідприємств можна вважати:
1. Відстеження
і дотримання співвідношення
дебіторської і кредиторської заборгованості, оскільки
вагоме збільшення дебіторської заборгованості загрожує
фінансовій стабільності авіапідприємства, що викликає
залучення нових додаткових джерел фінансування.
2. Збільшення кількості покупців і замовників, що
зменшує ризик несплати або затримки погашення
зобов'язань монопольним замовником.
3. Контролювання прострочених зобов'язань, оскільки
затримка платежів в умовах інфляції призводить до
фінансових втрат через отримання авіапідприємством
тільки частини вартості продукції та виконаних робіт.
Отже треба вдосконалювати систему розрахунків через
авансові платежі.
4. Недопущення
таких
неприпустимих
видів
заборгованості, як:
– прострочена заборгованість контрагентам;
– заборгованість перед бюджетом;
– кредиторська заборгованість за претензіями;
– понаднормативна заборгованість за стійкими
пасивами тощо [17].
Висновки. До факторів стримування росту і
фінансової стабільності підприємництва в Україні
належать:
неопрацьованість
і
нестабільність
законодавства;
ускладнена
система
зборів
і
оподаткування та проблемність кредитування. Ці
проблеми наразі постають особливо гостро через кризу
неплатежів, зростання кредиторської і дебіторської
заборгованості як досліджуваних авіапідприємств, так і
їхніх
контрагентів
(споживачів,
постачальників,
посередників). Витрати на адміністрування авіа-бізнесу
не відповідають масштабам діяльності.
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Досвід реформування вітчизняних авіапідприємств
свідчить, що повернення дебіторської заборгованості у
стислі терміни входить до дієвих заходів підвищення
їхньої ефективності, це – реальна можливість поповнення
завжди дефіцитних обігових коштів.
Політику управління дебіторською та кредиторською
заборгованостями, можна вважати ефективною, якщо
вона надає можливсть розширювати ринки збуту
продукції і послуг. Для ефективної роботи авіапідприємство має бути забезпечене мінімально необхідною
сумою оборотного капіталу, нестача якого викликає
потребу у додатковому фінансуванні.
Зміна величини обігового капіталу зумовлена зміною
таких складників: величини запасів, дебіторської або
кредиторської заборгованості.
До негативних для фінансового стану авіапідприємства наслідків може призвести і збільшення і зменшення
дебіторської і кредиторської заборгованості.
Зменшення дебіторської заборгованості може
відбутися через зменшення кількості споживачів
продукції. Збільшення дебіторської заборгованості може
відбутися через неплатоспроможність покупців. Можуть
бути ситуації, коли кредиторська заборгованість значно
перевищує дебіторську, що бухгалтерами на практиці
оцінюється негативно, через те, що авіапідприємство
змушене гасити борги незалежно від обсягів
дебіторської заборгованості.
Отже, ефективно організований внутрішній контроль
за своєчасністю, повнотою й юридичною обґрунтованістю
розрахунків із дебіторами та кредиторами – запорука
розвитку та фінансової стійкості авіапідприємств в
сучасних умовах України.
Перспективи і напрямки подальших досліджень.
Недосконала методика відображення інформації про
розрахунки в системі рахунків бухгалтерського обліку,
недостатня теоретична розробка питань оцінки
заборгованості і суперечності між фінансовим та
податковим обліком визначають напрямки подальшого
опрацювання проблеми.
Способи оцінки розрахунків із дебіторської
заборгованості розкриваються через методи обрахування
резерву сумнівних боргів, які також потребують
вдосконалення.
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QUESTIONS OF ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT OF CALCULATIONS
WITH DIFFERENT DEBTORS AND CREDITORS IN THE AVIATION ENTERPRISE
The questions of creating a reliable system of internal control receivables and payables the aircraft industry and air
transport enterprises are not treated adequately. A small number of methodological and practical developments together with
the existing problems of non-compliance with financial discipline is the basis for the unsatisfactory condition of settlements
with counterparties.
Now in the enterprises of aircomplex there is a problem of defaults (non-payment) or their inopportuneness.
Set objectives control accounts receivable and accounts payable, Considered are the issues of accounting, analysis and
organization of the system of external audit of calculations, the purpose and direction of the audit and tasks of internal control
over settlements with various debtors and creditors and control accounts receivable and accounts payable.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглянуті підходи до економічного аналізу діяльності підприємства та розглянута методика
економічного аналізу діяльності на прикладі промислового підприємства.
Ключові слова: економічний аналіз, економічна діяльність, показники, результати, дослідження.
Постановка проблеми. Результати діяльності будьякого підприємства відповідають його економічним
показникам. Ці показники повинні достатньо точно
показувати нинішній стан підприємства на ринку, а так
само його динаміку по відношенню до минулих та
майбутніх періодів. Для цього необхідно не тільки
розуміти сутність основних економічних показників, а
також виконувати аналіз кожного з них. Результати
економічного аналізу діяльності використовуються як
база для вироблення планових рішень подальшого
розвитку підприємства.
З цим погоджуються ряд вітчизняних вчених
економістів, які присвятили свої роботи вивченню цих
показників, серед них: Макаровська Т.П., Бондар Н.М.,
Савицька Г.В., Болюх М.А., Ковальчук І.В., Бойчик І.М.,
Кожанова Є.П., Отенко І.П., Чумаченко М. Г. та ін.
Мета роботи – розглянути теоретичні та методичні
основи аналізу основних економічних показників
діяльності підприємства на прикладі ПАТ «Рубіжанський
картонно-тарний комбінат».
Виклад основного матеріалу. Вивчення економічного
аналізу є складовою частиною процесу формування
ринкового мислення, який базується на дослідженнях
ринкової економіки та на процесі пізнання окремої
економічної проблеми чи їх сукупності.
Економічний аналіз – це комплексне глибоке вивчення
роботи підприємств, їх підрозділів та інших
господарських формувань для об’єктивної оцінки її
результатів і виявлення можливостей дальшого
підвищення ефективності господарювання [2 с.44].
Метою економічного аналізу є сприяння підвищенню
ефективності роботи підприємств та підрозділів,
подальшому їх розвитку й удосконаленню економічної
діяльності.
Основними об’єктами економічного аналізу є
господарські процеси, явища і ситуації, ресурси,
фактори і резерви, а також підприємство як об’єкт
вивчення. Особливу увагу слід звернути на
характеристику
основних
показників
діяльності
підприємств, а також на класифікацію ресурсів, факторів
і резервів [1 с.6].
Методики, що реалізують принципи системного

