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ИСТОРИЧНОСТЬ VS РЕЛЯТИВИЗМ
В статье представлено понимание историчности человека, которое укоренено в фундаментальных
чертах человеческого бытия. Цель – выявить и обосновать такой вариант историчности человека,
который, исключая понимание существа человека исключительно из него самого в отрешении от тех
регионов и горизонтов бытия, в которых он существует, не превращал бы человека в постфактум
глобальной истории. Человек не может мыслиться автономно, в отрешении от тех регионов и горизонтов
бытия, в которых он существует. Человек – существо историческое и его невозможно понять в отрыве от
некоторой исторической всеобщности. Однако возникает опасность эйфории историчности – крайне
опасное отношение, которое оправдывает любой ужас «особенностями» и «спецификой» исторического
бытия. Историчность следует понимать не как изменчивость, релятивизм и конформизм, но – как
всеобщность, которая выводит единичность человеческого присутствия в ситуацию личной
ответственности. Историчность человека предполагает модальность в непереносном смысле, т.е. он
всегда может стать иным, чем является в настоящий момент. И именно это обостряет внимание к
проблематике свободы.
Ключевые слова: историчность, релятивизм, самореализация, ответственность, универсальность.

Постановка проблемы. Вопреки всем имеющим
место в истории философии попыткам прояснить
существо человека исключительно из него самого,
довести само-понимание до уровня само-понятности,
человек никак не может мыслиться автономно, в
отрешении от тех регионов и горизонтов бытия, в
которых он существует. Общая направленность этой
мысли схватывается и заостряется в тезисе о том, что
человек – существо историческое; невозможно «схватить»
сущность человека в отрыве от некоторой исторической
всеобщности, которая человека обосновывает и
смыслообразует.
Исходное основание проблемы
историчности
человека
необходимым
образом
укоренено в фундаментальных чертах человеческого
бытия. И здесь происходит раздвоение, обусловленное
различным пониманием историчности. В свете
проблематики статьи эту двойственность можно
обозначить как тотализирующая историчность и
историчность открытости (К. Томпсон говорит об
абсолютистском пуризме трансцендентального и
мирской случайности исторического [1]). В каждой из
этих версий возможны варианты: тотализирующим
горизонтом может выступать развивающаяся свои
потенции природа, в том числе и понятая как природа
человека, мир социальных структур и отношений,
фундаменталистски понятое Божественное провидение –
критико-аналитическое рассмотрение таких вариантов
представлено Э. Соловьевым [2], Ф. Ницше [3],
Г. Флоровским [4], М. Хайдеггером [5]. Показательно,
что М. Хайдеггера понимают и как представителя
«монолитной историчности» (А. Карадемир [6]), и как
того, который противостоит историчности как
изначальной включенности человеческого индивида в
историю [2]. Парадоксальным следствием тотализирующей

историчности является релятивизм, который порой
отождествляется с историзмом (Р. Арон [7, с.195-196],
С. Мезюр [8, с.534]). Достаточно часто, когда идет речь
о критике историзма [9], историзм критикуется как
релятивизм – это фиксируется и у Э. Гуссерля [10, с.546],
это не приемлет в историзме С. Франк [11, с.25-27], при
этом оба отстаивают вариант историчности, который бы
не блокировал доступ человека к сущностному
постижению. Х.-Г. Гадамер при рассмотрении взглядов
В. Дильтея заостряет внимание на проблеме отношения
релятивности и объективности, отношения конечноизменчивого к абсолютному [12, с.287].
Своеобразным вариантом тотализирующей историчности предстает критика историцизма К. Поппером [13],
который попадает в ловушку апологии западноевропейского либерализма (засвидетельствовал эту ловушку
Ф. Фукуяма с провозглашенным им «концом истории»).
Социальному
утопизму
историзма
К. Поппер
противопоставляет
социальную
инженерию
с
установленными законами социального развития.
Попперовское «открытое общество» само предстает
«тотальным»,
т. е.
конституировано принципами,
моделирующими его как целостность, позволяющей
делить мир на своих и врагов («Открытое общество и
враги»). А. Карадемир при анализе монолитной
историчности указывает на характерную для таких
взглядов установку рассматривать любого иного как
врага, что он показывает на примере К. Шмитта, но это
же можно увидеть и у страстных защитников
либерализма. Для понимания парадоксов либерализма и
связанной с ним экономической конкуренции уместна
критика культа истории
у Э. Соловьева:
«В
историцистски понятой истории, как и на бирже,
победителей не судят, а банкротов не жалеют. Кто
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возобладал, тот и велик, хотя бы это был просто великий
подлец. <…> истолкование настоящего как полной истины
прошлого и презрительно-ироническое отношение к
проблеме упущенных и нереализованных возможностей»
[2, с.353]. Э. Соловьев говорит о гегельянствующем
марксизме, но и в обществе свободной конкуренции «как
на бирже, победителей не судят, а банкротов не жалеют».
Острота проблематики противостояния историзма и
релятивизма подводит к осмыслению историчности
человека. Как это понимается и мыслится? Что человеку
история? Ведь так или иначе, как бы человек ни
«мыслился», он в состоянии наличествовать и
действовать в полном отрыве от любой истории, как бы
мы ее ни понимали – и в данном случае неважно, в силу
ли собственной, локальной безграмотности или же в
силу исконной онтологической само-стоятельности и
целостной не-редуцированности, не-сводимости к
каким-либо дискретным локальным определениям или
же глобальным абстракциям. Ведь всегда можно сказать
(на уровне общей интонированности настроения это и
слышится во все времена теми или иными голосами):
что мне история, это дела тех, кого уже нет, я и только я
определяю собственное бытие, даже если отказ от
исходной обоснованности моего бытия в истории мое
«развитие» и мою «субъектность» урезает, редуцирует и
вообще вредит мне любыми способами. Самое
интересное, что сама способность в любой форме
отрекаться от истории – является именно исторически
обоснованной. Но это требует дальнейшего прояснения.
Цель работы – выявить и обосновать такой вариант
историчности человека, который, исключая понимание
существа человека исключительно из него самого, в
отрешении от тех регионов и горизонтов бытия, в
которых он существует, не превращал человека в
постфактум глобальной истории.
Изложение основного материала. Итак, вопрос об
историчности
человеческого
бытия
затрагивает
настолько много исконных, фундаментальных тем в
философии, что прояснение того, в каком же смысле
(смыслах) человек историчен, является крайне
необходимым. Говоря о смыслах, мы сразу
подразумеваем, что речь идет не о некотором едином
понимании природы искомого. Дело в том, что
историчность человеческого бытия (как и все предельно
значимое) в силу своей фундаментальной важности и
подлинности становится прекрасным инструментом для
любых симуляций и фальсификаций того же бытия.
Поэтому следует поставить вопрос: что мы хотим
сказать, говоря, что человек – существо историческое?
Что история человека целиком и полностью создает и
определяет? Или же то, что высшей формой
деятельности человека является определение и
формирование исторической действительности? Каким
образом следует понимать взаимосвязь человека во всей
полноте его бытия и истории?
В истории мысли бытует (правда, иногда – с
претензией
на
бытийствование)
понимание
историчности как некоторой самодостаточной и
самопонятной изменчивости человеческого бытия, как
индивидуального, так и общественного. Р. Арон видит в
историческом разуме В. Дильтея возможность избежать
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«тирании прошлого» [7, с.13] и считает оправданной
философию человека как исторического существа:
«Таким
образом
исторический
факт
получает
метафизическое значение: человек определяется как
существо, творящее миры, которые он все время должен
преодолевать» [7, с.138]. История – это действительно
история изменений, происходящих именно с человеком,
который мыслится также как существо динамичное,
развивающееся, изменчивое. В одно историческое время –
одни ориентиры (потребности, ценности, смыслы,
формы), в другое – иные. Любые движения человеческого
духа в таком случае понимаются как результирующий
вектор
совокупности
определенных
условий –
общественных, культурных, экономических, политических,
географических и так далее. Почему человеческая мысль
в античности задалась вопросом о первоначалах? –
время такое было… Историческая действительность в
таком случае начинает пониматься как некая
самоценная, самодостаточная и абсолютно автономная
данность, диктующая и определяющая человека во всех
его бытийственных движениях – отсюда всяческие
модные во все времена «вызовы и реалии времени»,
«социальные заказы», «время сейчас такое» и тому
подобное. Именно такое понимание историчности
наибольшим образом за-теняет, за-тмевает, затуманивает бытие как таковое. И что самое страшное,
подобное понимание истории крайне привлекательно и
удобно – количество смыслов, привлекательность тех
или иных событий или людей, имеющих место быть в
истории настолько велико, настолько многозначно,
многообразно и красочно, что появляется соблазн
полностью отдаться этому изобилию, считая, что оно
само по себе, априори укореняет твое существование в
существенном. Тем более, что многозначность и
многообразность предполагают полнейшую, вплоть до
полной
бессовестности
и
безразличности
к
первоначальному смыслу (а был ли он?), свободу
интерпретаций («Каждый находит в истории что-то
свое…»), что соответствует ярмарочному типу
философа, соединяющему смирение с горечью, что
истина всегда находится за пределами нашей
досягаемости [7, с.21].
История, поскольку она есть история человеческого
бытия – достойна восхищения и предельно пристального,
вдумчивого внимания. В. Петрушенко говорит об
иконичности истории в противовес археологическифактографическому отношению к ней [14, с.80]. Именно
археологически-фактографическое отношение к истории
критикует и Н. Бердяев [15, с.18-35], и Ф. Ницше [3,
с.168-179]. История предстает собиранием опыта
социальности, к ней применим образ «островов
человечности в океане» [14, с.80-81]. И тем не менее,
эйфория историчности – крайне опасное отношение,
способное оправдать любой ужас «особенностями» и
«спецификой» исторического бытия в тот или иной
момент истории – прошлое ли, настоящее, не имеет
главного значения. «Человек как историческое существо
не может быть понят через включение свое во всеобщую
взаимосвязь мира как природы» [5, с.123]. Тут
необходимо уточнение-дополнение – всеобщую взаимосвязь
мира как природы, так и общества. Историческая
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действительность о-чаровывает и за-чаровывает разум,
тем
самым
прокладывая
дорогу чудовищным
историческим силам, которые тот же разум и замещают,
принимая на себя право решать и диктовать
«правильное» и «адекватное». Причем чарующая сила
такова, что даже просвещенный, углубленный и
критичный разум зачастую не способен в полной мере
устоять перед ее мощью – сразу вспоминается
восхищение (хоть и не радикальное и недолгое)
М. Хайдеггера судьбоносными и в высшей мере, как ему
казалось, исторически-бытийственными импульсами и
идеями, которые предваряли наступление нацистского
режима. Так понятое историческое бытие привлекает
тем, что окунувшись в него, от-давшись и доверившись
ему, ты словно бы становишься истинным, активнодеятельным субъектом истории, а не пассивным
«попутчиком», которого вихрь событий и значимостей
несет без его на то согласия. Угрозу отпадения в
тотальность М. Хайдеггер указывает сам: «По большей
части и ближайшим образом мы – это не мы сами.
Скорее, мы живем изнутри того, что говорится, о чем
судят да рядят, из того, как вообще смотрят на вещи,
чего требуют. Вот такая неопределенность и правит
существованием здесь. Она ближайшим образом и по
большей части по-настоящему и владеет существованием
здесь, даже и наука живет изнутри того же самого. Все то
же сказывается и в традиции – как спрашивают, как
приступают к исследованию. Эта всеоткрытость,
правящая существованием людей друг с другом здесь, со
всей отчетливостью показывает нам, что мы – это по
большей части не мы сами, но другие, – нас живут
другие» [5, с.131]. Человек очень уязвим перед
призывами к подлинности (которая, вне всякого
сомнения, в историчности есть), уязвим настолько, что
зачастую не в состоянии критически отграничить и
различить, где за подлинностью кроется некая
исторически-замаскированная
подлость
чьего-то
частного интереса. В подобном случае мы имеем дело с
превращенной (из-вращенной) формой историчности,
которая за декларативной подлинностью несет в себе
полное от-падение, вы-падание из действительно
человеческого бытия.
Говоря о превращенной форме чего-либо, мы как бы
заведомо предполагаем наличие некоторой истинной
формы. То же и с историчностью человеческого бытия.
И «индикатором», ориентиром подлинного, бытийственного
отношения к истории является способность противостоять
той или иной исторической необходимости или
данности. Речь, само собой, идет не о том безграмотнонерефеклексивном способе отказа от исторической
полноты и всеобщности, который указан в начале
текста. Не «идти в ногу со временем», не «отвечать на
вызов истории», но уметь стать в интенциональнокритическое отношение ко времени, как своему,
настоящему, так и любому другому. Подобная
способность пред-стояния, выхождения-за – за скорлупу
мира, эпохи, времени, – и есть предельное воплощение
исторического основания человеческого бытия. В таком
случае историчность следует понимать не как
изменчивость (что, кстати, интересно коннотирует
историю с эволюцией с ее всевластной изменчивостью

форм и диктатом того, как именно происходят
изменения), но – как всеобщность, которая диалектически
выводит единичность человеческого присутствия в
подлинность бытийствования человека.
Логика мира непроницаемых вещей диктует тезис
несовместимости исторического и всеобщего: история
как
история – это
пространство
единичных
и
неповторимых событий (неокантианское противопоставление мира природы и мира истории, концепция
культуры О. Шпенглера). Р. Арон, выступая против как
абсолютистской философия истории, с ее верой в
познаваемый телос истории, так и позитивистского
подхода XIX века к истории, с его предположением, что
мы можем знать прошлое, «как это было на самом деле»
[10, с.556], тем не менее возвращается к универсальности:
«Объективность означает не беспристрастность, а
универсальность» [16, с.215]. Но речь не об
возникающем вновь призраке тотализации, а о
преодолении точечной автономии. А. Карадемир
говорит образно-метафорически вопреки расхожему
убеждению в строгой терминологической сухости англоамериканской философии: люди не являются свободно
плавающими, изолированными существами [6], по
Н. Бердяеву речь идет об опознании в истории
человечества своей собственной судьбы как глубоко
родной человеку [15, с.15], Э. Соловьев вспоминает
М. Бахтина – факт человеческого неалиби в бытии
ставит человека в ситуацию личной ответственности [2,
с.386-388]. Ситуацию ответственности как этическую
установку
он
противопоставляет
имморализму
самореализации [2, с.385-386] и этим мы вступаем на
очень зыбкую почву осмысления человеком своего
предназначения. Современный мир наиболее часто
обращается к концепту самореализации: «Только
человеческий род втянут в приключение, целью которого
является не смерть, а самореализация» [7, с.245].
Выводы. Индивидуалистическое основание такого
понимания предназначения человека в истории
очевидно и соотнесено оно, на наш взгляд, с процессами
секуляризации, что в интеллектуальной сфере, хоть
религиозно-теологической, хоть авторско-мирской,
совпадает с противостоянием Преданию и традиции. Но
если Реформацию чаще видят как противостояние
авторитарной кафоличности и доверие самому себе,
своему состоянию веры (Sola fide), то не менее
значимым есть принцип личной ответственности – это
предполагает не столько отказ от Предания и традиции,
сколько умение держать ответ за все, что происходит с
нами, не ссылаясь на законы истории, происки врагов и
извечное зло. Историчность человека предполагает
модальность в непереносном смысле, т.е. человек мог
бы стать (и всегда еще может стать) иным, чем является
в настоящий момент. И именно это обостряет внимание
к проблематике свободы.
Литература
1. Thompson Kevin. Historicity and transcendentality: Foucault,
Cavaillès, and the phenomenology of the concept // History and Theory. –
Volume 47, Issue 1. – 2008. – Р. 1-18.
2. Соловьев Э. Судьбическая историософия М. Хайдеггера /
Э. Соловьев // Прошлое трактует нас / Э. Соловьев. – М. :
Политиздат, 1991. – С. 346-492.

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017
3. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни / Ф.Ницше;
[пер. с нем. Я. Берман] // Ницше Ф. Сочинения в 2–х тт. – М. :
Мысль, 1990. – Т. 1. – С. 158-230.
4. Флоровский Г. Эволюция и эпигенез (к проблематике
истории) / Г.Флоровский // Флоровский Г. Вера и разум. – СПб.:
Издательство РХГИ, 2002. – С. 424-440.
5. Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма
Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни.
Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925) / М. Хайдеггер ;
[пер. с нем. А.В. Михайлов] // Вопросы философии. 1995. – № 11. –
С. 119-145.
6. Karademir Aret. Heidegger and Discrimination: On the Relation
between Historicity and Marginalization // The Philosophical Forum. –
Volume 44, Issue 3. – 2013. – Р. 205-231.
7. Арон Р. Критическая философия истории / Р. Арон ; [пер. с фр.
И.А.Гобозов] // Избранное : Введение в философию истории / Р.Арон
– М. : ПЕР СЭ; СПб. : Университетская книга, 2000. – С. 7-212.
8. Мезюр С. Реймон Арон и исторический разум / С. Мезюр ;
[пер. с франц. И.А. Гобозов] // Избранное : Введение в философию
истории / Р. Арон – М. : ПЕР СЭ; СПб. : Университетская книга,
2000. – С. 531-535.
9. Александров В.Б. Критика историзма в русской религиозной
философии / В.Б. Александров. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kritika-istorizma-v-russkoy-religioznoy-filosofii
10. Guignon C. History and Historicity // A Companion to
Phenomenology and Existentialism (eds H.L.Dreyfus and M.A.Wrathall).
– Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. – P. 545-558.
11. Франк С. Духовные основы общества / С. Франк //
Духовные основы общества. – М. : Республика, 1992. – С. 13-146.
12. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской
герменевтики / Х.-Г.Гадамер ; [пер. с нем. Бурова И.Н.,
Журинская М.А., Земляной С.Н., Рыбаков А.А.]. – М. : Прогресс,
1988. – 704 с.
13. Лімонченко В.В. Історизм та історицизм: смислова
аналітика // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол.
ред. В.М. Вашкевич. – К. : Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 97 (6).
– С. 152-155.
14. Петрушенко В.Л. Лекции о сущности истории /
В.Л. Петрушенко // Петрушенко В.Л. Иов, или о человеческом
самостоянии (исследования, размышления, эссе). – Львов : Новый
свит – 2000, 2008. – С. 74-114.
15. Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – М. : Мысль,
1990. – 175 с.
16. Арон Р. Введение в философию истории / Р. Арон ; [пер. с фр.
И.А. Гобозов] // Избранное : Введение в философию истории / Р. Арон
– М. : ПЕР СЭ; СПб. : Университетская книга, 2000. – С. 215-526.

13

References
1. Thompson Kevin. Historicity and transcendentality: Foucault,
Cavaillès, and the phenomenology of the concept // History and Theory. –
Volume 47, Issue 1. – 2008. – R. 1-18.
2. Solov'ev Je. Sud'bicheskaja istoriosofija M. Hajdeggera /
Je. Solov'ev // Proshloe traktuet nas / Je. Solov'ev. – M. : Politizdat,
1991. – S. 346-492.
3. Nicshe F. O pol'ze i vrede istorii dlja zhizni / F. Nicshe ; [per. s
nem. Ja. Berman] // Nicshe F. Sochinenija v 2–h tt. – M. : Mysl', 1990.
– T. 1. – S. 158-230.
4. Florovskij G. Jevoljucija i jepigenez (k problematike istorii) /
G.Florovskij // Florovskij G. Vera i razum. – SPb. : Izdatel'stvo RHGI,
2002. – S. 424-440.
5. Hajdegger M. Issledovatel'skaja rabota Vil'gel'ma Dil'teja i bor'ba
za istoricheskoe mirovozzrenie v nashi dni. Desjat' dokladov,
prochitannyh v Kassele (1925) / M.Hajdegger ; [per. s nem.
A.V.Mihajlov] // Voprosy filosofii. 1995. – № 11. – S. 119-145.
6. Karademir Aret. Heidegger and Discrimination: On the Relation
between Historicity and Marginalization // The Philosophical Forum. –
Volume 44, Issue 3. – 2013. – R. 205-231.
7. Aron R. Kriticheskaja filosofija istorii / R. Aron ; [per. s fr. I. A.
Gobozov] // Izbrannoe : Vvedenie v filosofiju istorii / R. Aron – M. :
PER SJe; SPb. : Universitetskaja kniga, 2000. – S. 7-212.
8. Mezjur S. Rejmon Aron i istoricheskij razum / S. Mezjur ; [per. s
franc. I.A. Gobozov] // Izbrannoe : Vvedenie v filosofiju istorii / R.Aron
– M. : PER SJe; SPb. : Universitetskaja kniga, 2000. – S. 531–535.
9. Aleksandrov V.B. Kritika istorizma v russkoj religioznoj filosofii
/ V.B.Aleksandrov. – Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/
article/n/kritika-istorizma-v-russkoy-religioznoy-filosofii
10. Guignon C. History and Historicity // A Companion to
Phenomenology and Existentialism (eds H.L. Dreyfus and M.A. Wrathall).
– Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. – P. 545–558.
11. Frank S. Duhovnye osnovy obshhestva / S. Frank // Duhovnye
osnovy obshhestva. – M. : Respublika, 1992. – S. 13-146.
12. Gadamer H.-G. Istina i metod: Osnovy filosofskoj germenevtiki
/ H.-G. Gadamer ; [per. s nem. Burova I.N., Zhurinskaja M.A.,
Zemljanoj S.N., Rybakov A.A.]. – M. : Progress, 1988. – 704 s.
13. Lіmonchenko V.V. Іstorizm ta іstoricizm: smislova analіtika //
Gіleja : naukovij vіsnik : zbіrnik naukovih prac' / gol. red. V.M.Vashkevich.
– K. : Vidavnictvo «Gіleja», 2015. – Vip. 97 (6). – S. 152-155.
14. Petrushenko V.L. Lekcii o sushhnosti istorii / V.L. Petrushenko
// Petrushenko V.L. Iov, ili o chelovecheskom samostojanii (issledovanija,
razmyshlenija, jesse). – L'vov : Novyj svit – 2000, 2008. – S. 74-114.
15. Berdjaev N.A. Smysl istorii / N. A. Berdjaev. – M. : Mysl',
1990. – 175 s.
16. Aron R. Vvedenie v filosofiju istorii / R. Aron ; [per. s fr.
I.A. Gobozov] // Izbrannoe : Vvedenie v filosofiju istorii / R. Aron –
M. : PER SJe; SPb. : Universitetskaja kniga, 2000. – S. 215-526.

Wozniak S.V.,
Ph.D., assistant of Chair of Philosophy, Sociology and Religion Studies,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, sneg2003@ukr.net
Ukraine, Ivano-Frankivsk
HISTORICITY VS RELATIVITY
The article is about understanding of human historicity, which is engrained in fundamental parameters of human Being.
The aim is to discover and justify variant of human’s historicity, which would not transform human to global history’s post
factum, at the same time excluding understanding of human only from itself, in dismissal of main regions and horizons of
Being, in which human exists. Human cannot be object of thinking independently; human is historical creature, and it is
impossible to understand it without any historical universality. But there is danger of historical euphoria: very unsafe relation,
which excuses every horror by «peculiarities» or «specifics» of historical being. Historicity must be concealed not like
changeableness, relativity and conformism, but as universality which leads out the singleness of human presence to the
situation of personal responsibility. Historicity of human surmises modality in strict sense. It means that human always can
come some different, than it is in present time. This exactly sharpens attention to the problem of freedom.
Key words: historicity, relativity, self-realization, responsibility, universality.
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СУЧАСНА УПРАВЛІНСЬКА НАУКА ТА ПРАКТИКА
(ФІЛОСОФІЯ ПИТАННЯ)
Основне, чим має перейматися сьогодні наука управління – це питання чому вона виявилась розірваною
на дві, що стали майже антиподами, частини – науку й управління. Чому в свідомості мільйонів вона
відклалась як набір професійно-технологічних рецептів з управління в основному виробництвом, тимчасом
як саме наше суспільство пережило, та й продовжує переживати справжню трагедію через
перетворення науки управління суспільством у щось прикладне.
Врахування об’єктивних законів управління, що проявляються в цій діяльності і визначення у цьому
зв’язку теоретичної моделі поведінки становить зміст науки управління як науки. Отже, наука управління
як і будь-яка інша, набуває свого статусу через оригінальність самого об’єкта дослідження та властивій їй
здатності використати закони розвитку як головний засіб пізнання дійсності. Але водночас, наука
управління входить у структуру загальної організаційної науки, яка вивчає управління, управлінські відносини
і управлінські системи. Основний предмет цієї науки – феномен управління в усіх його формах.
Наука управління повинна заперечувати відхід управлінської діяльності від загальнолюдського і у союзі із
іншими організаційними силами, позбавити світ від політичного управління взагалі, після чого посісти в
науці місце як знання, що науково обґрунтовує необхідність відмови людства від політизації відносин.
Лише у такому підході вбачається оптимальна ефективність науки управління як науки, а управління
як діяльності.
Ключові слова: управлінська діяльність, наука управління, управлінський зв’язок та розвиток,
організаційна еволюція, управлінська цивілізація.

Постановка проблеми. Сучасна роль науки
управління, а саме необхідність вивчення її
як окремої самостійної науки, значно зростає у зв’язку з
утвердженням в суспільній свідомості й політиці
демократичних
цінностей,
послабленням
ролі
ідеологічного тиску у виробленні управлінських рішень,
натомість нестачею управлінських, організаційних знань
для їхнього прийняття та максимально ефективного
впровадження.
Наукове бачення управління принципово є саме по
собі загальнолюдським, загальноцивілізаційним. І якщо у
людському пізнанні та практичному використанні
утверджуються різні погляди на управління, зокрема
доктрини, що слугують певним соціально-історичним
утворенням, політичним режимам, то така наука
управління перетворюється на ідеологізоване знання,
тобто обслуговуючий інструмент політичного тиску. В
ній не присутня як самоціль вища цінність, на яку має
бути спрямована будь-яка управлінська система – людина
як біосоціальна даність, найвищий смисл існування будьякого знання, будь-якої науки. Все інше – історично
нестійке у часі і відповідно має вивчатись як історичне,
минуле, у тому числі й в пізнанні суспільних явищ та
процесів. Тому сьогодні, очевидно, наукову проблему
належить ставити так: що у загальнолюдських цінностях є
вічним і що історично минулим та осмислювати будь-яке
соціальне явище з точки зору поєднання вічного та
минулого і на цій основі виробляти рекомендації у сфері,
насамперед, управління суспільством.
Лише у такому підході вбачається оптимальна
ефективність управління як науки та управління як
діяльності, оскільки через історичне можна утверджувати
вічне, загальнолюдське, загальноцивілізаційне, хоча
прямі виходи на вічні загальнолюдські цінності також

досить ефективні. Тому автономність науки управління
як науки також уявляється виправданою. При цьому,
однак, не слід упускати того, що наука управління – це
наука вічного явища. А це означає, що вона сама як
наука є вічною, не минущою. Саме у тому й складність її
предмета: постійно представляти загальнолюдські
цінності в управлінні, методологічно допомагати йому
забезпечувати конкретно історичний розвиток в
контексті вічного, служити визначально-соціальному в
рамках загальнолюдського.
Наука управління повинна заперечувати відхід
управлінської діяльності від загальнолюдського і у союзі
із іншими організаційними силами, позбавити світ від
політичного управління взагалі, після чого посісти місце
в науці як знання, що науково обґрунтовує необхідність
відмови людства від політизації відносин.
Тому в основі розвитку управлінської науки та
практики лежить принцип, логіка якого має основний
детермінант – людська історія, історія цивілізації, котрий
таким чином сам перетворюється на принцип. Для того,
щоб цей принцип сприймався як самовираження об’єкта,
у даному випадку історії, необхідна «присутність» у
ньому причинності та об’єктивної доцільності, до того ж
не взагалі, а саме по відношенню до управління як
діяльності. Важливо зазначати, що причинність і
об’єктивна доцільність свідчать про системність самих
управлінських відносин і управлінської діяльності. Їхнє
найбільш чітко і повно представлене самовираження
виявляється тоді, коли ці відносини, ця діяльність
«виходять» на рівень закону або закономірності.
Мета статті. Отже, метою даної статті є означення
такої закономірності та виходу на понятійний рівень
пізнання розвитку управлінської науки та практики.
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Виклад основного матеріалу. Закони розвитку –
універсальний метод, яким користується наука, зокрема,
наука управління. Саме на цій основі виник основний
принцип в управлінні – зв’язок і розвиток. Зв’язок тут
виступає як всезагальна властивість, що виникла
внаслідок певної взаємодії основних елементів певних
об’єктів управління. І це природно, оскільки матеріальна
єдність світу виявляється в соціальній системі у вигляді
загального зв’язку і взаємодії людських потреб та
інтересів, у їх загальнолюдській взаємозалежності та
взаємообумовленості. У свою чергу, ця обставина
створила відносини, у тому числі й управлінські, що
відображають форму цих зв’язків, їхній вищий прояв –
відносини залежності, які різняться між собою за типами і
видами зв’язків. Тип зв’язків визначається рівнем
організації матерії в межах даної форми руху. Крім того,
існують зв’язки, характерні для всіх об’єктів, такі як,
наприклад, єдність та боротьба протилежностей, причинні
зв`язки тощо, в суспільстві – любов і ненависть, добро і
зло, а також внутрішні і зовнішні зв’язки, їх
безпосередній
та
опосередкований
еквіваленти,
просторові й часові, закономірні і випадкові зв’язки, що
виступають в односторонньому, двосторонньому або
багатосторонньому варіантах. Залежно від основи зв’язків
їхня форма може бути необхідною або випадковою,
постійною або тимчасовою. Проте, за будь-якого
суб’єктивного їх позначення, зв’язкам властива якість
органічної залежності, не дивлячись на те, наскільки б
ізольованими те або те явище, предмет або факт не
виглядали. Остання обставина засвідчує їхню об’єктивну
взаємодію, взаємообумовленість, взаємний перехід,
взаємне походження. Без такої взаємодії неможливо
встановити сутність явища, предмета чи факту, оскільки
саме в ній об’єкт виявляє свою якісну визначеність на
основі протиріччя як головного прояву протилежності –
«джерела» виникнення певного об’єкта саморуху і
саморозвитку, що має обов’язково враховуватись в
управлінні.
Це тим більш необхідно, що загальний зв’язок і
взаємодія в управлінні відображають матеріальну єдність
світу, яка у людстві знаходить один із своїх проявів. Тому
встановлення «кліткового» організаційного стану цього
прояву,
особливо
ж
в
умовах
встановлення
загальнолюдських цінностей – одне з провідних завдань
управління.
В історії управління загальний зв’язок і взаємодія
неодноразово виявляли себе, хоча найчастіше у
трагічних формах. Дві світові війни, які коштували
людству майже 100 млн. життів – найбільш переконливе
тому свідчення. Сучасні так звані локальні конфлікти
також перетворюються на політичний каталізатор
світового зіткнення, тому в даних ситуаціях необхідна
особлива політична розсудливість народів, передусім
їхніх управлінців.
Прагнення до світових економічних, зокрема,
торгівельних – давня традиція незалежних держав і
народів. У сучасних умовах людство організувалось у
світове співтовариство на основі об’єктивних:
інтеграційних процесів, що знайшли своє організаційне
закріплення в системі міжнародних, зокрема, політичних
організацій.
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За своєю глибинною сутністю загальний зв’язок і
взаємодія в управлінні проявляється і на особистісному
рівні. Будь-яке порушення прав окремих соціумів, у
тому числі національних, а також прав особистості може
стати світовим політичним явищем. Загальновідомою
стала увага світового співтовариства до таких
міжнародних
проблем
як
проблеми
біженців,
дискримінаційні явища, расизм, антисемітизм тощо. Як
факти реагування світової громадськості на подібні
явища існують різні правові акти, що охороняють права і
свободи людей будь-якої держави, нації, спільноти,
введено правову форму захисту людини на рівні
міжнародного права.
Управлінський (організаційний) загальний зв’язок як
потенційна можливість реагування на ту чи ту дію будьякого елемента світового співтовариства залежить від
такої його якості як принциповий загальнолюдський зміст
потреб та інтересів. Звичайно, встановити увесь спектр
розмаїття потреб та інтересів, що виникають на їх основі,
неможливо. Проте їх організаційна форма впорядковує це
розмаїття на такому рівні, який створює умови для
управлінської типізації загальнолюдських інтересів. Ця
типізація вже проявилась у науковій характеристиці
світового співтовариства, а в безпосередній управлінській
практиці – у виробленні норм міжнародного права та
створенні інститутів, що контролюють їх виконання в
країнах світу. Про це свідчить також те, що уся світова
управлінська практика в кожній окремій країні – це набір
передусім конституційних норм демократичного змісту,
хоча зрозуміло, що не усе світове співтовариство
демократично організоване, але це не виключає наявності
в таких країнах політичних демократичних норм та
цінностей.
Ось чому загальний зв’язок в управлінні – це не
тільки реагування на конкретні домовленості, що
існують між окремими країнами, це навіть не реагування
на вимоги міжнародних правових норм. Це більш
глибоке явище, яке відображає загальнолюдський рівень
управлінського розвитку, коли світове співтовариство
реагує на певні події у будь-якому регіоні земної кулі, у
будь-якій країні. У цьому сенсі управлінські рішення, які
зовні ніби й позбавлені міжнародного статусу, можуть
мати певне значення для світового співтовариства, а
отже, стати причиною події, на яку воно буде змушене
реагувати.
Організаційна структура управлінських рішень
такого статусу має два рівні – внутрішній і міжнародний,
на основі яких здійснюється внутрішня і зовнішня
управлінська діяльність. Це, однак, не означає
віднесення їх виключно до одних видів потреб та
інтересів. Існує функціональна організація управління, в
якій органічний зв’язок між названими рівнями
очевидний і природний.
Кажучи про взаємообумовленість як прояв
загального зв’язку в управлінні, необхідно бачити його
опосередкований і безпосередній варіанти. Перший – це
межа досяжності рішення, яка має передбачатись при
підготовці останнього, другий – конкретна цільова
ефективність, ретельно розрахована у політичному,
соціально-економічному й духовному планах відповідно
до поставленої мети.
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Взаємообумовленість в управлінській взаємодії
виступає як його смисл, його першооснова, причина
виникнення самого управління як соціального явища.
Саме
взаємообумовленість
зробила
об`єктивно
необхідними управлінські відносини, створила механізм
безпосередньої
і
опосередкованої
залежності
управлінських рішень.
Показником загального зв’язку і взаємодії в
управлінні є відомі глобальні проблеми людства,
вирішення яких можливе тільки в процесі спільної
діяльності держав і народів. Причому стан цих проблем
безпосередньо впливає на життя кожної країни, навіть
людини, хоча вплив цей може бути зовні непомітним,
особливо для країн, ізольованих певними політичними
режимами. У цьому зв’язку слід звернути увагу на те,
що глобальні проблеми сучасності породжують таку
форму взаємодії як надання різного виду допомоги
одними народами іншим, що не може не відбитися на
відносинах між ними, не кажучи вже про необхідність
«втручання» одних держав у справи інших, стан яких не
відповідає загальновизнаним нормам міжнародних
відносин.
Взаємодія і зв’язок на міжнародному рівні системно
більш видимі, ніж у конкретній управлінській діяльності
інститутів, а тим паче осіб. Тут цей зв’язок виступає
скоріше як розрахунок можливого, аніж реального і
тому найчастіше сприймається як щось абстрактне, що
не має безпосереднього значення для конкретної
управлінської діяльності. Таке уявлення помилкове і
виникає воно тому, ще передбачення не лише далеких, а
й близьких наслідків управлінської діяльності іноді
надто утруднене. Ба більше, воно виступає як показник
управлінської мудрості, завбачливості, управлінського
професіоналізму того чи іншого управлінського
інституту або діяча. А в управлінні ці якості мають
вирішальне значення, оскільки саме управління як
явище – це те загальне, що присутнє у будь-якій
організаційній акції, це вираження загального зв’язку та
взаємодії у світі. Тому й виграє те управління і той
управлінець, хто цей зв’язок встановлює, і чим більш
віддалені наслідки, які він прогностично бачить, тим
ефективнішим
є
саме
управління.
Причому
прогнозувати у верхніх управлінських структурах легше,
ніж у нижніх. Справа у тім, що організаційна
глобалістика у верхніх управлінських структурах – це
самий об’єкт його діяльності, тоді як у нижніх щаблях
управління ця глобалістика найчастіше проявляє себе у
зовні віддалених від об’єктів явищах.
Зрозуміло, і на верхньому рівні управлінська
незрілість,
управлінська
короткозорість
можуть
проявити себе досить відверто. Як засвідчує історія,
наслідком політичної недалекоглядності як політичного
явища, нездатності бачити штучність і хиткість
створеного типу інтеграції народів, протиприродність
виключення величезних націй із загальноцивілізаційного
процесу, є причиною порушення у певних частинах
людства загального зв’язку і взаємодії світопорядку як
системного утворення.
Ідея управлінського розвитку включає знання про
таке глобальне явище як організаційна еволюція, що
історично лежить в основі управлінської цивілізації.

Управлінська історія людства в кінцевому підсумку
полягає у тому, щоб з’ясувати сутність організаційної
еволюції та її основного наслідку – управлінської
цивілізації.
Навіть
у
короткій
характеристиці
управлінського розвитку як організаційної еволюції можна
побачити постійне прагнення людства до все повнішого і
надійнішого набору державних норм, які регулюють
соціальні відносини. Міжнародне право, міжнародні
державні
інститути,
система
багатосторонніх
і
двосторонніх державних угод – практичне підтвердження
рівня
сучасного
управлінського
розвитку,
його
цивілізованості. Наскільки більш стійкі та надійні ці норми,
інститути і договірні відносини, настільки більш високим є
рівень управлінської цивілізованості світу. Розвиток тут
відбувається в постійно відтворювальному процесі
приведення у відповідність міжнародного права, системи
інституцій та договірних начал з об’єктивними потребами
світового розвитку, з прагненням народів зробити
врегульованими міжнародні відносини, передбачуваними,
де управління є вирішальним засобом їхньої стабільності.
І знову глобальність явища – ідея управлінського
розвитку на міжнародному рівні управлінської діяльності
виявляється більш відверто, ніж у внутрішньодержавному, а тим більше у внутрішньо діяльному
варіанті. Зведення ідеї управлінського розвитку до
внутрішньодержавних управлінських відносин, до їх
діяльного начала – справа настільки складна, що наукова
управлінська думка її практично не торкається.
Підкреслимо, що управлінський розвиток як
загальноцивілізаційне явище в понятійному вигляді – це
не лише еволюція організаційного потенціалу людства, а
насамперед, його найвище цивілізаційне досягнення –
здатність соціальної системи до самоорганізації. Ця
здатність, зрештою, у соціально-філософському плані, є
тим станом соціальної системи, який створює
загальнолюдські засади цивілізаційного існування та
розвитку суспільства як цілісної системи скрізь призму
інтересів людини та самоцінності гуманістичних
пріоритетів, через співвідношення основних чинників
життєдіяльності людей в історичному просторі і часі.
В Україні сьогодні спостерігається різкий злет
розвитку управлінської цивілізації вже хоча б тому, що
вона творить незалежну правову державу, в якій має
бути гарантовано політичний суверенітет особи. У
такому явищі ідея розвитку знаходить своє найповніше
внутрішньодержавне управлінське підтвердження, що й
належить теоретично осмислювати, залучаючи ідею
розвитку в якості методологічного обґрунтування
об’єктивної необхідності та неминучості загальноцивілізаційного самоутвердження українського народу.
Загальнолюдське як принцип пізнання, дає
можливість виявити в управлінні, в управлінських
відносинах, управлінській діяльності саме те, що тільки
й може бути об’єктом наукового осмислення, оскільки
якраз загальнолюдському притаманна така широта
самовиявлення, яка є достатньою для досить повних
наукових узагальнень. Надання практичному управлінню
такого знання, яке б надавало йому загальнолюдського
бачення організаційних проблем та шляхів їх вирішення,
і є тим головним, на що має бути зорієнтована наука
управління.
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Організаційний розвиток має дві сторони: він
розглядається як розвиток саме управлінських відносин,
їх ускладнення, входження в їхню структуру все нових і
нових інтересів і розвиток власне управлінської
діяльності, її організаційних форм, системи демократії,
насамперед інститутів системи управління країною.
Перша сторона – це, по суті, історія управлінських
відносин, процес їх самовідтворення, в основі якого
лежать фактори соціально-економічного і духовного
порядку, які породжують постійну зміну і нарощування
інтересів. Для правильного розуміння цих відносин в
науці управління наголошується на взаємозалежності
економіки і управління, управління і духовного життя.
Механізми соціальної організації тут накладаються на
принцип постійного гнучкого й оперативного
реагування на зміни в характері вказаних взаємовпливів,
причому зміни, що простежуються як прояв
об’єктивного
розвитку.
Економічне
і
духовне
ускладнення інтересів прямо відображається в
управлінських відносинах. Вони, по-суті, є основним
глибинним фактором загального розвитку самого
управління, але фактором саме глибинним, певною
мірою опосередкованим на користь самостійності
управлінських відносин. Тому встановлення у кожному
даному випадку ступеня впливу цього фактора на рівень
управлінських відносин – головна умова їхнього
саморозвитку. Управлінський розвиток може відбутись
лише у тому випадку, коли зняття протиріч через процес
управління має якість незворотності, хоча сама
незворотність може також мати ступінь розвитку. Ці
ступені розвитку здатні відтворювати обидві сторони
розвитку – висхідну і низхідну його похідні, хоча
остання слугує своєрідним накопичувачем, переважно
кількісного характеру, для наступного переходу у
висхідний стан. При цьому слід зауважити, що саме в
управлінському відношенні ці дві похідні розвитку не є
обов’язковими. Ба більше, за допомогою управлінських
рішень низхідний розвиток об’єкту можна призупинити
або перевести у стан кількісного накопичення для
оформлення в новій прогресивній якості.
Управління впливає на організаційні відносини і в
часі: можливе надання ширших часових можливостей
висхідній лінії розвитку шляхом постійного переведення
кількісних елементів низхідного розвитку до структури
висхідного. Можливості самих управлінських відносин
тут надто обмежені, оскільки існує небезпека їх відриву
від реальних економічних чи духовних інтересів, що
призводить, як правило, до негативних наслідків для
суспільства.
Тому
позитивна
спрямованість
управлінських відносин є головним показником їхнього
органічного зв’язку з об’єктами, інтереси яких вони
реалізують.
Друга сторона управлінського розвитку полягає у
потенціалі соціальної організації суспільства та
основному виді її суб’єктивного відтворення –
управлінської діяльності. Формула «управлінська
діяльність тим досконаліше, чим більш органічним є її
активне вторгнення у суспільні відносини і надання
якомога більшого простору для впливу їх на різні
об’єкти» здається простою і зрозумілою, насправді ж
таке «вторгнення» набагато складніше.
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Йдеться про те, наскільки автономною є сама
управлінська діяльність, а звідси й джерела її
саморозвитку. Найбільшим потенціалом при аналізі цієї
автономності здебільшого наділяється суб’єктивний
фактор управлінської діяльності, той рівень культури,
компетентності, професіоналізму, який, за загальним
переконанням, визначає її ефективність.
Тому, висхідним чи низхідним є розвиток
управлінської
діяльності
як
системи,
що
самовідтворюється, залежить саме від цього фактора
(звичайно, на основі врахування економічних і духовних
інтересів суспільства). Причому це положення
стосується
як
внутрішньодержавного
розвитку
управлінської діяльності, так і її міжнародних аспектів.
Висновок. Отже, у процесі вивчення еволюції
управлінських відносин та управлінської діяльності у
науці управління був здійснений вихід на поняття
«управлінська цивілізація». Це історично-еволюційний
спосіб самоорганізації людства через різні форми,
насамперед, державної організації, вищим рівнем якої є
демократія як органічне поєднання об'єкту і суб'єкту
управління, ефективність якого має розраховуватись в
межах структури потреб людини як відтворення,
зокрема, організаційного потенціалу певної соціальної
структури, її організаційної еволюції. «Організаційна
еволюція» як поняття та явище по відношенню до
суспільства – це здатність будь-якого соціуму до
створення і забезпечення певного існування через
постійну опору і розрахунок власного матеріального і
духовного потенціалу, зокрема, рівня розвитку
особистості, перетворення їх у все більш ефективний
засіб цього розвитку. Постійне приведення до
розрахованої адекватності об'єкту і суб'єкту управління
– вище призначення управлінської цивілізації.
Але саме в контексті цих двох основних понять, які
визначають управлінський розвиток, закладено дещо
інший підхід до управлінської діяльності, до
можливостей її саморозвитку. За усієї логічності
наукових уявлень про управлінську діяльність як про
потенціал її автономності тут вочевидь не вистачає
такого елемента розвитку управлінської діяльності як
самоорганізація, яка накладається на механізми
самоорганізації суспільства, причому не лише на його
основні організаційні опори, але й на ті, що викликані
певними привхідними обставинами.
У
потенціалі
самоорганізації
управлінської
діяльності для розвитку наявна основна енергія, якою
може живитись і об’єкт, і суб’єкт управлінської
діяльності,
його
культура,
компетентність
та
професіоналізм. Рівень останніх тим вищий, чим більше
вони включають в себе знання про потенціал об’єкту,
зокрема, самоорганізаційний, і який, у свою чергу,
повинен володіти якомога більшими можливостями для
його «споживання». Ці дві сторони управлінської
діяльності, їхня взаємодія і взаємовплив і є основним
джерелом саморозвитку управлінської діяльності.
Тому, у продовження досліджуваної проблеми постає
необхідність включення до авторської рефлексії
вивчення потенціалу самоорганізації управлінської
діяльності, що визначило тему наступних публікацій.
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CONTEMPORARY MANAGEMENT AS A SCIENCE AND PRACTICE
(PHILOSOPHICAL ASPECT)
The current scope of management as a science, it is supposed to deal with, is finding the answer to the question why
management has become split into two opposite aspects, to some extent, – science and practice. Why millions of people
associate management with a certain set of professional and technical tools and recipes concerning mainly production
management, whereas our society is still undergoing drastic consequences of this misunderstanding – converting management
as a science into an applied tool.
The essence (content) of management as a science is taking into consideration objective management rules which reflect
management as an activity and modeling a theoretical pattern of demeanor. Consequently, management as a science, like any
other ones, acquires its status through the originality of the object itself and its inherent ability to use the laws of development
as the main means of understanding and perceiving the surrounding reality. But at the same time, the science of management
is part of the structure of general organizational science, which studies management, management relations and management
systems. The main subject of this science is the phenomenon of governance in all its forms.
Management science should deny the deviation of management activities from the general human ones and in alliance with
other organizational forces it is supposed to deprive the world of political control in general, and then in the science it will
occupy a place as knowledge that scientifically justifies the necessity of humanity's refusal to politicize relations.
Only this approach is able to provide the optimal efficiency of management as a science and management as an activity.
Key words: Management activity, management as a science, management liaison and development, organizational
evolution, management civilization.
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АНГЛОМОВНИЙ РОДИННИЙ ДІАЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС:
МІЖКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
Стаття присвячена аналізу комунікації у родинах, члени яких є представниками різних культур.
Розглянуто труднощі спілкування на фонологічному, граматичному, лексичному, когнітивному,
невербальному рівнях.
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Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах
підвищеного інтересу до проблем міжнаціональної
комунікації,
особливої
актуальності
набувають
дослідження та інтерпретація взаємодії вербальних та
невербальних
компонентів
комунікації,
яка
характеризується певними стереотипами у кожному
етнокультурному суспільстві. Актуальною стає проблема
взаємодії мов, культур і особистостей в умовах світової
інтеграції, бо саме з культури починається духовне
спілкування людей, розуміння і співпраця народів, а
діалог культур актуалізується саме спілкуванням
особистостей. Міжкультурна комунікація – це спілкування,
що відбувається в умовах, які так відрізняються від
культурно обумовлених традицій у комунікативній
компетенції її учасників, що ці відмінності суттєво
впливають на успіх чи невдачу комунікативної події.
Комунікативна
компетенція
визначається
як
використання знань символьних систем та правил їх
функціонування, а також принципів комунікативної
взаємодії, що використовуються під час спілкування.
Міжкультурна комунікація характеризується тим, що її
учасники під час прямого контакту використовують
спеціальні мовні варіанти та дискурсивні стратегії, що
відрізняються від тих, якими вони користуються для
спілкування всередині своєї власної культури. Інколи
міжкультурну комунікацію називають ще кроскультурною, оскільки вона описує явища перехресного,
взаємного спілкування представників різних культур [9].
Cпілкування особистостей обумовлено широким
поширенням міжкультурних шлюбів та необхідністю
вивчення особливостей міжкультурного подружнього
спілкування, а також факторів, які перешкоджають
успішній комунікації. Спілкування подружжя у випадку
міжнаціонального шлюбу ускладнюється насамперед
тим, що обидва партнери походять з різного культурного
та
лінгвістичного
середовища.
Як
відомо,
взаєморозуміння партнерів – це найважливіша складова
успішного шлюбу, але у випадку мультинаціонального
подружжя виникає ряд лінгвістичних труднощів, які
ведуть до комунікативних проблем як на вербальному,
так і невербальному рівнях. Вербальні та невербальні
компоненти міжкультурної сімейної комунікації – є
специфічним різновидом подружнього дискурсу. Отже,
мета даної статті полягає у дослідженні комунікативних
особливостей
мультинаціонального
подружнього
дискурсу, виявленні особливостей вживання вербальних
та невербальних знаків, значення та функціонування
яких національно або культурно обумовлено, оскільки

культурні відмінності у процесі обміну інформацією
можуть
створювати
значні
перешкоди
для
взаєморозуміння та успішної комунікації подружжя.
Аналіз
останніх
досліджень.
Міжкультурна
комунікація як суспільний феномен виникла внаслідок
бурхливого економічного розвитку багатьох країн та
регіонів, революційних змін у технологіях та процесах
виробництва. Як зазначають Т. Грушевицька, В. Попков,
А. Садохін, крім власне економіки, важливими зонами
професійної та соціальної міжкультурної комунікації
стали наука, мистецтво та туризм [2]. Пізніше основні
положення та ідеї міжкультурної комунікації були
обґрунтовані та детально досліджені у відомій роботі
Е. Хола “Німа мова” (“Silent Language”), де автор довів
тісний взаємозв’язок мови, комунікації та культури.
Розвиваючи свої ідеї про взаємозв’язок культури та
комунікації, Е. Хол дійшов висновку про необхідність
вивчення культури. У інших проаналізованих нами
літературних
джерелах,
зокрема
дослідженнях
М.Назарова, А.Павловської, І.Панаріна, Т.Грушевицької,
В. Попкова ця необхідність також досліджувалася та
була доведена [2;5;6;7].
Виклад основного матеріалу. У мультинаціональній
сім’ї набуває певної значущості двомовність або
багатомовність. Формування справжнього двокультурного
індивіда можливе тільки тоді, коли людина народилася у
двомовній сім’ї або коли людина у ранньому віці
входить в іноземну культуру. У всьому світі кількість
міжкультурних браків швидко росте, а отже, кількість
двомовних людей призводить до розвитку виняткового
покоління космополітів з бікультурною ідентичністю [1,
8,10].
Але існує ряд труднощів та перешкод, які можуть
виникнути у спілкуванні між членами міжкультурної
сім’ї [3,4]. У міжкультурній сім’ї часто використовується
код змішання або код переключання, коли при
спілкуванні змішуються дві або декілька мов. Це може
виникати із-за низького рівня мовної компетенції та
відсутності конкретних понять в іншій мові. Наведемо
такий приклад:
I bought a venick for the banya at the market...
If you have to choose between eating holodets and being
run down by a trolley, seriously consider the trolley
variant.
I used my medical spravka [4].
Зa відсутністю еквівалентів у мовах, які є рідними
для членів подружжя, виникають деякі труднощі у
процесі спілкування. Це пояснюється наявністю
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національно-специфічних об’єктів і явищ в одній
культурі, яких немає в іншій. Наприклад, в російській
мові квас, каша, щи, солянка, кефир, рубль,
интеллигенция, повесть, або в англійській – muffin,
privacy, efficiency, mainstream, backsight. Ще один
приклад, де дружина – з Росії, а чоловік – з Америки:
We’ve run out of smetana. Shall we go and get tvorog?
I’ll have some kompot [3].
Таким чином, використання двох або більше мов у
сім’ї може призвести до проблем у комунікації.
Проблеми можуть виникати на фонологічному рівні.
Часто людина не може чітко розібрати або правильно
вимовити іншомовне слово:
Maria: What is it?
Harriet Miller: It’s a bundt.
Maria: A bun?
Harriet Miller: A bundT.
Maria: A bondt?
Harriet Miller: BUNDT BUUNDT!! (repeating angrily)
Maria: I know, its a cake-y! I know! Thank you! Thank
you very, very much.... [whispering to Aunt Freida]
there's a hole in this cake (My big Greeck wedding) [1].
Непорозуміння можуть також вникнути на
графічному рівні. Такі труднощі включають в себе
використання
екзотичного
алфавіту,
абревіатур,
відмінність у структурі документа, особливості
переписки і т.д.
Одними із можливих труднощів є транслітерація імен
та прізвищ. Наприклад, Екатерина – Ekaterina or
Yekaterina? Noir – Нуар, Ноэр or Нойр? Kersey – Керси
or Кёрси? Muskett – Маскетт or Мускетт?
У міжкультурній сім'ї непорозуміння можуть
траплятися також через лінгвістичні труднощі на
лексичному рівні – через невідповідність між
семантичними структурами слів у різних мовах,
існування омонімів та паронімів, полісемантичних слів,
евфемізмів, слів, які не мають еквівалентів у інших
мовах; на лінгвокогнітивному рівні – комунікативні
проблеми з’являються у зв’язку з різницею у світогляді,
категоризації та концептуалізації реальності, із-за
відсутності еквівалентів тощо.
Успішність у сімейній комунікації часто залежить віл
стилю спілкування і тону. Ірина (росіянка), яка
одружена за американцем пише:
At the beginning of our family life I, as it later became
evident to me, adopted a very typical Russian style of
communicating with a spouse: somewhat casual, without
due respect, without the magic words “thank you” and
“please”. I wrongly assumed that it was no longer
necessary to show off,
since everything was already in place. Of course, it hurt
my husband’s feelings. I am very grateful to him for
pointing it out without humiliating me or making rows. I
started noticing that it was the way normal families
interacted – with love and respect – and started
appreciating my American even more [2].
Велике значення для спілкування мають невербальні
компоненти комунікації [3]. Наприклад, такий
контактний жест, як обійми, сприймається у різних
культурах у різний спосіб. Це ілюструє приклад із
фільму «Моє велике грецьке весілля»:

Gus Portokalos[to Ian's parents]: Hello! Welcome to my
home. Over here is my brother, Ted, and his wife,
Melissa, and their children, Anita, Diane and Nick. Over
here, my brother Tommy, his wife Angie, and their
children, Anita, Diane and Nick. And here, my brother
George, his wife Freda, and their children, Anita, Diane
and Nick. Taki, Sophie, Kari, Nick, Nick, Nick, Nick,
Nick, Nick, Nick, uh, Nikki, and I am Gus. (Gus is
hugging Ian’s parents, who are very confused with this
sudden gesture. All Tula’s relatives are very touched by
the scene).
Maria: Hello! I am Maria Portokalos and welcome to our
home!
(Maria is meeting Ian’s parents with a welcome gesture
stretching her hands to them and than putting them on
her breast showing this way how truly she is glad to see
them and greeting them with all her heart) [1].
У процесі міжкультурної сімейної комунікації
невербальні засоби спілкування підсилюють значення
висловлювань, надають їм додатковий смисл та
навантаження,
уможливлюють
краще
розуміння
вербальних компонентів. Але в той же час, через
міжкультурні розбіжності вербальне висловлювання, що
супроводжувалося невербальними компонентами, може
бути невірно інтерпретоване та призвести до
непорозумінь під час комунікації у мультинаціональній
родині.
Розуміння може досягатися і між різними
культурними групами. У такому випадку усі учасники
мовної взаємодії зберігають свою самобутність,
формуючи у той же час нову спільноту. У ній існують
певні відмінності у формах виробничої діяльності,
політичної філософії, способах проведення дозвілля,
переваг у сфері зайнятості та інших аспектах життя, але
така новостворена система існує в межах спільних та
знайомих цінностей, правил та цілей. Межі між своїми
та чужими зникають, суміш культур спостерігається не
тільки в житті окремих індивідів – вона стає
характерною рисою для цілих суспільств. Спілкування –
вирішення складних питань та проблем, усунення
конфліктів. Спілкування між народами та націями
призведе до поширення гармонізації та стабільності
суспільства, які є беззаперечними чинниками майбутніх
успішних інтернаціональних відносин.
Висновок. Комунікація, безперечно, є одним із
способів та умов нашого існування, а міжкультурна
комунікація
стала
необхідною
вимогою
для
раціонального та правильного співжиття багатьох різних
народів на одній планеті. Особливо вона є необхідною
сьогодні, коли люди стали більш мобільними, володіють
достатньою кількістю важливих для гнучкості
реагування знань, що призводить до соціокультурного
взаємовпливу народів. Отже, головне завдання
міжкультурної комунікації у сучасному соціальнополітичному світі – попередити усі можливі культурні
конфлікти, схилити людей до взаємоповаги та
взаєморозуміння. Міжкультурна комунікація не лише
може
попередити
невеликі
конфлікти
на
індивідуальному рівні, а й значні культурні конфлікти
між країнами, релігіями, етносами, які можуть перерости
у повстання та війни. Лише за умов взаємодовіри та
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взаємозалежності людство має шанс існувати у
гармонійному та стабільному суспільстві. Дослідження
міжкультурного сімейного дискурсу є перспективним
напрямом у сучасній лінгвістиці, адже збільшення
кількості родин, де партнери є представниками різних
лінгвокультур, веде до необхідності системного аналізу
труднощів
спілкування
на
вербальному
та
невербальному рівнях з метою їх запобігання.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА
В CONTEMPORARY-АРТІ
В статті розглядається виникнення нових видів сучасного мистецтва наприкінці ХХ-початку ХХІ ст.
Починаючи з означених хронологічних ланок нові види та напрямки в сучасному мистецтві
починаються як щира творча гра, яка поступово переростає в творчий світогляд певної групи митців.
Наводяться конкретні приклади того, як до першопочатково серйозна технологія або інструмент
трансформується в психології творчості на те, чим можна «грати». А надалі перетворюється на
певну мистецьку технологію. Також наводяться типові приклади постійного зростання сучасних
технологій, яке значно розширює простір творчого експериментування та в деяких випадках одночасно
тимчасово стирає кордони між глядачем та митцем. Також проводиться закономірність між
вищеозначеними процесами та свідомою міфологізацією «ізмів» арт-дилерами, кураторами та самими
художниками при відповідному нарощуванні й оберті символічного капіталу. З чого виводиться
відповідний алгоритм виникнення нових видів мистецтва в contemporary-арт-і.
Ключові слова: технологія, мистецтво, перфоманс, хепенінг, інсталяція, творчість, символічний
капітал.

Постановка проблеми. Зміни в культурі й
менталітеті суспільства відповідно пов’язні з розвитком
закономірностей мистецтва, яке вважається «сучасним»
відповідно до певної епохи. Так само, змінюється і
ставлення митців до «серйозності» мистецтва та
доцільності введення у нього ігрових чинників. Оскільки
найкращим досвідом людини є ігровий, коли певна
сучасна технологія стає відносно звичною, її залучають
у вільну мистецьку гру образів та сенсів. Проте, через
необхідність бути долученим до певного «сенсового
коду» певного «-ізму» як виду сучасного мистецтва воно
продовжує
залишатися
«недоступним»
для
ортодоксального глядача. Більш того, основна кількість
мистецтвознавців, фалеристів та кураторів трактують
contemporary-аrt у серйозному науковому ключі, певним
чином уподоблюючись тим до криптологів й лінгвістів,
що розшифровують таємничу писемність величних
цивілізацій. Тим самим підтримуючи нарощування
символічного капіталу через атмосферу елітарності
«мистецтва не для всіх», яке «не можна так просто взяти
й зрозуміти». Існують певні вислови стосовно ігрових
чинників сучасного мистецтва у кураторському
середовищі. Проте, ідея про виникнення різновидів
contemporary-аrt-у як наслідків того, що першопочатково
серйозна сучасна технологія так само може стати
спочатку об’єктом гри, а потім уподобитися до
мистецького інструменту (на зразок пензлю, фарб,
полотна, глини тощо) досі не розглядалася. Що доводить
необхідність виведення алгоритму виникнення нових
видів сучасного мистецтва та способів творчості через
ігрове переосмислення технологічно надсучасного (як
«серйозного») в психології та філософії творчості.
Причому, описаний феномен є набуттям саме кінця ХХпочатку ХХІ ст. Тоді як до того творчість художника
було прийнято майже виключно «сакралізувати» або
вважати частиною ремесла (як в тій же античності, де

самі художники не перебували на щаблях елітарності).
Оскільки ж сучасний художник, арт-дилер, куратор,
мистецтвознавець або глядач є частиною безперервного
«потоку» трансформації сучасного мистецтва та
виникнення його нових видів, необхідність наукового
усвідомлення чинників означеного процесу та виведення
основних його чинників й закономірностей є
високоактуальним.
Мета роботи – проаналізувати й вивести алгоритм
створення нових видів мистецтва в contemporary-арті
через ігрові технології трансформації сучасних
технологій на мистецькі інструменти творчості. В цьому
аспекті особливо показовим є співставлення із ним
культурологічних дискусій про «культуротворчі» або,
навпаки, «культуроруйнівні» чинники карнавалізаційної
гри в ній.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, один із
підходів до вивчення історії мистецтва це виявлення та
аналіз її основних закономірностей. Які, до того ж,
пов’язані зі змінами в культурі та менталітеті
суспільства. Оскільки митець реалізує свій поклик через
певне відображення реальності, то поява нових видів
мистецтва також опосередковано пов’язана із
методикою її відтворення.
Так, до середини-кінця ХІХ ст. художники, епоха за
епохою, досягають довершеності в зображенні реального
світу. Доцільним буде констатувати вже відомий зв'язок
між засвоєнням чергового живописного засобу та появою
нового стилю в мистецтві. Паралельно із мистецькими
процесами опанування нових засобів зображення світу
найближче до реального відбувалося відкриття для себе
та відповідне досягнення довершеності у користуванні
художніми засобами. Наприклад, таким чином
монументальне мистецтво пройшло всі стадії становлення
та розвитку від наскельних розписів до найдовершеніших
зразків ХХІ століття. Слід зазначити, що засвоєння
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художніх матеріалів та відповідне відкриття нових
завжди корелює із розвитком науки, техніки та певними
прогресивними чинниками відповідно епосі. Приміром,
розквіт мистецтва Північного Відродження співпав із тим,
що розвиток алхімії призвів до відкриття низки хімічних
речовин, які виявилися корисними в тому числі для
художників. Широко відоме використання камери
обскура художниками (в тому числі Вермеєром
Дельфтським та Леонардо да Вінчі). Тому розвиток
мистецтва здатний напряму корелювати із розвитком
науки і техніки. Але до моменту поки художники
опановували проникнення в таємницю якнайточнішого
зображення оточуючої реальності всі нові й попередні
художні матеріали були лише допоміжними інструментами.
Як вже було зазначено вище, у ХІХ столітті
мистецтво реалістично зображувати оточуючий світ
досягло межі. Підкреслено архаїзованими лишаються
народне та наївне мистецтво та зразки релігійного
мистецтва за умови пов’язаності мистецьких канонів із
релігійними. Одночасно із кінця ХІХ-початку ХХ ст.
відкривається простір мистецького експериментування.
Досягнення краю довершеності в мистецтві художнього
відображення реальності одночасно сприяє творчим
експериментам, які передбачають різноманітні варіанти
відходження від принципів реалізму. Таким чином від
моменту зародження імпресіонізму,
символізму,
експресіонізму, фовізму триває процес становлення і
розвитку сучасного мистецтва. Обриси реальності
починають немов розмиватися в ефектах світла й
кольору,
рельєфних живих звивистих мазках,
декоративності, внутрішньому світі та емоціях творця.
Задля того, щоб загострити внутрішню реальність
художники
трансформують
академічні
канони
зображення світу. А з появою дадаїзму, сюреалізму,
метафізичного живопису тощо й зовсім від них
відсторонюються. Немов спочатку процес творчого
віддзеркалення був спрямований назовні, а від початку
ХХ ст. був переорієнтований на внутрішній світ та
внутрішньоособистісні підсвідомі процеси. Художник
ХХІ століття часто більше відображує певний особистісний
та психологічний стан або занурює в нього глядача.
За словами Ф. Хука (відомого англійського
мистецтвознавця та співробітника аукціонних домів
«Сотбі» та «Крісті»), «Нині історію мистецтва
визначають «ізми». Ці користні терміни для опису
художніх напрямків з’явилися значно пізніше, ніж
поїменовані
ними
художні
явища,
та
були
сформульовані для того, щоб краще усвідомити
історичний розвиток мистецтва та заднім числом внести
у нього певну ясність… «ізми» винаходять художні
критики, історики мистецтва, а із початку ХХ ст.
частіше й самі художники, які швидко вловили їх
практичний сенс. Іноді «ізми» вигадують й арт-дилери,
які прагнуть створити репутацію продаваним ними
витворам мистецтва… Задля того, щоб стати
доступнішими для публіки, художники мають
відповідати певним «ізмам». Підшукування для
художника того чи іншого «ізму» – ще одна невід'ємна
складова створення бренду… Покупці прагнуть
придбати витвір мистецтва, типове для данного
художника, і точно так само користуються попитом

23

предмети мистецтва, характерні для певних «ізмів»» [11,
с.66-67]. Таким чином, сам момент стильового
експериментування та пошуку відповідності певному
художньому міфові відповідно до символічного капіталу
творця стає певним законом арт-ринку ХХ-ХХІ ст.
Якщо стосунки художника із оточуючого його
реальністю
змінилося
із
точного
відтворення
зовнішнього світу на відтворення світу внутрішнього та
розмиття «берегів» реального світу, то розвиток
художніх засобів для практичного здійснення самого
творчого акту продовжив свій поступальний розвиток.
Причому, його вектор не змінюється. Лише сам список
того, що можливо використати у акті творчості стає
довшим. До його базових елементів (таких як полотно,
фарби, пензель, різець, стеки, глина, бронза, мармур
тощо) додалися, наприклад: гра, дія, світло, технічні
засоби, мультимедіа, матеріальні об’єкти, людське тіло.
Так, відколи гра стала самостійним творчим
інструментом, крім активного сплеску театрального
експериментування, були народжені такі нові види
мистецтва як хепенінг, перфоманс та інші їх різновиди.
Момент того, що ігрова діяльність людини стала
інструментом на зразок полотна й пензлю породив
напрям акціонізму. Прагнення стерти межу між
мистецтвом і дійсністю призводить до пошуків нових
способів художнього вираження, що додають динаміку
твору, залучаючи його до будь-яку дію (акцію). Акція
(або мистецтво акції) стає загальним поняттям для
художніх практик, в яких акцент переноситься з самого
твору на процес його створення. У акціонізмі художник
як правило стає суб'єктом та / або об'єктом художнього
твору. Близькими до акціонізмом формами є хепенінг,
перформанс,
евент,
мистецтво
дії,
мистецтво
демонстрації і ряд інших форм. Акцент переноситься з
результату арт-діяльності на її процес… Акціонізм є
узагальненою формою для “мистецтв дії”, в яких твором
є жест, розіграна “вистава” або спровокована «подія» [6,
с.462-463]. В акціонізмі використовує всі новітні
досягнення техніки і технології, за рахунок чого
означений напрям не лише допомогає «йти в ногу з
часом», але й підвищує спектр можливостей емоційного
впливу на глядача. За рахунок чого підвищуються
чинники інтерактивності.
Прирівнювання Марселем Дюшаном та Енді
Ворхолом експонування буденного предмету до
мистецького акту породжує мистецтво поп-арту,
інсталяції, ассамбляжу та сприяє їх подальшому
розвиткові, урізноманітненню й сенсовому ускладненню.
Вступаючи в неординарні комбінації, річ звільняється
від своєї утилітарної функції, набуваючи функцію
символічну. Зміна контекстів створює смислові
трансформації, гру значень. Причому, швидкість
розвитку технологій ХХІ ст. до таких елементів
традиційної інсталяції як предметні статичні елементи
(об'єкти) долучає також високотехнологічні фото-,
слайдо-, кіно-, відео- елементи, комп'ютерні об'єкти,
лазерні установки та інші новинки сучасного науковотехнічного прогресу. Характерними прикладами одних з
перших зразків перетворення технології на творчий
інструмент є відео арт, Electronic Arts (e-Arts, Digital
Arts) і Net арт. Але відбувається від простих зразків до
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складних високотехнологічних зразків, які передбачають
інтерактивну взаємодію із глядачем та відповідні
співтворчі переживання. Що здатно підвищує їх
популярність. Мистецтво французького художника
Жюльєна Сало за рахунок долучення до творчого
процесу високих технологій на правах художніх засобів
здатно створити неповторні образи, атмосферу та стан
глядача. Експозиція художника, що відкрилася в
паризькій галереї «Palais de Tokyo», називається
«Зоряною печерою» (Grotte Stellaire). Художник
зобразив на стінах цієї галереї щось на зразок
наскальних малюнків: всю вільну поверхню «Palais de
Tokyo» займають незграбні біжать олені. Команда
помічників на чолі з антропологом і автором проекту
наносила на стелю і стіни обриси малюнків, озброївшись
лише білою мотузкою і цвяхами. Лінія за лінією, шар за
шаром, обриси інсталяції ставали дедалі виразнішими і
картинка проступала все виразніше. У результаті
Зоряною печерою (Grotte Stellaire) можна було
милуватися, піднявши очі до стелі, але коли загоряються
ультрафіолетові світильники, стає зрозуміло, чому
інсталяція носить таку назву. Карстен Хеллер будує
масштабні інсталяції, що запрошують глядача до
взаємодії з ними. Одна з найвідоміших його робіт – це
гірки, які художник зводив у найвідоміших музеях світу.
Свої роботи Хеллер називає «інструментами сумніву» –
взаємодія з ними викликає у глядачів різні емоції і
відчуття (наприклад, запаморочення під час спуску зі
спіралевидної гірки), без яких художник вважає свої
твори неповними. Велика інтерактивна інсталяція під
назвою «Хмара» була створена канадським художником
Кейтілінг Браун. Вона засвітилася у вересні цього року
на виставці в Калгарі. «Хмара» зроблено з більш 5000
лампочок, флуоресцентних лампочок і мотузочок, за які
можна потягнути. Відвідувачі могли пройти «під
дощем» з мотузочок, включаючи і вимикаючи світло. Це
давало цікаву ілюзію ніби хмарою проходять блискавки.
Лондонський дизайнер Пол Кокседж створив дивну
інсталяцію, що нагадує аркуші паперу, що розноситься
вітром. Він створив цей шедевр для Фестивалю вогнів в
Ліоні, Франція. Інсталяція з'явилася у дворі ліонського
готелю «де Вілль». Її довжина становила 25 метрів, і
вона складалася з світяться електричних лампочок.
Кожен з цих «листів» ліпили вручну в Лондоні, а потім
збирали на місці [5].
Проте, без відповідних змін в людському менталітеті
й культурній парадигмі як такій новий вид мистецтва,
зазвичай, не створюється. Образ «Землі Майбутнього» в
однойменному кінофільмі є сценарієм поєднання
технології із творчостю. Відповідно, в сучасному
мистецтві використовуються такі цифрові технології, як
світло-музичні
(аудіо-візуальні),
використання
кольорового світла, медіатехнології, інтелектуальні
технології та керовані інтерактивні медіапростори. При
тому, воля до гри й творчого експериментування стає
для нього канонічною. Притому, нові види мистецтва
можуть розглядати в якості творчого інструменту також
і людину. Це можна показати на прикладі ілюзорного
простору «Beyond Infinity» Сержа Сала з використанням
мультисенсорної установки. Він поєднує геометрію
простору з музикою, світлом і безліччю дзеркал.

Система освітлення створює відчуття світанку і заходу,
стирає межі простору. Геометричні структури,
багаторазово відбиваються, затягують глядача в
нескінченність. Зміна кольору обумовлює зміну
емоційного впливу на глядача, простір сприймається
живим організмом. Домагаючись певного емоційного
стану, художник створює самостійне середовище, яке
має власні характеристики. Таким чином, прийоми
аудіо-візуального мистецтва дозволяють художникам
добиватися максимального занурення глядача в середу і
донести закладену в просторі емоцію [5]. Рудольф
Арнхем та Дуг Уілер є майстрами світлової інсталяції,
які використовують світло так, що кордони самого
простору пропадають, як би розчиняючись [5]. У той же
час Дуг Уїлер вибудовує світло таким чином, що
створюється відчуття нескінченності, межі, обумовлені
нашою свідомістю, пропадають. Людина виявляється
«втягнутим» в простір, є певним його учасником, а
емоції і переживання стають основою для розвитку
просторових ідей [5]. Всесвітньо відомий майстер
світлової інсталяції Олафур Еліассон піднімає питання
про зв'язок людини з реальністю, «грунтуючись на
фізичних явищах, таких як захід, туман, дощ, і
перетворюючи їх на художні ефекти» [5]. Причому, він
свідомо розраховує на специфіку людського сприйняття,
яке підлаштовує побачене в ланки певного сюжету. Ці
принципи використані у виставці «Твоє емоційне
майбутнє, де глядач, заходячи в світловий простір,
наповнений туманом, втрачає орієнтацію і не може
звичним чином відчувати і пересуватися в просторі.
Точкою опори і усвідомлення місця розташування стає
колір, який не має звичних характеристик для
орієнтування в середовищі. Людина переключає своє
сприйняття оточення від фізичного до внутрішнього і
коригує свій психологічний стан [5].
Використання медіатехнологій у мистецтві загострює
сприйняття багатовимірності, мінливості, знаковості та
образності того простору, в який творець занурює
глядача. Що додатково акцентує увагу на співтворчому
аспекті сучасного мистецтва та його нових видів.
Притому, підвищення в ньому ігрових чинників
актуалізує потенціал технології як творчого інструменту
і художника як «гравця». Що додатково стимулює
процес створення нових «ізмів», які до того ж
підтримані специфікою арт-ринку ХХІ ст. На відміну від
творчого процесу до кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Таким чином, можна дійти висновку, що за умов
підтримання вільної ігрової атмосфери та співтворчого
залучення глядача в діалог із художником нові види та
напрямки в сучасному мистецтві починаються як щира
творча гра, яка поступово переростає в творчий
світогляд певної групи митців. Саме подібний тип
творчої
актуалізації
породжує
ставлення
до
першопочатково серйозної технології або інструменту
як до того, чим можна «грати». А надалі перетворити
його на мистецьку технологію. Яка, до того ж, може
ставити перед людством серйозні світоглядні питання,
що змушують до глибинного осмислення буття.
Постійне зростання сучасних технологій значно
розширює простір творчого експериментування та в
деяких випадках одночасно тимчасово стирати кордони
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між глядачем та митцем. Однак, якщо глядач в означених
стосунках є «гравцем», то художник є «творцем гри». В
даному випадкові ще більш актуальним стає питання
геніальності в мистецтві, де підтримується воля творчості
при майже безмежному виборі мистецьких інструментів
та наявності неофіційно існуючого постулату «роби те,
що ти бажаєш як творець». Оскільки одночасно
відбувається свідома міфологізація «ізмів» арт-дилерами,
кураторами та самими художниками при відповідному
нарощуванні й оберті символічного капіталу. В означених
умовах справедливим є афористичний вислів, що «в своїй
діяльності геній прагне вийти за межі створення витворів
мистецтва… до створення нового буття» [10, с.41]
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FEATURES OF THE NEW KINDS OF ART IN CONTEMPORARY-ART
In the article the appearance of new types of modern art in the late twentieth and early twenty-first century. Since the
aforementioned chronological new types of links and directions in contemporary art begin a genuine creative game that
gradually develops into a creative outlook of a group of artists. Provides specific examples of how to initially serious
technology or tool is transformed into the psychology of creativity on what you can «play». A further transformed into a art
technology. There are typical examples of constant growth of modern technology, which significantly expands the space of
creative experimentation and in some cases both temporarily blurs the boundaries between audience and artist. Also held
above named pattern between processes and conscious mythologizing «-isms» of art dealers, curators and artists themselves,
with appropriate capacity and rotation of symbolic capital. Where appropriate algorithm derived emergence of new forms of
art in the contemporary-art.
Key words: technology, art, performance, happening, installation, creativity, symbolic capital.
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена з’ясуванню змісту медіакультури як суттєвого елемента діяльності людини в
сучасному інформаційному суспільстві. Визначено основні цілі та завдання медіаосвітньої підготовки
студентів.
Ключові слова: медіакультура, вища освіта, інформаційне суспільство, медіаосвіта.
Постановка проблеми. У реаліях сьогодення
питання розвитку та модернізації вітчизняної системи
вищої освіти стають дедалі суттєвішими для визначення
стратегій і технологій формування нової генерації
українців. Ера інформаційного суспільства породжує
небачені раніше суспільні виклики, змушуючи педагогів
шукати шляхи підготовки студентів до нової соціальної
дійсності.
Сучасні
інформаційно-комунікативні
технології, зокрема супутникове і цифрове телебачення,
інтернет та мобільний зв’язок, трансформують
медіасередовище, а також суттєво впливають на масову
свідомість та традиційні форми культури. Невпинне
поширення цих технологій принципово змінює
світосприйняття людини, закладає сутнісні суперечності
самопізнання, визначення перспектив розвитку і
використання інтелекту особистості, міри її свободи у
мережевому суспільстві. У зв’язку зі стрімким
утвердженням
нового
інформаційного
мислення
предметом наукових дискусій філософів і педагогів,
культурологів і соціологів стає інформаційна культура,
або, як часто її називають, медіакультура. Зважаючи на
це, серед цілого кола проблем, що лежать у площині
сучасної філософії освіти, особливої актуальності
набуло питання становлення медіакультури студентів у
стінах вищих навчальних закладів.
Мета роботи – з’ясувати змістовні ознаки поняття
медіакультури та розкрити значення й особливості
формування її основ у студентському середовищі з
філософської точки зору.
Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що
феномен медіакультури став предметом наукових
міждисциплінарних досліджень ще в ХХ ст. Помітну роль
в його теоретичному осмисленні відіграли такі мислителі,
як Р.Барт, В.Беньямін, Ж.Дерріда, Г.Маркузе, Ж.Бодрійяр,
М.Маклюен [1, с.19]. Філософський спадок у вивченні
фундаментальних основ медіакультури у подальшому
відкрив широкий простір для формування нових
теоретико-методологічних підходів й для педагогіки
вищої школи. Зауважимо, що останнім часом чимало
напрацювань щодо цієї проблематики з’явилося у
вітчизняному науковому просторі, свідченням чого є
дослідження Г. Онкович, Н. Задорожної, Н. Духаніної,
І. Сахневич, Д. Заруби [2, с.298]. Одначе, на сьогоднішній
день зміст терміну «медіакультура» через різноплановість
та складність самого цього феномену ще не знайшов своєї
тематичної
завершеності
та
загальноприйнятого
смислового визначення. Так автори нової редакції

«Концепції впровадження медіаосвіти в Україні»,
ухваленої Президією Національної академії педагогічних
наук України 21 квітня 2016 р., розшифровують його як
«культуру сприймання і виробництва соціальними
групами та соціумом у цілому сукупності інформаційнокомунікаційних засобів, що функціонують у суспільстві,
знакових систем, технологій комунікації, пошуку,
збирання, виробництва і передавання інформації; на
особистісному рівні медіакультура означає здатність
людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно
поводитися в інформаційному середовищі, здійснювати
ціннісно-вольову рефлексивну регуляцію інформаційної
поведінки» [3].
На сучасному етапі об’єктивний характер впливу
медіакультури на буття особистості та соціуму загалом
виявляється в повній мірі, так як її присутність можна
виявити у більшості сфер життя людини. Медіакультура
видозмінює світ людських взаємовідносин, формує
специфічні риси індивідуальної та суспільної свідомості.
Будучи складним явищем у системі самопізнання і
самореалізації
особистості,
вона
безпосередньо
пов’язана з такими категоріями, як природа, діяльність,
мораль, культура. У сучасну інформаційну епоху
впровадження техніки в соціокультурні процеси змінює
характер поля культури, що видається цілком
природнім. Медіакультура насамперед за допомогою
засобів масової інформації залучає людину до участі в
соціальному житті, сприяє її самоутвердженню,
засвоєнню різних соціальних ролей і т.д. Вона регулює
особистісні прагнення й поступки, пропонує можливості
для оцінювання дій інших та пошук смислів суспільного
буття. Можна стверджувати, що новітня інформаційна
культура існує та розвивається за власними законами,
ставши атрибутом сучасного життя, де суспільство й
окрема особистість можуть виступати одночасно і її
творцями, і споживачами.
До важливих базових властивостей медіакультури,
безперечно, можна віднести системність та цілісність,
які вона здатна зберігати в умовах єдиного
медіапростору для всіх членів суспільства. Та поряд з
цим існують певні детермінанти, що порушують цю
цілісність. Ними можуть виступати нерівні можливості
доступу до медіасфери, до поширення інформації, а це
призводитиме до обмеженої участі особистості в
духовному житті суспільства через медіакультурний
процес [4, с.21]. Тому саме цілісність медіакультури,
зумовлена інтеракцією усіх учасників соціальної
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діяльності, стає однією з першочергових умов
особистісного та суспільного розвитку, створюючи
інформаційну взаємодію всередині усіх
форм
суспільного буття.
Важливе значення медіакультури як в осягненні
дійсності, так і в самопізнанні визначається її здатністю
вбирати в себе усі прояви реальності. Це забезпечується
функціонуванням у системі інформаційної культури
таких підсистем, як соціальні інститути, які впливають на
її розвиток і поширення. Також зауважимо, що структурні
компоненти медіакультури тісно взаємопов’язані:
технічний рівень забезпечує матеріалізацію та трансляцію
медіаконтенту в часі та просторі; комунікативний – її
орієнтацію на масову аудиторію.
Проблема дослідження впливу інформаційної
культури на молоде покоління набуває підвищеної ваги
в силу його соціальної, естетичної і моральної незрілості
та відсутності достатнього життєвого досвіду в умовах
практично безперервних трансформацій. Роздумуючи
над реформуванням освітньої галузі в умовах
інформаційного суспільства, американський мислитель
Р.Пауль констатує: «Фундаментальними особливостями
того світу, в який наші студенти входять сьогодні, є
пришвидшені зміни. Це світ множинної інформації, яка
при цьому швидко застаріває. Це світ, де ідеї постійно
реструктуруються,
проходять
перепровірку
і
переосмислення; світ, де ніхто не може вижити з одним
простим способом мислення, де власне мислення
потрібно постійно адаптувати до мислення інших, де
варто поважати прагнення до ясності, точності й
ретельності, де навики роботи повинні постійно
розвиватися і удосконалюватися. Ніколи раніше ми не
стикалися з такою реальністю. Ніколи раніше система
освіти не готувала студентів до такої динаміки змін,
непередбачуваності, складності» [5, с.20].
На певному етапі розвитку сучасної філософії освіти
повстала дилема: чи варто цілеспрямовано навчати
молодь гармонійно співіснувати з інформаційним
простором, чи ж дозволити цим взаєминам бути
некерованими, розраховуючи тільки на синергетичні
процеси самоорганізації? Як наслідок, у науковий
вжиток упроваджується поняття медіаосвіти. Саме ця
галузь, як частина освітнього процесу, повинна
забезпечити формування в студентському середовищі
медіакультури, підготовку особистості до безпечної та
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа,
включаючи як традиційні (друковані видання, радіо,
кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно
опосередковане
спілкування,
інтернет,
мобільна
телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційнокомунікаційних технологій.
На нашу думку, медіаосвітня підготовка в системі
вищої освіти має забезпечити реалізацію цілого ряду
першочергових завдань. По-перше, в реаліях сьогодення
студент має бути інформаційно грамотним та обізнаним,
іншими словами, наділеним розумінням цілісної картини
сучасного світу мас-медіа, знанням його специфіки,
контенту, законів функціонування, тощо. По-друге, така
підготовка повинна мотивувати підростаюче покоління
до рефлексії та критичного осмислення інформації, що
передбачає вміння її аналізувати та інтерпретувати,
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керуючись власним досвідом, особистими запитами та
очікуваннями, соціальним та культурним досвідом.
Особливої актуальності це завдання набуває з огляду
на позицію ряду дослідників, що саме критичне
мислення складе серцевину глобальної освітньої
реформи у ХХІ ст., оскільки сьогодні воно є
фундаментом суспільних перетворень загалом, а дух
критицизму – модусом постнекласичної парадигми
освіти [6, с.31]. По-третє, медіаосвіта має спрямувати
особистість в сферу медійної творчості задля
самовираження та професійного зростання. Є підстави
припускати, що у недалекому майбутньому головним
капіталом буде вже не сама інформація, а її ефективний
виробник. Як наслідок, здібності до переробки
інформації будуть підвищуватися в ціні і стануть
запорукою успіху особи в умовах інформаційного
суспільства [7, с.304]. По-четверте, у студентської
молоді в навчально-виховному процесі потрібно
сформувати своєрідний медіаімунітет, як інструмент
запобігання дії руйнівних інформаційних впливів та
засіб забезпечення внутрішнього психологічного
комфорту. По-п’яте, медіаосвітня підготовка повинна
посприяти соціалізації студентів та встановленні
діалогу на різних рівнях між усіма учасниками
комунікації і взаємодії в освітньому просторі вищого
навчального закладу. Рівень розвитку сучасних засобів
комунікації і особливості їх всебічного впливу на
особистість доводять, що медіа – один з факторів
практичної реалізації теорії діалогу культур. Врешті,
аксіологічний характер гуманістичної парадигми
виховання, яка у центр своїх досліджень поставила
людину як головну соціальну цінність, утверджує саме
міжкультурний діалог як методологічний принцип
сучасної моделі вищої освіти.
Висновки. Зрозуміло, що в рамках даного
дослідження складно викласти усі сутнісні ознаки
феномену медіакультури та всебічно розкрити її місце в
сучасних освітніх процесах. Разом із тим доконаним
фактом є те, що в умовах нової інформаційної цивілізації
людина ХХІ ст. за допомогою медіакультурного
продукту намагається сприймати світ та пізнавати себе.
Для майбутніх фахівців різних спеціальностей, які
здобувають освіту у стінах вищих навчальних закладів,
оволодіння елементами нової інформаційної культури на
основі певних стандартів є важливою складовою
формування професійної компетентності та гуманітарної
підготовки – ключових інструментів успішної життєвої
особистісної реалізації.
Безумовно,
що
формування
медіакультури
особистості варто розглядати як динамічний і
безперервний процес, що визначається мінливістю
самого інформаційного середовища. Реалізація цього
завдання забезпечується цілим комплексом заходів та
технологій, серед яких одне з чільних місць займає
медіаосвіта – дієвий чинник модернізації вітчизняної
вищої школи. Таким чином, можемо ствердно сказати,
що в гуманітарній науці нова система інформаційного
суспільства у просторі медіакультури потребуватиме
свого подальшого осмислення як у контексті наявних
теоретичних розробок, так і накопиченого практичного
досвіду.
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FORMATION OF MEDIA CULTURE OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION
SOCIETY: PHILOSOPHICAL ASPECT
The article focuses on the content of media culture as an essential element of activity of a person in the modern information
society. The main goals and tasks of media education of students are defined here too.
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СЕКТОЗНАВСТВО: БОГОСЛОВСЬКА ДИСЦИПЛІНА АБО
МЕТАТЕОРІЯ НОВИХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ?
У статті розглядається авторська концепція релігієзнавчої експертизи нових релігійних на прикладі
діяльності православної церкви в дореволюційний час, особливостей сучасних шкіл сектознавства та їх
форми втілення в правове поле держави.
Ключові слова: релігієзнавча експертиза, духовна експертиза, нові релігійні рухи, сектознавство.
Постановка
проблеми.
Виникнення
певної
соціальної напруженості в області релігійної сфери
стало відповідною реакцією на відсутність з боку
наукової громадськості адекватної реакції на рішення
проблеми розуміння релігієзнавчої експертизи нових
релігійних рухів. Сьогодні прийнято розглядати цю
проблему в призмі дихотомічних методологій церкви і
науки, але наш погляд проблема лежить набагато
глибше і пов'язана в сучасності з існуванням поняття
«світська держава». Чому саме з ним? Тому що
експертиза у справах релігії в історії виникає в той
момент, коли відбувається видозміна моделей відносин
між церквою і державою, на основі виділилися з цього
процесу різних ідеологій, надалі і впливають як підставу
для різних методологій оцінки НРР. Ось чому необхідно
перш вивчити історичне буття релілігіозних традицій,
які задають правову форму ставлення до НРР. Потім
виявити методологічні концепції, що розкривають їх
сутність. І тоді ми зможемо підійти до розуміння
проблематики і можливостей релігієзнавчої експертизи
нових релігійних рухів.
Мета роботи. Проаналізувати історико-онтологічну,
гноссіологіческі-методологічну та феноменологическую
форму релігієзнавчої експертизи НРР, що здійснюються
Православною Церквою на основі робіт Ю.В.Тихонравова,
А.М.Бобріщева-Пушкіна, А.Л.Дворкіна, В.А. Мартиновича,
А.І. Хвиля-Олінтера та ін .
Виклад основного матеріалу. На наш погляд
виникнення і розвиток релігій в призмі розвитку держав
і відносин з ним, виникнення, розвиток і автономізації і
універсалізації права, як складових і вийшли з перших і
других призводить до трьох фундаментальних форм
релігієзнавчої експертизи НРР: 1) історико-онтологічний
– виникає і розвивається при монопольному пануванні і
вплив однієї конфесії. Формує історичне втілення
відносин традиції до нових релігійних рухів (НРР).
Безпосередньо – заборонна форма, характерна для
ранньої
апологетики,
переходить
в
каральну,
підтримувану і регламентовану самі державою і
залежить
від
стадій
відокремлення
права;
2) гноссіологіческо-методологічний.
Це
теоретикометодологічний пошук і розвиток різних видів знання
про релігію. НРР, з'явившись каталізатором цього
процесу, привели до переосмислення розуміння проблем
всього релігієзнавчого корпусу. Тут виникло кілька шкіл:
а) частнорелігіоведческій об'єктивізм; б) догматичний і
деструктивний конфесійний норматівізм; в) правовий

абсолютизм і нігілізм; 3) феноменологічний – сучасна
форма існування експертизи НРР на основі різних
моделей теорії «соціального партнерства». Розглянемо
концепцію на прикладі діяльності православної церкви
1. Історико-онтологічний горизонт релігієзнавчої
експертизи НРР. Як вірно зауважив у своїй роботі
Ю.В. Тихонравов «Судове релігієзнавство», першої
поставила питання про необхідність розробки поняття
релігієзнавчої експертизи, - існує сутнісна єдність релігії
і права [1, с.14-60]. Серед авторів, які створили значні
концепції як в релігієзнавстві, так і в правознавстві, ми
знаходимо імена Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера,
Е.Дюркгейм, Р.К.Мертона, Б.Малиновського, П.Сорокіна,
З. Фрейда, К. Штюбеля, С.В. Познишева і ін. Відповідно
до зазначеного підходом, всяке право є, в кінцевому
рахунку, підсумок еволюції релігійних підстав людської
активності. В релігії криється гранична основа, джерело
всякого права. Право виникає безпосередньо з вимог
релігійної ідеї лише тоді, коли група людей, одержимих
цією ідеєю, силою підпорядковує собі групу людей, які
не поділяють даних релігійних переконань.
З іншого боку панування тієї чи іншої конфесії часто
виражалося в тому, що дана конфесія встановлювала
правову систему, керуючись своєю релігійною ідеєю.
Носії релігійної ідеї, які встановлюють правову систему,
природно вкладають в неї, перш за все, свої релігійні
цінності, а ці цінності, в свою чергу, для них самих
носять сакральний характер, тобто мають свій кінцевий
джерело, згідно з їхніми уявленнями, в божественній
волі, в космічному законі і т.п. Саме ці уявлення
породжують так звані «теологічні школи права», відомі з
давніх-давен і відтворюють правові встановлення
безпосередньо до вищих основам світобудови.
Для конфесійного панування характерна тісний
зв'язок правової системи з панівною релігією.
Імперативи права і імперативи релігії в даному випадку,
як правило, не тільки суперечать один одному, а й один
одного підтримують і закріплюють. Право закріплює
панівний статус основної релігії, релігія висвітлює
існуючий правопорядок. Часто ядро правових
імперативів генетично прямо перегукується з релігійним
імперативів; і в цьому випадку порушення закону є
одночасно гріхом чи злочином в релігійному сенсі. Іноді
релігійні імперативи набувають статусу правових, і тоді
відхилення від релігійних норм караються законом.
Саме в такого роду суспільствах існують релігійні
злочину.
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В основі такої взаємодії, лежать різні процеси, які з
одного боку призводять до внутрішньої структуризації
вчення, додаванню релігійного канону, а з іншого,
виникнення комунікативних механізмів, що дозволяють
поширювати вчення вшир, створення певних механізмів
контролю за тим, як здійснюється релігійна комунікація.
До механізмів такого роду відносяться церковна
цензура, спеціальне конфесійне редагування, спеціальні
правила, що регулюють циркуляцію конфесійних текстів
в соціумі (індекси заборонених книг; заборона читати ті
чи інші релігійні книги і т.п.).
Наприклад, одними з перших хто звернув увагу на
необхідність вироблення спеціальної процедури для
аналізу одного віровчення іншим можна зустріти вже в
індійській філософсько-релігійної думки [2, с.18-20]. Тут
виникає одне з перших уявлень про існування якогось
вихідного «авторитетного» критерію, щодо якого, одні
школи противополагались іншим, одні розумілися як
«теїстичні», «ортодоксальні», «традиційні» – інші як
«атеїстичні», «неортодоксальні», «нетрадиційні». Цікавим
наслідком такої процедури з'явилася виникнення
численної філософської літератури як результат взаємної
критики різних шкіл, на основі якої, стало можливим
історична реконструкція зниклих віровчень.
У нашому випадку з моменту заснування
християнства церква змушена була відстоювати своє
віровчення. Головним і ефективним засобом цієї
боротьби були церковні Собори, причиною скликання
яких було, як правило, поява і поширення тієї чи іншої
єресі. Так само велике значення мали полемічні твори,
які або передували Собори, або розширювали їх
постанови, а як наслідок Церква сформулювала основні
догмати у відповідь на спроби спотворити її вчення.
Введення християнство на Київській Русі ставило
перед державою вже інші завдання. Йому було потрібно
реформування законодавчої і виконавчої системи, яке
могло бути запозичене з більш досконалої на той момент
християнської релігії. Недарма, в античності під
поняттям релігія – розуміються корисні вірування для
держави, де релігія тільки може бути однією-це саме
християнство. Результат такого вибору, перетворив
вихідну релігію і в підсумку привів до створення
поліцейської релігії.
Православ'я синодального періоду вирішило питання
релігійного контролю, існуванням церковного суду,
введенням
духовної
цензури,
насильницьким
насадження православ'я серед народностей, створенні
монастирських в'язниць,
використанні
практики
анафемствованія, появою духовної експертизи в судових
інстанціях держави і дисципліни сектознавства.
Введення святійшого урядового синоду – вищого
органу церковно-державного управління Російською
церквою в синодальний період, видозмінив православну
церкву. Вперше в історії виникає світський орган, що є
вищою адміністративною та судовою інстанцією
Російської церкви. Йому належало право (за згодою
верховної влади) відкривати нові кафедри, обирати і
поставляти єпископів, встановлювати церковні свята та
обряди, канонізувати святих, здійснювати цензуру щодо
творів
богословського,
церковно-історичного
та
канонічного змісту. Йому належало право суду першої

інстанції щодо єпископів, обвинувачених в скоєнні
антиканонічних діянь, також Синод мав право виносити
остаточні рішення зі шлюборозлучних справ, справ про
зняття з духовних осіб сану, про надання мирян анафемі;
питання духовної просвіти народу також входили у
відання Синоду. Синод діяв від імені Імператора,
розпорядження якого у церковних справах були
остаточними і обов'язковими для Синоду.
До 18 ст. багато монастирів царської Росії грали роль
державних в'язниць, в які полягали особи, обвинувачені
в релігійному вільнодумстві, учасники антицерковних
рухів, а також боролися проти самодержавства,
учасники революційного руху. В окремих випадках
учасників
антицерковних
виступів,
сектантів
оголошували
божевільними
і
відправляли
до
психіатричних лікарень. Монастирське висновок – одне
з найтяжчих покарань, що застосовуються православною
церквою з давніх-давен. При посиланні і ув'язненні в
монастирі переслідувалося три мети – позбавити волі
(покарати), припинити пропаганду ідей і змусити
покаятися (привести знову в лоно православної церкви).
Наприклад, найчастіше, монастирському висновку в
Соловках піддавалися ватажки і керівники розколу,
засновники і головні діячі різних сект. Нестерпні умови
життя і зміст було настільки жахливим, а терміни
ув'язнення настільки великі (20 – 60 років і більше), що
багато звідти не поверталися, а якщо це вдавалося, то
психічно хворими. Можна припустити, що одна з
найсумніших сторінок в історії православ'я. Тільки страх
перед революційними процесами в суспільстві змусив
переглянути ставлення до монастирських тюрмах і
закрити їх до кінця 19 – початку 20 ст. [3, С.9-71].
Ще однією віхою, в якій виявилася, обмежувальна
діяльність церкви для держави, було виникнення
цензури. Суд Церкви про псевдовчення і нагляд над
виданням і поширенням книг називався в широкому
сенсі слова духовною цензурою. Вона полягала в
засудженні творів, які проповідували псевдовчення, і в
забороні православним читати їх. Державна влада
слідом за засудженням єресі видавала розпорядження
про спалення творів єретиків. Надалі твору не
спалювалися, а відбиралися в патріаршу бібліотеку.
Новий спосіб вилучення єретичних книг мав ту
перевагу, що в разі потреби можна було за збереженими
книгам ретельніше вивчити характер єресі, щоб
успішніше протидіяти їй. У синодальну епоху вищим
установа духовної цензури був Св. Синод; йому була
підпорядкована вся цензурна служба. Духовної цензурі
піддавалися не тільки призначені для друку твори
духовного змісту, але і світські книги і статті, якщо
світські цензори знаходили в них місця духовного
змісту, що відносяться до догматам віри або Святого
Письма.
Відлучення від церкви, як церковне покарання,
практикувалося досить широко, в залежності від
характеру і суворості його наслідків, воно називалося ще
«анафемою» Православна церква також застосовувала
відлучення не тільки до окремих осіб, а й до цілих
містах і областях. Це був один із способів боротьби за
свої привілеї, За допомогою відлучення, церква і уряд
розправлялися з антицерковними рухами, які брали
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форму єресей і розколу. Особи, які зазнали відлучення,
позбавлялися громадянських прав, не допускалися до
комерційних справах, вони були «немов заарештовані».
Анафема
застосовувалася
також
для
захисту
встановленого за Петра I порядку престолонаслідування
і для затвердження божественного походження царської
влади. Таким чином, протягом багатьох століть
відлучення і анафема використовувалися православною
церквою для захисту самодержавства і привілеїв церкви,
для боротьби з НРР.
Поява дисципліни «сектознавства» в 1912 р. і
«духовної експертизи», що виникла на її основі,
остаточно підвело підсумки розвитку цієї симфонії,
позначило необхідність якоїсь теоретичної методології
служить механізмом контролю релігійної свободи в
державі. Її поява була наслідком судової реформи, в
результаті
якої,
світське
право
все
більше
відокремлювався і набувало автономний статус, а церква
втрачала можливість прямого, безпосереднього впливу
на судові рішення. Перенесення відповідальності на
експерта, викликав з одного боку необхідність введення
нової дисципліни, розвитку доказової бази проти сект, з
іншого, перетворив «духовних експертів» в інквізиторів,
обрушивши на них весь шквал критики.
Юристи того часу активно критикують духовну
експертизу, вказуючи що методологія, заснована на
догматичному розходженні релігійних рухів, не може
бути використана в суді. Основна думка робіт зводиться
визнання безплідності боротьби світськими засобами з
відпадінням від православ'я. 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. 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 [4,
с.140-143].
2. Гноссіологіческо-методологічний горизонт релігієзнавчої експертизи НРР. Виникнення і розвиток НРР
активовано
пізнавальні
процеси
щодо
релігії.
Відсутність адекватної теорії НРР, їх не вписуваність в
сформовані раніше уявлення про визначення та
класифікації
релігії
стимулювали
теоретичні
дослідження
в
різних
школах,
розгорнули
гноссіологіческі-методологічний ракурс релігієзнавчої
експертизи НРР. При чому не залежно від школи, що
відроджується сектознавство в православної церкви,
розвиваючи себе в полеміці з частнонауковим
релігієзнавством і правом, почав намагатися до нової
форми і відповідно до єдиної наукової мови, усталеної в
сучасному суспільстві. Наприклад, В.Ю. Пітанов в своїй
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роботі «Введення в сектознавство» говорить, що при
написанні апологетичних і полемічних робіт, як
правильно побудувати структуру такої роботи і як
уберегтися від судового переслідування. Більш того в
публікації розгортаються цілі дискусії між сучасними
богословами про статус їхніх робіт на відповідність тим
або іншим критеріям.
Перший
підхід – «догматичний
конфесійний
нормативізм». Відродженню історичного сектознавства
присвячує себе перша школа. Відповідно відродження
традиційного найменування НРР як єресі й секти,
запропонувати «святоотцівський підхід» як єдиний
«критерій» і «джерело» богослов'я і будувати
класифікації на основі історичного поділу всіх сект на –
раціоналістичні і містичні. Крім того, слід зауважити,
історично богослов'я складається під впливом полеміки
з єресями. Тому існування сучасних НРР це необхідний
етап для існування самих традиційних релігій, в них
оживає методологічне минуле традицій [5, с.253-296].
Другий
підхід – «деструктивний
конфесійний
нормативізм», виник і знайшов своє втілення в роботах
А.Л. Дворкіна і його прихильників. Випущена його
книга «Сектоведение. Тоталітарні секти. Досвід
систематичного дослідження »піддалася багатосторонній
критиці. Заявивши про необхідність нового підходу в
«сектознавство», з метою «поширення більш повної і
об'єктивної інформації про небезпечні організації з
метою запобігання потрапляння в них нових членів і
допомоги тим, хто вже перебуває з виходом з них», він
запропонував використовувати будь-які матеріали, які
можуть скомпрометувати НРР, висвітлити в них
негативні сторони, з метою боротьби з ними. Тому його
підхід можна було б так само позначити як
«негативний», «негативне» богослов'я.
Незвичайне
позиціонування
книги,
різкі
висловлювання з приводу деяких НРР викликали бурю
критики, як зі сторони світських вчених, так і з боку
православних
богословів.
Так
М.Н. Кузнецов,
І.А. Кольченко, С.А. Шатохін в своїх рецензіях
відзначають велику плутанину в теоретичній частині
роботи, на відсутність логіки, присутність безлічі
протиріч при описі класифікації і ознак сект. Навіть
оголошує книгу «єретичною», як і не збігається з
позицією традиційного православ'я. Звідси вказують на
неможливість використання даної книги для навчання.
Кольченко вважає, що поняття «тоталітарна секта»,
штучно прийшло в богослов'я «з лексикону ліберальнодемократичної ідеології», з позиції цієї ідеології може
бути віднесено до будь-якої релігії і церкви, включаючи
християнську церкву. Детально розглядаючи главу про
саєнтології, Кольченко характеризує її як «абсолютно
безпорадну, марну», що містить «беззмістовні і
бездоказові речі» відзначаючи також, що тим самим
книга грає на користь саєнтологів, які на її прикладі
можуть легко довести некомпетентність РПЦ в питаннях
своєї релігії. С.А. Шатохін також знаходить неприпустимою міститься в книзі підміну поняття «секта»
поняттями «тоталітарна секта» і «деструктивна релігійна
група». Але в свою чергу він зазнача, що деякі розділи
книги «можуть використовуватися в якості добірок
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інформаційних матеріалів», але тільки після ретельної
перевірки матеріалу і видалення з деяких глав [6, с.4-174].
Однак, як зазначає сам Дворкін, книга багато разів
перевидавалася і зазнала суттєвої редакції. Вона
рекомендована або використовується в якості
навчального матеріалу, цитується в багатьох дисертаціях
і монографіях. На нього посилається прокуратура як на
основне джерело по темі сектантства. Більш того
структурні зміни останньої редакції нагадують вже
новий формат – енциклопедії з історії НРР. І справа не в
тому, що Дворкін видав щось «єретичні», питання яке
він поставив – як може продовжувати себе православне
сектознавство в сучасному світі?. Його позиція – пошук
шляхів виходу з глухого кута традиційного історичного
підходу.
Основна ідея концепції – введення такого поняття
НРР, яке б дозволило вказати на його небезпечний
характер як для церкви, так і для суспільства і держави.
Як відзначають дослідники поняття «тоталітарної
секти», введене їм в 90-х, відповідає англійському
терміну Destructive cult в тому вигляді, в якому він
запропонований Стівеном Хассеном. Його опонент
Е.Н. Волков вважає, що термін «деструктивний культ»
краще, «тому що дозволяє розглянути більш широке
коло внутрішньо однорідних явищ при більш точному
відображенні їх сутності. За цим терміном виділена не
організація життєдіяльності даних груп, а головний
результат їх практики – руйнування особистості [7, с.8793]. Критика даного поняття широко представлена в
дослідженнях, тому детально тут зупинятися не будемо.
Дворкін пропонує градацію організацій за ступенем
їх небезпеки і віддаленості або від Православ'я, або від
діючої релігійної традиції. Звичайно, пропонована їм
ієрархія релігійних груп виглядає так: православна
церква; інославні конфесії (католицизм і протестантизм,
де до останнього належать найбільш консервативні
рухи, що виникли в епоху Реформації); класичні секти
(«маргінальні по відношенню до християнства групи»);
традиційні іновірські релігії: іслам, іудаїзм, буддизм і т.
д. (крім сект, що виникли на їх основі); тоталітарні
секти; комерційні культи [8, с.40-45].
На наш погляд оснавная ідея закладена в концепцію
Дворкіна – це процес перенесення вже традиційного
богослов'я, з його догматичної складової, аналізу
священного писання і додання і ін. На інші
нехрестіанскіе релігії, з подальшою реконструкцією ідей
за принципом подібності (хрістіаноцентрізма). На основі
чого Дворкін отримав елементи (пункти) аналіз яких,
стає об'єктом критики НРР.
Третій підхід – «сектоведческій універсалізм», який
розвивається як синтез і завершення розвитку його
видів, так як його автор розширює межі сектознавства і
говорить про нього як універсальний підхід до НРР.
В.А. Мартинович пише, що сектознавство в сучасності
зазнає серйозних структурних і змістовних змін. Поперше, посилюється професіоналізація і внутрішня
спеціалізація шкіл сектознавства. По-друге, відбувається
об'єднання розрізнених центрів і фахівців з вивчення
НРР в міжнародні асоціації в межах різних шкіл
сектознавства.
По-третє,
академічна
школа
сектознавства об'єднує зусилля з антисектантської і