аналізу за конкретних умов, спрямовані на формалізацію
процесу дослідження системи, процесу постановки та
розв’язання проблеми. Методика системного аналізу
розробляється та використовується тоді, коли
досліднику бракує інформації про систему, яка б дала
можливість обрати адекватний метод формального
подання системи (або розв’язання проблеми).
Загальним для всіх методик системного аналізу є
формування варіантів подання системи (процесу
розв’язання задачі) та вибір кращого варіанта. На кожній
стадії дослідження, від інтуїтивної постановки проблеми
до вибору оптимальних рішень за допомогою строгих
математичних методів, використовуються різноманітні
наукові методи і прийоми, що складаються із
неоднакової кількості етапів аналізу, зміст яких
залежить від складності розв’язуваних завдань [5 с.26].
У процесі системного аналізу найбільш важливим є
етап моделювання комплексного аналітичного процесу.
Загальна модель комплексного економічного аналізу
включає в себе десять аналітичних блоків задач (див.
рис.1).
В умовах ринкових відносин виділяють три комплекси
задач економічного аналізу господарської діяльності
підприємств:
аналіз
потенційних можливостей
і системи
регулювання в економічній діяльності підприємств;
аналіз виробничих та фінансових результатів діяльності
підприємства;
аналіз наслідків виробничо-фінансової діяльності
підприємства та ефективності менеджменту [4 с.78].
Найбільш життєвою та практичною є структура
елементів методики, яка пропонується в роботі
Шеремета А.Д. Згідно його підходу виділяють такі
елементи методики комплексного економічного аналізу:
– цілі і задачі;
– фактори, що впливають на зміну показників;
– система показників і схема взаємозв’язку;
– джерела інформації;
– конкретні прийоми аналізу;
– порядок оформлення результатів;
– організаційне і технічне забезпечення проведення
аналітичних досліджень [6].
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Блок 1.
Попередній огляд показників роботи підприємств