прокультовой шкіл з метою глибокого всебічного
розуміння феномену НРР і пом'якшення постійно
ведеться дуже жорсткої полеміки між ними. Почетверте,
посилюється
всебічна
політизація
і
ідеологізація більшості шкіл сектознавства. Конфлікти
сектознавців навколо сект все частіше ставляться в
залежність від політичної ситуації в регіоні. Секти і
сектознавці все частіше потрапляють в поле зору
політиків і окремих політичних партій, що прагнуть з їх
допомогою вирішувати свої нагальні проблеми.
Ізоляція православного сектознавства, неготовність
його до розуміння нових, світських форм сектантства,
неможливість дати богословську оцінку навчанням тих
культів, в яких це вчення або взагалі відсутня, або являє
собою набір безглуздих тверджень з області, наприклад,
фізики або астрономії, запозичення зі світського
антікультового і академічної шкіл сектознавства веде до
постановки цілого ряду нових, фундаментальних питань
православного сектознавства, питання про своїх
кордонах. Однак незалежно від цього в наш час
православні сектознавці повинні знати всі основні
теоретичні конструкції всіх без винятку шкіл
сектознавства [9, с.55-59].
У підсумку свою позицію, протиставляючи світським
школам, сам в процесі аналізу настільки широко
використовує роботи в цих школах, що його
сектознавство набуває універсальні риси, в яких
розмиваються його критерії конфесійної приналежності,
а його помірне сектознавство перетворюється в в
всеохоплюючу
метаметадологію
НРР.
(Автор
позиціонує себе на перекладі безлічі робіт і опорі на них,
раніше не відомих). Відповідно: 1) Він приходить до
поняття НРР – як універсальної термінології, хоча не
позбавленої
недоліків.
Каже
про
закінчення
термінологічних суперечок (хоча це може тільки
означати, що активне дослідження НРР прийшло в новий
ракурс – з релігієзнавчих -богословского універсалізму в
правовій абсолютизм); 2. Пропонує класифікацію НРР
як би в рамках святоотеческого підходу, але при цьому
спираючись на дані соціології і психології та ін.;
3) Публікує безліч робіт, які розкривають його позицію [10, с.13-379].
3. Феноменологический
ракурс
релігієзнавчої
експертизи НРР. Виходячи з того що експертиза як
поняття своїм корінням сягає в систему права, а релігія в
умовах «світської держави» шукає нове історичне
втілення в його межах, цікавим можуть бути сучасні
концепції, в яких союзи між державою (його соціальними
формами) і різними релігійними організаціями
реалізуються в нових формах «партнерства». Недарма,
НРР в Японії назвали релігіями – містками, так як всі
релігії продовжують своє історичне буття, шукають нову
форму, яка дозволяє їх ідентифікувати як НРР,
незалежно це колишня традиційна релігія або її сучасна
модифікація. Вся тільки різниця в тому, що традиційні
релігії отримали своє «історичне буття», і зафіксували
себе для нас вже в якісь «статичні» форми (сформовані
елементи культури), на відміну від молодих релігій,
релігій без історії (кінця історії), Постісторичний
релігій, конфлікт яких між собою і «старими» утворює їх
нову історію.
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В індустріально розвинених країнах соціальне
партнерство приймає різні форми. Так звана
корпоративістського система передбачає використання
спеціальних органів, процедур і механізмів. Вона набула
поширення в Австрії, Швеції, Японії, ФРН, Швейцарії,
Нідерландах.
В Австрії,
наприклад,
соціальне
партнерство реалізується за допомогою широкої мережі
консультативних рад, комітетів, різних комісій. У
країнах,
де
спеціальні
інститути
соціального
партнерства відсутні, діє так звана плюралістична
система (Великобританія, США, Канада). Тут
узгодження суперечливих інтересів здійснюється на
рівні всього суспільства за допомогою звичайного
політичного процесу (партій, парламентів) і розвитку
співпраці між окремими релігіями і державою.
Подібним же чином, спеціальне дослідження НРР на
державному рівні в Росії вилилося в три специфічні
форми, боротьба між якими ставилося вже не до
проблем методології, а проблемам ідеологічної політики
держави. Так, по-перше виникло експертне рух і
експертна рада для проведення державної релігієзнавчої
експертизи, як рефлексивна форма окремих видів
релігієзнавства як прояв світських ідеологій за ними
стоять; по-друге створення різних місій, братств, ідеї
духовної безпеки як прояв релігійних ідеологій; потретє, створення правових центрів, як наддержавних
форм регулювання життя НРР. У чому особливість
таких комісій, комітетів і т.д. – вони функціонують не
самостійно, а є новою формою ідеологічної машини
світської держави. За допомогою них держава може
надавати прихований вплив на ті чи інші процеси, що
відбуваються в суспільстві, особливо в області релігії,
але не тільки всередині, а й зовні тобто за кордоном.
При чому дійсні мотиви, які стоять за цим, можуть бути
відразу не видно, а проявлятися тільки згодом.
У нашому випадку в якості такого прикладу можуть
бути розглянута ідея «соціального партнерства», що
реалізується російською православною церквою [11,
c.55]. Кандидат юридичних наук, священнослужитель
Руської Православної Церкви Московського Патріархату
А.І. Хвиля-Оліентер запропонував концепцію духовної
безпеки. Будучи фахівцем в області розробки і
оптимізації програмно-математичного, інфологіческого і
правового забезпечення, а також
експлуатації
експертних автоматизованих інформаційних систем,
систем автоматизованої класифікації і розпізнавання
криміналістичних об'єктів і експертного інформаційного
забезпечення розкриття і розслідування злочинів, він на
міждисциплінарної основі (на стику криміналістики і
релігієзнавства) спробував створити теоретичну модель
союзу між РПЦ і державою в питанні духовно-релі
гіозние безпеки. У чому її суть. Автор загальними
формулюваннями пише, що духовна безпека держави є
невід'ємною
частиною
національної
безпеки.
Національна, державна та конституційна безпеку в
цілому є ступінь захищеності особистості, сім'ї,
суспільства і держави [11, с.10]. Безпека досягається
проведенням єдиної державної політики в галузі
забезпечення безпеки, системою заходів економічного,
політичного, організаційного та іншого характеру,
адекватних загрозам життєво важливим інтересам
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особистості, суспільства і держави. Але далі зауважує,
що світське право регулює не більше 50 відсотків
суспільних відносин, а решта входить в сферу традицій,
обрядів, конкретних релігій, світоглядів. Але різні релігії
мають неоднакові, часто протилежні, погляди на право,
державність,
моральність.
Прихід
до
влади
прихильників тих чи інших релігійних поглядів,
особливо
деструктивних,
загрожує конкретними
наслідками.
Тому необхідна «правильна» релігія. Держава в
порядку справедливості та самозбереження має
віддавати перевагу традиційним творчим релігій, тобто
таким, які внесли і вносять помітний і стійкий
позитивний (творчий) внесок в історію, традиції,
культуру, мову і самосвідомість народу, держави,
людства. І після автор приходить до думки, що така
релігія одна і це православ'я.
Автор говорить про необхідність введення безлічі
понять: «духовність», «творча духовність», «деструктивна
духовність», «справжнє віровчення», «деструктивний
культ», «псевдорелігія», «традиційна творча релігія» і
т.д. Навіть побіжний аналіз показує, концепція пропонує
повернути традиційні релігії в правове поле держави.
Так само відразу звертає на себе увагу автором занадто
вузьке розуміння поняття духовності, моральності,
тільки як елемент розвитку релігійної культури, як
форма утвердження принципів нормативності для всього
суспільства.
На цьому тлі «созидательность» і «деструктивність»
отримує дуже примітивне визначення, де перше - будьяка дія, спрямована на поліпшення позитивних процесів,
а друге - його руйнування. Але світ не ділиться на біле і
чорне. За таким тлумаченням виникає підміна понять.
Коли оцінюється роль православної церкви, виділяються
окремі процеси, пов'язані з діяльністю церкви та її ролі в
розвитку суспільства, коли ж оцінюються НРР
(деструктивні культи по термінології А.Х. Оліентера)
розуміється їх поточна в основному антисоціальна
діяльність. Тим самим автор виявляє проблему «стали»
традиційних релігій і знаходяться в процесі
«самовизначення» молодих релігій. В цьому сенсі, не
будь-яка дія НРР, вирване з контексту історії і взяте в
певний момент, не завжди є злом для суспільства.
Наприклад, «проблема переливання крові» Свідків
Єгови, необов'язково повинна розглядатися як
положення підриває здоров'я людини, інакше пост,
безшлюбність в православ'ї можна інтерпретувати тим
же чином. Коли ж автор описує іслам, то як би
ненароком посилається на роботи психіатрів, що
одкровення Мухаммеда це шизофренія, то забуває, що
аналогічно можна привести і по засновнику
християнства, так само як і факт його історичного
існування не є доведеним і в такому ракурсі можна
розглянути все християнство.
Тому, коли автор публікує відомості про інші релігії
(буддизму, іудаїзму та ісламу), взяті поза контекстом різні
уривки зі священних текстів- виникає подвійне бажання.
За початковим імпульсом, пов'язаних з деяким
захопленням
з
приводу
можливого
духовного
відродження суспільства, приходиш в результаті до жаху
від можливих наслідків такого співробітництва між
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традиційними релігіями і державою. Не дивно, що в
результаті кінцевою метою і істинним мотивом є
обмеження діяльності будь-якої релігії що не вписується
не просто в православ'я, а взагалі РПЦ Московського
Патріархату, під приводом боротьби з деструктивними
НРР. Звідси розгорнуті класифікаційні таблиці по
отриманню кількості балів, що служать
для
криміналістичної оцінкою того чи іншого релігійного
руху його ступеня деструктивності або творення, в
реальності виявляються простим відмінністю православ'я
від будь-якої іншої релігії. Але не можна ж оцінювати
інші релігії тільки на тій підставі що вони інші.
Висновок. Головний підсумок подібних ініціатив,
повинен бути такий, щоб в результаті діяльність таких
традицій була зведена до повторення історичного
онторелігіогенезу, як уже склався досвіду реалізації
відпрацьованих технологій роботи у взаємодії з
державою, або нових, наприклад, контроль і підтримка
релігійного теерорізма, різних гібридних викликів на
релігійній основі, поверненню до монархії.
На наш погляд, для реалізації такого завдання
(ініціативи з боку церкви з регулювання духовного
життя суспільства), повинна існувати вертикаль
принципів, що задається градусом наукових досліджень
в державі і зміни правових законів, що регулюють
діяльність релігій в державі. Три процесу прагнуть до
автономії, повинні стати знову одним. Але чи означає це
кінець існування світської держави? На це питання поки
немає відповіді.
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ЖЕНЩИНА В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассматривается проблема постфеминизма в постмодернистской философии. Раскрывается
новый постфеминистический дискурс в контексте взаимного влияния феминизма и постмодернизма.
Доказывается, что не только постмодернизм оказал влияние на феминизм (постфеминизм), но и
наоборот, постмодернизм стал возможен отчасти благодаря тому влиянию, который оказал феминизм на
культуру в целом и на стратегии рассуждения о гендере в частности.
Ключевые слова: гендер, деконструктивизм, пол, постмодернизм, постфеминизм, феминизм, I.
Постановка проблемы. Парадигмальные отношения
между феминизмом и постфеминизмом столь же
неоднозначны, как и отношения между модернизмом и
постмодернизмом. Феминизм одновременно является как
критикой, так и защитой модернизма в дебатах между
модернизмом и постмодернизмом о современном
субъекте и его месте в структуре социальной теории и
практики; односторонность модернизма для феминизма
проявляется в том, что модернизм не может адекватно
отразить многосторонность и различия в современной
культуре. Поэтому дискурс феминизма в современной
культуре содержит существенные противоречия в
собственной структуре: с одной стороны, продолжает попрежнему использовать эгалитарную риторику в
политических требованиях, с другой стороны, использует
постмодернистскую
концепцию
«различия»
как
доминирующую концептуальную, философскую и
культурную структуру. Теоретики постфеминизма
упрекают поэтому классиков «второй волны» феминизма
– таких как Нэнси Чодоров, Энн Фергюсон, Кэтрин
МакКиннон и других – в биологическом эссенциализме,
редукционизме, недостатке кросс-культурных подходов и
жестком социальном конструктивизме.
В свою очередь, феминистские теоретики критикуют
постфеминизм и постмодернистский феминизм за
скептическое отношение к категории гендера и за
нечувствительность к проблеме гендерного неравенства.
Шейла Бенхабиб отмечает, что при выработке
альтернативной эпистемологической позиции феминизм
90-х годов должен, в то же время, по-прежнему
использовать понятие гендера как продуктивное понятие
для анализа положения женщин в новых теоретических
условиях [1], а Сильвия Волби, например, настаивает,
что несмотря на признание в феминизме множественности концептуально-политических подходов и позиций,
на уровне индивидуальной феминистской прагматики и
индивидуальной
активности
нельзя
избегать
феминистской определенности и феминистского единства
[1]. Кроме того, позиция «смерти (мужского) субъекта»
постмодернистского феминизма признаётся достаточно
проблематичной
с
точки
зрения
либерального
«феминизма равенства», так как может поставить под
сомнение как освободительные идеалы женского
движения, так и задачи освобождения женской
субъективности (в этом смысле характерно название
диалога между Лаурой Ли Даунс и Джоан Скотт: «Если

«женщина» всего лишь пустая категория, почему же я
боюсь гулять по ночам одна? Политики идентификации
сталкиваются с постмодернистским субъектом» [1]. По
мнению Шейлы Бенхабиб, постмодернистский феминизм
ставит под сомнение политическую динамику феминизма
и освободительные задачи женского движения в современной культуре; кроме того, она считает проблематичной
постмодернистскую позицию «смерти истории» и
замену ее историей других маргинальных групп в
культуре, так как в ней женщина по-прежнему, как и в
традиционной истории, не может занимать центрального
места (занимая его наравне с другими маргинальными
группами). По мнению Бенхабиб, предложенная
либеральным феминизмом замена общеисторической
концепции женской историей, то есть тем, что называется
«ее историей» – herstory, представляется более продуктивной
для идеологических задач феминизма.
Джудит Батлер, отвечая на концептуальные упреки
со стороны феминистских теоретиков, утверждает, что
феминизм в конце XX века должен стать более
самокритичным и учитывать обнаруженные в
феминистском дискурсе 90-х годов «политики
исключения», через которые, как оказывается,
производится феминистский субъект (исключение
черных, постколониальных и восточноевропейских
женщин,
исключение
маргинальных
форм
сексуальности и т.п.). Поэтому, по ее мнению, все
категории, используемые феминизмом в политической
борьбе (включая саму категорию «женщины»), должны
быть
открыты
сегодня
для
вопрошания
и
переформулировки. Феминизм, по ее мнению,
оборачивается в постмодернистский проект не как в
нечто чуждое, но как в критическую концепцию,
способную продвинуть феминистский проект вперед и
реализовать наконец то, что называется «радикальнодемократическим феминистским обещанием» [1].
Поэтому, по словам Джудит Батлер, на сегодняшний
день феминистская теория должна выступать не
основой, основанием или даже методологией, но, скорее,
поставленным, но неразрешенным вопросом. Хотя, по её
мнению, в современной феминистской теории
существуют многочисленные противоречия и дебаты
между феминизмом и постмодернистским феминизмом,
однако в то же время способность феминизма включать
в теорию и практику концепцию «различия» означает
возможность дальнейших теоретических и социальных
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изменений в феминизме, соответствующих политической
и культурной ситуации конца XX века.
Постфеминизм, по словам Терезы де Лауретис, означает
«оборачивание» феминистского дискурса на собственные
основания – как основания дискурса, так и политических
практик. В целом этот процесс знаменует собой не просто
расширение или реконфигурацию границ феминизма, но,
по словам де Лауретис, процесс замещения или даже
самозамещения: уход от более привычного «места»
культуры к более рискованному, концептуально «иному»
дискурсивному месту, размышление и письмо из
которого
являются
более
неопределенными
и
негарантированными. Однако продолжать находится в
«старом месте» в современной культуре, по словам де
Лауретис, больше невозможно [1]. На наш взгляд, такое
«новое место» для феминизма в культуре способна
указать французская постфеминистическая философия.
Цель работы заключается в раскрытии нового
постфеминистического дискурса в контексте взаимного
влияния постмодернизма и феминизма.
Изложение основного материала. С появлением
работ Люси Иригарэй, Юлии Кристевой, Элен Сиксу
именно французский феминизм все чаще стали называть
постмодернистским. В последнее время к этому
направлению критики относят Джудит Батлер, Рози
Брайдотти и некоторых других авторов. Прежде всего,
это связано с тем, что многие из них не только не
называют себя феминистками (по крайней мере, в
смысле борьбы за женские права), но и описывают свои
работы как находящиеся после феминизма, отсюда
постмодернистский феминизм нередко называют
постфеминизмом. Для постмодернистских феминисток
вопрос о том, можно ли построить единую феминистскую
теорию, которая бы наилучшим образом способствовала
освобождению женщин, является нерешаемым, так как
нельзя четко и однозначно определить нужды всех
женщин. Постмодернистские феминистки отвергают
традиционные положения об истине и реальности. Они
пытаются избежать в своих работах воссоздания
фаллологоцентричной (фаллоцентричной) (происходит от
термина «фаллос», служащего (в отличие от пениса)
обобщенным символом маскулинности, что подразумевает
могущество и власть, то же, что и андроцентричный)
мысли, потому что это мысль, организованная вокруг
абсолютного слова «логос», которое стилистически
является «мужским» [2]. Э.Сиксу настаивает, что для
женщин, которые ищут освобождения, лучше избегать
таких понятий, которые основаны на унитарности ((от
лат. unitas) – качество, характеризующееся общностью,
единством) и блокируют различия [2].
Отношения между феминизмом и постмодернизмом
неоднозначные. Напомним, что постмодернизмом в
философии называют идеи, отвергающие философию
Нового времени и Просвещения, так как их
гуманистические идеалы и убеждения, по мнению
постмодернистов, не только не реализуемы, но даже
продуцируют
определенные
формы
подавления.
Постмодернисты считают, что знания не обладают
объективностью, что общество не движется по пути
прогресса, так как человеческая личность противоречива
и социально сконструирована. С одной стороны, многие

феминистки негативно настроены по отношению к
постмодернизму, называя его патриархатным средством,
направленным на то, чтобы заставить женщин молчать в
то время, когда они лучше, чем когда-либо прежде,
подготовлены к тому, чтобы говорить. Поэтому они
негативно относятся и к постмодернистскому феминизму.
С другой стороны, с середины 80-х гг. прошлого века
идет активное освоение феминистками критического
стиля постмодернизма, и все большее число феминисток
обсуждают проблему их общего фундамента и даже
описывают собственные теории как постмодернистские
или постструктуралистские. Так, Линда Николсон в
антологии «Феминизм/ постмодернизм» полагает, что
существует «множество точек пересечения между
утверждениями постмодерна и позицией, которую долгое
время занимал феминизм», что делает их «естественными
союзниками». Она утверждает, что феминизм породил
свою собственную критику научной рациональности,
объективности и автономной личности как маскулинных
конструктов. По ее мнению, если феминизм продолжит
это движение в сторону более исторической,
неуниверсальной, неэссенциалистской теории, такой,
которая признает различия между женщинами, тогда
феминизм станет «по существу постмодерном». Другие
исследовательницы находят постомодернизм привлекательным, так как он позволяет феминисткам не
рассматривать вопрос о том, почему женщин подавляют,
ибо считает властные отношения постоянными.
Всемирно-историческое доминирование мужчин и
маскулинности объясняется постмодернистами как
соглашение, основанное на ассоциации женщин и
феминного со всем, что считается субординируемым:
слабостью, пассивностью и иррациональностью.
Непросты отношения постмодернистского феминизма
и с самим постмодернизмом. Одни исследовательницы
считают, что этот тип феминизма сформировался
полностью под влиянием постмодернизма. Другие – что
сам постмодерн был бы невозможен без феминизма. Так,
Розмари Тонг ссылается на Андреас Хайсен, которая
утверждает, что постмодернизм стал возможен отчасти
благодаря тому влиянию, который оказал феминизм на
культуру в целом и на стратегии рассуждения о гендере
в частности. [2]. Сиксу, Иригарэй и Кристева (как и
Деррида) являются деконструктивистами в том смысле,
что они освещают «внутренние противоречия в
кажущейся безупречно связанной системе мыслей». Они
(как и Лакан) реинтерпретируют традиционную
фрейдистскую психоаналитическую теорию и практику.
Более того, между этими феминистками существуют
значительные политические различия.
Многие истоки постмодернистского феминизма
обнаруживаются уже у Симоны де Бовуар, которая
сформулировала сущностный вопрос феминистской
теории: «Почему женщина является вторым полом?»,
или, «Почему женщина есть Другое?». Бовуар попыталась
показать, почему женщина остается привязанной к земле,
оказывается отмеченной чертами имманентности ((от лат.
immanens – свойственный чему-либо) нечто внутренне
присущее предмету, явлению, процессу), в то время как
она
видит
мужчину
отлетающим
в
область
трансцендентности (запредельность по отношению к какой-
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либо сфере, к миру в целом (противоположность
имманентности))
и
свободы.
Постмодернистский
феминизм берет у Бовуар понимание «инаковости» и
переворачивает его. Женщина действительно для них
Иное (Другое), но вместо того, чтобы интерпретировать
это обстоятельство как что-то, что должно быть
преодолено, постмодернистские феминистки демонстрируют
его достоинства. [3, с.25]. Ситуация «инаковости»
позволяет женщинам критиковать нормы, ценности и
практики, которые доминантная культура (патриархат)
пытается ввести для каждого, включая и тех, кто
находится на ее периферии – т. е. женщинам.
«Инаковость»
со
всеми
сопровождающими
ее
ассоциациями (подавлением и приниженностью) есть, по
мнению философа О. Ворониной, гораздо большее, чем
подчинение: это способ бытия, мышления и говорения,
который
легализует
открытость,
плюрализм,
разнообразие и различие. [там же, с.130]. Акцент на
позитивной стороне «Инаковости» – быть исключенным,
неуспешным,
непривилегированным,
отвергнутым,
нежелательным, маргинальным и т. д. – ведет к
деконструктивизму. Деконструктивисты сомневаются в
двух предположениях, на которых традиционно
строилась культура: что существует сущностное
(эссенциальное) единство Я во времени и пространстве,
называемое самоидентичностью, и что существует
сущностное (эссенциальное) отношение между языком и
реальностью, называемое истиной. Именно представление
о том, что нет ни самоидентичности, ни истины
привлекло внимание постмодернистских феминисток.
Представлению о едином, или интегрированном «Я»,
на котором строились рассуждения в классическую
эпоху, деконструктивисты противопоставляют тезис о
том, что «Я» фундаментально расколото между
сознанием и бессознательным. Понимание Истины как
единой и универсальной оспаривается утверждением,
что язык и реальность вариативны и изменчивы.
Деконструктивистский
подход – это
критическое
отношение ко всему, включая идеи или социальную
практику, а также структуры, на которых они основаны,
язык, которым они мыслятся, и системы, которыми они
охраняются. Деконструкция антиэссенциалистична не
только потому, что считает универсальные определения
бесполезными, но и потому, что бросает вызов
традиционным связям внутри таких оппозиций, как
разум/эмоции, красота/уродство, «Я»/»Другие», а также
между такими дисциплинами, как искусство, наука,
психология и биология.
Некоторые деконструктивисты – в частности, Жак
Лакан и Жак Деррида – отметили способы, которыми наш
язык исключает из себя «феминное». Рассмотрим те их
взгляды,
которые
повлияли
на
формирование
постмодернистского
феминизма.
Основываясь
на
утверждении антрополога Клода Леви-Стросса о том, что
каждое общество регулируется системой взаимосвязанных
знаков, ролей и ритуалов, Лакан назвал эту систему
«Символическим порядком». Для того чтобы ребенок
адекватно функционировал в обществе, он (или она) должен
интериоризовать (от лат. interior – внутренний, перешедший
извне внутрь) – усвоить, заимствовать основные категории
индивидуального сознания из сферы общественных
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представлений. Символический Порядок посредством
языка. И чем больше ребенок принимает лингвистические
правила общества, тем больше эти правила будут
вписаны в его или ее бессознательное. Символический
Порядок регулирует общество через отношения
индивидов. Общество будет воспроизводить себя в
постоянной форме длительное время, пока индивиды
говорят
на
языке
Символического
Порядка,
интериоризуя его гендерные и классовые роли.
Поскольку Лакан принимает влияние Символического
Порядка на наше бессознательное, неудивительно, что
для него Символический Порядок и есть общество.
Реинтерпретируя фрейдовскую теорию в своих
собственных
целях,
Лакан
констатирует,
что
бессознательное структурируется подобно языку –
специфически, то есть как Символический Порядок. Для
того чтобы включиться в этот Порядок, человек должен
пройти через несколько стадий, постепенно принимая
«Закон Отца». На первой, или пре-Эдиповой, стадии,
названной Лаканом стадией воображаемого, и которая
является антитезисом Символического Порядка, ребенок
полностью не осознает границы своего Эго. Во второй,
зеркальной, стадии ребенок осознает себя как Я. Имея
перед собой взрослых как зеркало, ребенок путает свой
образ как с реальным Я, так и с образом взрослых,
которые находятся перед ним. Ребенок полагает, что
образ в «зеркале» – это не реальная личность, а образ его
самого. Для Лакана стадия зеркала очень важна, в ней
проходит процесс самоконституирования, формирующий
образец всех последующих отношений. Третья, или
Эдипова, стадия – это период отдаления матери и
ребенка. Ребенок больше не воспринимает себя и мать
как единство; наоборот, он считает свою мать Другим.
Мальчики испытывают процесс отрыва от матери не
так, как девочки. В Эдиповой фазе мальчик отвергает
идентификацию со своей матерью и вместо этого
идентифицируется со своим анатомически схожим
отцом, который и представляет Символический
Порядок, слово. Через идентификацию со своим отцом
мальчик не только входит в субъективность и
индивидуальность, но также интериоризует доминантный
порядок, ценности и роли в обществе. Можно сказать,
что мальчик рождается заново, на этот раз – в область
языка. Как сказала феминистская исследовательница Р.
Тонг, «по Лакану, первичное единение матери и ребенка
есть некоторым образом метафора истины – изоморфных
отношений между словом и объектом. В идеале как мать
и ребенок, так слово и объект должны были бы остаться
единым; но общество не будет поддерживать такой порядок.
В результате кастрационного комплекса, принесенного
отцом, который презентирует социальный порядок,
осимволизированный фаллосом, не только мать и ребенок,
но слово и объект должны быть оторваны друг от друга» [2].
Опасаясь символической кастрации, мальчик отделяется от
матери в сферу языка. Но девочки – на основе своей
анатомии – не могут полностью идентифицировать себя со
своими отцами в психосексуальной драме.
В результате девочки не могут полностью принять и
интериоризовать Символический Порядок.
Подобно Фрейду, Лакан с трудом находил место для
женщин в своей системе. Из-за того, что женщина не может
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полностью решить Эдипов комплекс, женское не
существует и не может существовать в Символическом
Порядке. Для Лакана женщины – это перманентные
аутсайдеры (и это высказывание разрушительно и
антифеминистично). Лакан рассуждает, что если мы
попытаемся сделать невозможное – узнать женщин – нам
следует начать исследование на уровне женского
сексуального удовольствия, которое не может быть
познано, поскольку не может быть выражено на
фаллическом языке отцов. Но, продолжает Лакан,
поскольку Эдипов комплекс царствует (ведь индивиды
продолжают
усваивать
авторитет общества), это
удовольствие может быть увидено только мельком. Итак,
феминное сексуальное удовольствие, как оно переживается
в тотально репрессированном существовании в Символическом порядке, существует только на уровне потенциальности.
Если бы оно было «помыслено и проговорено», Символический Порядок мог бы быть разбит и расколот [4].
Эти взгляды были подвергнуты критике Жаком
Деррида. В своих попытках освободиться от мрачного
однообразия мыслей в Символическом Порядке, он находит
альтернативу в плюрализме и различии феминного.
Деррида критикует три аспекта Символического Порядка:
(1) логоцентризм, т.е. первичность речевого мира;
(2) фаллоцентризм, или первичность фаллоса, которая
означает общее движение к простой, внешне достижимой
цели; и (3) дуализм, манеру, при которой все объясняется в
терминах бинарной оппозиции. Деррида сводит все эти
«измы» к традиционному философскому поиску смысла,
поиску, который он отвергает как бессмысленный, потому
что смысла не существует. Язык, говорил Деррида, не ведет
нас к смыслам или сущностям объектов, понятий или
личностей, которые локализованы вне его. Скорее язык
создает смысл, единственный смысл, к которому он может
реферировать. Поскольку нет бытия (настоящего), которое
можно было бы схватить, не существует и «ничего», с
которым оно контрастирует. Если бы можно было
освободить мысль от бинарной оппозиции, «бытие-ничто»
можно было бы более не принуждать к оппозиции мысли:
один против другого, мужское – женское, природа –
культура, речь – письмо. И тогда мы стали бы свободными
для того, чтобы думать по-новому [5].
Деррида хотел освободить мысль от предписания
однообразности: что существует якобы одна простая
истина или сущность. Так как единственный доступный
язык логоцентричен, фаллоцентричен и отмечен бинарными
оппозициями, он ограничивает мысль, и Деррида
чрезвычайно пессимистичен относительно победы революции,
которую он затеял. Однако он верил, что Символический
Порядок может быть ограничен с помощью демонстрации
того, как традиционная интерпретация текста (для Деррида

любое коммуницируемое / коммуникатируемое через язык
есть текст) подавляет его альтерна-тивные интерпретации.
Деррида использует понятие различие – неизбежный
осмысленно созданный разрыв между объектом восприятия
и нашим восприятием, которое побудило многих
постмодернистских феминисток создать свои собственные
интерпретации (использования) этого феномена.
Выводы. Постмодернистские феминистки пытались
критиковать доминантный порядок, особенно его
патриархатные аспекты, и поддерживать ценность
феминного, женщины, Другого. Подобно Лакану и
Деррида, постмодернистские феминистки считали, что
чрезвычайно трудно изменить символический порядок,
когда единственные доступные для этого слова – это слова,
которые используются самим Символическим Порядком.
Эта опасность вынудила многих феминисток отвергать
любые ярлыки, которые оканчиваются на «изм», включая
феминизм, поскольку ярлыки всегда привязывают к
фаллологоцентрическому стремлению стабилизировать,
организовывать и рационализировать наш концептуальный
универсум. Это говорит о том, что не только
постмодернизм
оказал
влияние
на
феминизм
(постфеминизм), но и наоборот, постмодернизм стал
возможен отчасти благодаря тому влиянию, который оказал
феминизм на культуру в целом и на стратегии рассуждения
о гендере в частности.
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WOMAN IN POSTMODERNIST DISCOURSE
The problem of postfeminism in postmodern philosophy. Unveils New postfeministichesky discourse in the context of the
mutual influence of feminism and postmodernism.
It is proved that not only had an impact on postmodernism feminism (postfeminism), but on the contrary, postmodernism
was made possible in part due to the impact that has had on the culture of feminism in general and on the strategy of gender
considerations in particular.
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ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКА РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНИХ
ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ МЕТАФІЗИКИ ГУМАНІЗМУ
Гуманізм як один із найважливіших напрямків філософської антропології виник з античних часів як
дискусія стосовно того, що б «повернути людяність людини» та зазнав історичної еволюції у змісті,
способах реалізації, стійкості у часи «майже закінченої антигуманності». Історично-філософська
рефлексія над дискусіями у різні історичні періоди дає змогу позитивно відповісти на питання: чи не зник
гуманізм у наш час.
Ключові слова: гуманізм, етапи становлення гуманітарних доктрин, людина і концепції людяності,
історично-філософська рефлексія.
Нещодавно пішов із життя польський письменникфантаст та філософ Станіслав Лем, якому належить
важлива думка у контексті обраної нами теми: «Люди
будуть багато говорити про гуманізм і ще більше
грішити проти нього», при цьому він сам намагався у
знаменитому романі «Солярис» зобразити людство, що
шукає не інших розумних, а самих себе у безмежному
просторі Всесвіту.
Перекладаючи цю «турботу» про людину у площину
філософського дискурсу М. Гайдеггер писав: «На що ж
ще спрямована турбота як не на звернення людини до її
сутності? Який ще інший смисл, окрім повернення
людині (homo) людяності (humanitas)? Отже, уся
подібного роду думка хвилюється щодо людяності,
Humanistas; значить, це “гуманизм” [1, 254]. На наш
погляд, вищезгадана турбота стосується і змін
філософської рефлексії щодо гуманізму.
Постановка проблеми. У переламні моменти історії,
пов’язані із переживанням екзистенційних загроз
власному існуванню, найбільш проникливі мислителі
неодмінно знов і знов повертаються до змісту і смислу
терміну “humania”, який вважається увів у обіг Цицерон
(цей знаний мислитель, демагог, діяч відзначався ще й
пристрастю до компіляції та скоріш за все запозичив
думку Панетія Родосського).
Пік дискусій стосовно смислу і спрямованості
гуманізму прийшовся на період другої світової війни,
коли розчарування у людськості виразилось у полеміці
між А. Камю, Ж.-П. Сартром, М. Гайдеггером, а далі
його напругу намагались підтримати Х. Арендт,
П. Слодердайк, хоча останній оголосив настання
начебто завершального етапу «пост гуманізму».
Отже, для включення у сутність дискусій необхідно
«зануритись» у тексти, думки, міркування філософів, які
розвивали цю тему. Пост некласична методологія вважає
за потрібне заміни позиції «стороннього спостерігача»
сучасного вченого на включеність у центр подій
(об’єкту), бо його «об’єктивна точка зору» неодмінно
включає у себе суб’єктивність, а у цілому доля людини
вирішується за її активної участі. З цього приводу
Симоні Вєйль, відносно доробку якої Сергій Авєеінцєв
сказав, що час визнання ще не прийшов, приписують
риторичне запитання іншій жінці, яка опікувалась

захистом людини, «А ви самі коли-небудь голодували?».
Соціальний філософ не може стояти осторонь проблем
гуманізму. Адже не дарма римський поет і ординарний
філософ Варрон включив у власну класифікацію
напрямків метафізики тільки ті, що переймались
проблеми людини, вказував історик античності
Моммзен.
Мета статті полягає у рецепції основних історичних
етапів філософської думки у осмислення загальної
проблеми повернення «людини до людини», фразою
цією з античних часів позначали гуманізм та позитивно
відповісти на ключове питання: чи живий ще
теоретичний дискурс гуманізму у нашу епоху, яку, на
відміну від піднесених назв епох минулого – Новий час,
Ренесанс, Модерн, – нерідко позначають негативними
конотаціями «пост правди», «пост гуманізму» тощо.
Ступінь розробки теми. Ми погоджуємось із
ствердженням авторів «Філософського енциклопедичного
словника» (М., 2001) у частині того, що гуманізм це
«рефлектований антропоцентризм», хоча не згідні з
подальшим викладенням матеріалу статті [2, с.70], де аж
ніяк не згадуються вчення великого гуманіста А.Швейцера,
переживання «трагічного гуманізму» А. Камю, твори
М. Гайдеггера, Х. Арендт, роботи Ж.-П. Сартра включно
із статтею «Екзистенціалізм – це гуманізм», роздуми
М. Мерло-Понті, П. Слотердайка, Х.Л. Арагоса та інших
авторів, які включились у ідейну суперечку, розпочату
здавна щодо мінливого змісту гуманізму.
У вітчизняній соціальній філософії до гуманізму були
звернені центральні теми статей знаних філософів
С. Кримського,
В. Табачковського,
М. Поповича,
Є. Андроса, В. Андрущенка, М. Михайльченка. Останні
автори у розлогій статті «Гуманізм та гуманітаризм»
справедливо наголошували на тому, що ідея гуманізму
еволюціонує та наповнюється конкретним змістом і на
початок XXI століття втілилась у Гуманістичні
маніфести, положення екзистенціальної філософії, етики,
антропології, гуманітарного права. Така строкатість
предметного поля гуманізму свідчить про необхідність
розробки
«метафізики
гуманізму»,
починаючи,
безперечно із історично-філософського вступу.
У різноманітті джерел, які репрезентують різні
філософські течії, що претендують на істинність, у
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якості методологічного принципу використаємо ідею
А. Макінтайра, що при аналізові філософського вчення
(напрямку) слід встановити його позитивні сторони
(здобутки), далі вирішити не реалізовані ним завданням,
щоб включити різні ідеї у синтезовану філософську
доктрину [4, 338].
Виклад основного матеріалу. Якими б не були
підходи до трактування гуманізму, всі вони виходять з
базисного положення, вказував Мартін Гайдеггер, що
humanitas поки ще не повністю «олюдненого» homo
humanus визначається загальною картиною світоустрою
та розумінням місця людини у ньому. Тому й нещадно
критикуєма нині марксистська філософська доктрини
також має власне вчення щодо гуманізму, яку розпочав
К. Маркс, а продовжили його М. Мерло-Понті, М. Фуко,
інші представники французького напрямку «філософії
суб’єкту». Тоді як М. Фуко, Ж. Дерида, Ж. Дельоз
ставили під сумнів ідеї гуманізму, виявляючи у самій
суті західної культури «темні сили».
Перший, початковий етап артикуляції та розгортання
ідеї гуманізму більшість філософських авторитетів
(М. Гайдеггер, П. Слотердайк) відносять до римоелліністичного періоду історії філософії.
Виразно під своїм власним ім’ям, яким ми відтепер
користуємось, гуманізм виникає при запозиченні
римлянами ідеї, яка викладалась у грецьких філософських
школах, зокрема, вищезгаданим Панетієм, стосовно того,
щоб цивілізована людина відрізнялась від варварів з
метою протиставити тим себе шляхом засвоєння
“добродетелей”, або «virtus». Стати гуманним означало і
охоплення визначеного кола знань, і сприйняття
наставляння у добрих мистецтвах. Недарма Платон
значну частину часу присвячує вихованню дітей і навіть
вояків музикою. Цей етап Петер Слотердайк характеризує
як діалог вчителя гуманності із вдячними учнями.
Ми б додали, що європоцентристське ставлення до
питання виникнення гуманістичної ідеї потребує як
«додатку» творчого доробку китайських та індійських
мислителів та державних діячів – царя Ашоки, прозваного
«великодушним», про якого згадує Дж. Неру, Гаутами
Будди, який наставляв з повагою ставитись до цінності
людини, а тим більше Лао Цзи і Конфуція. Вчитель Кун
вчив, що правити – означає людяно ставитись до
підлеглих, як батько ставиться до дітей.
Епоха Середніх віків по праву вважається класичним
періодом та розквітом гуманізму. До знаменитого
гуманіста Еразма Роттердамского прислуховувались
королі, римські Папи, за честь бачити його на
професорській
кафедрі
змагались
європейські
університети. Гуманізм наповнюється благородними
етичними та естетичними фарбами, адже людина є
вінець творіння.
Гуманізм як філософська позиція стає теоретично
оформленим за часів європейського Відродження, після
завершення епохи релігійних війн та не менш кривавих
гонінь на єретиків. Цей аспект рідко аналізується в
літературі, зосередженій на величних постатях
гуманістів на смислі їх вчень.
Стефан Цвейг розкрив обмеженість, абстрактність та
нереалістичність позицій гуманістів Відродження на
прикладі постаті Еразма Роттердамського, вказуючи, що

«величніша трагедія гуманізму та причина його
швидкого занепаду у тому, що великими були ідеї, але
не люди, що їх проголошували. Щось смішне було у цих
кабінетних ідеалістах, педантизм як пил припорошує їх
квітучі думки. Ці менші співтовариші Еразма у
безпорадні у професорській наївності» [5].
Епоха Відродження, коли власне і сформувався
гуманізм як духовно-культурна течія, наголосила, що
людина є найвищою цінністю у моральному,
естетичному, а не тільки у розумовому відношенні, її
значущість визначалась духовним багатством та
унікальністю життя кожної окремої людини.
У епоху Просвітництва розум у боротьбі проти
невігластва та тиранії піднімає значущість людини перед
суспільними забобонами, що пояснює думку Ж.-Ж.Руссо
відносно того, що «люди на війні стають ворогами
випадково».
Проте у подальшій історії суспільства людина
опинилася у незахищеному та легко вразливому стані:
вона перестає бути «мірою речей», смислом та центром
буття, яким відтепер стають матеріальні підвалини
буття. Не тільки К. Маркс, але його «вчитель
діалектики» Г. Гегель починають ставити в центр
міркувань абстракцію продуктивної діяльності, труд як
такий, тоді людина стає, на думку Х. Арендт, виразом
виробництва продуктивної сили. Поняття «відчуженість»
показало поступову заміну всього спектру відносин між
людьми
матеріальними
відносинами,
людина,
відчужуючись від себе, перетворюється з “Homo faber” у
«Аnimals laborans» [6].
Трагізм Другої світової війни полягав ще й тому, що
вона поділа людство на друзів і ворогів, у тому числі й у
середовищі філософів. А. Камю у «Листах до німецького
друга». М. Гайдеггер у статті-листі до його прихильника
француза
Ж. Бофре
відкривають
новий
пост
гуманістичний простір думки, щоб «оживилась суттєва
частина філософських міркувань про людину». Згубний
вплив війни, – вказує молодий український дослідник
П. Терновий, – у тому, що війна начебто «виснажує
серця», людина ставиться до інших з національноідеологічної точки зору, а не людяної ємпатії. До того,
слід було зважити на створення фашизмом машини
знищення людини з філософським обґрунтуванням
буденності та необхідності «зла».
На сучасному етапі розвитку філософських вчень про
гуманізм людина має постати як цілісність, на думку
В. Табачковського, що є вищим стосовно самого
найрозвиненішого з людських проявів: розумового,
вольового, морального, практично-продуктивного, яка
полягає у розмаїтті її реальних зв’язків, що виявляється
в Універсумі [6, 341].
Знані українські філософи В. Андрущенко та
М. Михальченко вказують, що відтепер частіш за все
термін «гуманізм» застосовується у значенні групового
або особистого погляду на життя у філософській формі
або у судженнях здорового глузду як світоглядна
позиція щодо ставлення до людини [7].
У другій половині ЧЧ століття захоплення
постмодерністською методологією привело до того, що
приставка «пост» почала поширюватись на нові
соціальні феномени («заяложено, вказав би Ф. фон Хайєк,
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а ми стали жити у суспільстві «пост правди». Петер
Слотердайк оголосив наступ ери «пост гуманізму», але
його думки слід розуміти у контексті соціальних змін (а
Ж.- П. Сартр у одному із інтерв’ю, коли він вже не міг
читати і писати, вказав, що тільки на війні він зрозумів
роль соціальної сфери, що тримає вас там, де ви не
бажаєте знаходитись) дегуманізуючого характеру.
Вийшло так, що попри високий розквіт влади, як і
раніше, проступає дикість, воєнна або груба сила,
повсякденне «озвіріння» (Bestialisierung) людей [8].
Хоча сам Ж.-П. Сартр іронічно ставився до
«різновидів» гуманізму, натякаючи на
їх не
реалістичність, все ж є такі його модуси, наприклад,
«трагічний», не можливо ігнорувати. Щодо цього
академік Мирослав Попович висловився у статті з нагоди
90-річчя народження Альбера Камю, у такий спосіб, щоб
бути «не примиренним до вбивств та підлості «у ім’я
добра», «не дозволяти виправдовувати зло прогресом»,
що служіння людині рятівне для історії» [9, с.416].
Висновки на наш погляд, кожен із значущих етапів
осмислення гуманізму наближався до розуміння
невідворотного зіткнення прекрасних, облагороджуючих
людство ідей збереження цінності людини із жорстоким
світом, стосовно якого О. Пушкін зауважив «жорстокий
світ, жорстокіє серця» Дискусії навколо змісту та
різновидів гуманізму показала складність співвіднесення
загальних ідей та «людино-реальності» А отже слід у
подальшому створювати метафізику гуманізму, не
страхаючись розбіжностей фундаментального філософського характеру щодо людини: це “homo humanutas” чи
“animals” з будь-якою приставкою. Очевидної стає
необхідність подолати ідеологічні розбіжності, які
присутні у чотирьох Гуманітарних маніфестах 20
століття, у філософських та теологічних творах, йдучи до
«універсального гуманізму» за Сартром.
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HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL RECONSTRUCTION OF THE MAIN STAGES OF THE SUBMISSION
OF HUMANISM METAPHYSIS
Humanism, as one of the most important directions of philosophical anthropology, emerged from ancient times as a
discussion of what "to turn humanity of man" and undergone historical evolution in the content, methods of implementation,
stability during the time of "almost complete anti humane." Historical and philosophical reflection on discussions in different
historical periods gives an opportunity to answer positively the question: whether humanism has disappeared in our time.
Key words: humanism, stages of formation of humanitarian doctrines, humane and concepts of humanity, historical and
philosophical reflection.
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНА
У СИСТЕМІ БОРОТЬБИ З ЕНТРОПІЙНИМИ ЯВИЩАМИ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ (ДО ПРОБЛЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ГУМАНІТАРНИМИ ЗАСОБАМИ)
У статті розглянуто проблеми соціальної ентропії українського суспільства, як небезпечних явищ
соціуму, що несуть загрозу національній безпеці країни. Викладено погляди на роль культури у процесі
зниження соціальної ентропії. Особливу увагу звернуто на роль вищої (зокрема, військової) освіти, як
важливої складової сучасної культури, у парадигмі забезпечення національної безпеки України. У зв’язку з
цим, обґрунтовано необхідність приділення значної уваги культурологічному спрямуванню освіти,її
гуманізації та гуманітаризації .
Ключові слова: культура, соціальна ентропія, інкультурація, національна безпека, культурологічне
спрямування освіти, гуманізація, гуманітаризація.
Постановка проблеми. Незалежна Україна на
сучасному етапі свого існування стикається з цілим
рядом проблем національної безпеки, серед яких вагоме
місце займають загрози внутрішнього характеру:
«інформаційна війна», національний, релігійний і
соціальний екстремізм, тероризм, криміналізація
економіки, загострення економічних конфліктів,
низький
рівень
духовності
суспільства
тощо.
Спостерігається розповсюдження різноманітних форм
антисоціальної та соціально деструктивної поведінки –
ріст чисельності різного роду екстремістських
організацій,
квазирелігійних
сект,
національносепаратистських настроїв, недержавних військових
структур тощо.
Очевидними є причини, які породжують ці загрози:
війна на Сході країни, соціальні та національні
протиріччя, ріст економічної нерівності людей,
недосконалість правової бази, слабкість правоохоронної
системи, корупція чиновників, суспільна технократія,
руйнування ціннісних ідеалів та не сформованість
нових, зниження моральності, високої духовності
суспільства тощо. Корені багатьох цих негативних
соціальних явищ полягають у відсутності в країні умов,
стимулів та культурних навичок для рівної участі усіх
громадян у вільній соціальній конкуренції на ринку
праці. Це призводить до розчарування великої частини
населення у ефективності законних засобів придбання
соціальних благ (матеріального достатку, престижного
статусу, вищої освіти, необхідних медичних та
реабілітаційних послуг тощо), до масової маргіналізації
та
криміналізації
людей,
росту
соціальної
невдоволеності, а в результаті – до зазначених загроз
національної безпеки. Це є яскравим показником
соціальної ентропії (невпорядкованості, хаотичності) в
українському суспільстві. Соціальна ентропія загрожує
існуванню людини, позбавляє буття його сенсового
гуманістичного змісту. Соціальні ентропійні явища для
їх подолання потребують від людини зусиль

(колективних або особистих, моральних або фізичних).
В загальному розуміння такі зусилля, або діяльність,
здійснювана людьми по зниженню соціальної ентропії, є
культура. «Все розмаїття культурних форм, сфер та
засобів можна розглядати як наслідок людської
діяльності, що долає соціальну ентропію в усіх її
різновидах, підвищує рівень організації соціального
буття» [1, c.81].
У зв’язку з цим актуалізується інтерес до
проблематики культури як соціального феномена у її
здатності протистояти соціальній невпорядкованості та
хаотичності, стояти на сторожі національної безпеки
України гуманітарними засобами.
Різні аспекти цієї проблематики відображено в
монографіях і статтях вітчизняних і зарубіжних авторів:
В. Абрамова, В. Ананьїна, В. Андрущенка, Г. Горак,
С. Кримського, О. Лановенка, В. Лук’янця, В. Лутая,
М. Михальченка, М. Ожевана, А. Флиєр, С. Пирожкова,
Л. Сохань, І. Степаненко, С. Сьоміна, Є. Сулименко,
О. Шевченка, В. Серебрянникова, Л. Шершньова та ін..
Метою статті є визначення ролі культури як
суспільного феномену, важливою частиною якого є
освіта, у подоланні ентропійних соціальних явищ, що
несуть у собі загрозу національній безпеці країни.
Акцентувати увагу на важливості культурологічної
спрямованості освіти у військових навчальних закладах
освіти (ВВНЗО), на необхідності її гуманізації та
гуманітаризації.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Культура створює соціальний порядок і забезпечує
подальший розвиток суспільства. Культура у певній мірі
представляє собою психологічний аналог правозахисних
органів, діючих методом не силового, а морального
схвалення та підтримки чи засудження та відторгнення
порушників. Це внутрішній «вартівник порядку» у
психологічному устрої людини, який корегує моральну,
правову поведінку кожного індивіда суспільства. Проте
культура не передається генетично, а набувається
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протягом життя. Таким чином, для подолання явищ
соціальної ентропії необхідна інкультурація, тобто
введення людини у систему прийнятих у суспільстві
культурних норм соціального гуртожитку та взаємодії,
ієрархію цінностей, ступінь припустимості тих чи інших
суджень та дій тощо, а також стимулювання в людині
мотивації до сприйняття цих норм, демонстрація та
доведення того, що, дотримуючись норм, людина має
більше шансів досягти бажаного, ніж їх порушуючи. Цій
меті і слугують (з точки зору їх соціальних функцій)
філософія, релігія, мистецтво, освіта, виховання, мораль,
звичаї, ритуали та ін.
Серед
цих
складових
культури
одне
із
найважливіших місць
у процесі інкультурації
суспільства займає освіта. Завдяки освіті відбувається
передача культурного досвіду людства, набувається
«людське в людині», формується соціальна комунікація.
За твердженням Х.-Г.Гадамера, саме «освіта виступає
найважливішою умовою розвитку духовності. І головне
призначення
освіти – зробити
людину
у
всіх
відношеннях духовною істотою» [2, c.54].
Аналіз процесів, тенденції у системі освіти, сучасні
дослідники все частіше здійснюють з позицій
культурології. Ця наука не лише вивчає культуру, як
цілісне явище, а й створює методологію вивчення
змісту, способів існування соціокультурного досвіду
людства.
Хоча культурологія почала інтенсивно розвиватися
лише в останній чверті ХХ ст., культурологічний погляд
на освіту (педагогіку) бачимо вже в середині XIX ст. в
працях Ф.А. Дистервега. Обґрунтовуючи педагогічний
принцип культуровідповідності, німецький учений
слідом за І.Г.Песталлоцці намагався акцентувати увагу
педагогічної громадськості не тільки на природній, але й
на соціальній, зокрема культурній, сутності людини:
«Стан
культури
даного
народу, – стверджував
Ф.А. Дистервег, – у визначний час є щось дане і утворює
те середовище, в яке вступає кожна окрема людина … і
воно на неї впливає відповідно до своєї сутності… Вона
(людина) стане, маючи свої задатки, такою, якою вона
може стати залежно від свого оточення чи всього стану
культури у даний момент» [3, c.228-229].
Учений звертав увагу на потребу врахування
принципу
культуровідповідності,
організовуючи
навчання й виховання. «Ступінь культури, - вів далі він,
- на якій ми перебуваємо в даний час, ставить до нас
вимоги, щоб ми діяли відповідно до неї, якщо тільки
хочемо досягти позитивних наслідків» [3, c.229].
На жаль, у ХХ ст. між культурою і педагогікою,
навчанням та вихованням стався розрив. Індустреальність
(Е.Тоффлер) створила новий світогляд, позначений
технократичним підходом. У ієрархії цінностей
панівними стали техніка, технології, торгівля тощо.
Категорії моральності, високої духовності не вписуються
у цей технократичний аспект. В освіті наголос робили на
підготовці фахівця, питання ж духовного розвитку
особистості відійшли на другий план.
Видатні гуманісти ХХ ст., серед них А. Швейцер,
А. Печчеї, Е. Фромм, першими звернули увагу на
потребу відновлення згоди між культурою і
педагогікою, гармонізації духовної та матеріальної
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культури, відвернення катастрофи людства через його
внутрішнє вдосконалення.
Наукові концепції видатних гуманістів допомагають
усвідомити з одного боку, що в кризові для культури
періоди її майбутнє залежить від педагогіки, від рівня і
якості соціальної, духовної вихованості людини, а з
іншого боку, – що культура є визначальним чинником у
формуванні ціннісного світу особистості.
Отже, є необхідність посилити культурологічну
спрямованість сучасної освіти, зробити акценти на її
гуманізації та гуманітаризації.
У вищому військовому навчальному закладі освіти
культурологічна спрямованість освіти, як підґрунтя
гуманітарної підготовки курсантів, повинна бути
направлена на формування у майбутніх офіцерів високої
національної та громадянської свідомості, патріотизму,
навичок гуманної поведінки, активної життєвої позиції,
підвищення загальної культури, на прилучання до
національних і загальнолюдських цінностей, засвоєння
культурно-історичного досвіду людства.
Необхідність удосконалення гуманітарної підготовки
у ВВНЗО, акцентування уваги на її культурологічному
змісті зумовлені визначенням у сучасній соціокультурній
ситуації пріоритету цілісної особистості. У змісті
військової освіти цей пріоритет виявляється в тенденції
гуманізації навчального процесу, суть якого – в орієнтації
ВВНЗО на розкриття потенціалу особистості курсанта,
врахування
його
можливостей,
психологічних
особливостей. Тому в основу удосконалення змісту
гуманітарної підготовки у ВВНЗО, на наш погляд, має
бути покладено ряд основних фундаментальних
морально-естетичних принципів:
 загальнолюдські
цінності (норми людського
співжиття);
 національно орієнтовані цінності (ідея національного
самовизначення, національна культурна традиція);
 цінності сучасного світу (демократія, права людини,
свобода вибору) тощо.
Таким чином, гуманітаризація стає однією з опорних
конструкцій системи фундаментальної підготовки
офіцера у ВВНЗО як мислячої особистості, з певними
сформованими моральними принципами, зі свідомими
ставленнями до суспільства і своєї ролі в ньому, як
небайдужої особистості, у якої повага до людини і разом
з тим нетерпимість до зла у будь-яких його проявах стає
нормою повсякденної поведінки, а також як толерантної
особистості, яка буде захисником національних інтересів
держави. «Толерантність – це терпимість, повага,
розуміння інших культур, можливість об’єднання різних
етносів, держави в ім’я певних ідеалів, які допомагають
розквіту всієї нації» [4, c.39].
В сьогоденні, коли соціум дає стільки прикладів
етнічної, релігійної, расової нетерпимості, яка часто
призводить до загрози внутрішньої національної безпеки
нашої держави, важливо, щоб вищі навчальні заклади
освіти не тільки спонукали людину стати на свій
власний шлях розвитку через засвоєння гуманістичного
культурного досвіду, а й формували у своїх вихованців
повагу до демократичних цінностей, зокрема, до прав і
свобод особистості, толерантність, як основу співжиття
у суспільстві, високий духовний потенціал, особистісні
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якості, які б сприяли мирному, законному співіснуванню
людей тощо.
В такому разі можна стверджувати, що культура, як
соціальний феномен, важливою частиною якого є освіта,
протистоїть всьому негативному, деструктивному,
антигуманному – ентропійному, що несе в собі загрозу
національній безпеці країни, загалом, та фізичному,
духовному існуванню людини, зокрема.
Культура сприяє засвоєнню ціннісних норм
особистістю і, як вважає А. Флієр, стає основним
регулятором соціальної адекватності особистості [5].
Культура – це природний елемент людської особистості,
універсальна, всеохоплююча функція людини. Культура
володіє у позитивному значенні унікальною властивістю
тотального проникнення у свідомість громадян
(кумулятивний ефект), стає системотвірним чинником
міжнародної і національної безпеки. Проте, стверджує
О. Суліменко, у тому випадку, якщо ця властивість
закладається в основу цілісної концепції культурної
політики держави, яка за пріоритети вважає вищі
людські цінності національного й інтернаціонального
характеру, починаючи з рівності всіх людей у праві на
гідне життя [6].
Висновки. У суспільному бутті культура виступає як
фундаментальний феномен боротьби з соціальними
ентропійними явищами, базове призначення якого –
генерація, збереження і трансляція гуманістичних сенсів
людського існування з метою розвитку кожного індивіда
і суспільства у цілому. Сенсова наповненість життя є
умовою свідомого, цілеспрямованого, стабільного і
водночас творчого існування окремої людини і різних
соціальних спільнот.
Особливістю культури є те, що вона не тільки
генерує сенси людського існування, але й «узгоджує» їх,
оскільки різноспрямовані індивідуальні інтереси,
потреби, прагнення створюють загрозу зруйнування
будь-якого соціального порядку, загрозу основ
національної безпеки України.
В сучасній державі неможливо забезпечити високий
рівень безпеки тільки зусиллями правозахисних органів.
До вирішення цієї задачі необхідно залучення всієї
державної політики, в тому числі культурної, яка б
координувала зусилля усіх інститутів по інкультурації
людини.
Основна мета культурної політики – трансформація
норм та стандартів соціальної адекватності людей у
образи та зразки соціальної престижності; пропагування
норм соціальної адекватності як найбільш престижних
форм соціального буття, як найбільш надійного шляху
до соціального добробуту та високого суспільного
статусу.
Важливе значення
у процесі інкультурації
суспільства займає вища освіта, як одна зі складників
сучасної культури. Культуротворчі можливості вищої
освіти пов’язані з формуванням культури життя
особистості (зокрема, майбутнього офіцера), становлення
у неї ряду основних фундаментальних моральноестетичних принципів, на яких ґрунтується висока
національна та громадянська свідомість, патріотизм,
толерантність у сприйнятті різних національно-

культурних цінностей, високий загальнокультурний
рівень тощо.
Таким чином, освіта є засобом інкультурації
особистості, що ретранслює соціальні, культурні,
цивілізаційні цінності, а це є базисом для боротьби з
явищами соціальної ентропії сучасності.
Проте для реалізації задач забезпечення національної
безпеки країни гуманітарними засобами державна
культурна політика має бути спрямована на об’єднання
зусиль всіх галузей культури (в її широкому розумінні):
освіти, мистецтва, релігії, науки, засобів масової
інформації, книговидання, власно культурних інститутів –
музеїв, бібліотек тощо в межах єдиної державної
програми соціокультурного розвитку та самозбереження
суспільства. Необхідною є і нова національно-державна
ідеологія, стратегічне призначення якої – стати базисом
для соціального партнерства громадян, для кристалізації
цінностей настановлень в загальнонаціональному
масштабі, у тому числі у галузі безпеки. При цьому
ідеологія – це концентроване втілення культури
правлячої еліти, системи її цінностей. Це дозволяє
сформулювати принцип культурного аспекту суспільної
безпеки: чим менше засобів вкладає правляча еліта в
розвиток культури сьогодні, тим більше вона повинна
буде вкласти їх у правоохоронні органи країни, юстицію
та пенітенціарну систему у майбутньому.
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THE ROLE OF CULTURE AS A SOCIAL PHENOMENON IN THE SYSTEM OF COMBATING THE
ENTROPY PHENOMENA OF MODERN UKRAINIAN SOCIETY (TO THE PROBLEM OF PROVIDING
NATIONAL SECURITY OF UKRAINE WITH HUMANITARIAN MEANS)
The article deals with the problems of social entropy of Ukrainian society as dangerous phenomena of society, which
threaten the national security of the country. The views are presented on the role of culture in the process of decreasing social
entropy. Particular attention has been paid to the role of higher (in particular, military) education as an important component
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necessity of paying much attention to the cultural orientation of education, its humanization and humanitarization.
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ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ У ГАЛУЗІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Висвітлено актуальну проблему інформаційної безпеки особистості, ролі психологічної культури
суб’єктів навчального процесу. Метою є розкриття загальних питань щодо вирішення завдання
формування у суб'єктів навчально-виховного процесу психологічної компетентності та культури в галузі
інформаційної безпеки, захисту інформації, створення безпечного освітнього простору тощо. Здійснено
аналіз основних понять, визначено наступний крок у подальших дослідженнях щодо проблем формування
психологічної культури педагога.
Ключові слова: психологічна безпека, інформаційна війна, інтернет-залежності, інформатизація
освіти, психологічна культура.
Постановку проблеми. В останній чверті ХХ століття
людство вступило в нову стадію – стадію побудови
інформаційного суспільства, яке приховало у собі велику
небезпеку для людства: доступність глобальних
інформаційних мереж, з розміщеними загрозами для
дітей, – витоки яких обумовлені проблемами сучасного
суспільства [4]. Розвиток інформаційних технологій має
переважно характер науково-технічний, за яким дуже
часто губляться поняття моралі й честі, соціальної
відповідальності, психологічної ідентичності; за яким
приховано порушення соціально-психологічного балансу
естетичного – неестетичного,
містяться
потенційні
загрози – недостовірність інформації, ігрова залежність,
цифрова деменція, націоналізм, тероризм, інформація про
суїциди, сцени насильства, сайти сексуального характеру
та ін. [19, 20].
Актуальність. Тому, залишатися поза увагою
українських науковців та освітян зазначена проблема не
могла, оскільки, на сьогодні, інформаційна небезпека,
інформаційна війна, інтернет-залежность серед дорослих
і дітей в Україні актуальні. Вирішення цих проблем
залежить, зокрема, від розуміння педагогами глибинних
психологічних механізмів впливу на свідомість людини
та володіння ними психотехнологіями захисту. Однак,
складається враження, що у процесі стрімкого і
безоглядного реформування, модернізації та інновації
професійної сфери, освітяни не розгледіли у
інформаційній мережі «потенційної загрози» не лише
для дітей та молоді, але й для держави у цілому (коли у
ній окреслилась концентрація та монополізація ЗМІ [13,
57-59]); проблеми «агресивних інформаційних впливів
на психологічне здоров’я і розвиток дитини внаслідок
активізації інтернет-буму з 1990-х рр., а в Україні він
досяг піку в 2007-2011 рр. ≪…≫ Особливо шкідливою
≪…≫ є нове явище цифрової деменції, коли внаслідок
зловживання медіа у дітей виникають психічні розлади,
затримується й викривлюється процес інтелектуального
розвитку» [12, 152]. Підґрунтям цього, на нашу думку, є

поглиблення суперечностей між цілями освіти та
реальною культурно-освітньою ситуацією в суспільстві:
морально-духовне зубожіння нації в цілому. За таких
умов, на сучасному етапі розвитку українського
суспільства, формування нації без формування та
розвитку загальнолюдської культури особистості, у
цілому, та психологічної культури, зокрема, неможливо.
Формулювання мети статті (постановка завдання).
Виходячи з вище вказаного, метою нашого дослідження
є
гранично
загальні
питання
дослідження
психологічного контенту у психолого-професійній
діяльності вчителя, яка реалізується вирішенням
завдання обґрунтування та пошуку можливостей
поліпшення розкриття гуманістичного потенціалу
психологічної науки в освітній сфері, зокрема, щодо
формування у суб'єктів навчально-виховного процесу
психологічної культури як пропедевтики негативних
агресивних інформаційних впливів на психологічне
здоров’я дитини. Головною метою є пошук шляхів
вирішення виявлених проблем щодо формування у всіх
суб'єктів освітнього процесу компетентності в галузі
інформаційної безпеки, захисту інформації та створення
безпечного освітнього простору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, за
дослідженнями науковців, з перших кроків незалежної
України, функціонування російської моделі медіахолдингів призвело до політичної нестабільності
внаслідок постійних «інформаційних війн» [13, 57-59];
склалася монополія на інформацію, знання [13, 57-59];
масова комунікація (за П. Лазарсфельдом, Р. Мертоном)
провокує соціальної дії і масові смаки [11, 154];
глобальні мережі селективно підключають, або
відключають індивідів, групи, райони і навіть країни
відповідно до їхньої значущості у досягненні власних
цілей (за М. Кастельс) та ін. [9, 27]. Відтак, вік
інформації надав можливість використовувати її з
різною метою, зокрема, і військовою. Так, психологічна
інформація у військовому конфлікті спрямовані на
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формування
інформаційного
середовища,
яке
призводить до вигідного для комунікатора типу
поведінки об'єкта впливу [13, 108-109]. Шляхом
модифікації психологічної інформації змінюються
відомості про світ реальності в інтересах суб'єкта впливу
з метою маскування, обману, спотворення пріоритетів
[15, 488-489]. Модифікуються і потоки інформації з
метою:
створення
атмосфери
бездуховності,
аморальності, негативного відношення до культурної
спадщини об'єкта впливу; маніпулювання суспільною
свідомістю, створення політичної напруги і хаосу;
дезінформації населення та ін. [8, 83; 15, 488-489]. Як
наслідок – об'єкт впливу не здатний вийти на не
модифіковані
варіанти
інформаційних
потоків;
досягається значна перевага у інформаційній сфері;
виникає загроза національній безпеці України та
чиниться прямий вплив на психічний розвиток
підростаючого покоління.
Педагогічна та психологічна науки намагаються
сьогодні знайти шляхи забезпечення «інформаційної
безпеки» особистості, що розуміється як стан
захищеності національних інтересів у інформаційній
сфері; визначається сукупністю збалансованих інтересів
особистості, суспільства, держави. Для психологопедагогічної діяльності у центрі уваги постають
«життєво важливі інтереси особистості» – забезпечення
прав громадянина на захист свого здоров'я від
неусвідомлюваної шкідливої інформації. Цьому сприяє
психологічна культура.
У межах наукових напрямків
дослідження
формування та розвитку психологічної культури
особистості
вченими
вирішуються
проблеми:
самопізнання (А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фром, К. Юнг);
розуміння психологічної культури як важливого
елементу розвитку особистості (Б. Ананьєв, Г. Балл,
І. Бех, В. Біблер, Л. Виготський, В. Войтко, І. Зязюн,
Я. Коломенський), як частина загальної культури
(К.Абульханова-Славська, І.Дубровіна, О.Мотков); як
психологічний феномен (Л.Колмогорова, В.Семикін); як
особистісне утворення (М.Бахтін, М.Мамардашвілі).
Вивчаються окремі складові психологічної культури,
зокрема, компетентність: комунікативна (Т. Гордон,
Ю. Ємельянов, Д.Уайменн, Г.Джайлс), психологічна
(Л.Колмогорова, О.Холодкова), соціальна (В. Куніцина,
Р. Хінтч, Р. Ульріх, К.Рубін, Л.Роуз-Крэснор), соціальнопсихологічна (А.Сухов), інтелектуальна (М. Холодна);
як психосоціальна якість (Е. Еріксон), як ціннісносмислові утворення (О. Асмолов, М. Коган, В. Франкл);
психологічна компетентності викладача (Ю. Варданян,
О. Гура, А. Деркач, В. Зазикін, Н. Лісова, І. Міщенко,
О. Полуніна, C. Brumfit, F. Kleppel, S. Savignon) та
основні теоретичні підходи, щодо механізмів та форм її
розвитку (О. Гура, Б. Дьяченко, Е. Зеєр, Н. Кузьміна,
А. Маркова, В. Панчук, І. Яремчук); у контексті
суб'єктивного переживання людини (Л. Дьоміна,
І. Ральникова);
вікові
особливості
освоєння
психологічної
культури
в
умовах
стихійного
становлення і спеціально організованої педагогічної
діяльності
(Л. Колмогорова,
Д. Каширський,
І. Стельченко).
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Виклад основного матеріалу. Зазначені наукові
розробки є вагомим внеском у дослідження проблеми
формування психологічної культури вчителя в умовах
інформаційного
суспільства.
Однак,
подальша
перспективна освіта вчителя має бути спроектована у
професійно
обумовлену
культурно-психологічну
діяльність та посилена особистісно-детермінованим
усвідомленням ролі та місця психологічної культури у
створенні безпечного освітнього середовища. Тому,
займаючись дослідженням феномену психологічної
культури у загально психологічному плані, правомірно
ставити питання, щодо розгляду її ролі в інформаційній,
психологічній безпеці особистості, створенні безпечного
середовища, діяльності вчителя.
Під інформаційною безпекою учнів будемо розуміти
стан, умови їх життєдіяльності при яких відсутні
(мінімізовані) загрози нанесення шкоди особистому
інформаційному простору та здоров’ю. Доступність
інформації, її вплив на учнів, зросли настільки, що
правомірним стає говорити про інформаційну
соціалізацію
особистості,
а
сама
інформація
перетворюється в один із потужних чинників
соціалізації (жертвами якої вони стають, оскільки
відсутні сталий світогляд, чітки життєві позиції, а також
не здатність піддавати її власному аналізу, до
самозахисту в інформаційному просторі; залежність
«кінцевого результату» впливу інформації від їх
індивідуально-типологічних особливостей, ціннісносмислової структури особистості, тощо). За таких умов
розвиток
психологічної
культури
учнів
має
забезпечувати надходження вітальної інформації до їх
свідомості; пошук, переробку та критичне оцінювання
інформації; їх конкурентну здатність та своєрідний
імунітет до інформаційного негативу.
У зв'язку з цим модифікуються вимоги до
професійної підготовки педагога, від якого тепер
потрібно при навчанні учня домагатися розуміння
останнім можливих наслідків маніпулювання його
поведінкою і свідомістю за допомогою інформації, яку
поширюють ЗМІ, Інтернет та ін. Тому підвищення рівня
психологічної безпеки та психологічної культури в
освітньому середовищі повинно виступати превентивним
заходом, що сприяє підвищенню рівня компетентності в
галузі інформаційної безпеки та захисту інформації. Так,
за
результатами
анкетування
вчителів,
нами
встановлено, що понад 70% респондентів не в повній
мірі враховують проблеми і реалії сучасного
інформаційного суспільства, проте, більшість із них
(82%) потребують на додаткові знання, навички, щодо
запобігання загроз. Для педагогів, які використовують
засоби інформаційних та комунікативних технологій у
педагогічній діяльності в даний час, методологічні
підходи навчання основам інформаційної безпеки і
захисту інформації, тільки складаються. Це утруднює
комплексне рішення задач забезпечення інформації
безпеки, які передбачають наявність певного набору
компетенцій
від кожного
користувача
засобів
інформаційних та комунікативних технологій. Таким
чином, процес формування компетенцій вчителів в
області інформаційної безпеки у навчальному процесі
повинен носити комплексний характер і враховувати як
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існуючі стандарти освіти, вимоги реалій сучасного
інформаційного суспільства так і усі суттєві загрози і
можливі
негативні
наслідки
інформатизації.
Методологічна
основа
навчання
вчителів
по
забезпеченню інформаційної безпеки особистості має
базуватися на введенні не лише поняття, типології і
класифікації можливих загроз безпеки інформації, але й
на введенні поняття психологічна безпека. Психологічна
безпека як захист від впливу на свідомість з боку інших
людей та інформаційних потоків може бути забезпечена
двома магістральними стратегіями: забезпеченням
оптимального співвідношення залежності – незалежні
від інших людей шляхом тренування здорової автономії;
забезпеченням керованості своїх стереотипних реакцій у
важливих і нестандартних ситуаціях. Вкрай актуальним
стає питання про психологічну безпеку або культуру
психологічної безпеки у взаємодії учасників освітнього
середовища, а цілі культури безпеки організації
набувають психологічного сенсу як умови і можливості,
що містяться в освітньому середовищі школи, яка
розглядається в якості найважливішого соціального
інституту. У літературі ряд авторів виділяють різні
варіанти класифікації загроз інформаційній безпеці [1, 36,8,13,15]. Аналіз наведених підходів до класифікації
дозволяє зробити висновки, що у даний час не існує
науково обґрунтованої загальновизнаної класифікації
загроз інформаційній безпеці і їх джерел. Водночас,
поняття загроза є одним з ключових понять у сфері
забезпечення інформаційної безпеки. На основі
виділених
напрямків
інформаційної
навчальної
діяльності
пропонується
класифікувати
загрози
інформаційної безпеки особистості учня у такий спосіб:
загрози конфіденційності особистої інформації; доступ
та отримання інформації, забороненої для поширення
серед дітей; залежність від мережевих, комп'ютерних
ігор;
криміналізація
інформаційного
простору;
ненавмисні, випадкові загрози; шкідливе програмне
забезпечення; несанкціоновані Інтернет покупки;
кібербулінг, тролінг, сексуальні домагання, шпигунство;
несанкціоноване використання не ліцензованого
програмного забезпечення; хакерські атаки, спам.
Проведений аналіз загроз і існуючої практики
професійної підготовки вчителів показав, що процес
забезпечення інформаційної безпеки особистості учня є
невирішеною, вельми актуальною, багатоаспектною і
міждисциплінарною проблемою, рішення якої бачиться
у формуванні концептуального підходу, який носить
комплексний характер. Розробка концептуального
підходу до вирішення вищезазначеної проблеми, модель
інформаційної безпеки особистості, класифікація загроз
при виконанні інформаційно-навчальної діяльності
створюють
передумови
для
введення поняття
«компетентність педагога в галузі інформаційної
безпеки», яке представляється у нерозривній єдності
системи
із
психологічними
і
професійними
компетенціями.
Під
компетентністю
в
галузі
інформаційної безпеки педагогів будемо розуміти
інтегровану характеристику якостей особистості, які
дозволяють
здійснювати
психолого-педагогічну
діяльність
і включає саморозвиток у галузі
інформаційної безпеки; наявність теоретичних знань

основ інформаційної безпеки, практичних умінь,
навичок успішного захисту інформації і протистояння
загрозам інформаційної безпеки.
Система підготовки у галузі інформаційної безпеки і
захисту інформації повинна бути детермінована на всіх
рівнях професійній освіті і мати науково обґрунтовану
розроблену
методичну
систему
формування
компетентності у галузі інформаційної безпеки учня, яка
б будувалася як на загально-дидактичних принципах, так і
на принципах компетентнісного підходу. У якості
сукупності
заходів
забезпечення
формування
компетентності необхідно виділити наступні дидактичні
умови: введення проблематики інформаційної безпеки в
різні дисципліни професійної підготовки педагога;
створення механізму для оцінювання рівня сформованості
даної компетентності.
Висновки. Отже, з вище викладеного, можна
зробити висновок, що недостатньо лише конструктивно
екстраполювати викладені вище ідеї на систему
відносин «людина-МЕДІА», а необхідно доповнити
аспектом запобігання загрози психологічному здоров’ю
та психологічному травматизму, а саму проблему
«розширити» за рахунок вивчення психологічних
закономірностей діяльності людини в умовах не тільки
фізичної, а й психологічної небезпеки. Перспективи
подальших розвідок у цьому напрямі. У подальшому
нами вбачається деталізація змісту інформаційної
педагогічної діяльності вчителя в умовах сучасного
інформаційного суспільства, щодо вдосконалення знань
педагога про форми і методи інформаційного впливу та
інформаційного подавлення; формування здатності
орієнтуватися в потоках різноманітної інформації,
виявляти можливі загрози, які пов'язані з відбором,
оцінки і захистом інформації, забороненої для
поширення серед дітей; оволодіння знаннями і методами
захисту від кримінальної та терористичної інформації у
різноманітному інформаційному потоці, оволодіння
прийомами забезпечення інформаційної безпеки
освітнього закладу і окремого індивіда.
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PSYCHOLOGICAL CULTURE OF A TEACHER IN THE FIELD OF INFORMATIONAL SECURITY
This article includes the actual problem of informational security of the individual, the roles of psychological culture of
individuals of the learning process in the context of the formation and development of the informational society. The aim of the
work is to disclosure of extremely common issues of psychological research on the content of the psychological and
professional work of teachers, which is implemented solution to the problem study and find ways to improve disclosure of
potential humanistic psychology in education, in particular the formation of the individuals of the learning process of
psychological culture as propedeutics of negative aggressive information effects on mental health. The main goal is to find
solutions to problems identified regarding the formation of all individuals of the learning process competence in the field of
informational security, data protection and a secure educational environment; highlight areas of teacher information and
components of informational security threats subjects of the educational process. The methodological framework for the
analysis of problems of psychological culture, forming the basic concepts are considered in this article . Such main concepts
as: information war, internet addiction, informatization of education, psychological culture, a safe educational environment
are characterized and analyzed. In further studies, the next step in highlighting the problems of formation of psychological
culture lies in the informational security, theoretical and practical solution of issues, among which the greatest urgency and
determination becomes a secure informational environment; Information detailing the content of the educational activities of a
teacher in today's informational society to improve teacher knowledge of psychological mechanisms forms and methods of
informational influence and informational suppression; forming a teacher's ability to navigate the flow of information, identify
the hidden potential threats related to the selection, evaluation and protection of information prohibited for distribution to
children; mastery of knowledge and methods of protection from criminal and terrorist information in various information flow,
mastering the techniques of informational security educational institution and the individual.
Key words: psychological security, information war, internet addiction, informatization of education, psychological
culture.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
У статті досліджено та визначено соціально-психологічні причини та особливості агресивної поведінки
сучасної молоді. Описано результати емпіричного дослідження агресивності студентів. Розглянуто питання
профілактики та корекції агресії у молодіжному середовищі.
Ключові слова: агресія, агресивність, агресивна поведінка, корекція агресивної поведінки студентів.
Постановка проблеми. Сучасні кризові умови
життєдіяльності нашого суспільства сприяють зростанню
рівня соціальної напруги, неймовірне прискорення ритму
життя,
зумовлене
переходом
суспільства
до
постіндустріального етапу свого розвитку, негативно
позначається на самопочутті і психофізичному стані
особистості, призводить до перевтоми, інформаційних
стресів, депресій, нервових зривів. Трансформація
колишньої соціально-політичної системи, високий рівень
протестних настроїв, війна на сході України, радикальна
зміна цінностей і вимушена переорієнтація поведінки
призвели до сплесків агресії, зростання насильства і
злочинності, жорстокості людей у побутовій поведінці.
Особливу тривогу викликають факти, що свідчать про
зростання проявів агресивності серед юнаків, про
міжособистісне
спілкування
молоді
на
рівні
концентрованої конфліктно-негативістської субкультури.
У період студентського життя, коли молода людина
здійснює активний пошук своєї ідентичності і постає
перед необхідністю розв’язувати нові й надзвичайно
важливі для неї життєві завдання, для вирішення яких їй
бракує знань і досвіду, вона може почуватися
розгубленою,
а
її
поведінка
може
набути
неконструктивних, хоч і досить типових для цього віку,
форм вияву – безкомпромісного негативізму, егоцентризму,
відвертої вербальної чи й фізичної агресії, глибокої
образи як агресії, спрямованої на саму себе тощо. Саме
тому необхідно й важливо знати й усвідомлювати витоки
агресивної поведінки студентів, прогнозувати її наслідки
та бути обізнаним щодо можливостей її корекції, аби така
поведінка не стала звичним стилем соціальної комунікації
і не набула статусу негативної риси особистості.
З огляду на те, що в процесі педагогічного
спілкування конфліктні ситуації доволі часто виникають
як прояв спонтанної та реактивної агресії, вважаємо, що
профілактична робота з попередження агресивних
проявів повинна проводитися, у першу чергу, з
майбутніми фахівцями, тобто студентами.
Мета статті – визначити та теоретично обгрунтувати
сутність, зміст агресивної поведінки особистості
студента, проаналізувати питання профілактики та
корекції агресії у молодіжному середовищі.
Виклад основного матеріалу. Проблема агресивності
досліджується в психології з різних напрямків. Агресія
та
агресивність
розглядаються
з
позицій
психодинамічного, глибинно-психологічного підходу
(А.Є. Мелоян, Т. Туз, А. Адлер, З. Фрейд, Е. Фромм,

К. Хорні, К.Г. Юнг та ін), бихевиористического підходу
(А. Бандура, Дж.Доллард, М. Міллер і ін.), в контексті
індивідуально-типологічних особливостей особистості,
зокрема,
емоційності (І.В Бринза,
І.А. Василенко,
І.Г. Кошлань,
А.В. Кузнєцова,
А.Є. Ольшанникова,
І.В. Пацявічюс, І.В. Переверзєва, Є.П. Саннікова), в
процесі розвитку особистості (Н.В. Алікіна, НА. Дубинка,
Л.М. Семенюк, І.А. Фурманов, К. Бютнер та ін), в рамках
проблеми емоційної регуляції поведінки (В.К.Вілюнас,
Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Є.Л. Носенко, А.Я. Чебикін).
Слово агресія від латинського «аgresi» означає
«нападати». Воно здавна існує в європейських мовах,
проте значення йому надавалося не завжди однакове. До
початку 19 століття агресією вважалася будь-яка активна
поведінка як доброзичлива, так і ворожа. Пізніше
значення цього слова змінилося і стало більш вузьким.
Багато хто з психологів вважають агресію вродженої
невід'ємною характеристикою поведінки в живому світі,
пов'язаних з боротьбою за виживання [5].
У науковій літературі прийнято розмежовувати
поняття «агресія» (дія) і «агресивність» (властивість
особистості, яка проявляється в готовності до агресивної
поведінки).
Таким
чином,
агресивність – це
усвідомлювана чи неусвідомлювана якась схильність до
агресивної поведінки; агресія – це форма поведінки, яка
частково є соціальним навчанням (ЗМІ, однолітки, сім’я)
і частково є наслідком агресивності (властивості
особистості). Більшість психологів сходяться на думці,
що агресивність – це вроджена властивість кожної живої
істоти, здатність до активності, спрямованої на
задоволення своїх потреб. Позитивна сторона
агресивності як здатності до активності – це ініціатива
до подолання труднощів, боротьба за виживання,
самовдосконалення. Негативного значення агресивність
набуває тоді, коли через недоліки соціальної адаптації
особа конфліктує з оточуючими, неадекватно засвоює і
порушує моральні норми на шкоду іншим.
На думку Ф.В. Бассіна, відмінність понять «агресія» і
«агресивність» веде до важливих наслідків: по-перше, не
за всякими агресивними діями суб’єкта варто вбачати
агресивність особистості, по-друге, агресивність людини
не завжди проявляється в явно агресивних діях. Сама по
собі агресивність не робить суб’єкта соціально
небезпечним, адже, з одного боку, існуючий зв’язок між
агресивністю і агресією не є однозначним, а, з другого
боку, акт агресії може не набувати соціально небезпечних
та
несхвалюваних
громадськістю
форм.
Часто
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агресивність розуміють як «зловмисну активність». Однак
сама по собі деструктивна поведінка «зловмисною» не є,
такою її робить мотив діяльності, тобто ті цінності, заради
досягнення і оволодіння якими активність розгорт ається.
Зовнішні практичні дії можуть бути схожими, але їх
«мотиваційні компоненти прямо протилежними» [1].
Агресивність у різних осіб може мати різний ступінь
прояву – від майже повної відсутності до граничного
розвитку. Повна відсутність агресивності призводить до
податливості, нездатності зайняти активну життєву
позицію. Разом з тим надмірний розвиток агресивності
на кшталт акцентуації починає визначати весь характер
особистості, перетворює її в конфліктну, нездатну на
соціальну кооперацію, а у своєму крайньому вираженні
є патологією (соціальною і клінічною): агресія втрачає
раціонально-виборчу спрямованість і стає звичним
способом поведінки, проявляючись у невиправданій
ворожості, злостивості, жорстокості, негативізмі.
Незважаючи на значні розбіжності щодо визначень
агресії, А.А. Реан підкреслює, що, зважаючи на
очевидність того, що люди часто втрачають контроль
над собою, агресія – це поведінка, яка спрямована на
заподіяння шкоди або збитку іншій живій істоті, що має
всі підстави уникати подібного із собою поводження.
Дане комплексне визначення включає в себе такі окремі
положення: агресія є навмисним, цілеспрямованим
заподіянням шкоди жертві; під агресією може бути
розглянута лише така поведінка, що передбачає
заподіяння шкоди або збитку живим істотам; жертви
повинні мати мотивацію уникнення подібного із собою
поводження [4].
При цьому слід урахувати, що агресивна поведінка
може бути як прямою, коли людина не приховує свою
агресію від оточуючих, так і непрямою, коли агресія
приховується під неприязню, єхидством або іронією.
Пряма агресія проявляється різними способами,
починаючи від висловлення погроз у бік співрозмовника
і закінчуючи безпосередніми агресивними діями.
Непрямою агресією людина чинить тиск на «жертву».
У літературі представлено досить велику кількість
типів класифікації агресії. Так, виділяють два основних
види агресивної поведінки:
– конструктивну агресію (відкриті прояви агресивних
спонукань, реалізовані в соціально прийнятній формі,
при наявності відповідних поведінкових навичок і
стереотипів
емоційного
реагування,
відкритості
соціального досвіду і можливості саморегуляції та
корекції поведінки);
– деструктивну агресію (прямий прояв агресивності,
пов’язаний із порушенням морально-етичних норм, що
містить елементи делінквентної або кримінальної
поведінки з недостатнім урахуванням вимог реальності
та зниженим емоційним самоконтролем) .
У змістовному плані провідними ознаками
агресивної поведінки можна вважати такі її прояви, як
виражене прагнення до домінування над людьми і
використання їх у своїх цілях, тенденцію до руйнування,
спрямованість на заподіяння шкоди оточуючим людям,
схильність до насильства (заподіяння болю).

У структурі агресивної поведінки виділяють кілька
взаємопов'язаних рівнів:
 Поведінковий (агресивні жести, висловлювання,
міміка, дії).
 Афективний (негативні емоційні стани і почуття,
наприклад, гнів, злість, лють).
 Когнітивний (неадекватні уявлення, упередження,
расові та національні установки, негативні очікування).
 Мотиваційний (свідомі цілі чи несвідомі агресивні
прагнення).
В.Д. Менделевич зазначає, що умовно можна
говорити про конструктивну і неконструктивну форми
агресії (за термінологією Е. Фромма – доброякісну і
злоякісну). Різниця перерахованих форм полягає в
намірах, що передували прояву агресивності. При
конструктивній агресії злий, злочинний умисел завдати
кому-небудь з оточуючих шкоду відсутній, тоді як при
неконструктивній – він є основою вибору саме даного
способу взаємодії з людьми [3].
Конструктивна форма агресії може бути названа
також псевдоагресією. Е. Фромм описує в рамках
псевдоагресивної поведінки
ненавмисну,
ігрову,
оборонну, інструментальну агресію, агресію як
самоствердження. Ненавмисна агресія може бути
ознакою психопатологічного типу девіантної поведінки.
Найбільш визнаною є загальна для ряду концепцій
схема, запропонована А. Бассом і А. Даркою: фізична
агресія (напад); непряма агресія (злобні плітки, жарти,
вибухи люті, що проявляються в крику, тупанні ногами і
т. д.); схильність до подразнення (готовність до появи
негативних почуттів при найменшому порушенні);
негативізм (опозиційна манера поведінки від пасивного
опору до активної боротьби); образа (заздрість і ненависть до
оточуючих за дійсні та вигадані відомості); підозрілість у
діапазоні від недовіри й обережності до переконання, що
всі інші люди приносять шкоду або планують її;
вербальна агресія (вираження негативних почуттів як
через форму – сварка, крик, вереск, так і через зміст
словесних відповідей – загроза, прокляття, лайка) [3].
Останнім часом увагу дослідників привертає нова
форма агресії – «кібертретирування» (cyberbullying). Під
ним розуміють форму поведінки, яка полягає у розсиланні
повідомлень агресивного та образливого характеру з
використанням нових інформаційних та комунікаційних
технологій (Інтернет, мобільний телефон). Іншими
формами кібертретирування можуть бути дії, які мають
«хакерський» характер і спрямовані на шкоду
персональним комп’ютерам жертв (зламування та зміна
паролю, пошкодження персональних веб-сайтів тощо).
Фактор фізичної сили, важливий у випадках звичайного
(контактного) третирування, тут незначний; на перше
місце виходять інтелектуальні здібності й технічні вміння
агресора і дозволяє агресорові зберегти свою анонімність
і перетворити ситуацію переслідування на своєрідний
«маскарад».
Дослідники розділяють комплекс демографічних,
індивідуально-психологічних та соціально-психологічних факторів, які прямо чи опосередковано впливають
на появу та особливості проявів агресії. Слід зазначити,
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що переважна більшість цих факторів збігається з уже
Агресія призводить до збільшення форм девіантної
відомими факторами агресивної поведінки (насильство в
поведінки серед молоді (вандалізм, крадіжки, вживання
сім’ї, вплив асоціальних субкультур однолітків,
алкоголю,
наркотиків);
погіршенню
соціальнохарактерологічні особливості тощо).
психологічного клімату в закладах освіти. Оскільки
Одним із основних чинників набуття особистістю
агресивна ситуація за своїми характеристиками є
підвищеної агресивності вважаються недоліки сімейного
різновидом інтенсивної тривалої стресової ситуації, то
виховання, спостереження за моделями агресивної
вона має серйозні психологічні наслідки. Як жертви, так
поведінки інших у реальному житті, на кіно- і
і самі агресори схильні до нервово-психічних розладів
телеекранах чи комп’ютерних іграх. Істотна роль у
(різні розлади поведінки, депресії), що може призвести
зародженні і формуванні готовності людини до агресії, а
до скоєння кримінальних злочинів.
також у її реалізації відводиться і ситуативним чинникам,
У даний час агресивна поведінка у юнаків
таким як вплив кліматичних умов, температури
зустрічається все частіше й частіше. Така тенденція має
навколишнього середовища, підвищений шум, велике
досить багато причин. Шукати їх слід у вихованні,
скупчення людей, неприємний запах та тіснота у
спілкуванні з іншими людьми та наростаючих вимогах,
приміщенні, дискомфорт, зазіхання на особистий простір,
що пред'являються до дітей і молодих людей, також варто
вороже соціальне середовище, біль, виникнення стресової
враховувати і природжені схильності до насильства.
ситуації, очікування помсти за власні агресивні дії,
Все вищевказане дало підгрунтя для проведення
вживання алкоголю, сексуальне збудження.
експериментального
дослідження
на визначення
Як особистісні фактори, які зумовлюють підвищення
агресивної поведінки студентів вищих навчальних
рівня агресивності, розглядають: підвищену ворожість та
закладів, яке проводилося на базі Київського
подразливість, підвищений рівень тривожності та депресії,
національного університету технологій та дизайну
підвищену емоційну реактивність, негативну афективність,
факультету індустрії моди. У експериментальному
перевищену самооцінку, певні особливості мотиваційної
дослідженні брали участь 50 студентів віком 20-21 рік.
сфери, низький рівень розвитку інтелекту, антисоціальну
Діагностичними знаряддями стали методика К. Томаса
спрямованість особистості, заздрісність, схильність
та Р. Кілмена щодо виявлення домінуючого стилю
приписувати оточуючим агресивні наміри тощо.
реагування в конфлікті та опитувальник виявлення рівня
Серед чинників, які перешкоджають прояву
агресивності
А. Басса – А. Дарки
(як
одну
з
агресивності, називають: можливість покарання за
найпоширеніших діагностичних процедур для визначення
агресію, любов, дружні стосунки, а також такі
агресії особистості та особливостей її вияву).
особистісні якості як поміркованість, толерантність,
Психологи К. Томас та Р. Кілмен виокремили п’ять
завбачливість, безконфліктність, високий самоконтроль.
типових стилів реагування людини у конфліктній
Ряд учених указують на чотири причини агресії:
ситуації: конкуренція, співробітництво, пристосування,
1) агресія як інстинкт, що виникла у процесі еволюції та
компроміс, ухиляння. Опрацьовані результати тестування
служить людині для збереження виду; це природна
виявили тенденцію до найчастішого використання
агресія, необхідна в боротьбі за виживання; такої думки
студентами стилів компромісу (53% усіх студентів) та
дотримувалися Зігмунд Фрейд і Конрад Лоренц;
співробітництва (27%). Натомість, найменше опитані
2) агресія як реакція на фрустрацію, тобто стан, який
вдаються до конкуренції (10%), пристосування (7%) та
характеризується хвилюванням, пригніченістю й є
ухилення (5%). Це дає змогу нам зробити висновки, що
наслідком неможливості виконати намічену раніше мету
під час формування конфліктологічної культури
або реалізувати важливу потребу, іноді такий стан може
викладач, підбираючи методику проведення занять, може
призвести до невротичних розладів; 3) агресія як звичка
використовувати і методи, які включають в себе
народжується з інтенсивних неприємностей, що часто
обговорення суперечливих питань, також ми можемо
повторюються, переживань, фрустрації, які супроводзробити висновки, що більшість даної групи не є
жуються сплеском негативних емоцій; фіксації агресії
конфліктними індивідами та ідуть на компроміс, тобто
при цьому у значній мірі сприяє взаємний уплив один на
формування конфліктологічної культури в групі буде
одного членів неформальних груп, темперамент людини
проходити у сприятливих для всіх респондентів умовах.
та відсутність у неї толерантності; 4) агресія як придбане
Результати дослідження за дослідницькою процедурою
бажання проявляється в емоційній реакції гніву; ступені
відображені в табл.1 і вони свідчать про наявні відмінності
агресивних реакцій у студентів юнаків та дівчат:
прояву гніву дуже різноманітні – від обурення та
незадоволеності до злості.
Таблиця 1. Середньостатистичні значення показників агресивності студентів
№
з/п
1.
2.
3.

ПІБ

Юнаки
Дівчата
Загальний
показник

Види реакцій
Фізична
агресія
5,2
3,8

Побічна
агресія
4,8
5,2

Роздратованість

Негативізм

Образа

Підозра
4,1
4,5

Вербальна
агресія
6,8
8,6

Почуття
провини
5
6,2

5,2
5,4

5,6
4,6

2,9
3,9

4,5

5

5,3

5,1

3,4

4,3

7,7

5,6
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В таблиці показані різні форми агресії та відповідно
отриманні бали в групах за цими агресивними реакціями.
Отже, аналіз результатів дослідження дозволяє
стверджувати, що у дівчат серед всіх форм агресії
найвищий показник припадає на вербальну агресію (8,6),
а останнє місце посідає фізична агресія (3,8). На відміну
від дівчат у юнаків ієрархія проявів агресії дещо інша.
Так, на першому місці за рівнем прояву перебуває
вербальна агресія (6,8), а на останньому – образа (2,9).
Як показав порівняльний аналіз, як у юнаків, так і в
дівчат, виявлено схожі тенденції: у них домінуючою є
вербальна форма прояву агресії, на другому місці у
юнаків – негативізм, а у дівчат – почуття провини. Разом
з тим, отримані дані засвідчують, що по всій вибірці
загалом рівень агресивності знаходиться в межах норми
і це ілюструють загальні показники індексу агресивності
(17,5) й індексу ворожості (7,7) за всією вибіркою.
Студентська молодь, у переважній більшості,
знаходяться в процесі становлення, пошуку свого місця
в суспільстві, в міжособистісному спілкуванні. Дуже
часто реакцією на ці труднощі, особливо при невдачах, є
прояви агресії, що погано відбивається як на конкретній
особистості, так і на суспільстві в цілому.
На сьогоднішній день питання ефективного зниження
чи долання агресивності серед студентської молоді є
актуальною міждисциплінарною проблемою. Дослідниками
розглядаються різні шляхи зниження агресії студентів,
зокрема: застосування комплексної програми соціальних
заходів, що включають діагностику, просвітницьку та
корекційну роботу; розробку тренінгових програм
(неконфлікна
комунікація,
колективні
ігри);
символодраму; розробку навичок конструктивного
вирішення та вивільнення від агресії; індивідуальну
роботу психолога з агресивним студентом над
усвідомленням причин агресії студента та їх усунення;
повернення агресивності в конструктивне русло;
формування емоційної культури студентів, спрямованої
на розвиток чуйності, здатності цінувати і поважати
почуття іншої людини й уміння усвідомлювати свої
переживання, оволодіння студентами системою знань про
особливості емоційної сфери особистості, вміннями і
навичками емоційної регуляції навчально-пізнавальної
діяльності; установку тих, що навчаються, на
регулювання емоційного стану і емоційних реакцій на
зовнішні й внутрішні діяння; потребу майбутніх
спеціалістів у розвитку емоційної сприйнятливості;
оволодіння ними системою знань про особливості
емоційної культури особистості, способів емоційної
регуляції
професійної
поведінки
на
заняттях

спецсемінарів, соціально-психологічного, емоційного і
комунікативного тренінгів, індивідуального навчання [2].
Висновки. Вияви агресивності студентів у різних
соціальних сферах життя зумовлюються насамперед
особливостями
їх
побутової
невлаштованості,
проблемами навчання, особливостями взаємодії з
одногрупниками, викладачами та друзями, проблемним
спілкуванням
із
членами
родини,
загальною
психологічною
атмосферою
сім’ї,
інтимними
негараздами, необхідністю поєднувати навчанням з
роботою тощо. Ці соціально-психологічні негаразди не
сприяють професійному становленню студентів і часто
провокують вияви різних форм агресивної поведінки.
Отже, умовами, що сприяють попередженню і
корекції агресивної поведінки, є: формування системи
моральнорелевантних цінностей особистості на основі
оволодіння духовною культурою етносу, нації;
формування усвідомленої потреби особистості у виборі
неагресивних стратегій поведінки; розвиток здатності до
саморегуляції, рефлексії та соціальної перцепції у
відповідності
з
морально-етичними
цінностями;
навчання ефективним стратегіям комунікації.
Перспективи подальшого дослідження окресленої
проблеми полягають у розробці методичних прийомів і
вправ, спрямованих на попередження агресії або
зниження міри її інтенсивності.
Література
1. Ганова Л.А. Феномен агрессивности и особенности личности
/ Л.А. Ганова //Вопросы общей и дифференциальной психологии: сб.
науч. тр. – Кемерово, 1998. – Вып. 2. – С. 108-115.
2. Кириченко Р.В. Особливості розвитку емоційної культури
студентів / Р.В. Кириченко // Virtus: Scientific Journal, 2016. –
183p. – P.60-63
3. Можгинский Ю. Б. Агрессия подростков: эмоциональный и
кризисный механизм / Ю.Б. Можгинский.–СПб.: Питер, 1999.–220 с.
4. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности / А.А. Реан //
Психол. журнал. – 1996. – № 5. – С. 3-18.
5. Налчаджян А.А. Агрессивность человека / А.А. Налчаджян –
СПб: Питер, 2007. – 734 с.
References
1. Ganova L.A. Fenomen agressivnosti i osobennosti lichnosti /
L.A.Ganova //Voprosy obshchey i differentsialnoy psikhologii: sb. nauch.
tr. – Kemerovo, 1998. – Vyp. 2. – S. 108-115.
2. Kyrychenko R.V. Osoblyvosti rozvytku emocijnoji kuljtury
studentiv / R.V. Kyrychenko // Virtus: Scientific Journal, 2016. – 183p.
– P.60-63
3. Mozhginskiy Yu.B. Agressiya podrostkov: emotsionalnyy i
krizisnyy mekhanizm / Yu.B. Mozhginskiy. – SPb.: Piter, 1999.– 220 s.
4. Rean A.A. Agressiya i agressivnost lichnosti / A.A. Rean //
Psikhol. zhurnal. – 1996. – № 5. – S. 3-18.
5. Nalchadzhyan A.A. Agressivnost cheloveka / A.A. Nalchadzhyan
– SPb: Piter, 2007. – 734 s.

Kyrychenko R.V.,
Сandidate of Psychological Science, Associate Professor of the Department of Pedagogic and Methodology of Professional
Education of Kyiv National University of Technologies and Design , kirichenkorv11@gmail.com
Ukraine, Kyiv
STUDY ON THE ISSUE OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF MODERN YOUTH
The article studies and determines the socio-psychological causes of aggressive behavior of modern youth. It describes the
results of empirical research on students’ aggressiveness. It also considers the issue of prevention and correction of
aggression in the youth environment.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ
АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Обґрунтовано структурну модель агресивної поведінки, яка стала підґрунтям емпіричного дослідження
психологічних особливостей агресивної поведінки старшокласників. Складові моделі представлені системою
взаємозалежних факторів: біологічних (статеві відмінності у вияві агресії), соціальних (родина, соціальні
очікування, школа), психологічних (позитивний досвід агресивних дій). Розроблено логіка емпіричного
дослідження.
Ключові слова: агресія, агресивна поведінка, старшокласники, методи дослідження агресивної
поведінки.
Постановка проблеми. На сьогодні існує значна
кількість робіт з проблеми агресії та агресивності
(А. Бандура, A. Басс, Л. Берковіц, М.І. Блонський,
К. Бютнер, Дж. Доллард, Б.П. Жизневський, С.С. Занюк,
З.І. Ікуніна, Н.М. Каут, О.Ю. Климовська, Б.С. Кобзар,
К.Лоренц, Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, А.Налчаджан,
О.Ф. Осика, Л.С. Славіна, В.О. Татенко, З. Фройд,
О.Я. Чебикін та ін.). Більшість праць стосується
вивчення різноманітних форм агресивної поведінки
дітей молодшого шкільного віку, які виявляються у
певному характері внутрішньо родинних відносин
дитини та в неблагополуччі в спілкуванні у дитячому
колективі (Н.В. Алкіна, С.В. Бєлохвостова, О.Б. Бовть,
О.М. Гаспарова, Н.А. Дубінко, І.В. Кущенко, М. Мід,
Г. Паренс, Л.М. Семенюк, І.П. Сопрун, І.О. Фурманов та
ін.). Про властиву підліткам агресивність і ворожість у
вчинках, що суперечать прийнятим у суспільстві
правовим і моральним нормам свідчать дослідження
багатьох психологів: М.І. Блонського, К. Бютнера,
Б.П.Жизневського, З.І.Ікуніної, Н.М.Каут, О.Ю.Климовської,
Б.С.Кобзар, Н.Ю.Максимової, К.Л.Мілютіної, О.Ф.Осикі
та іншіх.
Проте, надзвичайно мало досліджень, де йдеться про
особливості агресивної поведінки старшокласників
попри очевидну значущість цього питання, оскільки
саме ця соціально-вікова група являє собою майбутнє
нашого суспільства і виступає динамічним елементом
його соціальної структури. Старшокласники через
несформованість
власної
системи
моральних
переконань, ціннісних орієнтацій, схильність удаватися
до крайнощів найбільше піддаються зовнішнім впливам,
що відіграють значну роль у детермінації агресивної
поведінки. Агресивна поведінка старшокласників
вивчалась у співвідношенні з потребою у ризику
(І.Ю. Борисов, О.В. Лекторська, Ф. Патакі), емоційною
нестійкістю (І.В. Дубровіна, Л.І. Божович, І.С. Кон,
К.Н.Курбатова), неадекватною самооцінкою (Г.М.Андрєєва,
А.Є. Личко, А.О. Реан), відхиленнями в психічному
розвитку (Б.С. Братусь, Є. Хейсерман, В.О. Худік), але
досі відсутнє системне уявлення про вплив факторів, що
зумовлюють
особливості
агресивної
поведінки
старшокласників.
Мета статті: теоретично обґрунтувати структурну
модель агресивної поведінки старшокласників та на цій
основі розробити логіку емпіричного дослідження.

Виклад основного матеріалу. На підставі
узагальнення результатів здійсненого теоретичного
аналізу системи факторів, які впливають на психологічні
особливості агресивної поведінки старшокласників,
розроблено структурну модель агресивної поведінки
старшокласників (рис.1).
Представлена на рис.1 модель показує, що в
становленні агресивної поведінки старшокласників діє
система взаємозалежних факторів: біологічні процеси
(статеві розходження у вияві агресії), соціальні фактори
(родина, соціальні очікування, школа) і психологічні
фактори (позитивний досвід агресивних дій). Біологічні
фактори діють лише в соціальному контексті, що значно
впливає на вияв агресивності. Соціалізований вплив
таких факторів, як родина (емоційний фон ставлення
батьків до дитини), соціальні очікування (винагорода та
підкріплення агресивних дій), школа (характер взаємин
із однолітками і вчителями) зводиться до того, що
старшокласник набуває здатності засвоювати досвід
агресивної удачі у процесі научіння (виховання). Зміст
такого досвіду, внутрішнього прийняття агресії,
складають норми моралі, критерії поведінки, що
прийняті конкретним соціальним контекстом (школою,
родиною) і суспільством (соціальні очікування).
Соціальні фактори створюють умови, за яких
психологічні фактори (засвоєний досвід агресивної
удачі) сприяють розвитку агресивної поведінки.
Набутий у ході соціалізації позитивний досвід
агресивних дій впливає на індивідуальні особливості
(психологічні якості) старшокласника, які характеризують
емоційну, мотиваційну, когнітивну та моральну сфери
його особистості.
Таким чином, старшокласника, який демонструє
стійку агресивну поведінку, будуть відрізняти:
специфічний
набір
емоційних
і
поведінкових
особистісних
характеристик
(низький
рівень
самоконтролю, високий рівень агресивності й ворожості,
емоційна
нестійкість);
психологічні
особливості
мотиваційної й інтелектуальної сфери (неоптимальна
мотивація досягнення, ригідність і дезорганізованість
мислення); егоцентрична моральна позиція (низький
рівень моральної свідомості).
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Розроблена структурна модель агресивної поведінки
старшокласників зумовила напрям експериментального
дослідження виявів агресії в поведінці старшокласників та
вибір відповідного психодіагностичного інструментарію.
Для здійснення дослідження нами була визначена
основна вибірка, яку склали 230 учнів 9-x, 10-x, 11-x
класів загальноосвітніх шкіл міста Донецька №65, №97 і
Донецького ліцею штучного інтелекту; із них 111 дівчат
та 119 хлопців.
Експериментальне дослідження складалося з ряду
послідовних етапів: діагностичний, етап вивчення
особливостей моральної сфери та позитивного досвіду
агресивних дій старшокласників, інтерпретаційний.
Метою дослідження першого етапу було вивчення
психологічних особливостей агресивної поведінки
старшокласників у контексті їх емоційної, мотиваційної
та інтелектуальної сфери. Основними завданнями цього
етапу були: 1) виявлення старшокласників, що мають
потребу у психокорекції за параметрами "агресія" й
"ворожість"; 2) аналіз відмінностей між хлопцями і
дівчатами щодо виявів фізичної, вербальної, непрямої
агресії та почуття провини; 3) дослідження зв'язків між
агресією, характерними типами реакцій та емоційних і
поведінкових характеристик особистості; 4) дослідження
зв'язків між агресією, мотивацією досягнення і рівнем
розвитку деяких видів мислення; 5) вивчення звичних
поведінкових стратегій старшокласників і способу
висування ними цілей; 6) комплексне дослідження
зв'язку між виявленими особистісними характеристиками
випробуваних та їх агресією.