Блок 2.
Аналіз організаційно-технічного рівня виробництв

Блок 4.
Аналіз виробничої потужності і основних засобів

Блок 5.
Аналіз використання матеріалів

Блок 6.
Аналіз використання трудових ресурсів

Блок 8.
Аналіз собівартості продукції

Блок 7.
Аналіз виробничих програм

Блок 3.
Аналіз соціально-екологічних аспектів виробництва

Блок 9.
Аналіз фінансових результатів, фінансового стану підприємства

Блок 10.
Аналіз ефективності систем управління і форм господарювання
Рис. 1. Модель комплексного економічного аналізу виробничого підприємства [4 с.79]
Вимоги до методики формування комплексного
економічного аналізу ставляться наступні:
– побудова методики економічного аналізу на основі
ранжованих показників залежно від об’єкту аналізу. Така
побудова дозволяє забезпечити необхідну глибину
досліджень, досягти раціональності інформаційної бази та
інтеграції аналітичного процесу в умовах його
автоматизації;
– побудова методики аналітичного процесу шляхом
моделювання
умов,
що
формують
економічне
середовище;
– моделювання господарської діяльності повинно
здійснюватися через показники (параметри), які
характеризують менеджмент як результат аналітичних
досліджень. Кожен параметр повинен бути керованим [4
с.80].
Найважливішим елементом методики економічного
аналізу є технічні прийоми та способи аналізу, які можна

назвати інструментарієм аналізу. Вони використовуються
на різних етапах дослідження [2 с.55].
Усі прийоми економічного аналізу можна поділити на
дві групи: якісні та кількісні.
Якісні прийоми дослідження не дають числової
характеристики явищ, що вивчаються, а тільки
відповідають на питання, як досліджувати економічні
процеси, визначають способи підходу до вивчення
закономірностей. Якісні прийоми притаманні як процесу
наукового пізнання в цілому, так і окремим науковим
сферам дослідження.
До якісних (абстрактно-логічних) прийомів дослідження
відносять: аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння,
евристичні прийоми.
Кількісні прийоми дослідження дають числову
характеристику економічних явищ і поділяються на
описові та аналітичні.
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Описові прийоми дослідження дають можливість
визначити розміри, масштаби, тенденції, динаміку
розвитку економічних процесів, визначають стан та
структуру економічних явищ, певну числову характеристику
окремих напрямків діяльності підприємства. До них
належать середні та відносні величини, ряди динаміки,
графічний прийом, структурні та типологічні групування.
Аналітичні прийоми уможливлюють не тільки
визначення певних значень показників, що характеризують
економічні процеси, а й дослідження причиннонаслідкових залежностей між явищами, силу впливу
окремих факторів на предмет дослідження. У свою чергу,
аналітичні прийоми поділяються на прийоми, за
допомогою яких вивчаються функціональні (детерміновані)
залежності, і прийоми, що використовуються для
дослідження стохастичних взаємозв’язків. До перших
відносять ланцюгові підстановки, спосіб абсолютних та
відносних різниць, індексний спосіб, інтегральний,
пропорційного ділення, часткової участі, балансовий
прийом. Щодо засобів стохастичного факторного аналізу,
то найбільшого поширення набули аналітичні групування,
кореляційно-регресійний метод, дисперсійний аналіз,
компонентний аналіз. В окрему групу можна виділити
прийоми, що дають змогу оптимізувати певні економічні
явища: лінійне програмування, теорія масового
обслуговування, теорія ігор та ін. [2 с.57].

Для проведення економічного аналізу діяльності
підприємства використана звітність ПАТ «Рубіжанський
картонно-тарний комбінат» (ПАТ «РКТК») [3].
ПАТ «РКТК» спеціалізується на виробництві картону
для плоских шарів гофрокартону, паперу для гофрування,
картону-основи для гiпсокартону, картону вологостiйкого,
картону для гiльз та виробiв з картону i тари з
гофрокартону на їх основi. Комбiнат виробляє картон для
плоских шарів гофрокартону з бiлим, бурим, хмарним i
пофарбованим поверхневим шаром i папiр для
гофрування в широкому діапазоні фізико-механічних
властивостей відповідно до потреб власного виробництва
i зовнішніх споживачів.
ПАТ «РКТК» – один з найбільших в Україні виробників
транспортного пакування з гофрованого картону.
Підприємство є членом Української Асоціації Виробників
Гофрокартону (UACBM), що тісно співпрацює із
загальноєвропейською федерацією виробників гофрокартону
FEFCO.
На комбінаті працюють два основних виробництва:
– картонно-паперовий завод, який виробляє картоноснову для гіпсокартону, картон для плоских шарів
гофрованого картону, папір для гофрування;
– завод по виробництву гофротари, який виробляє
гофрований картон i тару з гофрованого картону [3].
Результати економічного аналізу діяльності ПАТ
«РКТК» представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Аналіз складу та динаміки результатів економічного аналізу ПАТ «РКТК», тис.грн.
Рік