На нашу думку, виділені завдання та їх реалізація на
першому
етапі
констатувального
експерименту
обумовлені такими теоретичними позиціями з проблеми
агресивної поведінки та її корекції. Вивчення
психологічних особливостей агресивної поведінки
старшокласників та її корекція передбачає знання
особистісних рис учнів, що детермінують вияв агресії
(можливість її виникнення, інтенсивність, спрямованість).
Більшість дослідників (І.С. Мазоха, А.П. Назаритян,
А. Налчаджан, А.О. Реан, Т.Г. Румянцева, О.П. Саннікова,
З.В. Спринська) указує на те, що особистісні
характеристики відіграють більш важливу роль у
становленні агресії, ніж ситуаційні фактори. Вони
пояснюють це тим, що особистісні змінні відіграють роль
посередника щодо ситуаційних факторів (певна ситуація
по-різному інтерпретується особами з різними рисами
характеру). На думку А.Налчаджана, особистісні риси, що
сформувалися, є константною величиною [3, с.542].
Однак в останні роки з'являються дані про можливість
зміни, у процесі набуття нового досвіду, не тільки рис
характеру, але й темпераменту [2]. Ці дані мають
значення для визначення психолого-педагогічних умов
ефективного керування розвитком у старшокласників
здатності контролювати власні агресивні вияви.
Для розв'язання завдань діагностичного етапу
дослідження, визначення рівня агресії та її взаємозв'язків
зі стратегіями розв’язання проблемних ситуацій ми
застосовували такі методики: методика для виміру
постійного рівня агресії й ворожості (тест А. БассаА. Даркі), "Тест руки", методика вивчення фрустраційних
реакцій С. Розенцвейга, методика багатофакторного
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вивчення особистості Р. Кеттелла. Для вивчення ступеня
виразності мотивації досягнення успіху й перевірки
припущення про зв'язок агресії з мотивацією досягнення
ми застосовували методику діагностики особистості на
мотивацію до успіху й методику діагностики
особистості на мотивацію до уникання невдач,
розроблену Т. Елерсом [1].
Психодіагностичне дослідження деяких видів
мислення старшокласників (логічного, математичного,
лінгвістичного) здійснювалося з використанням двох
субтестів методики Г. Айзенка (для оцінки ступеня
розвиненості спеціальних здібностей) та методики
"Логіко-кількісні відношення" [4]. Необхідність вивчення
розумових здібностей старшокласників обумовлена
нашим припущенням про те, що неадекватна мотивація
досягнення (занадто висока або занадто низька)
перешкоджає продуктивному розумовому процесу.
Як відомо, критеріями оцінки характеру того чи
іншого агресивного вияву служать цілі, яких хоче
досягти індивід, мотиви, що реалізуються в процесі
вияву агресивних імпульсів. Для визначення того,
наскільки повно відображається у свідомості індивіда
структура мотиву, наскільки обґрунтовано приймаються
ним рішення, ми використовували методику "Виявлення
усвідомленості
різних
компонентів
мотиву"
О.В. Єрмоліна, Є.П. Ільїна [1].
Отримані дані були різнобічно проаналізовані в
якісному та кількісному плані. З метою виявлення
статистичної значущості, вірогідності розходжень в
показниках, що порівнювалися, обчислювалися коефіцієнти
кореляції,
використовувалися
параметричні
та
непараметричні методи: t-критерій Стьюдента; коефіцієнт
рангової кореляції Спірмена; коефіцієнт лінійної
кореляції Пірсона та факторний кореляційний аналіз
досліджуваних показників. Обробка даних здійснювалася
за допомогою комп’ютерної програми SPSS 10.0.
Реалізація завдань другого етапу констатувального
експерименту була обумовлена методологією нашої
роботи щодо детермінації агресії. Ми вважаємо, що
научіння агресивної поведінки відбувається у двох
напрямках: індивідуальний розвиток особистості й
набуття соціального досвіду. Оскільки становлення "Я"
особистості переломлює через себе процес її морального
розвитку, результатом якого повинно стати засвоєння
суспільних, етичних норм, одне із завдань другого етапу
дослідження полягало у вивченні моральних суджень,
рівня моральності старшокласників. Це було обумовлено
необхідністю перевірки твердження, що низький рівень
морального
розвитку
в
цілому
перешкоджає
об'єктивному самоаналізу поведінки й прогнозуванню її
наслідків. Основний метод цього рівня дослідження –
аналіз відповідей старшокласників, які розв’язували
моральні
дилеми,
за
допомогою
розробленої
експериментальної методики "Моральний вибір"(варіант
модифікації моральних дилем Л. Колберга).
Не менш важливим у научінні агресивної поведінки є
набутий особистістю соціальний досвід, а саме емоційні
стосунки, що складаються з батьками, однолітками, й
встановлений характер взаємин із вчителями. Іншими
словами,
у
процесі
соціалізації
особистості
старшокласника,
формуванні
його
поведінкової
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орієнтації, агресивної або раціональної, беруть участь
такі фактори соціального середовища, як родина,
вчителі, однолітки. Звідси випливає, що порушення
процесу взаємодії старшокласника з його соціальним
оточенням створює передумови агресивної поведінки.
Для визначення характеру взаємин старшокласника з
його соціальним оточенням і виявлення спрямованості
його агресивних реакцій проти соціального оточення
(кількість доброзичливих установок) нами була
розроблена й апробована експериментальна методика
"Анкета старшокласника".
Висновки: Обґрунтовано структурну модель
агресивної поведінки старшокласників та представлено
складові цієї моделі. Підібрані психодіагностичні
методики та методи дослідження агресії дають цінні
результати про внутрішні, психологічні фактори
індивідуума
(агресивність,
ворожість,
емоційні,
інтелектуальні
й
поведінкові
характеристики
особистості, коефіцієнт відкритої агресивної поведінки),
які значною мірою сприяють агресивній поведінці.
Однак для реалізації завдань другого етапу дослідження
розглянуті психодіагностичні методики є малоінформативними в плані дослідження соціальних факторів, що
можуть впливати на агресивну поведінку. Спираючись на
позицію теорії соціального научіння, щодо детермінації
агресії, ми вважаємо, що соціальні фактори (родина,
школа) створюють умови, за яких психологічні фактори
(індивідуальні особливості, засвоєний досвід агресивної
удачі) сприяють розвитку агресивної поведінки.
Таким чином, багатофакторний аналіз агресивної
поведінки старшокласників, на який орієнтована стратегія
нашого дослідження, обумовлює необхідність розробки
експериментальної методики "Анкета старшокласника",
з метою виявлення ступеня спрямованості реакцій агресії
учнів проти соціального оточення.
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GENDER FEATURES OF STUDENTS’ INTER-ETHNIC TOLERANCE
IN STUDYING FOREIGN LANGUAGES
In this paper gender features of students’ inter-ethnic tolerance in studying foreign languages at the Ukrainian
Engineering Pedagogics Academy were conducted. The basic definitions and approaches to the study of interethnic
tolerance were carried out here too. Much attention was paid to peculiarities of student sex. The study made it
possible to detect that the degree of human tolerant behavior in interethnic interaction while studying foreign
languages is related to his / her sex.
Key words: inter-ethnic tolerance, foreign languages, gender features, student sex.
Problem Statement. According to C.V. Klesova
students are the most progressive, organized, intellectually
and creatively developed part of young people. Students
largely determine the vector of society future
transformations. Today's students will work over the public
formation tomorrow, including inter-ethnic, relationships [1,
p.358]. The productivity of this activity is, of course, due to
the person’s readiness for recognizing and understanding
other cultures, views and rules, the degree of tolerance and
the level of foreign language proficiency.
Gender differences in interethnic tolerance exist in the
form of features of male and female ways of perception
reality. The gender context of interethnic interaction is
formed under the influence of socio-cultural and linguistic
stereotypes, which determine the peculiarities of partners’
recognition in interaction, their actions in specific situations,
as well as the nature of men’s and women’s differences in
reaction to these actions.
The aim of the paper. Gender features research of interethnic tolerance in the process of studying foreign languages
is valuable because the problems that affect each of us are
discussed and analyzed there. The above determines the
relevance of research of different aspects of student youth’s
inter-ethnic tolerance considering the gender features in
studying foreign languages.
The methodological basis of the paper. For the
practical research of gender features of students’ inter-ethnic
tolerance in the process of studying foreign languages we
have used the following psych diagnostic methods:
1. Questionnaire "Ethnic Identity Types" (after
G. Soldatova, S. Ryzhova)
2. Questionnaire for tolerance measuring (after
V. Magun, S. Zamkochan)
3. Express questionnaire “Tolerance Index” (after
O. Kravtsov, O. Huhlaev, L. Shajgerova)
Note that the questionnaire "Ethnic Identity Types"
(G. Soldatova, S. Ryzhova) allows to diagnose ethnic
consciousness and its transformation in conditions of interethnic tension. The second technique (after V. Magun,
S. Zamkochan) is aimed to detect different types of
tolerance. In particular, it defines tolerance to representatives

of other nations, people from other places, representatives of
other cultures. Express questionnaire “Tolerance Index”
(after O. Kravtsov, O. Huhlaev, L. Shajgerova) Is intended
to diagnose tolerance aspects such as ethnic tolerance, social
tolerance, tolerance as a trait of personality and was used by
us for the reliability of the obtained results.
Presentation of the Main Material. To determine the
gender specificity of students’ inter-ethnic tolerance the
special research was conducted in 2016 at the Ukrainian
Engineering Pedagogics Academy by the authors of this
article. The total amount of voluntaries was 60 people –
students aged from 18 to 24 years old – 30 boys and 30 girls.
During the research we discovered the nature of the
relationship between the level of voluntaries’ ethnic
tolerance development with the gender. The authenticity of
gender differences in studying of foreign languages was
evaluated using student’s T-criterion.
The research was conducted in three stages. At the first
stage of the empirical research, differences between boys
and girls were identified based on ethnic identity according
to the methods "Ethnic Identity Types" (G. Soldatova,
S. Ryzhova). We used six scales that correspond to six types
of ethnic identity. The research results on the chosen method
are given in Table 1.
Table 1 – Gender differences in average values of ethnic
identity
Parameter name
1. Ethnogylizm
2. Ethnic indifference
3. Norm (positive
ethnic identity)
4. Ethnogeism
5. Ethno-isolationism
6. Ethnophanathism

The average value
of the inter-ethnic
tolerance indicator
Boys
Girls
8,9
10,3
9,1
10,9

Student's Level of
T-criterion certainty
1,8
1,9

– **
–

9,4

11,5

2,8

р≤0,1*

10,4
10,6
9,2

8,7
9,8
8,5

1,6
0,8
0,7

–
–
–

Notes: * p≤0.1 – results which are statistically significant;
** – results which are not statistically significant.
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The obtained results show that positive ethnic identity
dominates in girls of students’ age on statistically
meaningful level (t = 2.8) p ≤ 0.1, so girls have a
combination of more positive attitude to their own people
with positive attitude to people of other cultures than boys.
Also the results of our research indicate that the rate of
girls’ ethnogylizm (10.3) is above the boys’ rate (8,9). This
indicates that girls are able more to move away from their
own ethnic group and find a sustainable socio-psychological
niche not on ethnic criteria. Especially, this is facilitated by
fluency in foreign languages.
The indicator of girls’ ethnic indifference (10.9) also
exceeds the indicator of boys (9.1), it means that girls are
more indifferent to ethnicity, compared with boys. Gils are
more likely to experience the erosion of ethnic identity,
expressed in the uncertainty of ethnic belonging.
Instead, boys showed higher index of ethnogeism (10.4)
than girls (8.7). It indicates that boys are able more to detect
tension and irritation communicating with other ethnic
groups representatives, especially when they have problems
using foreign languages.
Also, boys show higher conviction (10.6) in the
superiority of their people, Boys also show higher conviction
(10.6) the superiority of his people, negative attitude to interethnic marriage alliances, more often recognize the need to
"clear" the national culture in comparison with girls (9.8).
This is evidenced by the results of the parameter "ethnoisolationism". Boys (9.2) are more likely to ethnophanathism
than girls (8.5). So, boys are more likely to go for any action
in the name of these or those perceived ethnic interests, up to
ethnic “cleansing”.
At the second stage of the empirical research through the
questionnaire for measuring tolerance (after V. Magun,
S. Zamkochan), we diagnosed the tolerance level to other
nations representatives, immigrants from other places,
representatives of other cultures. The results of the research
on the chosen method are given in Table 2.
Table 2 – Gender differences of inter-ethnic tolerance
average values
Parameter name
Tolerance to the
representation of the
nation, the visions of the
world, the representation
of other cultures

The average value
of the inter-ethnic Student's Level of
tolerance indicator Т-criterion certainty
Boys
Girls

16,6

19,2

2,7

р≤0,1*

Notes: * p≤0.1 results which are statistically significant.
The obtained results at this stage indicate that at the
statistically significant level (t=2.7) at the level of p≤0.1 the
female-students’ indicator of inter-ethnic tolerance exceeds
the boys’ rate. So girls are more likely to have dialogues,
cooperation, and friendly attitude to people of another race.
A high culture of inter-ethnic communication, perception of
other national history, culture, other civilizational forms are
more characteristic for them.
The task of the third stage of the empirical research was to
identify the differences between the boys and girls of student’s
age according to the criterion "Ethnic tolerance". At this stage,

the express questionnaire “Tolerance Index” (after
O. Kravtsov, O. Huhlaev, L. Shajgerova was used. The results
of the research on the chosen method are given in Table 3.
Table 3 – Gender differences of inter-ethnic tolerance
average values
Parameter name
Ethnic tolerance

The average value
of the inter-ethnic
tolerance indicator
Boys
Girls
34,8
27,8

Student's
Т-criterion

Level of
certainty

2,9

р≤0,1*

Notes: * p≤0.1 results which are statistically significant.
According to the data girls’ indicator of ethnic tolerance
at the statistically significant level (t=2.9) at the level of p≤
0.1 is higher than boys’ one. So it can be concluded that
female-students are more likely to have positive ethnic and
civic identity with close or average social distance in relation
to representatives of other nationalities, positive self-esteem,
and also positive assessment of "typical representatives" of
their own and "alien" nationalities.
The empirical research revealed that girls of student’s
age are more prone to display of inter-ethnic tolerance,
especially using foreign languages. So it happened at the
genetic level that a woman is more patient, softer, wise,
calmer and peaceful, that is why she is more loyal to the
representatives of other ethnic groups.
As a result of the empirical research, it was found that
male-students are prone to ethnogeism, ethno-isolationism
and ethnophanathism. A stranger is a potential enemy for
men. Male-students tend to attach greater importance to
ethnicity and are more likely to experience a sense of
hostility and anger. Their corresponding reaction is more
intense, while women demonstrate restraint and tolerance.
Conclusion. The results of the research indicate that the
correlation between the level of inter-ethnic tolerance
development and gender reaches the level of statistical
significance. That is, the attitude to representatives of other
ethnic groups is differentiated according to the genderlinguistic features.
The research we carried out proves that the degree of
human’s tolerant behavior in inter-ethnic interaction in
studying foreign languages is related to his/her sex. Display of
tolerance is marked features of femininity, therefore, we can
assume that inter-ethnic tolerance refers to feminine gender.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В роботі було проведено дослідження гендерних особливостей міжнаціональної толерантності студентів у
вивченні іноземних мов в Української інженерно-педагогічної академії. Велику увагу було приділено особливостям
статті студентської молоді. Були розглянуті основні визначення та підходи що до вивчення міжетнічної
толерантності. Проведене дослідження дало можливість виявити, що ступінь толерантності людини до
міжетнічної взаємодії при вивченні іноземних мов пов'язана з його статтю.
Ключові слова: міжетнічна толерантність, іноземні мови, гендерні особливості, стать студентської молоді.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Стаття присвячена вивченню актуальних проблем інформаційно-психологічної безпеки особистості та
суспільства в цілому. Аналізується розуміння такого поняття як інформаційно-психологічна безпека, її
основні різновиди, завдання та фактори ризику. Охарактеризовано основні її практичні завдання на
сьогоднішньому етапі становлення суспільства.
Запропоновано створення діагностичного інструментарію інформаційно-психологічної безпеки (на
основі психодіагностичних методів і комп’ютерних технологій) щодо виявлення та попередження загроз в
інформаційно-комунікативному просторі.
Ключові слова: інформаційно-психологічна безпека, інформаційно-комунікативний простір,
інформаційно-психологічний вплив, контент-аналіз, інформаційна загроза, психоекологічна експертиза.
Постановка проблеми. Сьогодні значиму роль у
житті кожної людини відіграє інформаційний простір,
який суттєво змінив суспільні прерогативи у
комунікативній взаємодії. Крім того, що інформаційний
простір є однією з прогресивних технологій становлення
сучасного суспільства, він виступає дуже небезпечним
джерелом загроз для соціуму в усіх соціальних
інституціях
життєдіяльності
людини.
Потрібно
зазначити,
що
основним
«ноу-хау»
розвитку
інформаційних технологій є управління масовою
свідомістю. Саме інформаційний технологічний прогрес
розкрив досить широкий арсенал прийомів та способів
впливу на свідомість людини. Тим паче, що більшість
інформаційних технологій не досліджено на рівень
їхньої екологічності. А це, в свою чергу, спрямовує
соціальні інститути на опрацювання нагальних питань
інформаційно-психологічної безпеки щодо запобігання
деструктивного впливу на масову свідомість.
Вирішення цих питань є дуже важливим на
сучасному етапі становлення українського суспільства в
період зовнішньої гібридної агресії. У процесі цієї
агресії виник збройний конфлікт на Сході нашої
держави, втрата територіальної цілісності України,
дестабілізація певних соціальних інституцій суспільства
тощо. На сьогоднішній момент, інформаційнокомунікативний простір нашої держави перенасичений
технологіями інформаційно-психологічного впливу, що
діють в різноманітних соціальних медіа. Тим паче, якщо
ж проаналізувати основні принципи сучасних зовнішніх
інформаційних атак, то складається таке враження, що
вони побудовані на стратегіях політики та військового
мистецтва
Стародавнього
Китаю,
які
були
систематизовані декілька тисяч років назад. «Китайські
стратагеми традиційно визнають тільки один критерій
істинності – ефективність дій в боротьбі за владу та
ресурси. Для них не існує понять духовності, моралі як
необхідних елементів особистості чи діяльності. Існує
єдина міра виміру – ефективність. Немає друзів і

союзників, всі – вороги. Деякі вороги – явні, деякі –
приховані чи потенційні. Загальний принцип китайських
стратагем – «ціль виправдовує засоби»» [1, с.10]. Із цих
принципів можна зробити висновок, що наші опоненти в
інформаційній війні спрямовані тільки на перемогу,
використовуючи різноманітні засоби для досягнення
своєї мети. Якщо ж проаналізувати історію людства, то
для більшості держав, які застосовували такий спектр
принципів у війнах, рано чи пізно закінчувалося
негативно для неї. Так, наприклад, наявність системи
подібних новітніх стратагем на той час не врятувало
навіть Стародавній Китай від навали кочівників, татаромонгольських племен і довгих років колоніального
існування [1, c.10]. Але, на сьогоднішній момент, від
інформаційно-технічних, інформаційно-психологічних
та інформаційно-гуманітарних атак страждає українське
суспільство, тому нагальним є створення ефективного
інструментарію технологій захисту.
Крім того, що наше суспільство потерпає від
інформаційно-комунікативних марафонів (потоків), які
розповсюджують із зовні, у самій державі посилено
застосовуються інформаційно-комунікативні марафони
для певної дискредитації між відповідними опонентами
у внутрішньополітичних і внутрішньоекономічних
війнах. Ці марафони (потоки) в інформаційнокомунікативному просторі України перенасичені
«антиекологічними»
технологіями
маніпуляції
суспільною думкою в інтересах різних олігархічних
кланів і політичних груп. Тобто, досить динамічні
перетворення у політичних та економічних сферах
суспільства на основі інформаційно-комунікативних
технологій
стають
впливовими
факторами
на
життєдіяльність людини, які не завжди можуть носити
екологічний характер. Так, наприклад, такий вид
інформаційно-психологічного впливу як пропаганда, в
більшості випадків, використовує певні «ярликипозначення», які в процесі постійного повторення
(створення інформаційно-комунікативного марафону)
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через певний проміжок часу можуть перетворитися на
«символи». Такі технології можуть повністю викривити
реальність того чи іншого суспільства, якщо вони мають
відповідні ресурси.
Мета цієї статті – проаналізувати сучасні теоретичні
аспекти розуміння інформаційно-психологічної безпеки
та конструктивні шляхи її удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Розширення спектра
форм діяльності людства в інформаційному просторі
поступово виокремило його як окрему комунікативну
сферу життєдіяльності особистості. Забезпечуючи
відповідні потреби людства в отриманні, зберіганні та
переробці інформації, сучасний світ сприяє в їхньому
орієнтуванні щодо політичних та економічних умов
соціуму, спрямовує до того, щоб бути гнучкими у
сприйнятті інформаційних потоків та активними
учасниками певних суспільних перетворень. На думку
В. Москаленко, потрібно розуміти сам факт становлення
інформаційного суспільства як такого. Тобто, розуміти
«…характерні для нього економічні (реструктуризація
економічних ресурсів, перехід до інформаційної
економіки), політичні (трансформація природи влади –
від влади капіталу до оволодіння інформаційними
кодами) та соціальні (поява в соціальній взаємодії
мережних форм зв’язку, створення віртуальних образів
соціальних структур) зміни задають новий характер
впливу інформації на індивіда» [2, с.29]. Як зазначає
Г.Почепцов, інформація у сучасному світі не тільки
відображає реальність, але й може створювати зовсім
нову реальність, якої раніше не існувало. Тобто, на
думку автора, інформація стає рушієм утворення цієї
нової реальності. Інформаційними потоками набагато
легше керувати, ніж реальністю тому, що вона має
набагато меншу інерційність, адже змінюється
постійно [3, с.13].
В. Баришполець вказує на те, що інформаційна сфера
стала дуже важливою частиною суспільної діяльності
людей – сфера діяльності суб’єктів суспільного життя,
яка, в свою чергу, пов’язана зі створенням, збором,
перетворенням,
зберіганням,
розповсюдженням
і
використанням
інформації.
Науковець
поділяє
інформаційну сферу на дві основні складові:
інформаційно-технічну та інформаційно-психологічну
сфери: а) інформаційно-технічна сфера (кіберсфера)
пов’язана з інформаційним забезпеченням життєдіяльності
особистості, суспільства та держави за допомогою
застосування інформаційних і телекомунікаційних
систем; б) інформаційно-психологічна сфера утворюється
сукупністю людей та інформації, якою вони обмінюються
між собою та яку сприймають. Цим двом складовим
інформаційної сфери відповідають два види інформаційної
безпеки:
інформаційно-технічна
(кібербезпека)
та
інформаційно-психологічна безпека [4, с.62].
На основі виокремлення інформаційних воєн
(інформаційно-технічна війна (кібервійна) – це атака на
кіберресурси; інформаційно-психологічна війна, яка
спрямовує свою увагу на те, щоб опонент прийняв таке
рішення в тій чи іншій ситуації, що потрібне для
сторони, яка атакує; інформаційно-смислова війна, яка
акцентує свою увагу на смисли, які призводять до
відповідних інтерпретацій фактів) [3, с.5], можна
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виокремити третій вид інформаційної безпеки –
інформаційно-смислову. Цей вид безпеки (інформаційносмислова
чи
інформаційно-гуманістична)
буде
спрямовано на захист вагомих для суспільства смислів,
які, в свою чергу, ведуть до певних інтерпретацій тих чи
інших фактів.
На сьогоднішній момент, всі базові компоненти
соціосистеми все більше починають залежати від
інформаційного, який стає домінантним. Це можна
пояснити тим, що будь-які сучасні війни («економічна»,
«релігійна», політична» тощо) завжди опираються на
паралельний різновид інформаційної війни, не говорячи
вже про різновиди гібридних воєн, які напряму залежать
від ефективності інформаційних. Тобто, сучасна
інформація перетворюється на такі важливі ресурси як:
економічний, політичний та соціальний. А це, в свою
чергу, вказує на те, що на сучасному етапі становлення
нашого суспільства утворюються новітні трактування
проблем безпеки і, в першу чергу, інформаційної. Так,
наприклад, на думку Г. Почепцова, «…інформаційна
війна – це один із найінтелектуальніших варіантів
певного протистояння, оскільки і суб’єкт, і об’єкт
впливу тут – людський розум. І сила, і слабкість
закладені в когнітивних можливостях людини. Якщо
звичайна війна націлена на тіло людини, то
інформаційна або смислова – на її розум» [3, с.7]. Тому
в сучасних умовах глобального інформаційнопсихологічного протиборства суттєво зростає роль
ефективних технологій безпеки. Розуміння відповідних
загроз
для
інформаційно-психологічної
безпеки
особистості, суспільства та держави, методів та
прийомів їх впливу та конструктивних варіантів захисту
від них стає дуже нагальною потребою сьогодення.
Вивченням проблеми інформаційно-психологічної
безпеки займалися такі науковці-дослідники, як
В. Баришполець, П. Горностай, В. Грачов, Я. Жарков,
Т. Кабанова, М. Калиманов, Б. Кормич, В. Королько,
В. Крисько, Т.Кухтевич, Д. Олігві, Г.Почепцов, С. Пудіч,
А. Федоров, Р. Харріс тощо. Як зазначає Н. Уханова, що
сьогодні дуже важливим є систематизація дослідження
безпеки. На думку дослідниці, «при такому підході за
основу береться прямий взаємозв’язок безпеки
суспільства та окремої людини з функціонуванням усіх
внутрішніх і зовнішніх структур суспільства, передусім
політичної, економічної, соціальної та правової» [5, с.92].
У теперішній час існує велика кількість
різноманітних визначень такого поняття як інформаційнопсихологічна безпека. Під інформаційно-психологічною
безпекою розуміють захищеність особистості та
суспільства від технологій інформаційно-психологічного
впливу, а також їх важливих інтересів в інформаційній
сфері [6, с.175]. Б. Кормич визначає це поняття як
певний стан захищеності встановлених законодавством
норм і відповідних параметрів інформаційних процесів і
відносин, які, в свою чергу, забезпечують умови
існування людини, суспільства та держави як суб’єктів
цих відносин і процесів [7, с.15]. Г. Грачов розуміє
поняття інформаційно-психологічної безпеки як стан
захисту соціальних суб’єктів різного рівня спільності,
відповідного масштабу, функціональної та системноструктурної організації від загроз, пов’язаних з впливом
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інформаційних факторів на індивідуальну, групову та
суспільну психологію, що можуть призвести до
відповідних
дисфункціональних
(деструктивних)
процесів, які, в свою чергу, можуть ускладнювати чи
перешкоджати
конструктивному
функціонуванню
соціальних і державних інституцій того чи іншого
суспільства та індивіда як вільного та повноправного
громадянина [8, с.62-63]. Л. Дорош вказує на те, що
забезпечення інформаційно-психологічної безпеки є
важливою складовою у цілісній системі забезпечення
міжнародної безпеки. На думку авторки, «…відсутність
уваги до неї зводить нанівець спробу побудувати
ефективну систему безпеки взагалі та реального її
втілення у життя» [9, с.109].
До основних загроз в інформаційній сфері більшість
науковців-дослідників відносять руйнацію системи
загальнолюдських цінностей, негативний інформаційний
вплив на фізичне та духовне здоров’я особистості та
суспільства, сприяння негативним змінам їх цільових
настанов, повну чи часткову обмеженість свободи слова
та доступу людей до інформаційного простору,
застосування маніпулятивних технологій щодо зміни
громадської думки органами влади, представниками
політичних та економічних кіл, низький рівень інтеграції
держави чи суспільства у світовий інформаційний
простір тощо [10, с.29]. Давиборец О. визначає такі
основні фактори ризику інформаційно-психологічної
безпеки особистості: ангажованість ЗМІ, монополія в
політичній сфері, політична цензура, пасивність
громадян, низький рівень розвитку економіки,
відсутність діалогу в політиці, нестабільна ситуація в
державі, низький життєвий рівень, кризові періоди,
низький інтелектуальний рівень, низький рівень освіти,
відсутність досвіду політичної участі [11, с.52].
На думку В. Баришполец, «практичне вирішення
завдань щодо забезпечення інформаційно-психологічної
безпеки особистості, суспільства та держави у сучасних
умовах передбачає виокремлення наступних груп
захисту: 1) особистість як громадянин, активний
соціальний суб’єкт, крім цього, конкретні представники
органів державної влади та управління, військових сил,
органів правопорядку та безпеки, працівники державних
і недержавних організацій, підприємств, діяльність яких
має чи може мати важливі соціальні наслідки; 2) система
формування та функціонування духовної сфери,
суспільної думки, крім цього: системи освіти та
підготовки кадрів; системи розповсюдження соціально
значимої
інформації;
система
розповсюдження
соціокультурних цінностей тощо; 3) соціальні групи та
об’єднання людей як компоненти соціальної структури
суспільства, які володіють груповою свідомістю, а також
політичні, демографічні, релігійні тощо; 4) органи
законодавчої та виконавської влади та державного
управління; 5) органи представницької та виконавської
влади суб’єктів відповідної держави та місцевого
самоуправління; 6) міністерства та відомства держави;
7) населення країни в цілому, що володіє своєю
суспільною свідомістю; 8) держава та суспільство, які
виступають як об’єкти інформаційно-психологічних
операцій інших держав, особливо в період міжнародних
конфліктів, криз та військових зіткнень» [4, с.71].

Складність процесу забезпечення інформаційнопсихологічної безпеки може визначатися декількома
групами факторів: політичні, соціально-економічні та
духовні [12]. Тут потрібно зазначити, що чим вищий
рівень нестабільності в групах факторів у тому чи
іншому суспільстві
то,
тим
більша
загроза
інформаційно-психологічній безпеці.
На нашу думку, в першу чергу, сьогодні потрібно
спрямувати зусилля на розв’язання такого соціального
завдання як забезпечення інформаційно-психологічної
безпеки особистості в інформаційно-комунікативному
просторі інтрументарієм виявлення (діагностики)
деструктивних інформаційно-комунікативних марафонів
(потоків) для перешкоджання руйнівних технологій
інформаційно-психологічного
впливу.
З
метою
забезпечення інформаційно-психологічної безпеки у
процесі реалізації цього завдання можна розробити
ефективні системи, які б дозволили виявляти та
контролювати інформаційно-психологічні технології, що
спрямовані, наприклад, в соціальній мережах Інтернету на
підвищення рівня руйнівних
емоційних станів
особистості, на зміну психологічних характеристик проти
бажання та волі людини, на обмеження свободи
формування власної позиції, на модифікацію її поведінки
тощо У зв’язку з цим, на нашу думку, потрібно розробити
комп’ютеризований варіант контент-аналізу, наприклад,
щодо дослідження психологічних станів, як якіснокількісного методу вивчення психологічних станів
особистості в соціальних мережах з використанням
принципів диференційної та загальної психометрії.
На основі такого комп’ютерного варіанту методу
контент-аналізу можна буде описати групи ризику людей
з проявами руйнівних емоційних станів у соціальних
сітках з метою подальшого вироблення стратегії щодо
забезпечення
надання
психологічної
допомоги
особистості в інформаційно-комунікативному просторі.
Розроблене
програмне
забезпечення
дозволить
автоматизувати цей процес. Автоматизована система
діагностики руйнівних емоційних станів особистості на
основі контент-аналізу, на нашу думку, є досить гнучкою
та лабільною для застосування в соціальних мережах
щодо визначення груп ризику. Ця технологія дасть
можливість здійснювати квантифікаційну обробку тексту
з подальшою інтерпретацією результатів дослідження;
досліджувати психічні стани особистості в Інтернетпросторі в поєднанні з іншими методами (дослідження
активності груп та індивідуальних профілів в соціальних
мережах (за офіційною згодою респондентів), аналіз
ефективності інформаційно-комунікативних потоків
пропагандистського характеру тощо).
Цей метод (контент-аналіз) добре зарекомендував
себе у світовій соціально-психологічній практиці,
оскільки володіє досить високим рівнем надійності
отриманих результатів дослідження. Основною його
проблемою,
яка
сьогодні
стримує
широке
розповсюдження такого аналізу в психодіагностичному
інструментарії – складність ручного обчислення [13].
Актуальність цього завдання полягає ще й в тому, що
це дозволить розробити для світової спільноти новітні та
дешеві методи автоматизованого комп’ютерного
психодіагностичного дослідження в соціальних мережах
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з метою покращення ефективності інформаційнопсихологічної безпеки. Така система буде мати дуже
важливу соціально-економічну значимість і може бути
ефективно
використана
у
суміжних
галузях
інформаційних
технологій
і
психології
щодо
попередження деструктивних методів і прийомів
інформаційно-психологічного впливу. Крім цього, така
пророблена робота дасть можливість більш ефективніше
працювати в різноманітних напрямках психологічного
захисту населення для регулювання та попередження
негативного інформаційно-психологічного впливу на
психічне здоров’я особистості та суспільства в цілому.
Тобто, на основі даних досліджень можна буде
конструктивно
комплектувати
інструментарій
психологічної допомоги особистості, яка постраждала від
неекологічних технологій інформаційно-психологічного
впливу та створити службу психогігієни на рівні держави
чи соціальної мережі (психоекологічна експертиза), яка б
могла аналізувати інформаційно-комунікативний простір
щодо небезпечних варіацій методів і прийомів
(інструментарію) соціально-психологічного впливу в
інформаційному
середовищі.
Подібні
структурні
підрозділи уже існують у державних установах різних
країн світу та соціальних сітках, які працюють у певних
відомствах і частково аналізують екологічність
застосування інструментарію соціально-психологічного
та інформаційно-психологічного впливів: ліцензування
діяльності організацій пов’язаних з технологіями
інформаційно-психологічного впливу, контролю за
забезпеченням інформаційно-психологічної безпеки,
сертифікації, цензури тощо. Деякі дослідники вказують на
те, що ці служби мають бути обов’язково державними [4;
9;14]. Хоча, зосереджують увагу на тому, що ці організації
не повинні працювати на інституції цензури, які з
відповідних міркувань можуть просіювати інформацію [14].
На нашу думку, так як ці структурні підрозділи є
державними або структурними підрозділами тих чи інших
організацій, то їх діяльність є обмеженою відповідно до
поставлених завдань. Крім цього, ці служби діють в
різних країнах світу, які відрізняються своїм устроєм та
системою влади, тому в одних країнах та чи інша
діяльність
щодо
забезпечення
інформаційнопсихологічної безпеки з тими чи іншими методами і
прийомами може бути правомірною, а в інших – ні. Ми
вважаємо, що крім держаних служб психологічної гігієни
інформаційно-комунікативного простору, мають існувати
незалежні
служби
психоекологічної
експертизи
інформаційної сфери та дотримуватись міжнародної
законодавчої бази щодо прав людини. Такі заходи суттєво
можуть вплинути на ефективність інформаційнопсихологічної безпеки суспільства в цілому.
Висновки. Отже, сучасна інформаційно-психологічна
безпека, в першу чергу, потребує новітніх технологій
щодо виявлення та попередження деструктивних
різновидів інформаційно-психологічного впливу на
особистість та суспільство в цілому. Крім цього, в таких
соціальних проектах щодо створення інструментарію у
забезпеченні інформаційно-психологічної безпеки, в
наш час, потрібне об’єднання зусиль фахівців різних
спеціальностей: психологія, інформаційні технології,
телекомунікації, кібербезпека, соціологія, релігія,
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філологія, історія, право, політологія, економіка тощо. У
перспективі подальших розвідок плануємо зосередити
свою увагу над теоретичним обґрунтуванням і
розробкою діагностичного інструментарію роботи в
соціальних мережах Інтернету з метою аналізу
негативних впливів на соціум.
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TOPICAL ISSUES OF ESTABLISHING INFORMATION–PSYCHOLOGICAL SECURITY
The article deals with topical issues of information-psychological security both personal and public. The concept of
information-psychological security, its interpretation, main types, tasks and risk agents are analyzed. Main applied tasks of
psychological security for modern stage of societal environment are reviewed also.
Diagnostic instruments for measuring informational-psychological security, based on psychodiagnostic techniques and
data-processing technologies are proposed to defining and prevention of multiple hazards in information environment.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ
ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Метою статті стало обґрунтування специфіки впливу низки чинників на якість шкільної освіти.
Проаналізовано психологічні засади впровадження моніторингу якості шкільної освіти. Теоретичне
дослідження проблеми передбачало застосування наступних методів, зокрема: теоретико-методологічний
аналіз, порівняння й узагальнення теоретичних даних. За результатами теоретичного дослідження
проблеми напрацьовано наступний висновок, згідно якого об’єктивність, точність та доступність
результатів шкільного моніторингу виступають в ролі запоруки якісного управління загальноосвітнім
навчальним закладом та його ефективного розвиту.
Ключові слова: шкільна освіта, шкільний моніторинг, освітнє середовище, моніторинговий метод.
Постановка проблеми. В умовах реформування
нашого соціуму феномен «якості» багатьох сфер
суспільного життя виступає в ролі потужної запоруки,
яка визначає перспективу поставлених завдань та
ефективність їх вирішення. Відповідно, сьогодення
вимагає оновленого погляду і на функціонування
освітньої системи та її якості. Адже якість освіти є тим
показником, за яким визначається ефективність
функціонування системи освіти будь-якого суспільства
на будь-якому етапі його розвитку, особливо у період
посилення реформаційних процесів.
Проблема
якості
шкільної
освіти
сьогодні
знаходиться в центрі уваги педагогів, батьків, освітян і
суспільства загалом. Адже сучасна школа працює в
умовах постійних змін, зародження яких відбувається
через
переосмислення
освітніх
цінностей
та
гуманістичних викликів, які диктує нам сьогодення, а
відтак, через модернізацію освітніх програм та ряду
нормативних документів.
З іншої сторони, вчитель й досі підвладний
педагогічним стереотипам, які панують в сучасній школі.
Педагогу не завжди вистачає психологічних знань та
діагностичних вмінь, необхідних для відстеження
когнітивних та особистісних можливостей школярів.
Нестабільність освітньої системи не сприяє професійному
становленню педагога, і як наслідок, негативно
відбивається на результатах навчально-виховного
процесу загальноосвітнього навчального закладу.
Тобто аналіз реального стану речей дає нам підстави
вважати, що школа сьогодні відчуває на собі
суперечливий вплив внутрішніх та об’єктивних
чинників, які, в цілому, негативно позначаються на
якості шкільної освіти.
Відповідно, основною метою дослідження стало
відстеження специфіки впливу низки чинників на якість
шкільної освіти та обґрунтування на цій основі
психологічних засад впровадження моніторингу її якості.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Досягнення якісних показників у шкільній освіті є
гострою проблемою сьогодення. Адже саме у цьому
аспекті наша школа відчуває на собі суперечливий вплив
різноманітних чинників. Теоретичний аналіз наукових

праць, спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних
з якістю шкільної освіти, дає нам підстави
систематизувати та об’єднати подібні чинники у дві
групи, зокрема: зовнішні та внутрішні.
На якості шкільної освіти негативний відбиток мають
наступні зовнішні чинники, зокрема: 1) погіршення
екологічної ситуації, що сприяє збільшенню ризиків
дитячого здоров’я; 2) частота демографічних та екологічних
криз, що негативно позначається на умовах організації
навально-виховного процесу; 3) стрімкий розвиток ЗМІ,
що, зачасту, забезпечує доступ школярів до здобуття
неякісної, а іноді й шкідливої інформації, що, в свою
чергу, негативно позначається на процесах їхньої
соціалізації; 4) наявність соціальної нерівності, яка
нівелює права значної кількості громадян на забезпечення
дітям якісної освіти, надання їм медичної допомоги та
підтримки, а також правовий захист та змістовне
проведення дозвілля; 5) розхитування та нівелювання
позитивної ролі сім’ї як одного з важливих соціальних
інститутів розвитку нашого суспільства; 6) досягнення
відповідності умов праці вчителя тим вимогам, які перед
ним постають; 7) особистісна та професійна підготовка
педагога як локомотив якісних змін в освіті.
Порівняння й узагальнення теоретичних даних
стосовно впливу зовнішніх чинників на ефективність
функціонування шкільної освіти дає нам підстави
вважати, що якість шкільної освіти слід розуміти як
цілісний інтегрований результат, який обумовлюється
доступністю освіти для різних верств дітей,
забезпеченням сприятливого освітнього середовища та
його окультуренням на засадах загальнолюдських
цінностей, а також змістом шкільної освіти, навчальним
навантаженням,
повноцінною
реалізацією
ідей
особистісно зорієнтованого навчання та технологізацією
методик, які нам пропонує сучасна психологопедагогічна практика. Однією із запорук підвищення
якості шкільної освіти є створення та забезпечення умов
для професійного збагачення педагога та розвитку у
нього базових професійних компетентностей, необхідних
для успішного виконання професійних функцій та
забезпечення
належної
морально-психологічної
атмосфери в освітньому середовищі.
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Разом з тим, педагоги зіштовхуються з внутрішніми
викликами, до розв’язання яких вони не завжди є
готовими. Вчителі сьогодні спілкуються з дітьми,
навчати та виховувати яких буває набагато складніше у
порівнянні з попередніми поколіннями. Адже сучасні
діти спілкуються та взаємодіють на зламі цінностей, які,
з одного боку, насаджуються ЗМІ, а з іншої сторони, які
диктує сім’я та школа. Разом з тим, педагоги підвладні
певним стереотипам, які й досі панують в сучасній
школі. Більшість вчителів пройняті тою ідеологією, яка
роками пронизувала їх діяльність. Однак сьогодення
потребує від педагога переосмислення освітніх
цінностей, власних професійних якостей, які б, в свою
чергу, давали змогу йому долати стереотипи
професійної діяльності, сповідувати гуманістичні
виклики сьогодення, сприяючи тим самим якісним
змінам шкільної освіти в цілому.
Незважаючи на значну кількість суперечностей, які
постають в освітньому просторі нашої держави, наше
суспільство приділяє значну увагу проблемам, пов’язаних
з якістю шкільної освіти. За переконаннями В.Гуменюка
«Якісний рівень освіти забезпечується у світі за
допомогою відповідних механізмів, що дістали назву
моніторингу, який розуміється як система збору,
опрацювання та поширення інформації про діяльність
освітньої системи, що забезпечує неперервне відстеження
за її станом і прогнозування розвитку» [1, с.31]. Тому
одним з важливих інструментів управління якістю освіти
є моніторинг, а напрацювання загальноосвітнім
навчальним закладом власної системи моніторингу є
необхідною умовою існування сучасної школи.
Проблема, за часту, полягає в тому, що моніторинг
ототожнюють із контролем, незважаючи на те, що це
різні явища та поняття. Сутність процесу моніторингу,
на думку деяких науковців, зводиться до синхронності
процесів спостереження та напрацювання на цій основі
нових знань про стан об’єкт з подальшим
прогнозуванням
та
прийняттям
відповідного
управлінського рішення [2].
Моніторинг, в цілому, дає можливість спостерігати
за динамікою зростання чи зниження якості знань
школярів, їх особистісного розвитку. Вивчення рейтингу
учнів, для прикладу, може мати як позитивні, так і
негативні сторони. Однак будь-який педагог має
відштовхуватись від позитивної мотивації: те, чого
дитина досягнула, має виступати для неї в якості
поштовху підняття по траєкторії вище. Паралельно
варто дбати про відстеження впливу шкідливих
чинників на якість знань учнів (демографічна та
екологічна ситуація, яка склалася, дисгармонійна
атмосфера в сім’ї, стан здоров’я тощо).
Окрім того, результати моніторингу дають змогу
адміністрації школи визначити проблемні питання в
роботі учнів та педагогічних працівників, і, відповідно,
організувати
коригувальну роботу,
координуючи
діяльність усіх учасників навчально-виховного процесу.
Одним з психологічних аспектів, який заслуговує окремої
уваги, є підвищення рівня самоорганізації учнівської
аудиторії, взаємовпливу та взаєморозуміння на різних
рівнях, зокрема: «батьки-школярі-педагоги-адміністрація».
Лише той школяр може бути мотивований до свідомих

дій, якщо він уявляє мету свого навчання і відчуває
відповідну підтримку з боку оточення.
Тому застосування моніторингового методу може
здійснюватися
на
різних
рівнях,
зокрема:
індивідуальному,
локальному,
муніципальному,
регіональному та державному рівнях. Суб’єктами
оцінювання можуть бути не лише педагоги та
керівництво школи, але й учні та їх батьки. Можливо не
всі педагоги позитивно сприймають учня як суб’єкта
оцінювання, однак подібний підхід для будь-якого
педагога повинен виступати в якості розвитку культури
самоаналізу та позитивної мотивації до професійного
збагачення та самовдосконалення, що виступає в ролі
ефективної запоруки покращення якості освіти.
За переконаннями О.Щоголєвої «Моніторинг в освіті –
це системна процедура – мета якої не лише відстеження
певного стану об’єкта, а й з’ясування чинників, які
потрібні для його розвитку» [3, с.38]. Результати
багатьох науковців показують, що функціональними
завданнями моніторингу є не лише визначення якості
освітнього процесу, але й корекція навчально-виховної
діяльності, яка має базуватися на пошуках шляхів
удосконалення навчально-виховного процесу.
Джерелами інформації, яка отримується завдяки
моніторинговому методу, можуть бути статистичні дані,
результати спостережень, анкетування і тестування,
рейтинги виступів школярів на олімпіадах і конкурсах
тощо. Однак якість будь-якого об’єкта, що вивчається,
не є статистичною величиною, а тим утворенням, яке
може видозмінюватися під впливом інших об’єктів, з
яким йому доводиться взаємодіяти.
Тому надійність і повнота інформації, яка отримується
в процесі шкільного моніторингу, слугує передумовою
прийняття ефективних управлінських рішень та
вироблення на цій основі психологічних рекомендацій
щодо втілення корекцйних заходів в практику навчальновиховного процесу. Інформаційна функція моніторингу
дає змогу з’ясувати результативність навчальновиховного процесу на основі вивчення особливостей його
перебігу та чинників, що на нього впливають. Визначення
критеріїв ефективності навчально-виховного процесу та
проведення оцінних процедур дає змогу напрацювати
систему уявлень про стан якості сучасної шкільної освіти.
Таким чином, за результатами теоретичного
дослідження
проблеми
напрацьовано
наступний
висновок, згідно якого об’єктивність, точність та
доступність
результатів
шкільного
моніторингу
виступають в ролі запоруки якісного управління
загальноосвітнім навчальним закладом та його
ефективного розвиту, а відтак, досягненню показників
покращення якості шкільної освіти завдяки адаптуванню
корекцйних заходів у відповідності до когнітивних та
особистісних можливостей усіх учасників навчальновиховного процесу.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів
даної проблеми. Зокрема, більш ретельного вивчення
вимагає дослідження теоретико-методологічних аспектів
моніторингу якості педагогічного процесу. Одним з
перспективних дослідницьких завдань може стати
«Аксіологічна парадигма моніторингу якості шкільної
освіти».
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PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF MONITORING OF QUALITY
OF SCHOOL EDUCATION
The purpose of the article was to substantiate the specifics of the influence of a number of factors on the quality of school
education. The psychological principles of monitoring the quality of school education are analyzed. The theoretical study of
the problem involved the use of the following methods, in particular: theoretical and methodological analysis, comparison and
generalization of theoretical data. According to the results of the theoretical study of the problem, the following conclusion is
drawn, according to which the objectivity, accuracy and availability of the results of school monitoring act as a key to the
qualitative management of a comprehensive educational institution and its effective development.
Key words: school education, school monitoring, educational environment, monitoring method.

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

70

Pedagogy
УДК 378.147.111.042:81
Белоусов А.В.,
ассистент кафедры иностранных языков Украинской инженерно-педагогической академии, artteam92@mail.ru
Украина, г. Харьков

К ВОПРОСУ ОБ OБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ЧТЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
В данной статье рассматривается вопрос обучения будущих инженеров-педагогов чтению профессиональноориентированных текстов, определяется роль чтения научных текстов на иностранном языке в условиях
межкультурной профессиональной коммуникации, а также необходимость использования аутентичных
текстов в процессе обучения иностранным языкам, рассматриваются характеристики текстов, которые
следует использовать для профессионально ориентированного чтения, определяются этапы работы над
текстами в соответствии с целями обучения иностранному языку в инженерно-педагогическом вузе.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное чтение, межкультурная профессиональная
коммуникация, аутентичные тексты, стратегии чтения, инженер-педагог, адаптированный текст,
коммуникативная компетенция.

Постановка проблемы. В настоящий период
успешный инженер-педагог обязан обладать не только
хорошими знаниями в его профессиональной сфере,
быть энергичным и мобильным, но и непременно иметь
достаточный уровень иностранного языка в своей
специальности, который открывает ему неограниченный
доступ к разным источникам информации, необходимые
для его академической и профессиональной работы,
предоставляет возможность изучить мировые достижения
не только в научно-технической области. Поэтому
приобретение именно того уровня, который необходим
для практического применения языка в процессе будущей
инженерно-педагогической деятельности является целью
научить студентов иностранному языку.
Актуальность проблемы. В современном мире
наличие знаний в определенной области является
недостаточным критерием для успешной профессиональной деятельности, кроме этого должно
присутствовать желание постоянно увеличивать запасы
своих знаний, самостоятельно генерировать новые
предложения и гипотезы, создавать проекты, и принимать
аргументированные решения относительно воплощения
этих проектов в жизнь. Помимо этого, увеличение потока
информации, которую получают с помощью СМИ и
Интернета, заставляет будущих специалистов быстро
прорабатывать большое количество информации, чтобы
находить и использовать нужную им информацию для
решения профессиональных вопросов. Также они
достаточно часто поддерживают профессиональное
общение, используя письменный текст, а поэтому
сталкиваются с необходимостью читать много
технических документов на иностранном языке, с целью
получить информацию. Поэтому для успешной
реализации выше перечисленных задач целесообразно
научить будущих инженеров-педагогов читать и
переводить литературу по специальности на иностранном
языке, аннотировать и реферировать академические

тексты, выработать навыки говорения и делового письма.
Поскольку
именно
чтение
специализированных,
(профильных) текстов сможет найти достаточно
обширное применение в будущей профессиональной
деятельности студентов, так как сейчас мы имеем немало
научно-технической литературы на иностранном языке,
то в процессе обучения иностранному языку оно занимает
одно из ключевых мест.
Цель работы – рассмотреть вопрос обучения чтению
профессионально-ориентированных текстов будущих
инженеров-педагогов,
определить
необходимость
использования аутентичных текстов в ходе обучения
иностранным языкам, рассмотреть характеристики
текстов, которые следует использовать для профессионально-ориентированного чтения и определить этапы
работы над текстами в соответствии с целями обучения
иностранному языку в инженерно-педагогическом вузе.
Изложение основного материала. Многие ученые
занимались и занимаются проблемами обучения
профессионально-ориентированному иноязычному чтению
(А.А. Амельчонок, В.В. Ляховицкий, Л.Г. Беликова,
Т.С.Серова, A.S.Schachter Waters,, L.Morris, Е.Ю.Панина,
K. Graves, T. Hutchinson, и др.). Проведенный анализ
вопросов обучения профессионально-ориентированному
чтению в процессе преподавания курса «Иностранный
язык» позволяет выделить ряд особенностей данного
вида чтения:
– профессионально-ориентированное чтение, как
правило, ориентировано на извлечение только той
информации, которая отвечает профессиональным и
академическим интересам студента, и кроме того имеет
возможность пополнять недостаток информации,
которая может тормозить успешное осуществление его
профессиональной и академической деятельности.
– профессионально-ориентированное чтение дает
возможность увеличить круг интересов студента и
гарантирует возможность разумного применения
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полученной информации с целью решения определенных
задач в его инженерно-педагогической деятельности.
В зависимости от их назначения учебные тексты
можно представить следующим образом:
1) специальные тексты, которые предназначены
только для специалистов и используются в
профессиональной деятельности инженера-педагога;
определенного вида технические документы;
2) информативные тексты, которые специалист
использует, чтобы получить конкретную информацию, а
именно – справочники,
практические
руководства,
сборники, каталоги и т. п.;
3) научно-учебные
тексты,
которые
можно
использовать при изучении конкретных проблем и
вопросов, в ходе обучения или повышения
квалификации, а именно – книги, учебники, статьи в
специальных изданиях, монографии, и т. п.;
4) научно-публицистические тексты, которые можно
использовать, с целью получить новую информацию, а
именно – различные статьи в печатных изданиях, на
интернет веб-сайтах, которые предназначены не только
для инженеров-педагогов, но и для других читателей.
Тексты из двух первых пунктов предназначены
только для тех специалистов, которые хорошо
профессионально подготовлены, имеют достаточный
запас
языковых
знаний
и
сформированный
профессиональный тезаурус, который необходим для
понимания трудных специальных определений и
аббревиатур, которые знакомы с назначением таких
документов, их структурой, оформлением, порядком
использования в профессиональной деятельности,
поэтому, как правило, у студентов возникают трудности
с восприятием и пониманием такого вида текстов.
Научно-учебные тексты будут более понятными для
студентов, так как они обычно содержат больше
объяснений и комментариев и ориентированы не только
на высокопрофессионального специалиста. Научнопублицистические тексты предназначены для более
широкого круга специалистов, и вследствие чего
содержат минимальное количество определений,
специального вокабуляра, жаргонизмов, имеют не такую
сложную
коннотационную
и
композиционную
структуру и более элементарную грамматику и
синтаксис и поэтому являются самыми простыми для
восприятия и понимания студентами.
Таким образом, профессионально-ориентированное
чтение инженера-педагога как сложная иноязычная
речевая деятельность требует от специалиста обладать
не только глубокими языковыми и профессиональными
знаниями, но и иметь достаточный уровень развитости
базовых
умений
чтения,
чтобы
декодировать
графическую информацию и извлекать из нее смысл, а
также обладать умениями, которые позволяют студенту
управлять своей деятельностью чтения.
В инженерно-педагогическом вузе в процессе
обучения иностранному языку именно текст является
ключевым источником информации, а кроме того
основой для формулирования своих мыслей, поэтому
вопрос отбора учебного материала остается достаточно
актуальным. При отборе следует принимать во внимание
смысловое содержание учебного текста, которое должно
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быть непосредственно связано с будущей инженернопедагогической деятельностью и соответствовать
профессиональным интересам студентов. Важными
требованиями кроме того являются актуальность текста,
его новизна и информационная содержательность.
Обучающие тексты должны быть достаточно
трудными, оригинальными и иметь определенное
количество терминологической лексики. При выборе
учебной литературы, преподавателю следует подготовить
комплекс аудиторных и внеаудиторных упражнений с
нарастающими трудностями. Строим высказывание от
элементарного, которое содержит только подлежащее и
сказуемое, к более трудному, что включает уже
дополнительные члены предложения. Это даст
возможность студенту уже не только заучивать готовые
речевые клише, отдельные слова-определения, а
самостоятельно их конструировать и комбинировать, а в
последующем и использовать их в речи спонтанно.
Успешное использование иностранной научной
литературы
в
профессиональной
деятельности
квалифицированного
инженера-педагога
играет
немаловажную роль, поэтому в процессе отбора
академического материала одним из ключевых факторов
является его аутентичность. Аутентичные тексты
созданы носителями языка и не предназначаются для
учебных целей. Подобные тексты помогают формировать
мыслительные и образовательные способности студента,
развивают языковую компетентность как средство
реального общения.
Конечно, адаптированные научные тексты более
доступны для понимания студентами. Однако сегодня
требуется формирование у будущих инженеров-педагогов
следующих компетенций: умение искать, обрабатывать,
анализировать хранить научно-техническую информацию,
которая поступает из разных источников и представлять
ее в необходимом виде, используя современные ИКТ.
Основываясь на этом, можно предположить, что только
работа с оригинальной литературой поможет студентам
приобрести
необходимые
навыки
для
их
профессиональной деятельности, научит преодолевать
языковые трудности. Однако не исключается применение
адаптированной научной литературы на первом этапе
обучения профессионально-ориентированному чтению
студентов инженерно-педагогических специальностей,
так как абитуриенты, к сожалению, имеют недостаточно
высокий уровень подготовки по иностранному языку. На
первом этапе в качестве учебных текстов студентам
следует рекомендовать аутентичные тексты, адаптированные посредством лексической и синтаксической
замены или тексты, которые преподаватель специально
составил, а затем перевел на иностранный язык.
Общеизвестно, что профессиональная направленность
обучения инженеров-педагогов иностранному языку
предполагает тесную связь данной дисциплины с
профилирующими предметами, для того чтобы студенты
приобретали дополнительные умения, знания, навыки по
специальности.
Поэтому
необходимо
следовать
принципу «от элементарного к сложному» и
рекомендовать
студентам
аутентичные
научнопопулярные, научно-познавательные тексты, которые
непосредственно связаны с инженерно-педагогической
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деятельностью, отбирать учебные тексты так, чтобы
грамматика и лексика, которая употребляется в них
отвечала уровню подготовки студентов по иностранному
языку. Если это необходимо, тексты адаптируются.
На более позднем этапе используются аутентичные
неадаптированные узкопрофильные тексты. Подобный
учебный
материал
имеет
много
непростых
грамматических конструкций и содержит большое
количество профессиональных терминов. Чтобы решить
проблему
понимания
студентами
текстов
по
специальности, следует концентрировать их внимание на
те синтаксические структуры, которые употребляются
чаще всего, а именно – сложноподчиненные
предложения, безличные конструкции, пассивный залог,
инфинитивные обороты; в процессе обучения чтению
объяснять этот грамматический материал, научить
заменять сложные конструкции на более элементарные и
обучить переводить эти конструкции на родной язык.
Аутентичные научные тексты характеризуются
наличием большого количества профессиональной
терминологии. Из-за быстрого развития техники
постоянно появляются новые термины (неологизмы) в
научном языке и студенты могут испытывать
определенные трудности при переводе. Также
затрудняют
понимание
иноязычного
текста
многозначные слова, смысловое значение которых
необходимо уточнять в словаре и термины, которые
состоят из двух и более слов.
С целью улучшить процесс запоминания специальных
терминов преподавателю следует выбирать те упражнения, которые формируют навыки перевода, чтения
профессионально-ориентированных текстов, увеличивают
запас профессионального вокабуляра студентов, обучают
их извлекать нужную информацию из текста.
Чтобы студенты на первом этапе обучения
профессионально-ориентированному чтению успешно
усваивали лексический материал, преподавателю
необходимо предлагать задания, которые могут вызвать
познавательный интерес к обучающему процессу,
например, найти интернациональные слова в тексте,
которых в профессионально-ориентированном тексте
огромное количество. Так как много интернациональных
слов постоянно встречается в разных текстах, это
поможет их запомнить. Также будут полезными
упражнения, в которых необходимо найти в тексте слова,
которые обозначают процесс или оборудование;
определить,
от
каких
глаголов
образованы
существительные; выбрать из текста однокоренные слова,
и т.д. Чтобы студенты правильно понимали отдельные
слова и предложения в соответствии с контекстом и
избегали перевода каждого слова со словарем, следует
перед
прочтением
специализированного
текста
использовать первичную прогнозирующую установку,
так как каждое слово будет восприниматься через общее
содержание текста.
После того, как студенты достигают определенного
уровня владения специальной лексикой, им можно
предложить задания на перевод с родного на иностранный язык. В этом случае формируются навыки написания
резюме, тезисов, а также такие упражнения учат будущих
инженеров-педагогов аннотированию и реферированию.