Показник
1 Дохід від реалізації продукції,
тис.грн.
2 Середньооблікова чисельність
персоналу, осіб.
3 Середньорічний виробіток,
тис.грн./ос.
4 Середньорічна вартість
основних засобів, тис.грн.
5 Фондовіддача, грн.
6 Собівартість реалізованої
продукції, тис.грн.
7 Витрати на 1 грн. реалізованої
продукції, грн.
8 Прибуток від реалізації
продукції, тис.грн.
9 Рентабельність продукції,%

Відхилення, абс.,
(+/-)
2014/2013
2015/2014

Темп зростання,
%
2014/2013 2015/2014

2013

2014

2015

1475775

1729277

2368872

253502

639595

117,18

136,99

1534

1415

1222

-119

-193

92,24

113,64

962,04

1222,10

1938,52

260,06

716,42

127,03

158,62

1633364
0,90

1264120
1,37

928235
2,55

-369244
0,47

-335885
1,18

77,39
152,22

73,43
186,13

1295754

1553610

1989987

257856

436377

119,90

128,09

0,88

0,90

0,84

0,02

-0,06

102,27

93,33

180021

175667

378885

-4354

203218

97,58

215,68

13,89

11,31

19,04

-2,58

7,73

81,43

168,35

По даним таблиці 1 можна зробити висновок, що дохід
від реалізації продукції має тенденцію до збільшення, так
в 2014 році в порівнянні з 2013 роком дохід збільшився на
253502 тис.грн. або на 17,18%, а в звітному році він
збільшився на суму на 639595 тис.грн. або на 36,99%.
Аналізуючи розраховані дані, можна зробити висновок,
що середньооблікова чисельність персоналу підприємства
дещо змінилася: зменшилась в 2015 році на 193 особи, в
2014 році в порівнянні з 2013 роком зменшилась на
119 осіб.

При цьому спостерігається збільшення такого
показника, як середньорічний виробіток, так в 2014 році в
порівнянні з 2013 роком на 260,06 тис.грн. або на 27,03%,
а в звітному році він збільшився на суму на 716,42 тис.грн.
або на 58,62%. Це трапилось внаслідок збільшення
доходу від реалізації продукції.
Середньорічна вартість основних засобів підприємства
за аналізовані періоди зменшилась так в 2014 році в
порівнянні з 2013 роком на 369244 тис.грн. або на 77,39%,
а в звітному році вона зменшилась на суму на
335885 тис.грн. або на 73,43%. Один із основних
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показників ефективності використання основних засобів
підприємства − фондовіддача
збільшилась
Рівень
фондовіддачі в 2014 був більше рівня 2013 року на
52,22%, а у 2015 році більше рівня 2014 року – на 86,13%.
Собівартість реалізованої продукції підприємства
зросла в 2015 році на 436377 тис.грн. або на 28,09% та в
2014 році на 257856 тис.грн. або на 19,90% відповідно.
Однiєю з важливiших проблем, що впливають на
дiяльнiсть ПАТ «РКТК» є зростання цiн на енергоносiї,
тому що в собiвартостi продукцiї витрати на енергоносiї
становлять більше 23%.
Збільшились також і витрати на одну гривню
реалізованої продукції в 2014 році в порівнянні з 2013
роком на 2,27%. Збільшення цих витрат, як собівартості
так і витрат на 1 грн. реалізованої продукції, свідчать про
те, що вартість сировини, матеріалів на виготовлення
продукції збільшилась. Ріст цього показника негативно
впливає на такі показники роботи підприємства, як
виручка від реалізації, валовий прибуток, рентабельність
продукції. Витрати на одну гривню реалізованої продукції
в 2015 році в порівнянні з 2014 роком зменшились на
6,67%.
Рівень цін і прибуток знаходяться в прямо
пропорційній залежності. Прибуток від реалізації
продукції зменшився у 2014 році у порівнянні з 2013
роком на 4354 тис.грн. або на 2,42% та склав 175667
тис.грн. Збільшення прибутку від реалізації продукції у
2015 році в порівнянні з 2014 роком становило 203218
тис.грн. або на 115,68%. Рентабельність продукції у 2014
році становила 11,31%, тобто в порівнянні з 2013 роком
спостерігається її зменшення на 2,58%, тоді як у 2015
році в порівнянні з 2014 роком вона збільшилась на
7,73%.
Основним завданням підприємства є якнайповніше
забезпечення
способу
споживача
високоякісною
продукцією. При цьому темпи зростання об'єму
виробництва
продукції,
підвищення
її
якості
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безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток
та рентабельність підприємства.
Випуск продукції і її реалізація є найважливішими
напрямами діяльності підприємства. Вивчення динаміки
випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і
ланцюгових темпів зростання і приросту представимо в
таблиці 2.
Таблиця 2 – Аналіз динаміки доходу від реалізації
продукції