На заключительном этапе работы с текстом,
основываясь на изученной профессиональной лексике
можно приступать к формированию у студентов навыков
говорения. Как правило, студентам предлагается
резюмировать содержание учебного текста, написать
доклад или сделать презентацию по теме, которую
изучили. В ходе выполнения устных или письменных
монологических упражнений студенты смогут находить
дополнительный учебный материал из разных
информационных источников, а это повышает
познавательный интерес к инженерно-педагогической
специальности,
формирует
навыки
работы
с
информацией на иностранном языке.
Задания,
которые
направлены
на
развитие
диалогической речи могут включать разнообразные
ситуации, которые непосредственно связаны с
профессиональной сферой. Например, студенты могут
рассказать друг другу о производственной практике,
обсудить за «круглым столом» изученную тему,
проинтервьюировать инженера-педагога из другой
страны или провести «мозговой штурм». Эти
упражнения формируют коммуникативные способности
студентов, инициируют их творческую активность,
обучают работать в группе.
Самостоятельная работа играет важную роль в ходе
обучения
инженеров-педагогов
профессиональноориентированному чтению, поскольку непосредственно
связана с процессом поиска и обзора научно-технической
литературы и электронных информационных источников
относительно заданной темы курса; выполнением
внеаудиторной работы; прохождением тем, которые
запланированы как самостоятельная работа; подготовкой
к аудиторным занятиям; подготовкой к тестам.
Выводы. Чтобы успешно реализовать профессионально-ориентированное обучение чтению иноязычных
текстов в инженерно-педагогическом вузе необходимо,
прежде всего, грамотно подбирать аутентичные тексты,
а кроме того, верно организовывать академический
процесс. Студенты, которые успешно овладели таким
видом чтения, приобретают не только новые знания, а и
практические навыки и умения, которые составляют их
коммуникативную
компетенцию.
Помимо
этого,
профессионально-ориентированное
чтение
на
иностранном языке предоставляет возможность не только
ознакомиться с культурой другой страны, но и позволяет
гарантировать более результативное использование
текста как источника важной информации для будущей
профессиональной
деятельности.
В
инженернопедагогическом вузе в ходе обучения профессиональноориентированному чтению будущему специалисту
необходимо получить достаточное количество языковых
знаний и его нужно ознакомить с различными приемами
чтения и научить комбинировать их в некоторые
стратегии взаимодействия с текстом. Поэтому отбор
приемов и стратегий чтения, которые непосредственно
связаны
с
профессиональными
ситуациями,
и
формирование системы упражнений, ориентированных на
их развитие является важной задачей в ходе создания
программы
обучения
приемам,
стратегиям
профессионально-ориентированного чтения в инженернопедагогическом вузе.
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TO THE QUESTION OF TEACHING FUTURE ENGINEERS-TEACHERS TO PROFESSIONALLYORIENTED READING OF FOREIGN LANGUAGE TEXTS
The problem of teaching ESP (English for specific purposes) reading to future engineer-teachers have been considered, the
role of reading foreign scientific texts for specific purposes in context of cross-cultural professional communication as well as
the importance of using authentic English texts in ESL teaching have been specified, the characteristics of texts , which should
be used for ESP reading have been considered, and the stages of reading texts aсcording to the goals of teaching English in
engineer-teacher high educational establishments have been defined in this article.
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communicative competence, adapted text.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ИНЖЕНЕРНОПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В рамках статьи рассматриваются вопросы, которые непосредственно касаются одного из
эффективных форматов обучения иностранному языку в настоящее время – дистанционного обучения.
В работе выделяются главные принципы этого вида обучения, способы повышения качества и
результативности дистанционного обучения, сделана попытка определить педагогические технологии,
которые необходимо применять в процессе организации курса дистанционного обучения иностранному
языку в инженерно-педагогическом вузе.
Ключевые слова: инженер-педагог, дистанционное обучение, мультимедийные средства,
самостоятельная работа, информационно-коммуникативные технологии, Интернет, интерактивное
взаимодействие.
Постановка проблемы. На данный момент широкое
распространение в системе высшего инженернопедагогического образования получают компьютерные
телекоммуникационные и информационные системы, и
вследствие этого появляются совершенно новые
педагогические технологии, новые форматы обучения
иностранному языку, дистанционное обучение является
одной из самых перспективных таких форм.
Актуальность проблемы. Дистанционное обучение
стремительно развивается по всему миру не только лишь
в системе образования. Оно предоставляет уникальный
шанс получить новые знания в разных сферах
деятельности человека, при этом самому планировать
время, место, формат обучения. Дистанционное обучение
является
системой
обучения
высококвалифицированного
специалиста нашего века, который
характеризуется высоким профессионализмом, стремится
к работе в сотрудничестве и требуемому уровню
коммуникации с коллегами. Глобальная телекоммуникационная
инфраструктура
предоставляет
на
сегодняшний день возможность создавать систему
непрерывного обучения, массового информационного
обмена, которые не зависят от времени и места получения
знаний. Многие сегодня считают дистанционное
обучение одной из наиболее результативных систем
подготовки и постоянной поддержки высокого
профессионального уровня специалистов.
Цель работы – рассмотреть вопросы, которые
непосредственно касаются одного из эффективных
форматов
обучения
иностранному
языку
на
сегодняшний день – дистанционного обучения, выделить
главные принципы этого вида обучения, способы
повышения качества и результативности дистанционного
обучения, определить педагогические технологии,
которые необходимо применять в процессе организации
курса дистанционного обучения иностранному языку в
инженерно-педагогическом вузе.
Изложение основного материала. В инженернопедагогическом вузе дистанционное обучение – один из

новейших форматов обучения иностранному языку,
которое успешно дополняет заочную и очную формы.
Используя курс дистанционного обучения, будущие
инженеры-педагоги могут в комфортное для них время,
используя свой ПК изучать учебные материалы,
проконсультироваться с преподавателем, пройти
контрольные и экзаменационные тесты. В классической
модели
обучения
преподаватель
осуществляет
образовательную
деятельность,
а
в
системе
дистанционного обучения несет ответственность за эту
деятельность, как правило, специально сформированная
структура (тьюторы, системные администраторы,
администраторы отдельных систем). Они предоставляют
студенту различные ресурсы учебного заведения и
контролируют его самостоятельную работу, используя
обучающие средства, компьютерные программы, но при
этом преподаватель сохраняет за собой ведущую роль.
Главным принципом дистанционного обучения является
прямое интерактивное взаимодействие преподавателя со
студентом.
Методика
дистанционного
обучения
иностранному языку направлена, главным образом, на
предоставление понятных, удобных для студентов
занятий в традиционной форме, которые проводятся
виртуально как Интернет видеоконференции. Эффект
очного занятия создается синхронной передачей
видеоизображения, мимики, звука, графической и
слайдовой информации от преподавателя к студенту и
наоборот.
Результативность
любого
вида
обучения
иностранному языку отдаленно зависит от следующего:
1. Успешное взаимодействие студента и преподавателя;
2. Какие педагогические технологии используются
при обучении;
3. Насколько эффективны разработанные методические
материалы и как они используются;
4. Результативность обратной связи.
То есть, качество и результативность дистанционного
обучения
иностранному
языку
в
инженернопедагогическом вузе, главным образом, зависят от того,
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насколько
эффективно
организован
курс,
от
педагогического мастерства преподавателей, которые
принимают участие в данном процессе, от качественного
методического контента, который используется.
На сегодняшний день вузы по-разному технически
решают проблему дистанционного обучения иностранному
языку. Информационно-коммуникативные технологии
предоставляют фактически безграничные возможности
относительно хранения, обработки, размещения и
получения информации любого содержания и количества
вне зависимости от расстояния. При данных
обстоятельствах в системе дистанционного обучения
иностранному языку студентов инженерно-педагогических
специальностей основное место занимает педагогическая
содержательная организация курса. То есть не только
лишь отбор учебного материала, но и его структурная
организация и методы иноязычного обучения.
Педагогические технологии – это целенаправленная,
методичная деятельность преподавателя и студента,
которая выполняется, чтобы достичь дидактических
целей. Данные технологии отображают взаимосвязь
организационных форм, методов и способов обучения, а
именно
организацию
когнитивной
деятельности
студентов. Прогрессивные педагогические технологии,
которые необходимо применять в процессе организации
дистанционного курса обучения иностранному языку
студентов инженерно-педагогических специальностей
включают: обучение в сотрудничестве (активное
общение и сотрудничество между студентами и
преподавателем), дискуссии (в отличие от обычного
ответа предусматривают свободное выражение своей
точки зрения), ролевые и деловые игры (обучающие
игры,
которые
ориентированы
на
проблему,
непосредственно связанную с будущей профессией и
позволяют
с
помощью
драматизации
сюжета
инсценировать
определенные
способы
решения
проблем), ситуационный анализ (применяется в качестве
элемента деловой игры или мозгового штурма и, его
целью выступает обучение использовать приобретенные
теоретические знания на практике и принимать
взвешенное и оперативное решение), метод проектов
(дидактические цели достигаются при помощи
детальной
разработки
проблемы,
практическим
результатом решения которой будет конкретный продукт
деятельности), кейс-технологии (ориентированные на
формирование способности к самоанализу и оценивания
действий других участников). К информационным
технологиям мы относим те, которые необходимы для
создания, хранения , передачи обучающих материалов, а
также для процесса организации и проведения
дистанционного обучения при помощи телекоммуникационных технологий. Информационные технологии
могут быть синхронными та асинхронными – системы
поддержки и управления дистанционным обучением
(Content Management System), системы контроля
обучения (Learning Management System), а также
виртуальная обучающая среда (Virtual Learning
Environment)). Синхронные технологии в on-line режиме
подразумевают одновременное участие при обучении
иностранному языку студентов и преподавателя,
например: web-сhat, ICQ, Skype, IRC (Internet Relay
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Chat), интерактивное телевидение, телеконференции –
Net Meeting, Telnet. Асинхронные технологии, которые
применяются в off-line режиме не требуют
одновременного участия студентов и преподавателя.
Студент самостоятельно выбирает время и план занятия
по иностранному языку. Такие технологии включают в
себя: печатные учебные материалы, CD-ROM, аудио и
видео материалы, электронную почту, web-страницы,
FTP, web-форумы, телеконференции Usenet (подписка
на группы новостей).
Однако будущий инженер-педагог должен иметь не
только
пользовательский
уровень
работы
на
компьютере, но и уметь воспринимать аутентичную
иноязычную информацию, с которой он сталкивается на
разных Интернет ресурсах. Имеется в виду, что
студенты должны быть хорошо знакомы со следующими
видами
иноязычного
чтения:
изучающим,
ознакомительным, поисковым, иметь навыки работы с
электронными
словарями,
руководствами
для
пользователей, которые содержатся в данном курсе или
на любом другом сервере. Следовательно, курс
дистанционного
обучения
иностранному
языку
подразумевает обучить студентов таким видам
иноязычного чтения, научить их работать со справочной
электронной информацией.
Самостоятельная работа в рамках этого курса не
должна быть пассивной, а наоборот, студента следует
вовлекать в активную познавательную деятельность,
которая не ограничивается приобретением иноязычных
знаний, а обязательно предусматривает их практическое
применение; для решения определенных коммуникативных задач в рамках будущей профессиональной
деятельности. Поэтому совместные международные
проекты со студентами, для которых изучаемый язык
является родным, приносят особенно высокий результат.
Организация контроля относительно того, как
усваиваются знания и способы познавательной
деятельности, как студент умеет применять полученные
знания в определенных ситуациях, которые напрямую
связаны с его будущей специальностью, должна быть
систематической, быть основана на своевременной
обратной связи, которая уже содержится в самом учебном
материале. Курс дистанционного обучения иностранному
языку
предусматривает
гибкое
комбинирование
самостоятельной когнитивной деятельности студентов и
разных
информационных
источников,
учебных
материалов, специально разработанных справочных,
дополнительных материалов, и постоянного, оперативного
взаимодействия с преподавателем курса дистанционного
обучения, и не исключает работу в группе с участниками
этого курса, применяя проблемные, исследовательские,
поисковые методы в процессе работы над определенными
модулями курса. Помимо этого, возможно проведение
совместных
телекоммуникационных
проектов
с
иностранными студентами (международные проекты),
организация круглых столов, групповых и индивидуальных
презентаций, электронных телеконференций, телемостов.
Чтобы
проконтролировать
результативность
дистанционного обучения иностранному языку, можно
использовать специально предназначенные для этого
Web-страницы, которые каждый студент или группа
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студентов может организовать для себя. Такие страницы
существенно упрощают процесс взаимодействия студента
и преподавателя в ходе дистанционного обучения.
Оценивание можно проводить в формате презентаций,
проектов, творческих работ, тестов. Поскольку в данном
случае речь идет практически об электронных учебниках,
построенных на модулях,
и
которые
имеют
профессиональную направленность, то следует доверить
их разработку только высококвалифицированным
методистам, которые хорошо владеют компьютерными
телекоммуникационными технологиями.
Так как в основе предмета “иностранный язык”
лежит практическая деятельность, то, прежде всего,
необходимо предоставить каждому студенту достаточно
практики в определенном виде речевой деятельности.
Изучение иностранного языка, как определяется в
работах известных методистов, будет наиболее
результативно, если учитывать три основных положения:
1. Опора на слухомоторные навыки является
необходимым элементом в процессе обучения
иноязычной речевой деятельности. Поэтому, устные
упражнения – основа обучения всем видам иноязычной
речевой деятельности. Следовательно, на курсе
дистанционного обучения иностранному языку будущих
студентов инженерно-педагогических специальностей
необходимо
использовать
большое
количество
качественной звуковой основы или в сетевом формате,
или CD-ROM;
2. Обучая иностранному языку, следует опираться на
родной язык, так как это гарантирует осмысленное, а
таким образом, и наиболее качественное усвоение
нового материала;
3. Процесс изучения иностранного языка следует
организовывать так, чтобы в сознании студента
сформировалась концепция языка.
Следовательно, в процессе организации курса
дистанционного обучения иностранному языку в
инженерно-педагогическом вузе, нужно учитывать
кроме дидактических характеристик и функций
мультимедийных средств и телекоммуникаций как
технологической
основы
обучения,
также
и
концептуальные тенденции дидактической организации
дистанционного обучения как компонента общей
современной образовательной системы. Помимо этого,
необходимо брать во внимание специфический характер
обучения иностранным языкам, в общем. Упомянутые
выше положения рекомендуются и для традиционной
формы обучения, и для дистанционного обучения
иностранному языку.
Выводы. Следовательно определяются следующие
главные концептуальные положения дистанционного
обучения
иностранному
языку
в
инженернопедагогическом вузе:
1. Самостоятельная
работа
студента – основа
дистанционного обучения иностранному языку.
2. Практическую деятельность студента следует
организовывать, руководствуясь принципами интерактивности, т. е. данной деятельностью должен руководить
опытный преподаватель. Процесс обучения необходимо
строить так, чтобы преподаватель мог регулярно на
протяжении всего курса дистанционного обучения

осуществлять контроль, исправлять ошибки, следить за
ходом обучения, регулировать и оценивать работу
студентов.
3. Результативная обратная связь – важный элемент
самостоятельной
работы
студентов
в
ходе
дистанционного
обучения.
Следует
установить
внешнюю обратную связь в процессе практической
групповой деятельности, во время контактов с
педагогом. Кроме того должна присутствовать
пооперационная
внутренняя
обратная
связь
относительно учебного материала, применяемого на
курсе. Такая связь гарантирует самоконтроль студентов.
Студент, таким образом, в процессе дистанционного
обучения может контактировать с другими студентами
на курсе, с куратором сервера, с преподавателем
иностранного языка, с иностранными студентами.
4. Самостоятельная деятельность студента может
быть
парной
(например,
проект
на
двоих),
индивидуальной, групповой (задание дается на всю
академическую группу), с несколькими группами курса
(олимпиады, круглые столы, конференции).
Поэтому, организуя дистанционное обучение
иностранному языку в инженерно-педагогическом вузе,
следует руководствоваться следующими принципами:
1. Проводить отбор учебного иноязычного материала
опираясь на задачи и цели курса;
2. Курс должен иметь насыщенный методический и
технологический контент, например, содержать Webстраницы, гипертекстовые технологии, ссылки на
полезные ресурсы – грамматический материал, справочный
материал по иностранному языку, словари по
специальности и т.д.;
3. Необходимо организованно планировать работу
группы: распределение студентов по маленьким
группам, проведение аудио- и видеоконференций,
должна присутствовать регулярная отчетность и
индивидуальная, и групповая;
4. Регулярные консультации с преподавателем
иностранного языка и куратором сервера – залог
успешного обучения на курсе;
5. Необходимо установить и постоянно поддерживать
позитивный эмоциональный фон во всей группе и у
каждого студента отдельно.
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The article deals with the questions, directly concerning one of effective formats of foreign language training nowadays distance learning. The main principles of this training type , the ways of quality and effectiveness improving of distance
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ
ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
На основі аналізу сучасної науково-методичної літератури досліджено місце проектних технологій у
сучасній початковій освіті. Доведено методичну доцільність застосування методу в початковій школі з
метою знайомства молодших школярів з основами наукової діяльності. На основі практичного досвіду
розкрито можливі, найбільш сприятливі варіанти організації проектної діяльності. Розглянуто сутність
проектної технології, поетапність планування змісту та ходу навчального проекту на уроках
природознавства. Проаналізовано особливості використання вказаної технології в процесі формування
предметної природознавчої компетентності молодших школярів.
Ключові слова: молодші школярі, навчально-виховний процес, початкова школа, проектна технологія,
природознавство.
Постановка
проблеми.
Розбудова
системи
початкової освіти на засадах особистісно зорієнтованої
педагогіки потребує пошуку засобів навчання, які б
надали учням можливість для розвитку інтелектуальних
і творчих здібностей, уміння самостійно засвоювати нові
знання
та
реалізовувати
пізнавальні
потреби.
Передумови для цього закладені в Державному
стандарті початкової загальної освіти та інших освітніх
документах, де зазначається, що учні мають набути
достатнього особистого досвіду культури спілкування і
співпраці в різних видах діяльності, самовираження у
творчих видах завдань. Таким високим освітнім вимогам
відповідає метод проектів як спосіб організації
діяльності учнів, що ґрунтується на їхніх інтересах у
безпосередній активності на всіх етапах здійснення [5].
Водночас,
як засвідчили
результати
наших
спостережень, застосування проектних технологій у
навчально-виховному процесі початкової школи має
переважно ситуативний характер, а використання потенціалу
для розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
залишається поза увагою науковців і практиків.
Проблема реалізації методу проектів в освітньому
процесі не є новою: цей феномен перебував у центрі
уваги дослідників різних періодів і з різних країн
(Дж. Дьюї, В. Кілпатрик, Е. Коллінгс, Г. Ващенко,
І. Єрмаков, В.Коваленко, Л.Левін, Ю.Олькерс, Л.Масол,
Н.Матяш, О. Онопрієнко, О. Пометун, О. Сухомлинська,
А. Ящук та ін.), які розкрили передумови становлення
методу проектів як способу організації навчання,
відтворили процес його використання у практиці
вітчизняної школи в 1920–1930-х років, розглядали його
методичні особливості застосування, трактували як засіб
формування ключових компетентностей, активізації
пізнавальної діяльності учнів, розвитку творчих
здібностей тощо. Проте цілісної методики впровадження
проектних технологій у практику початкової школи,
зокрема при вивченні природознавства, не виявлено.
Отже, метою статті є аналіз педагогічних засад
використання проектних технологій на уроках
природознавства в початковій школі.

Виклад
основного
матеріалу.
Сутнісна
характеристика методу проектів потребує визначення
комплексу підходів до його реалізації як складника
навчально-виховного процесу, засобу формування і
розвитку особистості молодшого школяра за нових
соціальних умов. Оскільки в основу методу проектів
покладено ідею організації доцільної діяльності учнів
для реалізації висунутої мети, раціональне поєднання
під час розв’язування конкретних проблем теоретичних
знань із практичним досвідом школярів, урахування
їхніх особистих інтересів і потреб, ми виокремили
системний,
культурологічний,
аксіологічний,
діяльнісний, особистісно зорієнтований, дослідницький,
технологічний підходи до його застосування в
початковій школі [1, с.36-40].
Проектна діяльність учнів розуміється нами як засіб
навчання, виховання та розвитку. Хоча вона містить
деякі риси, притаманні професійній проектній
діяльності, проте має якісно відмінні особливості щодо
мотивації, мети та результату, зумовлені її видовими
властивостями як певного типу навчальної діяльності
[2]. Ці особливості виявляються також у її структурі.
Оскільки сутність проектної діяльності молодших
школярів ґрунтується на загальнопсихологічному
понятті про діяльність, до її складу входять такі
компоненти: орієнтовно-мотиваційний, операційновиконавчий та рефлексивно-оцінний. На основі аналізу
фахової літератури ми виявили, що вчені по-різному
представляють етапи проектної діяльності учнів: їхні
схеми-моделі різняться лише кількістю виокремлених
етапів і деталізацією характеру роботи [2;3;4].
Оптимальною нам видається така структура організації в
початковій школі методу проектів [5]:
І. Етап постановки мети – усвідомлення учнями
конкретного завдання (організація проекту).
ІІ. Етап планування роботи – вибір способу дії
(планування проекту).
ІІІ. Етап виконання – реалізація діяльності, яка
супроводжується поточним контролем і перебудовою за
необхідності (реалізація проекту).

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017
IV. Етап
перевірки
результатів,
виправлення
помилок, співставлення одержаних результатів із
запланованими, підбиття підсумків роботи, її оцінка
(підсумок проекту).
На основі напрацювань учених (О. Онопрієнко,
Є. Полат, ін. [4-5 та ін.]) виокремимо такі складники
проектних умінь: початкові логічні прийоми мислення;
специфічні
прийоми
проектної
діяльності;
загальнодіяльнісні вміння. Відтак відповідно до ступеня
володіння
молодшими
школярами
проектною
діяльністю та їхніми індивідуальними розумовими
здібностями проектні вміння можуть виявлятися на
різних рівнях знання – від розпізнання учнями способу
проектної діяльності за зовнішніми ознаками та
відтворення способу проектної діяльності за визначеним
учителем зразком до самостійної розробки і реалізації
проекту як способу розв’язання власної проблеми [5].
Кінцева мета формування проектних умінь – здатність
учнів
самостійно
здобувати
знання,
доцільно
застосувати їх за нових навчальних умов та обставин, а
також
розвиток
пізнавальних
потреб,
творчої
особистості молодшого школяра.
Дослідницькі проекти в початковій школі повністю
підпорядковані
логіці
дослідження,
структура
дослідницького проекту з природознавства передбачає:
визначення теми дослідження; аргументацію її
актуальності; визначення предмета й об’єкта, завдань і
методів; визначення методології дослідження; висування
гіпотез розв’язання проблеми і окреслення шляхів її
розв’язання.
Як показали результати наших спостережень, молодші
школярі охоче виконують творчі та інформаційні проекти
з природознавства. Структура таких проектів залишається
відкритою до їх закінчення; учасники беруть на себе
визначені ролі, зумовлені характером і змістом проекту;
результати роботи можуть визначатися на початку
проекту або до його завершення; наявний високий ступінь
творчості, але домінувальним видом діяльності все-таки є
гра. Інформаційні проекти спрямовані на ознайомлення
учасників проекту з певною інформацією, її аналіз,
узагальнення фактів. Вони потребують: добре продуманої
структури; можливості систематичної корекції під час
роботи над проектом.
Окреслимо педагогічні умови реалізації проекту на
різних етапах його організації (від ідеї (задуму) до
її результату). Так, на підготовчому (організаційному)
важливим є: формулювання проблеми; визначення теми
й мети проекту (для чого?); формулювання завдань
проекту. Успішними є ті проекти, діяльність яких
зосереджена на розв’язанні конкретних, вузьких
проблем. До прикладу, природоохоронна діяльність
людини, спрямована на попередження екологічних
катаклізмів, зокрема масового знищення карпатських
лісів. Тут важливо визначити причини:
 що спричинило проблему?
 наявна одна чи кілька причин?
 чи взаємопов’язані причини?
наслідки:
 які наслідки проблеми?
 на яку кількість людей вона впливає?
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 якими є наслідки екологічні, економічні, соціальні
тощо?
Критерії належного формулювання проблеми:
 стисло cхарактеризувати ситуацію, що потребує
змін;
 окреслити коло тих, кого вона стосується;
 навести кількісну інформацію, що характеризує
проблему;
 визначити потреби й цілі.
Під час вибору теми учителеві варто враховувати:
 важливість і актуальність проблеми;
 можливе зацікавлення учасників проекту;
 обґрунтованість практичного розв’язання.
Назва проекту має містити загальну назву проблеми.
При створенні колективного проекту важливою є
діяльність зі створення ініціативних груп, призначених
для:
планування дій:
 визначення джерел інформації;
 визначення способів обробки та аналізу інформації;
 формування уявлень про бажані результати (форма
звіту);
 встановлення
процедур та критеріїв оцінки
результатів процесу;
 розподіл завдань (обов’язків) між членами команди.
дослідження теми проекту:
 збір необхідної інформації (спостереження, робота
з літературою, анкетування та ін.);
 розв’язання проміжних завдань;
 спостереження за об’єктами;
 анкетування;
 робота з літературою тощо [3;4;5].
Окреслення результатів проектної діяльності: аналіз
зібраної
інформації;
формулювання
висновків;
представлення або звіт (узагальнення та класифікація
зібраних матеріалів; виготовлення ілюстративного
матеріалу, підготовка презентаційних інформативних
матеріалів; презентація (комп’ютерна, візуальна –
малюнок, фото, діаграми, таблиці тощо).
Важливим є етап рефлексії, коли молодші
школярі здійснюють колективне обговорення проекту
(підсумок та оцінка здобутих результатів за
встановленими критеріями; самооцінку результатів і
процесу дослідження за встановленими критеріями (чого
я навчився? яких умінь і навичок я набув, працюючи над
цим проектом? що сприяло роботі над проектом? що
заважало роботі над проектом? у чому полягають
переваги роботи у команді? у чому полягають недоліки
групової роботи? що я зробив добре? якби вам довелося
починати новий проект, що ви зробили б інакше?)).
Проект оцінюють за такими критеріями: значущість і
актуальність
проблеми;
коректність
методів
дослідження й обробки даних; активність кожного
учасника; колективний характер рішень; характер
спілкування, взаємодопомоги; залучення знань з інших
предметів; уміння аргументувати свої висновки;
естетика оформлення результатів; уміння відповідати на
запитання опонентів; лаконічність і аргументованість
кожного висновку.
При організації проектної діяльності на уроках
природознавства варто створити своєрідний методичний

80

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

паспорт проекту: назва проекту; керівник проекту; тип
проекту; учасники проекту; навчальні предмети;
проблема; мета проекту; завдання проекту; актуалізація
проблеми.
Необхідно пам’ятати і про врахування вікових
особливостей молодшого школяра, оскільки вони
зумовлюють специфіку організації діяльності за
методом проектів. Центральними новоутвореннями в
молодшому шкільному віці є якісно новий рівень
розвитку довільної регуляції поведінки; рефлексія,
аналіз, внутрішній план дій; розвиток нового
пізнавального ставлення до дійсності; орієнтація на
групу однолітків тощо. Попри те, що в молодшому
шкільному віці провідною стає навчальна діяльність,
великий потенціал зберігає ігрова діяльність, яка за умов
використання проектних технологій є однією з
пріоритетних у цьому віці. Використання її
розвивального потенціалу в навчальному проекті
створює атмосферу активності, творчого пошуку,
емоційності, невимушеності [6, с.29].
Можемо виокремити низку педагогічних вимог до
використання методу проектів у початкових класах,
зокрема й на уроках природознавства. Передовсім його
реалізація забезпечується дотриманням дидактичних
принципів, з-поміж яких: дитиноцентризму (сприйняття
учня як головного активного суб’єкта діяльності, який
забезпечується можливістю реалізувати свої здібності,
задовольнити власні пізнавальні інтереси); активності
(цілеспрямоване активне сприймання учнями проблеми
проекту, її переосмислення та розв’язання); зв’язку
дослідження з реальним життям (використання довкілля
як лабораторії, де відбувається процес пізнання);
продуктивності (прагматична спрямованість діяльності
на здобуття суб’єктно чи соціально ціннісного
результату); технологічності (виконання взаємозумовлених навчальних дій у чітко визначеній послідовності);
опори на суб’єктний досвід учнів (урахування життєвого
досвіду дитини, набутого в процесі осмислення
навколишнього світу); співробітництва та партнерства
(об’єднання ресурсів і зусиль задля спільної мети) [5].
На основі вивчення фахової літератури [1;2;3;4-5;6]
виокремлюємо й інші педагогічні вимоги до організації
діяльності молодших школярів за методом проектів,
зокрема
реалізація
дидактичних,
пізнавальних,
розвивальних і виховних цілей, які конкретизуються у
відповідних завданнях, тощо.
У
початковій
школі,
як
показало
наше
спостереження, учителі використовують міжпредметні
проекти, які мають інтегрований характер. Позаяк такі
проекти охоплюють кілька навчальних предметів, тому
потребують чіткого визначення дослідницьких завдань,
консультування з боку вчителя, допомоги батьків. До
прикладу, проекти про домашніх улюбленців, щоденник
спостережень, «Українські традиції і здоров’я», «Котра
година зараз на планеті?», «Тварини краю, занесені до
Червоної книги України», «Пам’ятка грибникові»,
«Бережемо книжки – рятуємо дерева», «Допомога
пташкам узимку», «Записник відпочивальника», «Добрі
справи своїми руками», створення колекції «Рослини
Карпат, занесені до Червоної книги України», «Чому
сніг білий?» та ін. Результатами проектної діяльності

молодших школярів можуть бути такі проекти:
екологічний, проект-макет, серія ілюстрацій. проектбуклет,
проект-книжка-розкладка,
проект-гербарій,
карта, фотоальбом тощо.
Робота над проектом будь-якого виду вимагає
інтенсивної співпраці між учителем та учнями.
Потенціал проектної діяльності щодо розвитку
пізнавальної
самостійності
молодших
школярів
забезпечується виконанням
учителем
особливих
функцій, а саме: ентузіаста (долучає учнів до роботи над
проектом, підвищує їхню мотивацію, заохочував,
спрямовував до реалізації поставленої мети); порадника
(допомагає учням знайти оптимальний напрям
діяльності відповідно до їхніх психологічних,
соціальних, пізнавальних потреб); носія інформації
(володіє знаннями та вміннями з кількох галузей,
надавав індивідуальні і групові консультації); керівника
(організовує проектну діяльність учнів, створював для
неї відповідні умови, забезпечував необхідними
ресурсами, підтримував контакт з батьками й іншими
учасниками навчально-виховного процесу); координатора
(підпорядковує роботу учнів етапам проектної
діяльності, сприяє налагодженню контактів між усіма
учасниками проекту, підтримує зворотний зв'язок);
експерта (аналізує процес і результати виконаного
проекту).
Вибір форми проведення проекту залежить від
вікового складу учасників, для молодших школярів
найбільш прийнятним є урок-проект. Для його
проведення вчитель приділяє значну увагу підготовці
необхідних
засобів
(інформаційних,
технічних,
природних тощо); чіткому плануванню власної
діяльності; прогнозуванню діяльності учнів. Організація
роботи учнів над навчальними проектами на уроках
природознавства сприяє виникненню бажання брати
участь у проектній діяльності, формуванню позитивного
ставлення до неї.
Висновки. На основі власного практичного досвіду
стверджуємо: метод проектів є ефективним і цікавим
засобом активного здобування знань та їх практичного
застосування, продуктивним шляхом навчання, розвитку
та виховання молодших школярів. Застосування
проектних технологій на уроках природознавства
дозволить реалізувати освітній, розвивальний та
виховний
потенціал
методу
проектів.
Наші
спостереження показали, що молодші школярі можуть
виступати активними учасниками процесу створення
проекту, виробляти свій погляд на інформацію,
окреслювати мету й завдання, шукати шляхи їхнього
розв’язання. Метод проектів дозволяє учням учитися на
власному досвіді й досвіді інших у конкретних справах і
приносить задоволення тим, хто бачить продукт власної
праці. Щоб вони навчились розв’язувати творчі й
дослідницькі завдання, треба дати дітям можливість
самостійно працювати. Тому, використовуючи проектні
технології на уроках природознавства, необхідно
прогнозувати їхню практичну спрямованість.
Отже, процес опанування молодшими школярами
основ методу проектів як способу організації проектної
діяльності на уроках природознавства є складним і
динамічним. У ньому поєднується засвоєння знань і
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способів навчальної діяльності, вироблення проектних
умінь з розвитком молодшого школяра. При цьому
розвиток розглядається як процес удосконалення
особистості шляхом осмислення мотивів, цілей і
прийомів навчання, усвідомлення себе суб’єктом
діяльності. Саме метод проектів являє собою
інтегративну модель, що поєднує різноманітні форми і
методи діяльності. Подальшого дослідження потребує
проблема використання міжпредметних проектів на
уроках природознавства.
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In the article on the basis of modern scientific and methodical literature analysis educational projects’ place in modern
school education has been studied. Methodological expediency of the method in elementary school with the aim of students’
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТРЕНАЖЕРІВ
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
В роботі розглянута одна з глобальних задач педагогіки – підвищення якості національної освіти на
всіх рівнях шляхом впровадження інноваційних методів, специфіка і етапи створення інтерактивного
середовища на основі існуючих технологій. Звертається увага на процес передання і засвоєння знань,
умінь, навичок який повинен базуватися на принципах мобільності, доступності, високої швидкості
отримання і передачі інформації, здатності її опрацювання різними системами.
Пропонується ефективний та доступний спосіб створення навчальних матеріалів. Отримані
результати досліджень подано у вигляді практичних рекомендацій щодо використання мережевих
технологій в процесі створення інтерактивного середовища.
Ключові слова: Smart-суспільство; Lifelong learning; інтерактивні тренажери.

Постановка проблеми. На підвищення якості
національної освіти значний вплив здійснює розвиток
інноваційних методів навчання. Одним із комплексних
підходів, що дозволяє розширити освітню діяльність в різних
сферах є впровадження Smart-технологій у вищу освіту.
Сучасне
інформаційне
суспільство
поступово
трансформується в Smart-суспільство (Smart Society), про
що зазначають соціологи, філософи, фахівці ІТ-сфери,
педагоги і т.д. Під цим поняттям розуміють нову якість
суспільства, в якому сукупність використання людьми
технічних засобів, сервісів і Інтернету призводить до
якісних змін у взаємодії суб'єктів, що дозволяє
отримувати нові соціально-економічні переваги [1,2].
Також активний розвиток комп'ютерних технологій
призводить до кардинальних змін, що впливають на сам
процес навчання. Збільшується розрив між рівнем знань
тих, хто має доступ до сучасних інформаційних
технологій і тих, хто такого доступу не має.
Теоретичні аспекти, дизайн і використання
цифрових, інтерактивних мультимедійних матеріалів в
навчальному
процесі
залишається
актуальною
проблемою [3]. До недавнього часу існували методичні
та технологічні питання щодо можливості віддаленої
роботи зі смарт-уроками поза класом та труднощі
створення середовищ смарт-навчання в системах
дистанційного навчання(рис.1).
Реалізація цих технологій дозволить слухачу
працювати над навчальними матеріалами в режимі онлайн, самостійно вирішуючи завдання, встановлюючи
зв'язок з викладачем і формуючи особисті мультимедійні
середовища.

Рис.1. Роль SMART-підручника у SMART-суспільстві
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дистанційна
форма навчання повинна містить високий рівень
використання новітніх технологій, бути доступною та
привабливаю для викладачів і студентів. Наявність достатніх
опцій для задоволення їх різноманітних потреб, відкриває
нові можливості для безперервного навчання фахівців
(Lifelong Learning) та формування необхідного репозитарію
прогнозованого забезпечення виконання функцій для
реалізації завдань у найближчій перспективі. Технологічні
зміни, які привели до розширення навчальних програм,
безпосередньо впливають і на культуру навчання.
У сучасній науковій літературі в достатньому обсязі
охоплені теоретичні аспекти створення інтерактивного
навчального комплексу (SMART-структури, призначення,
інструменти та ін.), зосереджені на прикладному
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програмному забезпеченні, призначеному для розробки
дидактичних матеріалів для різного типу робіт,
описуються правила використання інтерактивних
технологій в навчальному процесі. Аналіз літератури
показав, що більш ніж 50% сьогоднішніх професій
вимагають високого рівня володіння технічними
навичками. За прогнозом експертів цей показник зросте
до 77% на наступні 10 років [2]. Адже 25% позицій,
пов’язаних з ІТ, залишаються вакантними у зв’язку з тим,
що існує брак досвіду та кваліфікації [3,4]. В умовах
сучасних економічних реалій критерій, що визначає
оцінку
якості
підготовки
випускників – це
їх
конкурентоспроможність, а якість діяльності навчальних
закладів визначається рівнем їх відповідності ринку
освітніх послуг і ринку праці. На сьогоднішній день
дефіцит фахівців у сфері інформаційних технологій в
Україні становить 30% [8], причому, незважаючи на це,
влаштуватися на роботу за спеціальністю можуть лише
25% випускників, що є дуже низьким показником та
свідчить про невідповідність спеціалістів потребам
суспільства за рівнем своєї кваліфікації.
Однак, теоретичні аспекти дизайну і використання
інтерактивних
мультимедійних
матеріалів
у
навчальному процесі залишаються неохопленими у
достатньому обсязі.
Мета статті. Описати специфіку і етапи створення
інтерактивного середовища на основі існуючих технологій.
Для того, щоб відповідати сучасному рівню розвитку
освітніх ресурсів і підвищувати ефективність їх
використання в навчальному процесі, пропонується:
– створювати навчальні матеріали згідно зазначеної
теми (підтеми, індивідуального заняття) у формі збірника
онлайн-посилань (IER), як основного компонента;
– зробити навчальні матеріали доступними в режимі
онлайн та офлайн;
– використовувати IER для навчання в аудиторії та
вдома для самопідготовки.
Об'єкт дослідження – процес навчання з використанням
мережевих та мультимедіїних технологій.
Результати дослідження. На сьогоднішній день
інтерактивні технології дуже активно увійшли у наше
повсякденне життя. Цифрові технології стрімко
розвиваються і слідкувати за їх розвитком, а ще
важливіше – освоювати їх – важлива задача яка
поставлена перед нами [7].
Для того, щоб відповідати на виклики майбутнього
потрібно розробляти новітні курси з використанням
наступних методів та моделей:
– моделі змішаного навчання (моделі обертання,
гнучкі моделі «Flex», моделі «Інтенсивна» ординатура
[9], збагачені віртуальні моделі);
– модель перевернутого класу [5];
– модель мікро-навчання.
Варіантом програмного забезпечення, який потрібно
активно впроваджувати на українському ринку, є хмарні
технології. Це технології, які надають користувачам
Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і
можливість використання програмного забезпечення як
онлайн-сервісу. Серед переваг хмарних технологій їх
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розробники виділяють економію засобів на придбання
програмного забезпечення (використання технології
Office Web Apps (Office онлайн)):
– зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;
– виконання багатьох видів навчальної діяльності,
контролю і оцінки online;
– економія дискового простору;
– антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та
відкритість освітнього середовища для викладачів і
студентів.
Враховуючи те, що продукт лише починає активно
впроваджуватись на українському ринку, користувачі
мають змогу ознайомитися і оцінити недоліки та переваги
(Office 365), електронних журналів, он-лайн сервісів для
навчання,
спілкування,
тестування,
системи
дистанційного навчання, використання бібліотек,
медіатек, сховищ файлів, спільного доступу (Dropbox,
SkyDrive).
Таким чином, реформування концептуальних
принципів у освіті повинно бути спрямовано на зміну
підходів у використанні інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховному, науково-прикладному,
моніторингово-маркетинговому процесах.
Процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок
повинен базуватися на принципах мобільності,
доступності, високої швидкості отримання і передачі
інформації, здатності її опрацювання різними системами.
Виклики сьогодення:
Перед викладачами:
– Ефективна комунікація із студентами протягом
всього терміну навчання.
– Збереження зацікавленості студентів.
– Індивідуальна робота із студентами в залежності
від їх можливостей.
– Співпраця з колегами.
Перед студентами:
– Спільна робота з одногрупниками та викладачами
незалежно від можливостей та місця знаходження.
– Отримання віддаленого доступу до навчального
матеріалу.
Перед адміністрацією:
– Задовольняти потреби великої кількості студентів,
маючи при цьому обмежений бюджет.
– Проводити координацію з широкою географією
студентів та викладачів.
– Створювати загальнодоступні бази навчального
матеріалу смарт-середовища для всіх учасників
навчального процесу.
Проведене дослідження впливу інтерактивних завдань
на рівень успішності слухачів курсу і розуміння ними
навчального матеріалу [6] показало, що ступінь засвоєння
матеріалу таких слухачів вищій, у порівнянні з тими, які
навчалися за «стандартною» методикою викладання.
Викладач може по-різному подати матеріал
(створити інтерактивні тренажери, тести, відео-лекції
або презентацій), навіть «працювати з кольорами», якщо
наявні шаблони розміщення дистанційних курсів не
відповідають ергономічним показникам. Самостійно
створити оболонку (інтерактивного тренажеру) з
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урахуванням специфіки курсу. Наприклад, вивчаючи
курс, присвячений основам дизайну, анімації та 3-D
моделювання подача матеріалу та його оформлення
повинна бути таким, щоб слухач відразу «опинився» в
навчальному середовищі дисципліни (рис.2-4).

Рис. 2. Приклад титульної сторінки тренажеру
Необхідно врахувати, що потрібно створювати
зручне для слухача середовище, в якому він зможе легко
орієнтуватися, зосередивши свою увагу на навчальному
матеріалі, питаннях тестів і порядку роботи, а не на
управлінні програмою тренажера.
Обов'язкове використання фреймів. Розподіл області
екрану на кілька самостійних вікон дозволяє вирішити
завдання навігації, спростити користувачеві пошук
потрібної інформації (рис.2), більш ефективно
організувати діалог (контекстні підказки, зауваження,
допомога – рис.3). Бажано, щоб структура фреймів не
зазнавала значних змін в ході роботи, так як часта зміна
зовнішнього вигляду фреймів на екрані втомлює
учасників навчання і таким чином значно знижується
рівень їх активності.
Розміщувати
інформацію
з
мінімальним
використання «лінійки прокручування», для цього
необхідно врахувати розміри ілюстрацій та анімаційних
роликів так, щоб вони повністю були видимі на екрані.
Якщо це не можливо, потрібно логічно розділяти
інформацію і подавати її окремими фреймами.
Врахувати, що учасники навчання можуть бути з
деякими фізичними обмеженнями (наприклад, зір), тому
потрібно дублювати текстову інформацію звуком.

Рис.3. Приклад сторінки «Інструкція користувача»

Рис. 4. Приклад сторінки вибору завдання
Відпрацьовувати уміння та придбавати навички з
конкретної дисципліни допомагають тренажери. Сучасні
тренажери відрізняються використанням високоякісної
анімації, 3D-графіки, озвучувань навчального процесу.
Також можливість використання навчальних завдань в
ігровій формі забезпечує діяльнісний підхід та
закріплення знань учасників навчання.
Згідно виконуваних функцій тренажери можна
розділити на наступні групи:
1. Тренажери, що навчають знанням – електронні
підручники. В яких, за рахунок широкого використання
засобів мультимедіа (графіки, анімації, звуку) істотно
підвищується ефективність навчання [6]. Сучасні
технології дозволяють легко доповнювати присутні в
електронних
підручниках
математичні
формули
"спливаючими" підказками, а графічні ілюстрації –
контекстними поясненнями і навіть, за потребою,
звуковим поясненням.
2. Контролюючі тренажери – програми тестування,
призначені для перевірки знань студента за темами
лабораторних або практичних робіт. Це найбільш
розповсюджена група тренажерів, яка використовується
як для самопідготовки, так і контролю знань. На наш
погляд,
потрібно
обов’язково
для
посилення
контролюючого ефекту повідомляти слухачеві не тільки
кількість балів за пройдений тест різноманітними
заохочувальними діями, але і ввести штрафні бали.
Таким чином постійно стимулювати слухача.
3. Тренажери, що навчають умінням – мультимедійноанімаційні імітатори, які призначені для імітації
зміни станів фізичного обладнання (приладів, пристроїв)
при різних умовах зовнішнього середовища, створюючи як
ілюзію дій з фізичною апаратурою (для інженерної
складової слухачів), так і імітацію роботи із складними
програмними продуктами з обов’язковим відтворенням
ефекту «постійної присутності». Максимально повне
відтворення зовнішнього вигляду фізичних пристроїв (стан
передніх панелей, шкал, стрілок і інших елементів
показують і реєструють прилади) і елементів управління
ними (кнопки, тумблери, перемикачів), а також відтворення
руху окремих елементів відповідно до впливів користувача
на основі створення анімаційних об'єктів і складних сцен
(рис.5). Студент отримує можливість детально розглянути
технічний пристрій, ознайомитися з його деталями, а також
виконати обмежений набір дій, пов'язаних з розбиранням
або налаштуванням приладу.
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Рис. 5. Приклад тренажеру «Тривимірна модель гірокомпасу та його реальне зображення» [10]
Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. SMART-простір, який наповнюємо елементами, це
певний сценарій або траєкторія навчальних подій по
роботі з електронними ресурсами у вигляді карти-знань,
що призводить до досягнення навчального ефекту. Він
має такі властивості, як: гнучкість – забезпечення
можливості швидкого редагування ресурсів; наявність
індивідуальної траєкторії навчання. Це можливість
скласти з набору навчальних елементів індивідуальну
програму навчання слухача, інтегрував навчальні
елементи з іншими відкритими інформаційними
ресурсами і сфокусувати на навчальні потреби слухача
2. Інформаційно-комунікаційні
технології
(як
найбільш оперативні) дають можливість зберегти
єдність освітнього простору, активізувати пізнавальний
інтерес слухачів, що в цілому сприяє розвитку системи
дистанційної освіти.
3. Основною метою створення нами дистанційних
курсів – надати «знання» та «практичні навички» в
користуванні новітніми технологіями. Та якщо «знання»
ми вже навчилися передавати різними шляхами, то з
«практичними навичками» не все добре.
На
нашу
думку,
поєднання
інтерактивних
інструментів з мультимедійними дає необхідний зв’язок,
від «трансляції з трибуни знань» до обговоренню того,
що буде створено самим слухачем и це дасть змогу на
реальних прикладах навчити і скорегувати його,
відкриваючи творчий потенціал.
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INTERACTIVE SIMULATORS AS MEAN OF IMPROVING THE EDUCATION QUALITY
This paper deals with one of the global problems of pedagogy - improving the quality of national education at all levels by
implementing innovative methods. The specifics and creation stages of interactive environments based on existing
technologies. Highlighted the process of transfer and assimilation of knowledge, abilities and skills, which should be basis on
principles of mobility, accessibility, the high speed obtaining and communication of information. Capability processing the
information by using the different systems.
Offered an effective and affordable way to create training materials. The results of research presented in the form of
practical recommendations regarding the use of network technologies during the creation of interactive environment.
Key words. Smart-society; Lifelong learning; interactive simulators.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «РИТОРИКА ТА МИСТЕЦТВО ПРЕЗЕНТАЦІЇ»
У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті простежується вплив глобалізаційних, інтеграційних процесів та інформаційної мережі
Інтернет на мову, культуру та розвиток мовної особистості. Досліджується роль лінгвокультурологічної
складової навчальної дисципліни «Риторика та мистецтво презентації» у формуванні духовності
особистості через лінгвокультурологічний аспект вивчення фольклору, спадщини промовців минулого та
сучасності.
Ключові слова: риторика, особистість, духовність, мова, культура, лінгвокультурологічна складова,
комунікаційні процеси.
Постановка проблеми. Риторика як прагматична та
теоретична наука про процеси комунікації, способи та
методи переконання, комунікаційну діяльність мовця в
цілому, є однією з найдавніших наук, яка обслуговує всі
сфери діяльності людини і через слово, мову народу
передає поколінням духовні і матеріальні надбання
людства, духовну і матеріальну культуру.
Риторика як соціально-гуманітарна дисципліна,
виконуючи ряд функцій: комунікативну, номінативну,
гносеологічну, експресивну, ідентифікаційну, аксіологічну,
естетичну та ін.; перебуваючи у безпосередніх зв’язках з
найдавнішими дисциплінами: філософією, граматикою,
логікою, історією, дидактикою, – та в опосередкованих з
математикою, медициною, наукою про природу та ін., –
виконує одну з найважливіших функцій – культуроносну.
Поліфункціональність процесу мовлення розкривається
через призму культури як окремої особистості, так і
всього людства. Мова зберігає генетичний код народу,
його менталітет, культуру. «Адже мова не лише
забезпечує потреби спілкування, а й виявляє спосіб
мислення, світобачення, світосприйняття її носіїв. Отож
хочеш пізнати мову народу – пізнай життя народу, вивчи
його історію й культуру» [1, с.94].
Питанню взаємодії мови і культури значна увага
приділена у наукових працях вітчизняних вчених:
В.Русанівського, Л.Мацько, В.Кононенка, І.Голубовської,
С.Єрмоленко, В.Жайворонка, О.Селіванової, Ф.Бацевича,
Г. Заньковської, С. Лавриненко, Н. Медвідь, К. Мізіна,
О.Потапенка, Н.Венжинович, С.Гурбанської, Р.Каракевич,
М. Шутової, Л. Ушакової та ін., – які через призму
лінгвокульторології, науки, що виникла у 90-их роках
ХХ століття, досліджують мовний світ українського
народу, духовно-культурні концепти (етносимволи,
міфологеми, метафори, етнічні феномени); фразеологічні
одиниці як вираз самобутності, національної свідомості
народу; лінгвокультурологічні аспекти вивчення іноземної
мови. Науковці розглядють лінгвокультурологію у системі
наук, понятійно-термінологічний апарат, предмет та
напрямки розвитку.
Дослідження теоретичних та практичних аспектів
навчального курсу риторики у вищій школі таких

науковців, як: Г. Сагач, Л. Мацько, С. Абрамовича,
М. Чікарькової, В. Вандишева, В. Молдована, Н. Голуб
та ін. – розкривають формування риторичної культурної
особистості через мовлення, мову, яка «дає можливість
людині реалізувати себе як духовну особистість,
ідентифікуватися з власним «я», з колективом,
суспільством, нацією. Вона моделює вчинки, щоденну
прагматику людини. Знецінення мови знецінює її носіїв
– мовців, знецінює націю і духовну культуру» [2, с.7].
Особливої актуальності у наш час набуває
формування духовності особистості в умовах розвитку
інформаційної мережі Інтернет, яка породжує
«мережеву мову», «мережеве суспільство», «мережеве
покоління», яке «незалежно від віку, мови, статі,
культури легко знаходить мову зі своїми однодумцями
чи ровесниками з інших країн» [3, с.9]. Важливо в
сучасних культурних реаліях при процесах глобалізації,
інтеграції, інтернаціоналізації не втратити національнокультурну самобутність, самоідентифікуватися і разом з
тим «бути в ногу з часом», а для цього необхідно
сформувати, виховати духовну мовну особистість.
Актуальним є питання у курсі навчальної дисципліни
«Риторика та мистецтво презентації», оскільки без
оволодіння
теоретичними
засадами
риторики,
класичними зразками ораторської промови античності,
мовотворчістю українських письменників, публіцистів,
науковців неможливо досягти мистецтва комунікації у
професійному спілкуванні, культури комунікативної
взаємодії.
Мета роботи – дослідити лінгвокультурологічну
складову навчальної дисципліни «Риторика та мистецтво
презентації» у формуванні духовності особистості через
два аспекти взаємодії мови і культури: аналіз впливу
інформаційної мережі Інтернет на комунікаційні
процеси в цілому і на мовну особистість – зокрема та
лінгвокультурологічний
аналіз
текстів
народної
творчості, спадщини промовців минулого та сучасності.
Виклад основного матеріалу. ХХІ століття
характеризується активними глобалізаційними та
інтеграційними процесами, які проникають у всі аспекти
життєдіяльності людей. Розвиток інформаційних
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технологій сприяє прискоренню цих процесів, які в
культурній сфері виявляються через інтернаціоналізацію,
культурну уніфікацію, полікультурність, міжкультурну
комунікацію, тобто, культура постає як наднаціональна.
Глобалізація як соціокультурний феномен «визначає
глибинні зміни в культурних стереотипах у зв’язку з
новітніми науково-технічними, соціальними нововведеннями; перспективи міжкультурного діалогу» [4, с.37].
Глобалізаційні, інтеграційні процеси впливають на
культуру і мову, кожна з яких становить собою відкриту,
динамічну систему. Зміни, які об’єктивно протікають у
кожній із систем, сприяють її оновленню, трансформації
і взаємодії. Мова як носій матеріального та ідеального,
відображає комунікаційну культуру мовців, особливості
комунікаційних процесів у сучасному соціокультурному
просторі, інформаційному суспільстві – в «суспільстві
знань» (за визначенням ЮНЕСКО).
У філософії, за констатацією М. Журби, визначають
три
глобальні
культурні
коди:
дописьмовий
(традиційний), письмовий (книжковий), екранний, що
перебуває у процесі формування [5, с.6]. «Ідеологія,
релігія, творчість, освіта – все це сфери, які обслуговують
культуру – змушені змінювати формати поширення,
переходу від статичних книжних форм комунікації до
мобільних інформаційно-комунікаційних форм» [3, с.9].
Як слушно зауважує О. Найдьонов: «У мережевому
суспільстві все стає потоком повідомлень», які здатні
«відобразити нову «соціальну оптику», по іншому
інтерпретувати й відшуковувати можливості подальших
взаємодій між людьми». Таким чином, «сучасна мережа –
це динамічна система, сенс існування якої є
комунікація» [3, с.9], тобто, передача інформації, яка
стає самостійною реальністю, своєрідним мовним
простором.
Риторика, враховуючи реалії часу, активізацію
комп’ютеризації різних сфер діяльності людини, роль
комунікаційних процесів у суспільстві, інтегрується у
навчальну дисципліну «Риторика та мистецтво
презентації», демонструючи нові комунікативні форми,
виражені через особливості електронної мови,
електронні ресурси, електронний дискурс, електронні
тексти з гіперпосиланнями, презентації тощо. Внаслідок
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій професійна діяльність будь-якого фахівця
урізноманітнюється, актуальності набуває вміння
провести презентацію. Презентація, як комунікативна
взаємодія,
має
три
складові:
самопрезентація
(виступаючий незалежно від власного бажання
презентує себе перед слухачами, співрозмовниками);
публічна промова; власне презентація (створення
презентації з використанням мультимедіа-технологій).
Виголошення публічної промови – це складна
мисленнєво-емоційна мовленнєво-комунікаційна діяльність,
в якій у повній мірі розкривається особистість,
демонструючи мистецтво комунікації через оволодіння
поняттями класичної риторики: логосу (ерудиції,
розуму, раціонального, логічного викладу теми), етосу
(дотримання морально-етичного аспекту як у зовнішньому
вираженні, так і в мовленні), пафосу (виклад матеріалу з
емоціями, почуттями, щиро). За Г. Сагач параметрами
духовно-інтелектуальної, гармонійної особистості є