2013
2014
2015

Дані таблиці 2 свідчать про те, що у звітному році
дохід від реалізації продукції зріс. Так, у звітному році
дохід від реалізації продукції склав 2368872 тис.грн., що
являє собою 160,52% від рівня базового року, та
136,99% від минулого року.
Середньорічний темп зростання (приросту) можна
розрахувати як середньогеометричній або середньоарифметичній за формулою:

Т =

n 1

Т 1 Т 2  Т 3 ,

Т=

2

1,0 1,1718 1,6052 =

2

1,88

= 1,3715 = 137,15%.

Т пр = 137,15 − 100 = 37,15 %.
З приведених розрахунків можна зробити висновок
про те, що на протязі трьох років обсяг товарної
продукції зменшився на 0,37 разу. Середньорічний темп
приросту склав 37,15%.
На рис. 2 наведена динаміка доходу від реалізації
продукції графічно.

ланцюгові

Рік

базові
2014

117,18%
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136,99%
0%
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(1)

де Т – темп зростання, %

100,00%

2013

Темп зростання,
%
базові
ланцюгові
100,00
100,00
117,18
117,18
160,52
136,99

Дохід від реалізації
продукції,
тис.грн.
1475775
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2368872

Рік
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Рис. 2. Динаміка доходу від реалізації продукції
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Висновки. Таким чином, можна сказати, що
проведений економічний аналіз діяльності підприємства
ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»
свідчить про поліпшення економічних показників, та має
потенціал для зростання.
Перспективи подальших наукових досліджень у
даному
напрямі
полягають
в
удосконаленні
економічного аналізу діяльності підприємства.
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті питання, що стосуються особливостей формування кадрової політики
підприємств в існуючих кризових умовах сучасної економіки. Досліджено антикризового управління
персоналом з метою покращення кадрової політики підприємства. Виявлені чинники що негативно
впливають на ефективне функціонування кадрової політики. Встановлено доцільність впровадження
сучасних методів кадрової політики промислових підприємств.
Ключові слова: кадрова політика, управління персоналом, навчання персоналу, підбір кадрів.
Постановка проблеми. В умовах розвитку сучасної
економіки все більше уваги приділяється формуванню
кадрової політики підприємств, а саме тих її аспектів що
стосуються індивідуальних чинників мотиваційного
впливу на персонал та визначення стимулів для
підвищення продуктивності.
Дані питання широко досліджуються як вітчизняними
так і закордонними науковцями. Ними проведено значну
працю та сформовано підходи до трактування категорії
«кадрова політика», досліджено сутність системи
кадрової роботи, виявлені недоліки у її проведенні на
сучасних підприємства та запропоновані шляхи її
поліпшення. Проте перетворення, що спостерігаються у
вітчизняній економіці викликають появу низки нових
питань, які підлягають вивчення та доробки. Саме це
обумовлює нові напрямки наукових пошуків.
Метою
статті
є
визначення
особливостей
формування кадрової політики підприємств в існуючих
кризових умовах сучасної економіки. Також важливим є

дослідження антикризового управління персоналом з
метою покращення кадрової політики підприємства.
Виклад основного матеріалу. Важливим для
вітчизняних підприємств є розуміння значимості питання
що стосується формування. Основною тенденцією є
вивчення іноземного досвіду в цьому напрямку
керівниками вітчизняних підприємств. Це пов’язано з
виходом багатьох вітчизняних підприємств на світові
ринки та робота їх у складі міжнародних компаній.
Тому нові тенденції формування кадрової політики
та системи управління персоналу диктують свої вимоги.
Так процес формування кадрової політики здійснюється
в три основних кроки (рис. 1) [2;5].
При формуванні ефективної кадрової політики
повинні бути узгоджені такі аспекти як визначення
пріоритетних цілей та розробка загальних принципів
кадрової політики, організаційно-штатна політика, яка
включає планування потреби в кадрах, формування
структури, створення резерву, заміщення і просування.

Крок 1. Нормування
Узгодження принципів і цілей роботи з персоналом відповідно до стратегічного розвитку підприємства.
Проведення аналізу корпоративної культури, стратегії та стану розвитку підприємства.
Виявити можливі зміни цілей роботи з персоналом.
Надати характеристику працівникам, можливості їх професійного росту та розвитку здібностей.

Крок 2. Формування
Планування потреби персоналу та формування кадрового резерву персоналу.
Формування системи та потоків кадрової інформації і кадрового контролю.
Формування програми розвитку персоналу.
Формування ефективної системи мотивації та стимулювання персоналу.

Крок 3. Контролювання
Проведення оцінки кадрового потенціалу.
Розробка програми постійної діагностики та конкретних знань, умінь та навиків персоналу.
Здійснення ефективності кадрових заходів.
Проведення постійного моніторингу персоналу, контролю виконання програм, оцінки, атестації та
планування кар’єри, створення ефективного робочого клімату тощо.
Рис. 1. Формування кадрової політики підприємства
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Також важливими є інформаційна політика, фінансова
політика та політика розвитку персоналу. Необхідною є
проведення оцінки результатів діяльності, яка повинна
включати аналіз відповідності кадрової політики і
стратегії підприємства, виявлення проблем в кадровій
роботі та оцінку кадрового потенціалу [2;5].
Так інформаційна політика передбачає створення і
підтримка системи руху кадрової інформації. Фінансова
політика забезпечує формування принципів розподілу
ресурсів
та
забезпечення
ефективної
системи
стимулювання праці. Політика розвитку персоналу
передбачає профорієнтацію і адаптацію персоналу,
планування індивідуального просування, формування
команд, професійну підготовку і підвищення кваліфікації.
У зв’язку з кризовим становищем економіки країни
та стремлінням вітчизняних підприємств вийти на
світовий рівень доцільним є дослідження антикризового
управління персоналом з метою покращення кадрової
політики підприємства.
Реалізація механізму антикризового управління, як
показує зарубіжний та вітчизняний досвід, вимагає
вирішення питань пов’язаних з якісною складовою
людського капіталу. Також управління персоналом в
умовах кризи зобов’язує керівників зосереджувати увагу
на стратегічних напрямках роботи з персоналом.
Адаптація підприємства в кризових умовах передбачає
швидке реагування кадрової політики на зовнішні зміни,
результатом чого є підвищення соціально-психологічної

напруги в колективі, обмеженість фінансування на
реалізацію проектів пов’язаних з кадровою політикою та
збільшенням інтенсивності організаційних заходів. Саме
тому в такий час важливою є політика, що веде до
підтримки оптимального балансу персоналу.
Умовно зміни в кадровій політиці можна поділити на
декілька типів [1]. Активна – керівництво підприємства
має можливості якісної діагностики розвитку кризового
явища і має необхідні засоби для впливу на нього.
Пасивна – у керівництва відсутня програма дій щодо
використання персоналу в процесі санації. Підприємство
стихійно намагається усунути негативні наслідки.
Превентивна – на підприємстві вживають попереджувальні
заходи, роблять прогнози розвитку ситуації. В той же
час немає достатніх коштів для запобігання кризової
ситуації. Реактивна – керівництво підприємства контролює
симптоми кризових явищ і вживає заходів щодо їх
локалізації. Авантюристська – керівництво не має
якісного діагнозу розвитку кризової ситуації і
обґрунтованого прогнозу її розвитку, але прагне
впливати на неї доступними методами.
Формування кадрової політики та антикризового
управління персоналом в певній мірі залежить від
життєвого циклу підприємства, тобто від стадії його
розвитку. В залежності від етапу життєвого циклу
підприємства кадрова політика та вимоги до персоналу
змінюються, а отже коригується і стратегія управління
персоналом підприємства (табл. 1).