високий рівень культури розуму (широта світогляду,
професійна компетентність, прагнення до самоосвіти),
високий рівень культури серця (моральна чистота,
емпатійність, здатність до співпереживання, гуманістичні
цінності) і культура вчинку, тобто вияв моральної краси
у манері поведінки й спілкуванні [6, с.35].
Інформаційна мережа Інтернет впливає на формування
духовності, культури особистості. Мережеве суспільство
через мову продукує культуру спілкування і одночасно є
результатом культури сучасної цивілізації. Розглядаючи
Інтернет-спілкування як нову форму міжособистісної
комунікації, С. Зайцева відзначає, що інформаційна
мережа «служить полігоном для створення та
випробування мовних стратегій і прийомів спілкування,
тут відбувається постійне ускладнення одних та
спрощення інших мовних засобів, пов’язаних із планом
вираження змісту та планом прагматичних інтенцій, які
реалізуються через посередництво мережі. У цьому
комунікативному просторі весь час виникають нові жанри
або видозмінюються старі. Поступово Інтернет
перетворюється на своєрідне жанропороджувальне
середовище, де поява кожного нового жанру стає одним із
сигналів, що інформує про створення нового мовного
суспільства з новою комунікативною практикою» [7]. Як
слушно зазначає Г. Сагач, у глобалізованому суспільстві
виникає «потреба у людях особистісного типу, які вміють
самостійно мислити, переконувати живим словом,
спонукати до дії в ім’я торжества Істини, Добра, Краси, а
також Віри, Надії, Любові» [8, с.5], тобто виникає потреба
у формуванні мовної духовної особистості, орієнтованої
на загальнолюдські моральні цінності.
Враховуючи лінгвокультурологічну складову у курсі
«Риторика та мистецтво презентації», звертаємо увагу на
позитивні тенденції Інтернету як каналу масової
комунікації, джерело саморозвитку й самовдосконалення
мовної особистості через культуру спілкування,
залучення до духовних надбань цивілізацій. Так
перевагами інформаційної мережі є, по-перше,
доступність інформації у будь-якій сфері діяльності
(електронних каталогів, довідників, книг, електронних
ресурсів бібліотек та інших Інтернет-ресурсів), що
сприяє формуванню ерудиції, культури, загальному
розвитку особистості; по-друге, віртуальне мовленнєве
середовище, як спосіб комунікації, що формує моральні
якості: людяності, відкритості, щирості, широту
поглядів, світогляду; по-третє, можливість творчо себе
реалізувати, презентувати у найвіддаленішому куточку
планети, продемонструвавши свої знання, досягнення,
винаходи. На думку О. Тищенко, «саме віртуальний світ
виявляє «найреальніші» риси людської особистості,
допомагає, зокрема і через демократичне мовне
спілкування, самоусвідомитися» [9, с.366].
Взаємозв’язок мови і культури в риториці
розкривається через оволодіння особистістю культурою
спілкування та культурою мовлення, тобто нормативним
аспектом: дотримання мовних норм літературної мови;
етичним – дотриманням мовного етикету. Комунікативним
аспектом, що виражається через систему риторичних
законів: концептуального, стратегічного, тактичного,
мовленнєвого, ефективної комунікації,
системноаналітичного.
Культура
мовлення
особистості
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розкривається через оволодіння комунікативними
ознаками мовлення (правильність, логічність, змістовність,
доцільність, стислість, виразність, етичність, естетичність,
володіння мовним багатством). Все це виявляється через
вміння вибудувати міжкультурний діалог, який є
необхідною формою процесу спілкування у мережі.
Сучасне покоління надзвичайно багато часу
проводить в Інтернеті, а для цього необхідно володіти
певними моральними якостями, а саме: по-перше,
проявляти терпимість, стриманість, уважність до потреб
інших людей, толерантність до політичних, культурних,
світоглядних розбіжностей (історичних традицій,
вірувань, релігійних поглядів тощо); по-друге,
намагатись опанувати, зрозуміти норми і цінності іншої
культури;
по-третє,
вибудувати,
налагодити
міжцивілізаційний комунікативний контакт. У цьому
аспекті слід відзначити особливу роль мови «у
формуванні сприятливої для ведення діалогу атмосфери
толерантності…» і яка є одночасно «специфічним
середовищем, відкритим для розгортання міжлюдських
стосунків» [10, с.249]. Прояв толерантності до іншої
культури, міжкультурний діалог формує міжкультурну
особистість, її духовність на засадах загальнолюдських
цінностей: гуманізму, доброзичливості, відкритості для
інших людей, щирості, інтелігентності. Досліджуючи
особливий статус міжкультурної комунікації, О.Яшенкова
відзначає, що у «процесі самовираження особистість
отримує свою ідентичність саме в стосунках з іншими
ідентичностями.
Формуючи
свій
внутрішній
мікрокосмос, вона неминуче виходить на рівень діалогу,
комунікації задля досягнення взаєморозуміння, яке є
взаємопроникненням, поєднанням різних смислів,
творенням морального клімату толерантності» [10,
с.249].
У навчальному курсі риторики звертаємо увагу й на
негативні тенденції прояву глобалізаційних процесів у
формуванні духовності особистості. Перш за все,
негативним є те, що молоде покоління «проживає» в
Інтернеті, у віртуальному світі й надає перевагу
віртуальному спілкуванню замість «живого». Як слушно
зауважує О. Яшенкова: «На підґрунті Інтернету
виникають нові соціальні групи, нова ідеологія, починає
формуватися новий психологічний образ мешканця
планети ХХІ століття» [10, с.59]. Разом з цим,
відбувається культурна уніфікація, коли людина,
«виходячи» зі своєї культурної традиції, намагається
потрапити в інше середовище, яке здається більш
привабливим. Проте «вона зазвичай не потрапляє в
культурний контекст, а опиняється в проміжному
культурному конструкті, з його урізаними формами,
мовою, дискурсом» [4, с.38].
Таким чином, Інтернет, як правило, нівелює, «стирає»
глибинне, а формує новий продукт культури і
комунікації – це раціональну, конкурентоспроможну,
мобільну, міжкультурну особистість «без кордонів»,
демократичну, ліберальну, з космополітичним поглядами.
Інтернаціоналізується мова, комунікаційний процес –
інтернаціоналізується через мовлення особистість.
Науковці-дослідники
глобалізаційних
процесів
підкреслюють, що полікультурність нівелює патріотичні
мотиви, в особистості може розвиватися цинізм та
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нігілізм, розчарування в авторитетах та у власній
державі. За словами Г. Сагач: «Зникнення родоначальних
архетипів може призвести до величезних духовноморальних втрат суспільства..., творення деструктивного
типу культури, коли суб’єкт виявляє недостатню
здатність долати суперечності, труднощі, не має потенції
для стабілізації ситуації» [6, с.231].
Враховуючи євроінтеграційні процеси в освіті, на
думку Т. Чаркіної, глобалізація змушує змінити
методологію й підходи соціально-гуманітарних наук, де
головною ідеєю є «формування почуття дотичності до
світової та європейської спільнот», але при цьому
потрібно знаходити баланс «між формуванням
національної самосвідомості й космополітичним
мисленням» [4, с.40], що сприяло б розвитку особистості
на засадах загальнолюдських і національних цінностей.
Формування духовності пов’язане з вихованням
патріотизму, національної свідомості особистості, яка
виявляється через знання рідної мови, національної
культури, історії; почуття причетності до долі свого
народу, країни внаслідок опанування кращими зразками
фольклору
українського
народу,
мовотворчістю
письменників, публіцистів, науковців.
Лінгвокультурологічна
складова
є
важливим
компонентом у курсі навчальної дисципліни «Риторика
та мистецтво презентації» для формування національної
свідомості, національної ідентичності, причетності до
духовних надбань українського народу, оскільки
лінгвокультурологія, як наука «вивчає мову як феномен
культури. Це певне бачення світу крізь призму
національної мови, коли мова виступає як виразник
національної ментальності» [11]. У мові відображено
невичерпне багатство народної творчості з її
багатогранністю, традиціями, звичаями,
історією,
культурою. Досліджуючи питання лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту, Л. Мацько
зауважує, що даний аналіз передбачає певну
послідовність дій:
– «визначення належності тексту до конкретного
історичного періоду розвитку української культури,
літератури...;
– визначення мовних образів автора, адресатів і
персонажів;
– виокремлення з тексту культурної інформації,
пов’язаної з загальною концепцією художнього твору та
основними її концептами;
– виділення в художньому тексті лінгвокультурем і
групування їх за рівневим критерієм: звукосполучення
(мелос), лексеми, лексичні словосполучення, фразеологізми,
синтаксичні словосполучення; граматичні словоформи;
синтаксичні конструкції... цілісний текст;
– семантико-гносео-онтологічна
характеристика
виділених лінгвокультурем...;
– аналіз семантичних особливостей лінгвокультурем» [12, с.64].
Лінгвокультурологічна складова навчальної дисципліни
«Риторика та мистецтво презентації» досліджується у
жанровому розмаїтті фольклору, зокрема в героїчному
епосі: думах, баладах, історичних піснях, – які в ХVХVІІ століттях глибинно розкрили велич, незламність
духу народу і трагізм, драматизм долі України. «Світлом
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безсмертя осяяні славні постаті та оспівані високим
мистецьким словом сини України, народні ватажки,
гетьмани... Вони зуміли поєднати закличне слово і
безсмертний подвиг духу, підняти на звитяжну боротьбу
народні сили» [13, с.144]. Вивчаючи мову в етнокультурному вимірі, В. Кононенко відзначає, що «в основу
опрацювання вихідних позицій лінгвокультурології
покладено тлумачення текстів як культурно-естетичного,
національно-культурного явища. Кожне мовне утворення
в текстовому оточенні може набувати ознаки мовноестетичних знаків», лінгвокультурем, які є «мовними
носіями естетичного світосприймання» [14, с.4].
Аналізуючи історичні пісні, думи в курсі риторики з
позиції лінгвокультурології, героїчний епос розглядається
як форма культури і словесне мистецтво як культура.
Відстежуються духовно-культурні, національні концепти
української культури через тропеїчні й фігуральні
лінгвокультуреми народнопоетичного походження такі,
як: постійні епітети: ясні зорі, тихі води, чорна хмара,
ясний місяць, кінь вороний, шлях битий, ординський,
мир хрещений та ін.; тавтологічні синонімічні пари:
отець-ненька,
кайдани-залізо,
рече-каже,
речепромовляє, думає-гадає, сікти-рубати; риторичні
фігури: окличні, питальні речення, звертання, розгорнуті
порівняння, заперечні порівняння, народнопісенний
паралелізм (калина – дівчина, сокіл – козак) – все це
підсилено вигуками: «Ой з-за гори чорна хмара, мов
хвиля, іде...», «Гей, друзі-молодці, Браття козаки,
запорожці!», «Гей, у лузі червона калина, Гей, гей,
похилилася; Чогось наша славна Україна, Гей, гей,
засмутилася». Старослов’янізми, використані в думах і
трансформовані у живу народну мову (глас, уста,
перст, злато, прах, паче, смиреніє, благати), надають
урочистості, піднесеності, величності героїчному слову.
Вся життєва історія людства закодована у
мислеформах, лінгвокультуремах, які знаходять своє
вираженя через мистецтво слова – мову, через
культурний фон тексту, культурночасовий простір.
«Красномовство в історичному процесі – це формування
нашої духовності, культури, національної свідомості, це
і є історія українського Слова: слова писемного і усного,
народного слова» [13, с.9]. Мова є носієм вищих
культурологічних цінностей духовності народу.
Лінгвокультурологічна складова простежується в
історичному ракурсі: віхи розвитку красного письменства
та культури в ХІV ст.-поч. XVІІ ст. у мовотворчості
видатних полемістів-проповідників: Г. Смотрицького,
І. Вишенського, М. Смотрицького, З. Копистенського,
К. Транквіліона-Ставровецького. Особливості розвитку
ораторського мистецтва в другій половині XVІІ і XVІІІ
століть представлені діяльністю педагогів КиєвоМогилянської академії: І. Гізелем, Л. Барановичем,
І. Галятовським, А. Радивиловським, С. Яворським,
Ф. Прокоповичем, Г. Сковородою.
Визначні постаті української культури: Т. Шевченко,
Леся Українка, І.Франко, М.Костомаров, М.Грушевський
та інші видатні світочі людського духу є виразниками
української ментальності, моделлю національної
особистості, які репрезентують духовне надбання
українського народу. Як слушно зазначає В. Кононенко,
формування мовної, духовної особистості «здійснюється

через мовну освіту з одночасним опануванням здобутків
національної культури, її духовних скарбів» [14, с.3].
Висновки.
Вивчаючи
навчальну
дисципліну
«Риторика та мистецтво презентації» через призму
лінгвокультурологічної складової, риторика акцентує
увагу на взаємозв’язку мови і культури. Зміна назви
дисципліни з «Риторики» на «Риторика та мистецтво
презентації» є об’єктивно обумовленою і відображає
лінгвокультурологічні процеси в суспільстві, оскільки
актуальним стає мистецтво презентації для досягнення
ефективності у процесі спілкування у соціокультурному
просторі.
Через проекцію лінгвокультурологічної складової
навчальна дисципліна «Риторика та мистецтво
презентації» досліджує: народну творчість, мовотворчість
українських письменників, публіцистів, науковців;
ораторську майстерність митців слова в культурному
просторі, тобто взаємодію мови і культури як в
діахронічному аспекті (в період історичного розвитку),
так і в синхронному – на сучасному етапі: створення
ситуаційно-комунікативних текстів, коли текст виступає
як продукт у процесі створення і як результат –
виголошення перед аудиторією чи у процесі спілкування
із співрозмовником. Риторика формує вміння вести
діалог
у видах
красномовства:
академічному,
політичному, суспільно-побутовому, використовуючи
закони мисленнєво-емоційної мовленнєво-комунікаційної
діяльності, застосовуючи прийоми та методи ефективної
комунікації, вивчає взаємозв’язок мовлення і культури
спілкування.
У курсі «Риторика та мистецтво презентації»
духовність особистості розкривається через культуру
спілкування, взаєморозуміння між людьми, ефективність
комунікації, володіння мистецтвом слова. Через
лінгвокультурологічну
складову
риторики
мова
розглядається як форма культури і словесне мистецтво
як культура, при цьому відстежуються національні
концепти української культури, фольклор, національні
традиції, звичаї, обряди, що сприяє формуванню
духовності особистості, відчуття її приналежності до
певної культури і водночас людиною всесвіту.
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LINGUOCULTURE COMPONENT DISCIPLINE "RHETORIC AND PRESENTATION ART"
SPIRITUALITY IN THE FORMATION OF PERSONALITY
The article shows the influence of globalization, the integration process and information on the Internet on language,
culture and linguistic identity development. The role linguo-cultural component is the subject matter "Rhetoric and
presentation of art" in shaping the spiritual personality through linguistic and cultural aspects of studying folklore heritage
speakers of the past and the present.
Key words: rhetoric, personality, spirituality, language, culture, linguoculture component, communication processes.
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ХОРЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА В ЖІНОЧИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті визначено особливості розвитку хореографічної підготовки в жіночих навчальних закладах
України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. У процесі дослідження В.О. Гуріною виявлено і
схарактеризовано особливості хореографічної підготовки вихованок в інститутах шляхетних дівчат та
жіночих гімназіях. Під час дослідження було використано комплекс методів: аналіз, синтез, узагальнення,
класифікація, порівняльно-зіставний, прогностичний, що дозволило виокремити особливості розвитку
хореографічної підготовки в різних типах жіночих навчальних закладів України досліджуваного періоду і
накреслити перспективи актуалізації історичного досвіду в сучасних умовах.
Ключові слова: хореографічна підготовка, жіночі гімназії, інститути шляхетних дівчат, навчальна
програма.
Постановка проблеми. На сучасному етапі в
освітньому просторі України функціонують жіночі
навчальні заклади, які виникли наприкінці 80-х – на
початку 90-х років ХХ століття. Це переважно заклади
середньої ланки освіти та заклади з окремими жіночими
класами. Основою виховання і навчання в цих закладах є
проходження загальноосвітнього рівня з додатковим
професійним, сучасним та індивідуальним підходом до
розвитку дівчини, як творчої особистості. Одним із
найважливіших засобів розвиту творчих здібностей
вважається хореографічна діяльність, що дає можливість
виражати свої думки і почуття засобами пластики, міміки,
жесту. Хореографічне мистецтво передбачає розвиток
почуття ритму, вміння чути і розуміти музику,
узгоджувати з нею свої рухи, розвивати м'язову силу
корпусу і ніг, рухи рук, грацію і виразність. Наприклад, у
Приватній спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням англійської мови
«Школа шляхетних дівчаток «Леді» замість уроків
фізкультури дівчатам пропонують танці. Учениці школи
«Леді» отримують хореографічну освіту на відділенні
хореографії і після закінчення отримують свідоцтво про
закінчення танцювальної школи. Проте, зазначений
навчальний заклад скоріше є винятком з поміж сучасних
жіночих навчальних закладів, які не приділяють належну
увагу хореографічній підготовці дівчини. Шляхом
вирішення зазначеної проблеми може слугувати
дослідження досвіду з організації хореографічної
підготовки в жіночих навчальних закладах України другої
половини ХІХ – початку ХХ століття.
Хореографічна підготовка в умовах дозвіллєвої
діяльності є предметом дослідження теоретиків і
практиків Л. Андрусенко, Ю. Гончаренко, С. Зубатова,
Б. Колногузенка, Т. Луговенко, П. Фриза та ін. Змістовий
компонент
хореографічної
роботи
в
системі
позашкільної освіти висвітлено у працях І. Антипової,
Л.Бондаренко, К.Василенка, В.Верховинця, Т.Кутасової,
та ін. Торкались питання хореографічної підготовки
дівчат у історичній ретроспективі Т.Благова, О.Друганова,
І. Мартиненко, А. Форостян. Однак, залишається
актуальним дослідження проблематики розвитку

хореографічної підготовки у різних типах жіночих
навчальних закладів України другої половини ХІХ –
початку ХХ століття.
Мета статті – дослідити особливості розвитку
хореографічної підготовки в жіночих навчальних
закладах України досліджуваного періоду.
Виклад основного матеріалу. Використання
хореографічного мистецтва в жіночих навчальних
закладах у другій половині ХІХ – початку ХХ століття
як навчальної дисципліни значною мірою залежало від
наявності законодавчої бази та зацікавленості
керівництва навчального закладу. Навчальна дисципліна
носила назву «танці». Хоча вони не були впроваджені в
офіційну програму жіночих навчальних закладів
протягом досліджуваного періоду, але спостерігалась
тенденція їх використання як допоміжного засобу для
фізичного розвитку дівчини. Це створювало умови
гармонійного розвитку її особистості, пластики рухів і
було невід’ємною складовою мистецької освіти в
закладах середньої ланки освіти.
Танці були допоміжним засобом для розвитку
елегантності та привабливості дівчини, адже ними
володіють від природи не всі. «Дійсно танцювальне
мистецтво робить людину здатною до тих привабливих,
плавних рухів, що зачаровують нас» [1, с.27].
Обов’язковим засобом під час викладання танців були
правила етикету. Особливу увагу приділяли реверансам,
які виконувались стоячи, під час ходьби або сидячи.
Поклони та реверанси слугували виявом «почуттів
дружби і поваги до тієї чи іншої людини» [1, с.316].
Заняття хореографічним мистецтвом розвивали
внутрішні почуття дівчини, формували її фізично, були
допоміжним засобом при вивченні етикету та музики,
також були одним із засобів спілкування між юнаком і
дівчиною, одним із видів проведення дозвілля у другій
половині ХІХ – початку ХХ століття. Усі ці функції
хореографічного мистецтва реалізувалися на балах та
танцювальних вечорах. Наприклад, у чоловічих гімназіях
організовувались бали й танцювальні вечори, куди
запрошувались дівчата з жіночих гімназій [2, с.18] або
пансіонів [3, с.8]. Однак слід зауважити, що в таких
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зустрічах брали участь виключно дівчата випускних
класів [4, с.11].
Танці викладались не в усіх жіночих навчальних
закладах. Але існують відомості про хореографічну
підготовку в інститутах шляхетних дівчат і жіночих
гімназіях. У цих закладах танці були винесені на вивчення
в позашкільний час, проте набуття хореографічних умінь
визначалося обов’язковим для усіх учениць.
Здебільшого викладанням танців займались іноземці.
Наприклад, у Полтавському інституті шляхетних дівчат
хореографічне
мистецтво
викладали
франзуські
танцмейстери. Тому, існувала незначна кількість
кваліфікованих кадрів, які б могли створити певні розробки.
Серед видатних хореографів, які розробили та
впровадили свої методичні рекомендації до викладання
танцю в інститутах шляхетних дівчат і жіночих
гімназіях виділяють С. Холачова («Програма викладання
уроків пластики і танців», «Пояснення французької
кадрилі») [5] та А. Цорна («Граматика танцювального
мистецтва», «Збірка нот до граматики танцювального
мистецтва»). У Посібниках цих авторів висвітлено
форми, методи та засоби викладання хореографії.
Наприклад, А. Цорн пропонував використовувати
танці в усіх навчальних закладах як одну із форм
естетичного розвитку молоді, яка допоможе в
становленні моральних якостей особистості. Автор праці
зазначав, що лише навчальні заклади для вищих верств
суспільства використовують танці для гармонійного
розвитку своїх учнів [6, с.17].
Обов’язковим етапом вивчення хореографічного
мистецтва, відповідно до програми А. Цорна, було
вивчення граматики танцю, що складалось з таких
компонентів: танець – є ритмічні рухи задоволення, або
якогось іншого відчуття рухів під такт справжньої або
уявної музики; його складова частина – позиції (або
положення) рук, фігура і такт; до якого-небудь руху чи
після нього танцюрист знаходиться в позиції, яка може
бути правильною чи неправильною; перехід з однієї
позиції виконується за допомогою одного чи кількох
рухів тощо. Крім згаданого вище, дівчатам роз’яснювали
та пояснювали різницю в танцях (салонних та
сценічних) та їх використанні [7, c.5].
За програмою А. Цорна навчання хореографічному
мистецтву здійснювалось у суворій системі. За перший
рік (2 уроки на тиждень) дівчата засвоювали 5 основних
позицій ніг (плавне присідання та піднімання), поклони,
ходу, позиції й вправи рук, Port de bras (повороти) та
деякі механічні вправи ніг, що використовуються при
вивчення різних танців. Завершувався цей курс навчання
розучуванням польки чи полонезу. Крім цього, протягом
ІІ половини навчального року потрібно було «шліфувати
й очищувати пройдений матеріал, надаючи витяжку
ногам, спритність, граціозність і впевненість у виконанні
всіх вправ». Протягом 2, 3, та 4 року навчання дівчата
вивчали нескладні танці (менует, російський танок,
венгерку, шаоколь, вальс, бальну лезгинку, кадриль,
бояриню, помпадур, віденський вальс, галоп). У
наступних класах викладалися більш складні танці. Так,
на 5 році навчання до вивчення танців додавалося їх
диригування за допомогою вчителя. На 6 році – поряд з
вивченням краков`яка, «Fin de siecle» та ін.
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пропонувалось самостійне диригування танців, а у
останньому класі, вивчаючи складні мазурки, кармен,
татільйон тощо, давалися основи проведення балів.
У процесі вивчення хореографічного мистецтва в
жіночих гімназіях перевагу віддавали салонним танцям,
оскільки вони легко засвоювалися й мали «звеселяючий
і громадський характер», хоча в деяких випадках
використовувались застарілі «салонні» танці (тріолет,
екосез та інші).
Існували в жіночих гімназіях досліджуваного періоду
певні привілеї для обдарованих дівчат: «викладач за
своїм бажанням міг їх виділити і навчати соло-танцям.
Але ці танці не повинні були бути комічними» [7, с.8].
До того ж, це навчання повинно було проходити в
позаурочний час, щоб не затримувати весь клас на уроці.
Також, на практичних заняттях з «танцювання» в
жіночих гімназіях дівчата ознайомлювалися переважно з
поширеними зразками західноєвропейського хореографічного мистецтва. Вивчали популярні танці, які
традиційно
виконувалися
під
час
проведення
мистецьких заходів: полонез, гавот, французька кадриль,
екосез, полька. Тривалої підготовки вимагало вивчення
менуету та мазурки, у зв’язку зі складністю рухів і поз.
У цілому, навчальний репертуар був укладений у
відповідності з фаховою підготовкою і власними
вподобаннями викладача [8, с.131].
Іноді у процесі вивчення європейських танцювальних
форм було властиве привнесення українського
національного колориту. Так, зустрічаються назви
українських танців, які виконували на офіційних і
домашніх балах: малоросійська метелиця, голубець,
козачок тощо [9, c.164]. Деякі з них, асимілювавшись,
навіть отримували нові назви – «Василечки», «Полькаполтавка», «Козак-вальс». Хоча, в цілому, українське
хореографічне мистецтво залишалося поза увагою у
навчальному процесі і вважалося елементом обрядовості,
атрибутом народних свят, розваг. Ознайомлення з
вітчизняною хореографією відбувалося переважно на
побутовому рівні.
На початку ХХ столітті у змісті хореографічних занять
спостерігалася тенденція синтезу власне танцювального
мистецтва з гімнастичними вправами. Таким чином
впроваджувалися
елементи
методичної
системи
ритмічної гімнастики Е. Жак-Далькроза, сутність якої
полягала у виконанні ритмічних вправ під музичний
супровід. Отже, звичайні заняття гімнастикою набували
естетичного забарвлення. У молодших класах жіночих
гімназій гімнастика була обов’язковою дисципліною.
Слід окремо виділити особливості хореографічної
підготовки в приватних жіночих навчальних закладах.
Приватні жіночі навчальні заклади були досить
поширеним явищем в досліджуваний період. Позитивним
явище було те, що керівники приватних закладів були
майже незалежні від загальнодержавних нормативних
документів, частково орієнтувалися на міністерські
програми і не лишали поза увагою сучасні педагогічні
технології. Вибір предметів викладання, створення
навчальних програм залежали від рішення педагогічної
ради закладів, що створювало сприятливі умови для
впровадження
дисциплін
мистецького
циклу,
хореографічного мистецтва зокрема [8, с.132 ].
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Висновки. Таким чином, хореографічна підготовка в
жіночих навчальних закладах України другої половини
ХІХ – початку ХХ століття забезпечувала у вихованок
формування теоретичних знань, первинних фахових
умінь та навичок з різних напрямів танцювальної
діяльності. У жіночих закладах середньої ланки освіти
викладали іноземці, що негативно впливало на розвиток
хореографічної підготовки дівчат. Позитивним вважаємо
індивідуальні заняття з обдарованими дівчатами,
широкий спектр навчального репертуару від зразків
західноєвропейського хореографічного мистецтва до
народних танців. Найближчими перспективами розвитку
змісту хореографічної підготовки в жіночих навчальних
закладах сучасної України можемо визначити:
удосконалення вже наявного досвіду хореографічної
підготовки вихованок жіночих шкіл; впровадження
навчальної дисципліни «танці» в практику роботи всіх
жіночих навчальних закладів України ХХІ століття.
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CHOREOGRAPHIC TRAINING IN WOMEN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article describes the features of the development of the dance training in women's educational institutions of Ukraine
in the second half of the ХІХ and early ХХ centuries. Gurina V. revealed and characterized peculiarities of the dance training
in the institutes of noble girls and the women's gymnasia. During the research, the complex of methods was used: analysis,
synthesis, generalization, classification, comparative, predictive. The author based on the study outlined the prospects for
using historical experience in modern conditions.
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ВІРТУАЛЬНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ
МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Публікація присвячена розкриттю шляхів використання віртуальних засобів навчання в системі мовної
підготовки майбутніх спеціалістів економічної галузі. Віртуальні засоби дозволяють: формувати вміння
й навички критичного мислення під час роботи з тематичною інформацією; виробляти навички
самостійної роботи майбутніх фахівців з навчальним матеріалом із використанням нових інформаційних
технологій; поглиблювати навички рефлексійного осмислення свого фахового розвитку. За структурноорганізаційними характеристиками до віртуальних засобів віднесено віртуально-тренінгову систему
навчання й віртуальні мережі. В рамках дослідження віртуальні засоби становлять технологічну базу
фахової підготовки майбутніх економістів загалом, забезпечують процес мовної підготовки на прикладі
корпусної лінгвістики зокрема.
Ключові слова: віртуальні засоби, економічна підготовка, мовна підготовка, майбутні економісти,
соціально-економічна термінологія.

Постановка проблеми. Сучасна вітчизняна освіта
позначена помітним впливом інформаційних технологій.
Удосконаленню системи стратегічного управління
вищою освітою із застосуванням інформаційних
технологій, сприяння прогресові у використанні
інноваційних технологій загалом, віртуальних – зокрема
(А. Андрощук, М. Бухаркіна, М. Жалдак, Л. Зайнутдінова,
Ю.Машбіц, Є.Полат, І.Роберт, Л.Ситник). Використання
віртуальних засобів уможливлює проведення моніторингу
якості освіти, а також урізноманітнює форми освіти
(G. Becker, Б. Вульфсон, Г. Келс, M. Sharples) [3;4].
З огляду на те, що віртуальне середовище сприяє
забезпеченню навчальних ресурсів більш широкого і
гнучкого освітнього формату, оновлює навчальний
діалог між викладачем і майбутнім фахівцем, набуває
актуальності розгляд перспективи
використання
віртуальних технологій загалом, у змісті мовної
підготовки майбутніх економістів – зокрема.
Мета статті – розкрити шляхи використання
віртуальних засобів навчання в системі мовної
підготовки майбутніх спеціалістів економічної галузі.
Виклад основного матеріалу. Віртуальна дійсність
уможливлює досягнення достатньої частоти відвідувань
інтерактивних віртуальних лекцій; цілеспрямоване
використання Інтернету задля розв’язання конкретного
завдання чи навчальної проблеми, що сприяє досягненню
високих навчальних результатів, дозволяє виробити
рефлексивну позицію майбутніх фахівців; якісно на
іншому рівні характеризує роботу студентів з Інтернетресурсами, яка полягає не у вільному пошуку потрібної
інформації, а насамперед вивченні рекомендованих їм
бібліотечних сайтів; сприяє розв’язанню питання
візуального відображення інформації, оскільки, як
уважають сучасні науковці Ед Тіттел, Клер Сандерс,
Чарлі Скотт, одним із напрямів Web-технології є Virtual
Reality Modeling Language (VRML), що становить мову
моделювання віртуальної реальності.

Віртуальне
освітнє
середовище
передбачає
реалізацію таких освітніх напрямків:
а) навчального (мультимедійні заняття й навчальні
посібники з предметів галузевого призначення;
б) використання галузевих інтерактивних словників і
спеціальних навчально-методичних посібників.
Оскільки віртуальна реальність у змісті освітнього
процесу дозволяє:
– формувати вміння й навички критичного мислення
під час роботи з тематичною інформацією;
– виробляти навички самостійної роботи майбутніх
фахівців з навчальним матеріалом із використанням
нових інформаційних технологій;
– поглиблювати навички ре флексійного осмислення
свого фахового розвитку;
– вироблення мобільності майбутніх фахівців.
Організація віртуального освітнього середовища має
особливістю функціонування віртуально-тренінгової
системи навчання в локальній мережі (де присутність
викладача є можливою, але не обов’язково віртуальною,
оскільки викладач організовує процес навчання і
спрямовує його відповідно до модульної стратегії.
Оцінювання фахових знань викладач може здійснювати
сам за результатами виконання завдання / з допомогою
комп’ютера (дія програми, яка оцінює знання студентів
за визначеними критеріями). Водночас, варто враховувати
співвідношення
автоматичного
/
індивідуального
діагностування навчальних результатів на основі
використання віртуально-тренінгової системи навчання.
Віртуально-тренінгова система навчання, спроектована в
глобальній мережі Інтернет, уможливлює розміщення на
сайті завдання, які виносяться на розгляд, пропонуються
викладачем як завдання для самостійної роботи, а також
перебувають на одному, постійно доступному ресурсі
(задля довільного в часі ознайомлення із завданням і
виконанням його на відміну від локальної мережі, де час
навчання є переважно суворо регламентованим).
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Вище
викладене
дозволяє
за
структурноорганізаційними характеристиками до віртуальних
засобів
віднести
віртуально-тренінгову
систему
навчання й віртуальні мережі. В рамках нашого
дослідження віртуальні засоби становлять технологічну
базу фахової підготовки майбутніх економістів загалом,
забезпечують процес мовної підготовки на прикладі
корпусної лінгвістики зокрема.
У загальному вигляді методика використання
віртуальних засобів навчання у змісті мовної підготовки
студентів економічного профілю передбачає:
– проведення віртуальних занять (прикладом можуть
слугувати заняття із вироблення комунікативної
компетенції: проведення уявних переговорів; укладення
міжнародних угод тощо);
– налагодження роботи віртуальних мереж;
– проведення Інтернет-форумів;
– організація віртуально-тренінгової системи навчання;
– організація і проведення віртуальних лабораторних
робіт (особливості перекладу спеціальної економічної
термінології; стильові особливості економічних текстів
тощо);
– віртуальні програми (наприклад, для навчання осіб
з обмеженими функціональними можливостями);
– мультимедійні й інтерактивні технології задля
моделювання і прогнозування виучуваних процесів і
явищ, проведення експериментів в умовах імітації на
комп’ютері реального досліду або експерименту –
економічного / лінгвістичного – (тренжери, телеприсутність,
віртуальні лабораторії, віртуальна реальність, доповнена
реальність);
– використання освітнього потенціалу соціальних
медіа задля сумісного формування і використання
колективного знання (блогів; соціальних мереж;
вікіпроектів;
соціально-економічних
мультимедіа;
соціально-економічних пошукових систем і сервіси
закладок; соціальних економіко-інформаційних систем).
Розроблення й управління навчальним контентом у
змісті мовної підготовки майбутніх економістів
передбачає:
– внесення до інфраструктури освітнього й
дослідницького процесів навчального контента (App
Store), що забезпечують можливість дистанційного /
віддаленого доступу до електронних освітніх і наукових
ресурсів, їх завантаження, відтворення, рейтингування,
реадгування, обміну досвідом щодо їх використання;
– використання засобів комп’ютерної лінгвістики із
застосуванням технологій штучного інтелекту (синтез
мовлення, розпізнавання мовлення, голосовий пошук,
автоматичний переклад текстової і мовленнєвої
інформації).
У межах фахової підготовки майбутніх економістів
варто звертати увагу на ознайомлення студентів із
системою поглядів на особливості вербальної взаємодії
мовців у ситуаціях міжкультурної комунікації. У
сучасному освітньому просторі знання професійної мови
(у рамках нашого розгляду – економічного спрямування)
передбачає не тільки засвоєння її фонетичних,
лексичних і граматичних норм, а й долучення до
національно-позначеної традиції виучуваної (професійної)
мови, оскільки вона акумулює особливості історичного

розвитку, що впливають на образ мислення нації,
специфіку сприйняття світу, без розуміння яких
неможливо опанувати рідну / іноземну мову, і яка має
дзеркальне відображення в мові галузевого призначення.
Соціальні потреби створюють безпрецедентні умови й
можливості
задля
міжкультурного
спілкування,
провідним принципом якого є знання, розуміння й
усвідомлення особливостей інших культур та їх упливу
на комунікативний процес загалом, діалоговий дискурс в
економічному контексті – зокрема.
Майбутній фахівець-економіст повинен:
– знати основні закони, механізми комунікативного
акту залежно від ситуації й прагматичної настанови
дискурсу економічного спрямування;
– послуговуватися
стратегіями
мовленнєвого
спілкування в умовах міжкультурації;
– володіти навичками аналізу мовленнєвого акту у
структурі повідомлення економічного спрямування;
– розуміти
і
продукувати
за
необхідності
економічний мовний дискурс як процес і найзагальнішу
категорію організації мовного коду в міжкультурному
спілкуванні;
– уміти коректно інтерпретувати комунікативну
поведінку представників інших культур, адекватно
сприймати економічні тексти, уникаючи інтеркультурного
непорозуміння й неточностей;
– препарувати навчальний матеріал, виокремлюючи в
ньому інтеркультурний аспект та вибудувати відповідні
стратегії спілкування в умовах ін- / міжкультурації.
Прикладом можуть слугувати мовні завдання,
спрямовані на спостереження особливостей номінацїї
складних термінологічних одиниць в іноземній мові і
мові перекладу: All purchases and sales of financial
instruments that require delivery within the time frame
established by accounting convention (“regular way”
purchases and sales) are recorded at trade date, which is the
date that the Group commits to deliver a financial
instrument. Буквально: правило бухгалтерського обліку –
метод бухгалтерського обліку.
Різна інерпретація лексичного значення неядерних
компонентів складних терминів: The Bank invested €134
million to buy a minority equity stake in Transcontainer, the
major operator of rail containers whose parent company is
also RZD. Буквально: базова (батьківська) компания –
материнська компанія.
Економічні тексти англійського дискурсу містять так
звану безеквівалентну термінологію, яку необхідно
враховувати під час перекладу: 1) терміни на позначення
економічних явищ (понять), які відсутні у вітчизняній
економічній дійсності: custodian; temporary difference;
valuation allowance; 2) термини, які позначають
економічні явища, які виникли у вітчизняній дійсності
(терміни перехідної економіки), і які донині не
сформували окрему категорію в понятийному апараті
аналізованої галузі (недиференційованість видового
поняття становить причину відсутності термина в мові
перекладу: The weighted average number of ordinary shares
outstanding are adjusted for the effects of an assumed
conversion of all dilutive securities into ordinary shares
(цінні папери, які розводнюють капітал).
Специфіка технічної підготовки детермінує в
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подальшому роботу з корпусною лінгвістикою.
Переваги використання інформаційних технологій у
процесі фахової підготовки майбутніх спеціалістів
економічного профілю полягають у таких позиціях:
1) можливість мультимедійного подання інформації,
що впливає на всі органи сприйняття;
2) можливість
створення
нових
електронних
навчальних матеріалів шляхом об’єднання інформації
різних джерел;
3) можливість доступу до різних інформаційних
ресурсів;
4) можливість здійснення навчального процесу в
режимі он-лайн;
5) свобода пошуку та добору необхідної інформації;
6) можливість доступу до он-лайн словників.
Мовний корпус економічного спрямування надає
змогу проаналізувати цитації обсягом від десятків до
сотень відповідних форм слова, відповідно, уможливлює
здійснення процедури філіації й семантизації, що
ґрунтуються на емпірійній базі із забезпеченням більшої
вірогідності й надійності правильного визначення усіх
можливих у межах парадигми значень й опису їх у
словнику; оптимальний вибір із багатьох належної
ілюстрації. Практично корпус забезпечує максимальну
повноту добору слів до реєстру словника завдяки своєму
обсягові, репрезентативності і збалансованості.
Висновки. Застосування віртуальних засобів сприяє
ефективній організації навчального процесу майбутніх
економістів, забезпечує досягнення високого рівня
мовної підготовки. У змісті мовної підготовки майбутніх
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фахівців актуалізується проблема адекватного перекладу
спеціальної соціально-економічної термінології (вияв
різнорідних інтерпретацій у системі економічних явищ,
позначуваних термінами іноземної мови й мови
перекладу сприяє розв’язанню проблем перекладу
соціально-економічних термінів у спеціальних текстах
залежно від функціонального навантаження).
Перспективами подальших досліджень є вироблення
алгоритму адекватного перекладу соціально-економічних
текстів у змісті гуманітарної підготовки майбутніх
фахівців економічного профілю.
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VIRTUAL LEARNING TOOLS IN THE SYSTEM OF FUTURE SPECIALISTS ECONOMIC SECTOR
A publication is sanctified to opening of ways of the use of virtual facilities of studies in the system of language preparation of
future specialists of economic industry. Virtual facilities allow: to form ability and skills of the critical thinking during work with
thematic information; to produce the skills of independent work of future specialists with educational material with using of new
information technologies; to deepen skills of reflective comprehension the professional development.
By structural and organizational characteristics, virtual facilities include the virtual training departmental teaching and virtual
networks. Within the framework of research virtual facilities present the technological base of future economists professional
preparation as whole, provide the process of language preparation on the example of case linguistics in particular.
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Постановка проблеми. Сьогодні педагогіка як наука
постійно розвивається, збагачується новими напрямами
історико-педагогічних досліджень. Прикладом можуть
служити такі актуальні для сьогодення напрями, як
персоналістичний
та,
як
зазначає
О. Сараєва,
сухомлиністика. Це є підтвердженням актуальності для
сучасної освіти і науки ідей Василя Олександровича
Сухомлинського [6].
Вивчення публікацій присвячених педагогічній
спадщині В. Сухомлинського засвідчує, що вони
переважно розкривають різносторонні ідеї формування
особистості, шляхи їх реалізації в сучасний Україні.
Разом із тим ще недостатня увага приділяється
порівняльному аналізу педагогічного здобутку педагога
та реалізації його ідей зарубіжними дослідниками. Тому
метою нашої статті є спроба узагальнити доробок
зарубіжних науковців у висвітленні проблем, які
актуалізовані у педагогічній спадщині Василя
Олександровича Сухомлинського.
Виклад основного матеріалу. Аналіз джерельної
бази дає можливість для висновку про широкий,
різноманітний
аспект
порівняльних
досліджень
науковцями
України
в
контексті
педагогічної
спадщини великого педагога – Василя Олександровича
Сухомлинського, суголосність їх педагогічних ідей.
Використовуючи порівняльний аналіз педагогічних
ідей В.О. Сухомлинського та сучасних українських
науковців з різних галузей педагогіки, нами визначено їх
точки дотику та розбіжності позицій. Узагальнивши
доробок вітчизняних дослідників у висвітленні проблем,
які
актуалізовані
у
педагогічній
спадщині
В.О. Сухомлинського, встановлено, що співзвучними є
ідеї змісту національного виховання, виокремлення
шляхів реалізації його в практичній діяльності; проблем
підготовки
вчителя,
розвитку його
творчості,
професіоналізму, педагогічної майстерності (володіння

педагогічною технікою, мовленням); ідей виховання
особистості в колективі та визначення ознаків
виховуючого колективу; відстоювання думки про
взаємозумовленість
і взаємозалежність розвитку
колективу і особистості; проблем сімейного виховання,
розвитку теорії батьківської педагогіки. В контексті
викликів
сучасності
вітчизняними
науковцями
розглядалися й інші проблеми педагогічної спадщини
В. Сухомлинського: питання трудової педагогіки;
сучасного погляду на соціалізацію студентської молоді;
ретроспективного
аналізу педагогічних поглядів
В.О.Сухомлинського і К.Д.Ушинського (М.Я.Антонець,
Л.С. Бондар, Т.В. Гринь, ін.) тощо.
Водночас виклики сучасності про необхідність
високої освіченості населення в цілому і молоді зокрема,
виховання творчої, креативної особистості, яка сьогодні
є виробничою силою, від якої залежить науковотехнічний прогрес, а також визначається місце
розвинутості країни серед інших країн вимагають зміни
освітньої парадигми, обумовлює посилення уваги до
світового педагогічного досвіду. Це, безперечно,
впливає на розвиток всієї педагогічної науки,
особливо - порівняльної педагогіки та методології
досліджень. Цим пояснюється те, що в сучасній
методології наукових досліджень виділяються конкретні
методології. Тому сьогодні актуальним видається
вивчення історіографії педагогічних досліджень,
предметом вивчення яких були різноманітні питання
присвячені теоретичним, методологічним та методичним
проблемам
педагогічної
спадщини
видатного
українського
педагога
Василя
Олександровича
Сухомлинського в контексті досліджень зарубіжних
науковців.
Урахування сучасних «мегатенденцій», або напрямів
розвитку зарубіжних освітніх систем (М. Кларин,
Р. Сельцер та ін.) в контексті інтеграції України до
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світової спільноти вимагає дослідниця Олександра
Холтобіна [8]. За твердженням автора, важливою
складовою
виховання
молодого
покоління
В.Сухомлинський вважав опанування ним основ
національної культури, а одним із «найважливіших
засобів міжпоколінної передачі досвіду в духовній
сфері» - фольклор [8, с.209]. Незважаючи на існуючі
риси, які роблять специфічним розв’язання цієї
проблеми в різних освітніх системах, зокрема західні –
через диференціацію та індивідуалізацію роботи з
дітьми дошкільного віку, а східні освітні системи
спираються на «традиції, домашнє виховання або
колективні методи виховання і навчання» [8, с.210].
Слов’янські народи дотримувалися принципу соборної
дії та відповідальності, який тісно пов’язаний з
національною самосвідомістю.
Суголосна і думка дослідника із позицією
В.Сухомлинського, який був прихильником «інтеграції у
змісті навчально-виховного процесу тенденцій до
виховання рис громадянина світу зі збереженням
специфіки світосприймання» [8, с.210]. За словами
автора, загальносвітова тенденція для дитячих садків
Європи та США полягає у створенні в них середовища,
яке стимулює дитину «спокійно і радісно знайомитись з
навколишнім світом, здійснювати відкриття, бути
самостійною, допитливою і розкриватися різними
способами» [8, с.212].
Яскравим прикладом актуальності, життєдіяльності
педагогічної спадщини В. Сухомлинського є порівняльний
напрям вивчення любої її складової. З цієї точки зору
цікавим є порівняльний аналіз дослідницею Світланою
Бєловою системи творчого виховання учнів у
педагогічній спадщині «віддалених один від одного в
часовому й просторовому вимірах» [1, с.187] відомого
українського
вченого
В.О. Сухомлинського
та
німецького науковця Г. Шарельмана [1]. Як зазначає
автор, педагогічні системи обох науковців «…збігаються
в багатьох складниках, провідні ідеї авторів
перегукуються. Водночас програма творчого виховання
Г. Шарельмана більш радикальна, пророблена в
деталях…» [1, с.188]. Спільним у поглядах обох
педагогів, є те, що основою гармонійного виховання
особистості вони вважали «гармонію виховної роботи»
[7, с.74]. А це означає, що розвиток творчих здібностей
учнів у педагогічних концепціях обох педагогів
«пов’язаний
з
інтелектуальним,
особистісним
розвитком, моральною свідомістю дитини». Тобто для
обох педагогів «самоцінність становлять не лише творчі
здібності, але їхній вплив на розкриття і збагачення
внутрішнього потенціалу дитини. Саме внесення
етичного й морального орієнтирів у освітній процес у
цілому і, зокрема - в акт творчості, його органічний
зв’язок із гуманістичними цінностями», за твердженням
обох науковців, становлять основу їх педагогічних
систем і, на думку С. Білової, «визначають їх
неперевершене значення для розвитку світової
педагогіки» [1, с.188]. Цікавим для практичних педагогів,
батьків є висновок науковців про те, що творчі задатки
закладені у природі кожної людини у процесі
життєдіяльності дитини можуть або розвиватися, або
гальмуватися, що вимагає, в першу чергу, від кожного,
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хто спілкується з дитиною, виявлення задатків до
конкретного виду творчості, постійної опори на них,
врахування у виховному процесі.
Не менш важливим внеском науковців у розвиток
педагогічної теорії та практики є положення про єдність
процесів навчання, розвитку й виховання дитини, що
зумовлюється її цілісністю, а також обґрунтування
головних
принципів
їх
реалізації,
а
саме:
«природовідповідність, як урахування природних,
індивідуальних здібностей та інтересів дитини» [1,
с.188]; «утвердження суб’єкт-суб’єктних стосунків учня
і вчителя в освітньому просторі»; поєднання в
освітньому процесі «різних форм колективного та
індивідуального»; «соціальна спрямованість навчання на
створення умов для відкриття певного таланту учня,
його підтримки та розвитку» [1, с.189], і виокремлення
необхідних умов виховання творчих здібностей дитини.
Неважко помітити, що названі принципи і умови,
вимагають перебудови навчально-виховного процесу у
сучасних освітніх закладах. Заслуговує на увагу те, що
педагоги на основі теоретичного обґрунтування
розв’язання проблеми, запропонували шляхи реалізації
основних положень своїх концепцій у масовій шкільній
практиці. Серед них: «спонукати до продуктивної праці,
в основу якої покладений цікавий творчий задум» на
основі виявлення творчих задатків дитини з
використанням «широкого спектру запропонованих
учителем засобів стимулювання внутрішніх сил дитини;
зацікавленість змістом праці, різними її видами
(розумова, художня, фізична та ін.); варіативність
організаційних форм навчання (індивідуальне, групове,
фронтальне); тісний зв’язок урочної та позаурочної
діяльності; особлива увага дітям, у яких здібності
виражені нечітко; забезпечення учням відчуття радості,
успіху, власних можливостей, досягнення «перемог» над
собою, залучення дітей переважно до таких видів робіт,
як шкільні твори, складання казок, драматизація, гра,
вміння находити навчальний матеріал у навколишньому,
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, проводити
первинну систематизацію,
знаходити
самостійні
відповіді на запитання. Особлива увага обох педагогів
для розв’язання проблеми звернута до особистості
самого вчителя, який за їх переконанням, є «головним
засобом творчого виховання учнів, суб’єктивним
чинником освітнього процесу» [1, с.190].
У цілому, зазначає автор, «незважаючи на певні
розбіжності, концепції творчого виховання особистості
В.О. Сухомлинського та Г. Шарельмана містять спільні
системоутворювальні компоненти:
«переорієнтація
моделі освіти на особистісно-орієнтовну, спрямовану на
розвиток і саморозвиток особистості учня на основі
виділення його унікальних природних задатків;
створення умов для виявлення і найбільш повної
реалізації творчого потенціалу особистості; становлення
особистості вчителя (пріоритетними для якого є такі
якості, як: любов до дітей, уміння творчо працювати,
відмова від стандартних методик, постійна здатність до
імпровізації) як домінантний чинник виховання творчих
здібностей учнів [1, с.191].
Проблеми вивчення природи дитини в поглядах
В. Сухомлинського та представників реформаторської
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педагогіки
кінця
ХІХ – початку ХХ
століття
(порівняльний аналіз) розкривається у публікації
Т. Кравцової та В. Метеля [4].
Представники реформаторських течій, як і Василь
Сухомлинський, вбачали розвиток дитини через
розкриття «вільної» особистості, а не через
пристосування до навколишнього середовища. Для
цього, як зазначав педагог, необхідно починати «з
вивчення природних особливостей, пізнання душі
дитини, прищеплення основних моральних законів,
засад нового світогляду, а потім переходити до вивчення
основ наук» [4, с.201].
Актуальними для сьогодення є ідеї поєднання
гуманістичного
педоцентризму
з
системою
колективного виховання у спадщині В. Сухомлинського
та сучасної вальдорфської школи; цілісності процесу
виховання; єдності ролі інтелекту й емоцій;
індивідуального вивчення дитини, її темпераменту і
характеру та врахування одержаних результатів у
навчально-виховному процесі.
Актуальним
вважаємо
звернення
дослідниці
І.В. Гоштанар до порівняльного аналізу поглядів
видатних педагогів Й. Гербарта і В. Сухомлинського з
проблем
індивідуальності особистості,
розвитку
гармонійної особистості. Порівняльний аналіз їх
поглядів на проблему морального розвитку молодого
покоління засвідчив, що «обидва педагоги особливого
значення надавали формуванню у дитини постійного
прагнення до моральної досконалості, вважали
виховання «постійним духовним спілкуванням вчителя і
дитини», в якому розвивається духовна самостійність
особистості» [2, с.74]. Водночас автором проаналізовані
ідеї цих учених про взаємозв’язок духовного і фізичного
розвитку
особистості.
Результати
порівняльнопедагогічного аналізу свідчать, що обидва педагоги
відстоювали ідею, що виховання буде ефективним, якщо
«його методи поважатимуть індивідуальність учня, не
зазіхатимуть на його особистість, сприятимуть розвитку
його самостійного мислення». Як зазначав Й. Гербарт,
«треба пристосовувати своє викладання і поведінку до
віку та особливостей кожної дитини» [2, с.76]. За його
переконанням для цього, враховуючи різний рівень
задатків учнів, школа повинна мати диференційовані
освітні програми. Тому що «головною перешкодою для
шкільної освіти є відмінність розумових здібностей
учнів («Verschiedenheit der Kobfe»). Не зважати на цю
позицію Й. Гербарта є великою помилкою всіх шкільних
програм, які сприяють деспотизму вчителів та стригуть
усіх під одну грибінку» [10, с.49].
Як зазначає дослідниця, це ж положення про
«неповторність кожної дитини є підґрунтям всієї
педагогічної системи і В. Сухомлинського, який у своїй
творчості продовжив кращі гуманістичні традиції
світової
педагогіки.
За
його
переконанням,
першочергове значення у вихованні має уважний та
турботливий
підхід
до
кожної
особистості,
неприпустимо виховання оптом, прагнення підганяти
всіх під одну мірку» [9, с.49].
Отже спільним для Й.Гербарта і В.Сухомлинського є
мета виховання – «це формування духовної самостійності
особистості, яка завжди підпорядковує свої вчинки