Таблиця 1 – Типи кадрової політики в залежності від розвитку підприємства
Складова кадрової
політики
Коротка
характеристика
Найом персоналу
Навчання
Оцінка праці
Винагорода
Коротка
характеристика
Найом персоналу
Навчання
Оцінка праці
Винагорода
Коротка
характеристика
Найом персоналу
Навчання
Оцінка праці
Винагорода

Ознаки кадрової політики на різних стадіях розвитку
Стадія становлення
Характерна для підприємств, які тільки починають працювати або розвивають нові напрямки діяльності.
Необхідний новаторський персонал з гнучким мисленням і високим творчим потенціалом
Посадові обов’язки не прописані, найом персоналу відбувається інтуїтивно
Відбувається в основному на робочому місці через отримання різнобічного досвіду
Неформальна і здійснюється переважно за індивідуальними результатами
Може бути нижчою, ніж у середньому по галузі
Стадія динамічного зростання
Цінується кваліфікація, ініціативність, здатність швидко навчатися. Співробітники
мають бути гнучкими, готовими до змін та інновацій. Починає формуватися організаційна культура
Підприємство прагне швидше закрити вакантні посади. Через брак персоналу посадові обов’язки можуть
перекриватися і суміщатися
Навчання заохочується. Існує реальна можливість професійного росту
Більш формалізована. Поряд із індивідуальною оцінкою результатів роботи зростає значення групової
оцінки
Зростає порівняно з попереднім періодом
Стадія стабільної діяльності
Управління персоналом здійснюється з використанням стандартних процедур та
правил. Потрібні надійні, добре організовані, здатні до дотримання процедур і правил співробітники
За необхідністю. Чисельність персоналу стабілізується. Перевага надається персоналу з уже сформованим
компетенціями
Спрямоване на досягнення якісних показників у виробництві, часто виступає як форма винагороди
Відбувається за визначеним критеріями. Цінується лояльність і висока
працездатність персоналу
Гнучка, залежить від результатів роботи і досвіду
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Продовження таблиці 1.
Коротка
характеристика
Найом персоналу
Навчання
Оцінка праці
Винагорода
Коротка
характеристика
Найом персоналу
Навчання
Оцінка праці
Винагорода

Стадія занепаду
Участь персоналу у розробці і реалізації управлінських рішень не передбачається.
Мораль і лояльність падають. Працівники масово звільняються. Практикується перехід на неповний
робочий тиждень, скорочений робочий день
Найом персоналу не здійснюється. Чисельність персоналу знижується за рахунок звільнення власних
працівників
Обмежене
Втрачає значення, може носити формальний характер або взагалі не проводиться
Відбувається виключно у відповідності з посадовим окладами, стимулювання не передбачається
Стадія відродження
Скорочуються одні напрямки роботи і з’являються нові
Проводиться тільки у разі крайньої потреби. Критерії відбору персоналу скоріше інтуїтивні, ніж формальні
Дехто із старого персоналу, має нагоду змінити кваліфікацію, отримати нові компетенції, але не завжди є
кошти на перенавчання
Важлива групова оцінка, оскільки виживання підприємства залежить від згуртованості і об’єднаних зусиль
усіх працюючих
У разі успішності зміни курсу швидко підвищується і стає більш гнучкою

Висновки. Антикризове управління персоналом
підприємства має значення не лише при кризовому
становищі економіки взагалі, але і на стадії занепаду у
будь-який період розвитку економіки. Тому формування
кадрової політики підприємства в повній мірі залежить
від зовнішнього середовища та його стану, а також від
стадії розвитку підприємства.
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FORMATION OF PERSONNEL POLICY ENTERPRISE
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