моральним вимогам, володіє собою в будь-якій життєвій
ситуації, відчуває внутрішню гармонію» [9, с.76 ]. А
досягти цього можна тільки включенням дітей у різні
види діяльності.
Заслуговує на увагу порівняння педагогічної
концепції батьківської педагогіки Василя Сухомлинського та
Януша Корчака. На основі порівняльного аналізу
основних положень творчої спадщини педагогів
зроблено висновок, що основою концепцій виховання
особистості кожного із них є добро. Нами виокремлені
принципи індивідуальної траєкторії формування
особистості й обґрунтовані умови, яких доцільно
дотримуватися вихователям в широкому розумінні слова
для їх реалізації в повсякденному житті. А це вимагає не
стільки змін у змісті виховання, модернізації
структурних компонентів цього процесу, вдосконалення
стосунків між його учасниками, скільки, насамперед,
зміни всієї концепції виховання, тобто побудови її на
чітко визначеній психологічній основі з урахуванням
можливостей дітей, коли у центрі виховання дитини
знаходяться її інтереси, зацікавлення, повага до прав
дитини тощо. Саме ці складові притаманні концепції
виховання польського педагога Януша Корчака, зміст
якої можна висловити однією фразою із його твору
«Правила життя»: «…я поважаю і людей похилого віку, і
молодих, і маленьких». Про повагу до дитини як до
дорослої людини, а також про необхідність суб’єктсуб’єктних відносин між дорослими і дітьми засвідчує й
уточнення в назві вищезгаданої книги, що це одночасно
«Педагогіка для дітей і для дорослих».
Взагалі, аналіз психолого-педагогічного доробку
педагога, дає підстави стверджувати, що він, як і
український педагог, відстоював думку про необхідність
постійної підготовки дорослих до виховання дитини.
При цьому наголошуючи, що необхідно переорієнтувати
цей процес на формування кожного із них як людини
високої загальної культури і вселюдських цінностей, а
не лише здатних для забезпечення трансляції знань та їх
поповнення.
Розглядаючи проблеми виховання учнів переважно
загальноосвітньої школи, значну увагу Василь
Сухомлинський, як і Януш Корчак, приділяв підготовці
дорослих до організації цього процесу. На перше місце
він теж ставив необхідність підготовки дитини до життя
в суспільстві, її різностороннє виховання, вміння
поєднувати
надану
свободу
з
особистою
відповідальністю тощо. В. Сухомлинський наголошував,
що з віком розширюються рамки соціальної,
професійної, громадської діяльності, і на своєму
життєвому шляху людина повинна розв’язувати безліч
проблем,
суперечностей
і,
навіть,
конфліктів,
дотримуючись діючих законів. А до цього дітей
необхідно готувати.
Враховуючи необхідність трансформації чинної
моделі освіти, а саме: зміщення акценту із засвоєння
учнями кількості знань на якість їх розумової діяльності,
на набуття навичок самостійного мислення ї самостійної
пізнавальної діяльності,
дослідниця О.М. Лютко
окреслила сутність і складові навчальної програми
«Філософія для дітей» М. Ліпмана. Акцентуючи увагу на
значному науковому і практичному інтересі до досвіду
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американських педагогів і згаданої програми, автор
зазначає, що вони «розширюють наші уявлення про
багатство ідей та методик у світі – особливо тому, що
спрямовані на розвиток мислення дитини, формування в
ньому пізнавальних й етичних уявлень та установок» [5].
Обґрунтувавши ідею навчання та виховання дітей через
залучення філософії використовували не тільки
зарубіжні, але й українські педагоги (Г. Сковорода,
К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський), автор
здійснила
компаративістичний
аналіз
основних
педагогічних принципів навчальної програми М.Ліпмана
та педагогічних методів В.Сухомлинського, підтвердила
їх «творчий перетин» [5, с.173-174], виокремила спільні
погляди розробників програми та відомого українського
педагога.
Так, обидва педагоги наголошували, що 1) «шкільне
навчання буде ефективним лише тоді, коли
стимулюватиме
допитливість,
пробуджуватиме
цікавість»; 2) оптимальний розвиток мислення учнів
можливий лише тоді, коли зміст представлено не у
формі оригінального, чи навчального тексту, а в
доступній і цікавій для дитини формі – казки, розповіді,
анекдоту, афоризму тощо»; 3) «їх об’єднує форма
проведення занять – діалог, бесіда»; 4) «кінцеву мету
навчального процесу вони вбачали у максимальному
розвитку потенціалу дитини, її адекватному включенню
в складний, різноманітний, суперечливий світ з
притаманними йому динамізмом, інтелектуалізацією та
технологізацією праці» [5, с.174]. Тобто, як вірно
зазначає автор публікації, «пріоритетною метою
навчального процесу сьогодні має бути навчання дитини
узагальнених, універсальних засобів діяльності та
самостійного,
критичного
мислення».
Водночас
дослідниця нагадує, що «адаптуючи нашу освіту до
рівня кращих світових стандартів ми мусимо
відмовитися від «сліпого» наслідування, дбайливо
розвивати власну освітянську традицію, не лише
започаткувати нове, а й вводити наші надбання у
європейський і світовий освітній простір» [5, с.174].
Висновки та перспективи подальших наукових
розвідок. Таким чином, аналіз тематики наукових
досліджень
педагогічної
спадщини
Василя
Сухомлинського дозволяє зробити висновок: значну
увагу сучасні дослідники приділяють порівняльному
аналізу педагогічних ідей видатного педагога із
результатами наукового пошуку інших зарубіжних
науковців. Предметом вивчення цих наукових пошуків
були різноманітні аспекти, присвячені теоретичним,
методологічним та методичним проблемам педагогічної
спадщини видатного українського педагога Василя
Олександровича Сухомлинського в контексті ідей
зарубіжних науковців. Для посилення не тільки
теоретичного, але й практичного значення цього
наукового доробку вважаємо доцільним провести
дослідження історіографії розвитку педагогічної науки в
педагогічній та творчій спадщині В.О. Сухомлинського
в контексті наукового доробку зарубіжних науковців, а
також скласти бібліографічний покажчик публікацій
компаративістичного змісту українських і зарубіжних
науковців, учителів-практиків з різних проблем
педагогічної науки.
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PEDAGOGICAL IDEAS OF FOREIGN RESEARCHERS IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC RESEARCH
OF V.A. SUKHOMLINSKY: HISTORIOGRAPHIC ASPECT
In article on the basis of historiographical analysis, applying comparatistici research method, established the consonance
of pedagogical ideas in the context of the pedagogical achievements of a famous Ukrainian teacher V.A. Sukhomlinsky:
problems of teacher training, development of his creativity, professionalism, social pedagogy, pedagogy of A.S. Makarenko,
advancing education, student-centered learning and humane education, save the humanistic educational traditions,
observance of the principle of reliance in education on the beauty and aesthetic sense, creativity of the individual, national,
civic, aesthetic education, development of tolerance.
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ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ И АННОТИРОВАНИЮ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
В статье рассматриваются методические аспекты обучения реферированию и аннотированию
иностранных студентов технических вузов на базе узкопрофильного учебного пособия.
Целью статьи является уточнение принципов отбора текстового материала для пособия на основе
данных коммуникативной профессиограммы, анализа программных требований, перечня обязательных
дисциплин завершающего этапа обучения и соответствующего анкетирования иностранных студентов.
Определен тип текста, который должен стать основной единицей текстового наполнения учебных
пособий по реферированию и аннотированию в неязыковом вузе.
Ключевые слова: обучение реферированию и аннотированию, условия неязыкового вуза, узкопрофильное
учебное пособие, профессионально-ориентированный научный текст.
Постановка проблемы. Основной целью обучения
русскому языку иностранных студентов в техническом
вузе является формирование умений и навыков чтения
научно-технической
литературы,
ее адекватного
восприятия, извлечения необходимой информации, т.е.
формирование
умений
и
навыков
обработки
информации с целью ее качественного применения при
решении вопросов, связанных с будущей профессией.
Иностранный студент должен уметь в полном объеме
решать средствами русского языка коммуникативные
задачи, возникающие не только в ситуациях учебнопрофессионального обучения (на лекции, семинаре,
практическом занятии), но и в ситуациях учебноинформационной деятельности (во время подготовки
курсовых, дипломных проектов, научных статей,
докладов и т.д.). В основе такой работы лежит
аналитико-синтетическая деятельность по переработке
первичного источника информации и продуцированию
определенного жанра вторичного текста. На занятиях
русского языка в неязыковом вузе в качестве вторичных
текстов целесообразно использовать следующие виды
краткого изложения содержания научно-технического
текста: реферат и аннотацию.
Обучение иностранных учащихся учебному реферированию и аннотированию сегодня рассматривается как
обязательная составная часть учебно-профессиональной и
учебно-научной деятельности иностранных студентов в
техническом вузе, а применение организуемой
самостоятельной работы в форме реферирования и
аннотирования
профессионально-ориентированных
текстов рассматривается как одна из форм контроля
достижения планируемого результата.
В современном динамичном мире технических и
технологических инноваций быстрое обеспечение
информацией для технического специалиста является
одним из важнейших залогов его успешной
профессиональной деятельности. Различные информационные системы, аккумулирующие и систематизирующие
такую информацию, обеспечивают доступ к ней
благодаря
использованию
вторичных
текстов –
аннотации и реферата. И от того, насколько студент и

будущий специалист готов к извлечению нужной
информации этого вторичного источника, зависят его
возможности быстрого ориентирования в информационном потоке, мобильного подбора и поиска
необходимых источников информации профессиональной
направленности. Т.е. аннотация и реферат выступают и
как способы информационной коммуникации, обмена
научной информацией на международном уровне.
Таким образом, аннотирование и реферирование –
это важнейшие методические приемы обучения,
гармонически связанные со всем комплексом обучения
иностранных студентов в техническом вузе, а в условиях
увеличения
доли
самостоятельной
работы
и
актуализации форм дистанционного обучения переходят
на доминирующие позиции.
Следует отметить, что проблемы обучения
аннотированию и реферированию являются предметом
исследований многих как отечественных, так и
зарубежных
ученных.
Авторы
многочисленных
публикаций дают различные толкования понятий
«аннотация», «реферат», «аннотирование», «реферирование», классификации их типов (Маркушевская Л.П.,
Цапаева Ю.А. Ковальчук Т.И. и др.), рассматривают
программные требования к обучению аннотированию и
реферированию в иноязычной аудитории (Черновалюк И.В.,
Ротова Н.В.), анализируют различные подходы к
обучению
аннотированию
и
реферированию
(Фролова Н.А., Алещенаова И.В., Прозорова Н.Т.).
Однако также следует отметить и тот факт, что эта
форма работы с иностранными студентами неязыковых
вузов недостаточно разработана в методическом плане,
и на практике оказывается, что студенты слабо владеют
аннотированием и реферированием научного текста .
Необходима конкретизация техники реферирования
первичного текста научной сферы на основе изучения
особенностей научного текста; разработка соответствующих заданий и тренировочных упражнений для
выработки навыков и умений смысловой, лексической,
синтаксической компрессии текста; уточнение критерия
отбора текстового материала с учетом специфики
неязыкового вуза [1, с.138]. И именно «с целью
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оптимизации и поиска эффективных путей обучения
языку специальности и реферированию как важнейшему
виду учебной, научно-исследовательской и информационной деятельности предлагается разработать и ввести в
учебный процесс спецкурс «Теория и практика
реферирования и аннотирования для иностранных
студентов и аспирантов» [2, c.229].
Цель работы – попытки методического обеспечения
такого спецкурса предприняты многими специалистами,
однако некоторые вопросы, связанные с формами
методического обеспечения, организацией теоретического
материала и дидактического наполнения, требуют
пристального внимания и обсуждения.
Безусловно, к таким вопросам относятся:
1) Определение места спецкурса в учебной
программе по русскому языку как иностранному.
2) Выбор средства обучения.
3) Критерии отбора текстового материала.
Изложение основного материала. К основным
методическим
средствам
обеспечения
процесса
обучения в вузе на сегодняшний день можно отнести
учебно-методические комплексы, ядром которых
является учебник (учебное издание, содержащее
систематическое изложение учебной дисциплины,
соответствующее учебной программе и официально
утвержденное в качестве основного средства обучения).
В качестве дополнительных средств обучения
выступают различные учебные пособия (учебное
издание, дополняющее или частично заменяющее
учебник), как профессионально изданные, так и
составленные преподавателем.
При обучении аннотированию и реферированию
целесообразным представляется использовать учебное
пособие как дополнение к основному учебному курсу
дисциплины «Русский язык как иностранный».
Обучение аннотированию и реферированию в
неязыковом вузе рассматривается как высшая форма
владения языком, которая должна логически и
целенаправленно завершать весь процесс обучения.
Следовательно логичным является введение спецкурса
по обучению реферированию и аннотировани на
завершающем этапе обучения, что и подтверждает
анализ
соответствующих
учебных
пособий
и
методических рекомендаций, как правило, адресованных
иностранным студентам старших курсов и аспирантам.
Так как содержательная сторона обучения этого этапа
определяется профильной направленностью, наиболее
эффективной формой организации методического
обеспечения процесса обучения аннотированию и
реферированию представляется узкопрофильное учебное
пособие, учитывающее специфику обучения, которая
выявляет
себя
в
содержательном
наполнении
практических заданий и упражнений и, прежде всего, - в
отборе текстового материала для аудиторной и
самостоятельной работы.
Критерий отбора научных текстов в качестве
первичных источников информации при создании
узконаправленных учебных пособий по аннотированию
и реферированию требует своего уточнения. Анализ
содержательной стороны существующих пособий
выявил преобладание научно-популярных текстов из

отраслевых изданий. В то время как программные
требования и задачи формирования профессиональнокоммуникативной
компетенции
у
выпускников
технических
вузов
диктуют
необходимость
использования, помимо научно-популярных текстов, и
собственно-научных, и научно-справочных, и научнотехнических текстов широкого профиля [3, с.54 ].
Компетентностная и коммуникативная направленность
процесса обучения русскому языку в иностранной
аудитории предполагает в процессе отбора текстового
материала учитывать следующие факторы:
– данные
коммуникативной
профессиограммы
специалиста определенного профиля в части перечня
объема знаний и умений, необходимых для успешного
выполнения профессиональной деятельности;
– привлечение к сотрудничеству специалистов
профильных дисциплин с целью уточнения наиболее
важной профессионально значимой учебниковой
информации; определения терминологического минимума;
интерпретации невербальных средств, презентующих,
иллюстрирующих
и
дополняющих
словесно
выраженную информацию научного текста; приведение
примеров коммуникативных ситуаций для специалистов;
– результаты анкетирования иностранных студентов
относительно выявления наиболее часто используемых
источников профессионально-ориентированной информации;
– программные требования к текстовому материалу
(содержательная направленность, объем, информационная
насыщенность, степень лексической и грамматической
сложности).
Коммуникативная профессиограмма – это модель
профессиональной деятельности, предусматривающая
перечень требований к специалисту как участнику
процесса профессионального общения [4, с.24-25]. При
уточнении содержательной стороны процесса обучения
русскому языку в иностранной аудитории следует
обратить внимание на :
– производственные характеристики профессии и ее
специальностей, т.е. перечень объема знаний и умений,
необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности с выходом в стандартные
профессионально
обусловленные
коммуникативные
ситуации и типичные формы и жанры речевых
сообщений, которые их обслуживают;
– характеристику условий работы с особым акцентом
на тех, которые обуславливают специфические
особенности организации речемыслительной деятельности в
процессе профессионально-ориентированной коммуникации.
Так,
подготовка
специалистов
направления
«Аэронавигация» профессиональной направленности
«Обслуживание воздушного движения» включает
следующие требования:
– владение методологическими основами профессиональной деятельности (наличие знаний, навыков и
умений использования правовых и процедурных
документов, регламентирующих деятельность Гражданской
авиации);
– владение отраслевой терминологией и фразеологией
радиообмена;
– владение общими нормами русского литературного
языка;
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– знание требований к дикции специалиста
управления воздушным движением и особенностей
опосредованного профессионально-значимого общения
(использование технических средств в процессе
коммуникации «земля-воздух»);
– способность к оперативному анализу быстро
меняющейся информации, умение облечь принятое
решение в краткую, предельно точную речевую форму
неродного языка.
Объем
обязательных
знаний
предопределен
содержанием специальных дисциплин, изучаемых на
завершающем этапе обучения. Для вышеуказанных
специалистов это: «Метеорологическое обеспечение
международной аэронавигации», «Основы геофизического
обеспечения полетов», «Управление и конфликтология»,
«Методология научных исследований», «Транспортная
логистика», «Математическое моделирование профессиональных
задач»,
«Методологические
основы
профессиональной деятельности».
Анализ результатов анкетирования 26 иностранных
студентов III и IV курсов вышеуказанного направления
подготовки с целью выявления основных источников
профессионально-направленной научной информации
определил следующий список:
1) Ресурсы сети Интернет для изучения основных
тенденций развития авиационной отрасли; подбора
источников при подготовке докладов, курсовых и
дипломных проектов;
2) Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность Гражданской авиации.
3) Процедурные
документы,
устанавливающие
стандарты выполнения профессиональных обязанностей.
4) Отчеты о результатах расследований авиапроисшествий и предпосылок к ним.
5) Отраслевые специализированные издания.
6) Учебниковая информация.
Выводы. Все указанные источники можно отнести к
категории профессионально-ориентированного научного
текста, так как они обладают всеми его признаками:
связностью, структурностью, целостностью, модальностью,
функционально-смысловым типом организации речи и
соответствующей информационной направленностью.
Кроме того, все многообразие текстового материала
должно пройти селекцию по таким критериям: тексты
должны быть оригинальными, понятными, интересными,
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достаточно объемными (до 1000 слов), не перегруженными схемами, цифрами, формулами.
Таким образом, представляется возможным определить
основную
единицу
текстового
материала
как
профессионально-ориентированный научный текст,
служащий для иностранных студентов неязыкового вуза
источником удовлетворения информационных потребностей.
Формирование умений и навыков аналитикосинтетической обработки информации профессиональнонаправленного научного текста является инструментом
и залогом успешного овладения языком специальности
иностранными студентами неязыковых вузов.
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МЕТОДИ АКТИВАЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У КЛАСІ ВОКАЛУ
Дана стаття присвячена питанням підготовки майбутнього педагога-вокаліста. В ній розглядається
роль емоцій в осягненні студентом художніх вокальних образів, а також конкретизується методика
активізації художньо-емоційного розвитку студента у класі вокалу. Емоційність, як і інші властивості
нервової системи, піддаються розвитку в результаті спеціального тренування. Це тренування є
системою вправ, спрямованих на формування і управління психічними реакціями. В основі цієї системи
лежить використання засобів сугестивної активізації можливостей і здібностей людини. Її застосування
потрібне там, де традиційна система навчання стикається з певними труднощами. Психо-фізіологічне
тренування(ПФТ) представляє собою комплексне поєднання методу аутогенного тренування(АТ),
системи тренування актора, – методу фізичної дії по К.С. Станіславському, прийомів навіювання і
самонавіяння у світлі сучасного вчення про вищу нервову діяльність людини.
Ключові слова: художньо-емоційний розвиток, спів, психо-фізичне тренування.

Постановка проблеми. Проблему виховання
педагога-вокаліста у системі вищої мистецькопедагогічної освіти вчені досліджували дуже давно.
Питання професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів та сучасної теорії музично-педагогічної
освіти розкриваються у працях О. Дем’янчука, Л. Масол,
О. Олексюк, Г.Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької,
Г. Щолокової; методичні аспекти підготовки майбутнього
вчителя музики розглядаються в дослідженнях
Л. Арчажнікової,
В. Муцмахера,
Ю. Ростовської,
Л. Хлєбнікової.
Основні положення теорії розвитку співацького
голосу у вокальній педагогіці висвітлювали Н.Гребенюк,
Л. Дмітрієв, В. Ємельянов, В. Морозов, О. Стахевич;
історичний аспект розвитку вокального мистецтва та
вокального
виконавства
розглядав – В. Багадуров,
М. Львов, І. Назаренко, А. Шавердян; психологічні
аспекти вокального процесу – В. Єрмолаєв, С. Науменко
Б. Теплов, Л. Чистович, А. Зданович; дослідження в
галузі фоніатрії здійснювали – Ф. Засєдатєлєв, А. Єгоров,
І. Лєвідов, Л. Работнов, М. Фомічов; дослідження
акустичних особливостей процесу голосоутворення –
А. Мюзехольд, С. Ржевкін, Л. Дмітрієв, Н. Жинкін,
А. Рудаков, Р. Юссон; орфоепічних норм звуковидобування – О. Знаменська, О. Микиша, Б. Базиликут;
гігієни співацького голосу – А. Єгоров, К. Злобін,
І. Лєвідов, Д. Люш та ін.
Теоретичні основи методики викладання вокалу
закладено в працях В. Мордвинова, П. Голубєва,
Д. Аспелунда, С. Юдіна, Л. Дмітрієва, А. Здановича,
Д. Євтушенко, П. Органова, О. Микиші; питання
вокальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів
розкривають Л. Василенко, О. Маруфенко, А. Менабені,
Г. Стасько, Ю. Юцевич, О. Прядко, О. Матвєєва,
Л. Гавриленко та ін.
Огляд фундаментальних праць з теорії музичної
педагогіки свідчить, що більшість досліджень у галузі
вокальної педагогіки присвячувалися проблемам
розвитку співацького голосу вокалістів-виконавців,

підготовки професійних співаків до виконавської
діяльності. Проблеми розвитку вокальних умінь та
навичок у майбутніх педагогів-музикантів недостатньо
розкриваються в науково-методичних дослідженнях, а
питання сценічної підготовки висвітлювалися дуже
обмежено.
В основному, висвітлювалися лише окремі аспекти
вокального розвитку студентів. Специфіка педагогічного
спрямування вокального навчання у вищих навчальних
закладах вимагає формування високого рівня розвитку
вокально-технічного комплексу умінь та навичок,
усвідомлення закономірностей процесу голосоутворення,
розвитку вокально-слухових умінь, володіння науковотеоретичною базою знань з проблем розвитку
співацького голосу, а також розвитку художньообразного мислення в контексті особливостей сценічної
(оперної) дії.
Мета даної роботи уточнити роль емоцій в осягненні
студентом художніх вокальних образів та конкретизувати
методику активізації його емоційного розвитку .
Виклад основного матеріалу. Музику називають
мовою почуттів. Під почуттям або емоцією розуміється
переживання
людиною
свого
відношення
до
навколишньої дійсності, а музичне виконання – це
передача емоційних переживань, обмін емоціями із
слухачами.
У виконавській діяльності і вокально-педагогічному
процесі, де навчання часто вимагає постійної реалізації
своєї поточної роботи на сцені, для досягнення хороших
результатів емоційність відіграє вирішальну роль.
Функції її пов'язані з роботою головного мозку. Як
показують дослідження останніх років, емоційність, як і
інші властивості нервової системи, піддаються розвитку
в результаті спеціального тренування.
Це тренування є системою вправ, спрямованих на
формування і управління психічними реакціями,
"відповідальними" за ефективну професійну діяльність.
У основі її лежить використання засобів сугестивної
активізації можливостей і здібностей людини. Її
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застосування потрібне там, де традиційна система
навчання стикається з певними труднощами.
Ми
пропонуємо
використати
у
вокальнопедагогічному процесі спеціальне психо-фізіологічне
тренування (ПФТ), яке представляє комплексне
поєднання методу аутогенного тренування(АТ), системи
тренування
актора, – методу
фізичної
дії
по
К.С. Станіславському,
прийомів
навіювання
і
самонавіяння у світлі сучасного вчення про вищу
нервову діяльність людини.
Це тренування не підміняє собою індивідуальну
систему вокального навчання, а поєднує її використання
паралельно з традиційним, в допомогу і учневі, і
педагогові-вокалістові. Вона ж може бути взята за
основу і для інших виконавських спеціальностей –
піаністів, скрипалів та ін.
Спів – явище, пов’язане з усіма сторонами психічного
життя людини. Кожен учень неповторний як
індивідуальність не лише в сенсі анатомічної будови
голосового апарату, але і по структурі нервової системи.
При
хороших
музичних
здібностях,
волі,
цілеспрямованості, одержимості в досягненні мети,
учень з посереднім голосом часто досягає більшого
успіху, ніж учень з відмінними вокальними даними, але
з недоліками в психічному комплексі. В'яла, мало
емоційна, невольова людина навряд чи може
розраховувати на успіх в мистецтві, а у вокальному
виконанні особливо.
Емоції тісно пов'язані з діяльністю підкіркових
центрів, де знаходяться центри управління вегетативною
нервовою системою. Виникнувши в корені головного
мозку, збудження передається в підкірку, яка міняє
роботу ряду внутрішніх органів і систем, у тому числі
сповіщає про інший тонус нервовій системі. Саме тому
емоції завжди виражаються у ряді вегетативних реакцій:
міняється дихання, серцебиття, люди тремтять,
відчувають сухість а горлі і так далі
Під впливом емоцій міняється тембр і висота голосу,
манера формувания слів і швидкість мови, міміка,
характер рухів та ін. Усі ці реакції організму для
передачі інформації про емоції виникають на
підсвідомому рівні.
Емоції володіють могутньою спонукальною силою, і
в цьому їх велике значення для людини. Вони можуть
носити активний характер (стенічний), підвищувати
життєвий тонус організму, збільшувати його енергію і
силу, а можуть мати депресивний характер(астенічний),
що знижує його життєдіяльність.
Наукові дослідження показують, що найтонші
відтінки емоцій, які виникають у відповідь на думки,
уявлення, відчуття – також знаходять своє вираження в
м'язах тіла, внутрішніх органах, судинах, обміні речовин
і т. д. Сила цих реакцій залежать від типу особи, її
характеру, темпераменту.
Зміст емоційних переживань знаходить своє
відображення на скелетних м’язах у вигляді певної
мозаїки, яка виражається в певних позах, жестах та ін.
Емоційні стани подиву, жаху, гніву, захоплення та ін.
характеризуються певним жестомімічиим контуром, за
яким ми спостерігаємо емоційний стан людини.
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Тому можлива і зворотна реакція – впливати через
зовнішні прояви на внутрішні відчуття. Так наприклад,
досить викликати на обличчі посмішку, як вона відразу
знімає внутрішню напругу, скутість і перемикає
імпульси, що йдуть від кори головного мозку, з
негативних емоцій на позитивні, тобто дає реакцію у
відповідь за системою зв'язків. Чи протилежний
приклад: якщо людина прийме сумну позу і побуде в ній
деякий час, то у неї з'явиться «понижений» настрій
(закон Джеймса-Ланге).
Цей
принцип
лежить
в
основі
системи
К.С. Станіславського, який використовується для
відтворення емоційної чуйності і служить інструментом
підвищення майстерності актора. Тут дія слова на
функції вегетативної нервової системи відбувається не
прямим вольовим наказом, а опосередковано – через
відтворення пам'яті образних уявлень, пов'язаних з
раніше пережитими, емоційно забарвленими відчуттями.
Як
правило,
передконцертна
(передстартова)
ситуація веде за собою зміну збудливо-гальмівного
процесу головного мозку. У деяких виконавців
хвилювання буває настільки сильним, що збудження
стає надмірним і починає поширюватися на інші зони,
наприклад, рухову. З'являються перешкоди у виконанні
рухів – спазми м'язів, тремтіння голосу і так далі. Цей
стан відомий як передконцертна лихоманка.
Коли ж збудження стає надмірним, то нервові
клітини не витримують навантаження і виникає захисна
реакція, що називається позамежним гальмуванням,
яким миттєво змінюється збудження. Людина переживає
почуття апатії, сонливості, йому все байдуже. Цей стан
ще називають передконцертною апатією.
Як видно, обидва ці стани – ступені одного і того ж
процесу, що залежить від рівня збудження, і ним можна
навчитися управляти в результаті психофізіологічного
тренування.
Початковим моментом є механізм м’язової релаксації
– свідоме розслаблення м'язів. Для початкового періоду
необхідно
користуватися
методом
прогресивної
релаксації, тобто послідовного розслаблення м'язів
усього організму. З його допомогою досягається
гіпотонія м'язів, тобто стан повного гальмування
нервових клітин, яке є початковим етапом для будьякого самовпливу на організм – чи то заспокоєння, чи то
мобілізації.
Особливу увагу слід приділяти розслабленню м'язів
обличчя, оскільки особа досить точно відтворює стан
нервової системи. Для вокалістів це особливо важливо
тому, що сценічне хвилювання часто викликає напругу
особи, вірніше, його частин: утворення зморшок лоба,
підйом брів, затиск щелепних замків, рота та ін., що
миттєво позначається на роботі голосової функції.
Вивільняючи довільно мімічну мускулатуру, ми
впливаємо на свободу нервових клітин, що управляють
процесом голосотворення.
Наступний етап пов'язаний з виробленням
мобілізуючої частини тренування, яке різко підвищує
активність організму, його тонус.
Для цього треба впливати на функції, що знаходяться
під контролем симпатичного відділу вегетативної
нервової системи наступними способами:
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1) за допомогою образних уявлень таких станів, які
здатні активізувати функції організму цього студента.
Наприклад, уявити хвилювання перед виступом або такі
відчуття, як озноб, тремтіння, глибоке і часте дихання,
посилене серцебиття, нагнітання в себе гарячого повітря
та ін.
2) за рахунок яви рухової діяльності,( фізичних рухів,
які збудять організм, наприклад, активна гімнастика, біг,
плавання, танці, катання на ковзанах та ін.)
3) образне представлення ситуації, здатної викликати
підйом тонусу організму, наприклад, святкової
атмосфери в залі для глядачів перед спектаклем,
майбутні або минулі радісні події у своєму житті та ін.
Після освоєння мобілізуючої частини психофізіологічного тренування (ПФТ) починають чергування
перемикань станів, (із спокійного в мобілізуюче).
Поступово слід збільшувати темпоритм тренувань,
виробляючи певну психотехніку, яка вже закріплюється
у відчуттях організму. Вона дозволить швидко включати
його у відповідний стан як за завданням педагога, так і
відповідно до самонаказів. Цей шлях забезпечує
потрібне для даного моменту відтворення емоцій, і тим
самим робить процес емоційного стану керованим.

Висновки. Отже, коли у навчальному процесі в роботі
з
конкретним
студентом
виникає
необхідність
активізувати його художньо-образне сприймання, педагог
повинен мати у своєму арсеналі методів і прийомів такий
спосіб як ПФТ. Як засвідчує досвід, цей вищеописаний
тренінг дає хороший стабільний результат.
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METHODS OF FUTURE MUSIC PEDAGOGUES’ EMOTIONAL DEVELOPING INTENSIFICATION
IN VOCAL CLASS
The given paper is devoted to training future vocal teachers. The role of emotions in student’s comprehending of the
artistic vocal images is analyzed as well as specifics of the methods of intensifying student’s artistic and emotional
development in the vocal class. Emotionality like other properties of the nervous system can be developed as a result of special
training. This training is a system of exercises aimed at the formation and management of mental reactions. At the heart of this
system is the use of means of human abilities and capabilities’ suggestive intensification. Its usage is necessary where the
traditional educational system faces certain difficulties. Psycho-physiological training (PPhT) is a complex combination of the
method of autogenous training (AT), the system of actor’s – the method of physical action by K.S. Stanislavsky, methods of
suggestion and self-suggestion in the light of modern doctrine of human higher nervous activity.
Key words: artistic and emotional development, singing, psycho-physical training.
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відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», m-viki@ukr.net
Україна, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ
ПРИВОДОМ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДО КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ
У статті звернуто увагу на особливості підліткового віку, що можуть бути приводом для залучення
підлітків до комерційного сексу. Зокрема, досліджено новоутворення, які властиві підлітковому віку та
описано характеристики особистості неповнолітніх, що обумовлені особливостями підліткового віку.
Ключові слова: підлітковий період, «криза 13 років», криза самооцінки, післякризовий період, акселерацiя
фiзичного та статевого дозрівання, новоутворення підліткового віку, комерційний секс.
Постановка
проблеми.
Бурхливий
розвиток
суспільства
та
його
соціальна
нестабільність,
неконтрольованість засобів масової інформації, процеси
прискорення росту та розвитку дітей (акселерація) є
сприятливими факторами до виникнення певних
негативних тенденцій у сучасному суспільстві. До таких
негативних тенденцій можна віднести залучення дітей,
особливо підліткового віку, до комерційного сексу.
Метою статті є аналіз особливостей підліткового
віку, що можуть бути приводом для залучення підлітків
до комерційного сексу.
Виклад основного матеріалу. Особливого значення
у вивченні особливостей підліткового віку для нас
набули дослідження вітчизняних і зарубіжних
дослідників: передумови і особливості психічного
розвитку в підлітковому віці Ш. Бюлер, Е. Еріксона,
Ж. Піаже, С. Холла, Е. Шпрангера; вікової періодизації
психічного розвитку людини Д. Ельконіна; теорії
психосексуальності особистості – З. Фрейда, А. Фрейд;
психічних аспектів розвитку особистості – Л.Виготського,
Д. Фельдштейна; рушійних сил психічного розвитку
людини – Г. Костюка; психосексуального розвитку
особистості
(М. Боришевський,
В. Васютинський,
І. Лановенко, О. Сечейко, О. Скрипченко та ін.);
девіантних проявів сексуального потягу Т. Гурлєвої,
С. Зінченко та ін.
Підлітковий вік пов’язаний з перебудовою всього
організму дитини, зумовленою насамперед статевим
дозріванням. Активізація діяльності як статевих, так і
інших
залоз
внутрішньої
секреції
спричинює
інтенсивний фізичний і фізіологічний розвиток.
Прискорюється ріст організму, досягаючи для
хлопчиків найвищих показників у 13 років і продовжуючись до 15-17 років. У дівчаток цей процес розпочинається і
закінчується на два роки раніше. Зміцнюється м’язовоскелетна система, зростає фізична сила. Помітною є
невідповідність розвитку серця, маси тіла і судинної
системи, яка не дозволяє постачати потрібну кількість
крові до різних ділянок тіла, зокрема до мозку.
Вага головного мозку наближується до показників
дорослої людини. Далі розвиваються специфічно людські
ділянки мозку (лобні, частково скроневі і тім’яні),
відбувається внутрішньоклітинне вдосконалення кори
головного мозку, збагачуються асоціаційні зв’язки між
різними ділянками мозку. Досконалішими стають гальмівні

процеси. Інтенсивно розвивається друга сигнальна
система. Все це знаходить своє вираження в розумовій
активності підлітка, зростанні контрольної діяльності
кори великих півкуль стосовно підкірки тощо [1, c.143].
Поряд з цим підлітки підвищено збудливі, їх
поведінка нестійка, імпульсивна, дії часто нестримні,
безконтрольні, неадекватні стимулам.
Специфічне для кожного вiку спiввiдношення
внутрiшнiх процесiв розвитку та його зовнiшнiх умов
складає ту соціальну ситуацію, яка і детермінує
психічний розвиток дитини.
Ще Л. Виготський наголошував, що основна
особливість підліткового віку полягає в неузгодженості
процесів статевого дозрівання, загально-органічного
розвитку та соціального формування. В наш час це
протиріччя,
зумовлене випередженням статевим
дозріванням двох інших процесів, носить особливо
гострий характер [2, c.86].
Основний зміст та специфіку всіх процесів розвитку
(фізичного, розумового, морального, соціального та ін.) у
підлітковому віці визначає перехід вiд дитинства до
дорослості. У всіх напрямках, відображаючи цей процес,
відбувається становлення якісних новоутворень внаслідок
перебудови організму, трансформації взаємин з
дорослими та однолітками, освоєння нових способів
соціальної взаємодії, змісту морально-етичних норм,
розвитку самосвідомості, інтересів, пізнавальної та
навчальної діяльності.
Серед умов сучасного життя вирізняються такі, що
сприяють становленню дорослостi підлітків (акселерацiя
фiзичного та статевого дозрiвання, iнтенсивне
спiлкування з однолiтками, бiльш рання самостiйнiсть
через зайнятiсть батькiв, величезний потiк рiзноманiтної
за змiстом інформацiї тощо), та такі, що гальмують цей
процес (зайнятiсть лише навчанням за відсутності інших
серйозних обов’язків, прагнення багатьох батьків
надмірно опікуватися тощо).
Соціальна
активність
підлітків
спрямована
насамперед на прийняття та засвоєння норм, цінностей i
способів поведінки, характерних для світу дорослих та
стосунків між ними.
Ламання старих психологічних структур, характерне
для цього віку, призводить до справжнього вибуху
непокори, зухвальства та важковиховуваності (так звана
«криза 13 років») [3, c.41].
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Суть кризи, за Л. Виготським, полягає в глибокій,
якісній зміні всього процесу психічного розвитку
людини, а не в якихось яскраво виражених зовнішніх
ознаках цієї зміни.
За Л. Виготським одиницею соціальної ситуації
розвитку особистості, де нерозривно пов’язані психічні
особливості дитини і соціальне середовище, є
переживання, які відображають актуальні потреби
дитини і рівень їх задоволення. В силу того, що в
критичні періоди розвитку змінюються провідні
переживання дитини, перебудову системи переживань
можна вважати критерієм кризи психічного розвитку.
На думку С. Холла підлітковий вік є періодом «бурі і
натиску», тобто цьому віковому етапові притаманні –
емоційна нестійкість, конфліктність, важковиховуваність,
але позитивним надбанням віку є «почуття
індивідуальності» [4].
З. Фрейд і А. Фрейд визначили, що підлітковий
період співвідноситься з генітальною стадією, коли
статеве дозрівання, зростання сексуальної енергії є
передумовою порушення рівноваги між структурами
особистості [5].
На кризовість підліткового періоду вказували і
Е. Шпрангер, Ш. Бюлер. За їхніми спостереженнями
основними рисами цього етапу є підвищена чутливість,
неспокійний і легко збудливий стан, дратівливість,
капризи. Фізична і душевна слабкість, незадоволеність
собою.
Цікаво, що батьки та вчителі суб’єктивно пов’язують
труднощі виховання не з кризою як такою і не з
докризовим періодом, коли розпочинався і протікав
процес руйнування старих психологічних структур, а з
післякризовим періодом (14-15 років). Тобто, для
дорослих суб’єктивно складнішим є період творення,
формування нових і прогресивних психологічних
структур. Пов’язано це передусім з неефективністю у
нових умовах старих виховних підходів та невмінням
знаходити інші, які б більше відповідали цьому
післякризовому періоду [6, c.68].
Найважливішим новоутворенням підліткового віку є
становлення самосвiдомостi. Самосвідомість підлітка
характеризується передусiм почуттям дорослості.
При цьому зводити останнє в основному до бажання
наслідувати дорослих, хоч це дійсно має місце у
поведінці
пiдлiткiв, – явно
обмежуватись
лише
зовнішньою стороною явища, не розкриваючи його
психологічної сутності. Д. Фельдштейн наголошував, що
дорослість суб’єктивно пов’язується підлітком не
стільки з наслідуванням, скільки зі входженням до свiту
дорослих. Підліток намагається зайняти мiсце дорослого
в системі реальних стосункiв мiж людьми, тому для
нього i мужність, i сміливість, i одяг важливі передусім у
зв’язку з цією соціальною позицію [7].
Пiдлiток вимагає визнання своєї самостійності,
рівності з дорослими, хоч для цього i відсутні реальні
передумови – фізичні, інтелектуальні та соціальні. Лише
в спеціально організованій діяльності можна створювати
ситуації, в яких взаємостосунки з дорослими
(однолітками також) відповідали б претензіям i
потребам підлітків. Провідною діяльністю в цей період
стає інтимно-особистісне спілкування.

Підлітковий період – це період переходу від
дитинства до дорослості, усвідомлення себе як дорослої
особи, появи прагнення бути і вважатись дорослим,
переорієнтації з цінностей, характерних для дітей, на
цінності світу дорослих [2, c.86].
Поява відчуття дорослості як специфічного
новоутворення самосвідомості є структурним центром
особистості підлітка, тією її якістю, в якій
відображається нова життєва позиція в ставленні до
себе, людей і світу в цілому. Саме воно визначає
спрямованість і зміст активності підлітка, його нові
прагнення, бажання, переживання і афектні реакції.
Складність полягає в тому, що підлітки, прагнучи
визнання власної дорослості зі сторони оточуючих, ще
не відчувають себе дорослими по-справжньому. Та все ж
саме це відчуття є тим новим, прогресивним в
особистості, що обов’язково буде розвиватись.
Кардинальні зміни в структурі особистості підлітка
зумовлюють його особливу чутливість до засвоєння
норм, цінностей та способів поведінки, притаманних
світу дорослих. По суті, мова йде про переорієнтацію з
норм і цінностей дитячого світу на інші, дорослі, про
вироблення особистісних утворень, які відіграють
особливу і вирішальну роль в оволодінні дитиною
соціальною ситуацією дорослого [3, c.29].
Зростання прагнення підлітка бути самостійним,
зумовлене всім ходом психічного розвитку, набутим
життєвим досвідом та змінами в організмі, зумовленими
його
дозріванням.
Одночасно
підлітки
гостро
потребують доброзичливої і тактовної підтримки з боку
дорослих, яка б допомагала здійсненню їх прагнення до
самостійності.
Помітно відрізняються прояви прагнення до
самостійності в молодших і старших підлітків. Так, у
поведінці перших ще переважають дитячі риси, їх
цікавить передусім зовнішня сторона життя дорослих і
враження інших від їхніх вчинків. Самі вчинки часто
бувають імпульсивними і безконтрольними.
Молодші підлітки ще недостатньо усвідомлюють
власні дії, не прагнуть до самоаналізу, а, отже, часто не
визнають очевидної провини, намагаючись будь-що
виправдатись. Проблема полягає в тому, що їм вкрай
важко прилюдно визнати свою провину, оскільки це
рівноцінно руйнуванню підвалин власної особистості.
Водночас вони, як правило, розуміють і глибоко
переживають ситуацію.
Ставлення старших підлітків до своїх вчинків більш
свідоме. Вони вже схильні до самоаналізу, хоч ще не
завжди здатні справитись з ним. Їх вже цікавить не лише
зовнішня сторона життя дорослих, але й їх внутрішній
світ, духовні якості.
Розвиваються специфічні особливості самосвідомості,
що проявляються в самооцінці підлітка, в його оцінці
ефективності різних видів своєї діяльності та своїх
стосунків з дорослими та однолітками. Механізмом
розвитку самосвідомості виступає рефлексія (звернення
назад) – процес самопізнання суб'єктом внутрішніх
психічних актів і станів).
Самооцінка в цьому віці набуває не меншого
значення, ніж оцінки дорослих, перетворюючись у
надзвичайно важливий мотив поведінки. Переважна
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орієнтація підлітка на самооцінку пов’язана передусім з
його прагненням до самостійності та незалежності, із
самоповагою, вимогливістю до себе [2, c.88].
Вже починаючи з шостого класу інтенсивно
розвиваються особистісна та міжособова рефлексія,
внаслідок чого підлітки починають вбачати причини
своїх конфліктів чи, навпаки, успіхів у спілкуванні з
товаришами в особливостях власної особистості.
Характерна для молодшого школяра рівновага
позитивних і негативних самооцінок поступається
місцем різкому невдоволенню собою, яке поширюється
як на навчальну діяльність, так і на всю систему взаємин
з оточуючими. Можна говорити про своєрідну кризу
самооцінки, більше притаманну хлопчикам ніж
дівчаткам.
Виникає інтерес до себе та до інших людей,
прагнення зрозуміти особливості людини та її
взаємостосунки з іншими людьми, мотиви її вчинків та
переживання. Яскраво виражена установка на
порівняння себе з іншими. Особливо це стосується
різних вчинків, адже саме в них проявляється ставлення
людини до чогось або ж до когось.
Розмірковування підлітка про себе, про своє життя не
абстрактні, як це характерно для ранньої юності, а
стосуються передусім того, що відбувається з ним, з
іншими людьми, його стосунків з ними, життєвих планів
(спосіб усвідомлення свого ставлення до подій власного
життя, підвищення своєї ролі у регулюванні
індивідуальної життєдіяльності (під час прийняття
життєво важливих рішень) тощо.
Підліток оцінює власні вчинки, прагнучи осмислити їх
наслідки в майбутньому. Він намагається зрозуміти свої
особливості, пізнати власні недоліки, що зумовлено
потребою правильно будувати взаємини з дорослими і
однолітками, бути на висоті вимог інших людей і своїх
власних.
Останнє зумовлює домінуючу орієнтацію підлітків на
позитивне в іншій людині (точніше, на те, що він вважає
за таке), готовність брати з неї приклад. Орієнтація на
певні зразки багато в чому визначає зміст нової системи
життєвих цінностей та загальну спрямованість у
формуванні особистості підлітка [8, с.12].
Привабливими в цьому віці можуть стати зовнішні
ознаки дорослості, саме в них насамперед вбачаються
характерні ознаки і переваги цього статусу (куріння,
вживання алкоголю, слідування дорослій моді в одязі,
косметиці, формах відпочинку, флірті тощо). Для
підлітків повторення цих ознак часто ототожнюється з
утвердженням і демонстрацією власної дорослості
легким шляхом – через наслідування.
Поступово розширюються і поглиблюються уявлення
підлітків про себе, зростає самостійність їх суджень з
цього приводу. Однак інших людей підлітки поки що
оцінюють повніше і правильніше, ніж себе. Особливо це
стосується тих, з ким у них склалися близькі стосунки.
Підлітки відкриті для спілкування як з однолітками,
так і з дорослими. Їх замкнутість зумовлена відчуттям,
що їх не розуміють, переживанням несправедливості чи
неповаги до себе.
У цьому віці особливо яскраво виражена залежність
від того, що про тебе говорять, і як до тебе ставляться.
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Підлітки намагаються відкрити себе з кращого боку,
заслужити схвальних відгуків від інших, особливо тих,
чия думка для них важлива. Страх показати своє незнання
або невміння може слугувати причиною надмірної
сором’язливості та невпевненості в собі, набувати
хворобливого характеру. Все це часто маскується
напускною розв’язністю, бравадою і грубістю, які
покликані прикрити внутрішню невпевненість.
Цей вік характеризується емоційною нестабільністю
та імпульсивністю поведінки. Підлітки часто спочатку
роблять, а вже потім думають про зроблене, хоч i
усвідомлюють при цьому, що слід було б зробити
навпаки.
Помітного розвитку набувають вольові якості –
наполегливість, впертість у досягненні мети, вміння
долати перешкоди i труднощі тощо.
Підлітки, на відміну вiд молодших школярів,
спроможні не тільки на окремі вольові дії, але й на
вольову діяльність. Вони вже в змозі самі поставити
перед собою мету та спланувати її досягнення [2, c.87].
Недостатність волі полягає передусім у тому, що,
проявляючи величезну наполегливiсть в одному виді
діяльності, підлітки можуть не виявляти її в інших
видах.
Л. Виготський звернув увагу на ту обставину, що у
випадку з підлітками частіше всього має місце не
слабкість волі, а слабкість цілей, коли підліткам просто
немає заради чого долати різні перепони, включаючи і
власні лінощі. Поява ж значущої мети вирішує і
проблеми волі.
Бурхливо розвивається в цей період емоційна сфера.
Можуть раптово змінюватись емоційні стани підлітка, з
різкими переходами від надмірної рухливості до спокою,
від піднесення до байдужості.
Підвищена емоційність підлітків зумовлена статевим
дозріванням та неврівноваженістю процесів збудження і
гальмуванням, з явною перевагою перших. Їх підвищена
збудливість пояснюється схильністю до афектів – різких
виявів радості, гніву, невдоволення та ін.
Переживання набувають дедалі більшої стійкості. У
підлітковому віці має місце подальший розвиток
почуттів як узагальнених і відносно стійких переживань
(інтелектуальних, моральних, естетичних та ін.).
Почуття стають тривалішими і стійкішими, що
зумовлює посилення їх впливу на всі сторони життя
підлітків [3, c.45].
Інтенсивно формуються моральні почуття, завдяки
чому засвоювані підлітками норми поведінки можуть
ставати ефективним поштовхом до дій.
У підлітковому віці поступово відбувається перехід
від ситуаційного переживання краси явищ, природи,
музичних і літературних творів, творів живопису, до
стійких естетичних почуттів, які є наслідком
систематичного виховання.
Аналіз змісту та динаміки переживань підлітків
протягом цього вікового періоду свідчить, що і для
молодших, і особливо, для старших підлітків негативні
переживання пов’язані з пізнанням самого себе.
Причому з віком число таких переживань, пов’язаних із
знаходженням в собі все нових і нових негативних рис і
якостей, невпинно зростає.
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Є всі підстави вважати, що зумовлено це не стільки
віковими особливостями, скільки є результатом
інтеріорізації (це активна взаємодія індивіда із
середовищем, у якому людина робить свідомий вибір),
засвоєння підлітками тих уявлень і оцінок, які даються
їм іншими людьми, передусім батьками та вчителями. А
для таких оцінок характерні наступні особливості:
висловлювання дорослих про позитивні сторони
підлітків, як правило, дуже скупі, носять вкрай
абстрактний характер і не змінюється з віком; судження
про
недоліки,
навпаки,
гранично
конкретні,
різноманітні, змінюються з віком. Саме вони
максимально впливають на процес особистісного
самовизначення підлітків, хоч у психології показано,
наскільки важливо у становленні особистісної
самоідентичності спиратись на позитивні сторони
свого «Я» [8, с.26].
Переживання підлітків, які, як правило, носять
позитивний характер, – це ті, які пов’язані з
самореалізацією, з активною роботою з розвитку власної
особистості.
Характеризуючи інтереси підлітка, відмітимо
передусім, що, у порівнянні з молодшим шкільним
віком, вони набувають більшої цілеспрямованості,
активності та глибини. З другого боку, інтереси ще
багато в чому зберігають свою мінливість, і лише у
старших підлітків набувають певної стійкості.
Саме в цьому віці розпочинається формування
домінуючої спрямованості пізнавальних та інших
інтересів особистості.
Нерідко
можна
спостерігати
і
визначення
професійних намірів, які супроводжується серйозними
зусиллями з підготовки себе до омріяного майбутнього.
Чим більше визначені та стійкі професійні наміри
підлітка, тим більш диференційоване його ставлення до
навчальних предметів (останні чітко розрізнюються як
«потрібні» та «непотрібні»).
Самостійна діяльність таких підлітків все більше
набуває характеру самоосвіти у певному напрямку і з
чіткою метою – оволодіти знаннями, необхідними для
майбутньої професійної діяльності.
Підлітковий вік – дуже важливий період у розвитку
ідеалів особистості. Якщо для молодших підлітків
такими ідеалами виступають образи конкретних людей,
то у старших підлітків вони набувають синтетичного
характеру, базуючись на узагальненні уявлень про
людей, якості яких їм імпонують. Ідеали стають взірцем
для наслідування, правилом, у відповідності з яким
намагаються діяти підлітки.
О. Скрипченко визначає підлітковий вік як один з
найважливіших етапів життя людини, який містить
провідні починання всього подальшого становлення
особистості. Вік цей нестабільний, ранимий, важкий і
виявляється, що він більше, ніж інші періоди життя,
залежить від реальностей середовища. Сексуальний
розвиток підлітків є динамічним процесом, який
призводить до набуття й ускладнення вмінь виражати
еротичний зміст через соціальну поведінку. Слід
підкреслити, що переважно у підлітковому віці
відбуваються найглибші зміни психосексуальної
свідомості особистості [9, с.300].

Таким чином, на основі аналізу особливостей
психічного розвитку підлітків можна сказати, що для
залучення їх до комерційного сексу існують такі
сприятливі чинники:
1) акселерацiя фiзичного та статевого дозрiвання,
iнтенсивне спiлкування з однолiтками, бiльш рання
самостiйнiсть через зайнятiсть батькiв, величезний потiк
рiзноманiтної за змiстом інформації (зокрема інформації
сексуального характеру);
2) поява почуття дорослості. Привабливими для
підлітка є зовнішні ознаки дорослості, в яких передусім
вбачаються характерні ознаки і переваги цього статусу
(куріння, вживання алкогольних напоїв, слідування
дорослій моді в одязі, косметиці, формах відпочинку,
флірті тощо).
3) бурхливий розвиток емоційної сфери, що може
привести до загострення конфліктів з оточуючими та
невиконання певних норм поведінки.
Висновки. Отже, здійснивши науковий аналіз
особливостей підліткового віку, що можуть бути
приводом для залучення підлітків до комерційного
сексу, зазначимо, що характеристика особистості
неповнолітніх обумовлена особливостями підліткового
віку, який відзначається активним фізичним розвитком
організму,
енергією,
підвищеною
збудливістю,
неврівноваженістю,
імпульсивністю
поведінки,
почуттям дорослості, індивідуалізмом, прагненням
виконувати свої бажання всупереч вимогам близьких,
суспільства, конфліктністю, підвищеним сексуальним
потягом. Підлітки занадто залежні від зовнішніх
впливів, як позитивних, так і негативних. Чутливість і
вразливість є тими внутрішніми умовами, які сприяють
формуванню основ світогляду, рис характеру,
властивостей і якостей особистості. Завищена
самокритика, невдоволеність собою та неадекватна
оцінка призводять до моральної нестійкості підлітків,
що знижує ефективність соціальної регуляції поведінки
та ускладнює формування суспільно корисних установок
і адаптацію в суспільстві, що негативно, відображаються
як на житті окремої особистості, так і на функціонуванні
суспільства в цілому.
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THE SPECIFIC FEATURES OF JUVENILE RESULTING IN THE INVOLVEMENT TEENS
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The article focuses on the peculiarities of juvenile which may be a reason for involving adolescents to commercial sex. In
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВАРІАНТИВНІСТЬ
ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ І МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Публікація присвячена розглядові питання щодо лексико-семантичної варіативності юридичних термінів,
специфіки вивчення мовного явища майбутніми фахівцями з урахуванням специфіки інтерпретації девіантних
вчинків і злочинів в юридичному дискурсі. Аналіз юридичних термінів здійснено на основі: 1) відношень
смислової подібності (синонімія); 2) відношень смислового протиставлення (антонімія); 3) відношень
смислового включення (гіпонімія); 4) відношень супідрядності і партитивності, тобто цілого та його
частини. Розмежування інваріанта / варіанта здійснювалося в межах лексико-семантичного поля, яке
розуміється як сукупність парадигматично пов’язаних лексичних одиниць, об’єднаних спільністю змісту
(іноді й спільністю формальних показників) і відображають поняттєву, предметну й функціональну
подібність позначуваних явищ.
Лексична робота юристів з правничою термінологією спиралася на такі аспекти: 1) виявлення
дискурсивного потенціалу юридичних термінів; 2) когнітивно-прагматичне моделювання семантики
юридичного терміна; 3) урахування специфіки правничої репрезентації елементів мовної свідомості.
Ключові слова: юридична субмова, юридичний термін, лексико-семантичне поле, інваріант, лексикосемантична варіативність, фахівці юриспруденції.

Постановка проблеми. З огляду на те, що
юридична термінологія є інформативним шаром лексики
мови законодавства, який сприяє точності й лаконічного
юридичного тексту,
уможливлює виразність
і
змістовність у формулюванні правових розпоряджень,
лексико-семантична варіативність юридичних термінів,
специфіка вивчення мовного явища майбутніми
фахівцями
визначає
адекватність
інтерпретації
девіантних вчинків і злочинів в юридичному дискурсі.
Кодифікація поняттєвого апарату юриспруденції,
юридичної термінології перебувала в полі уваги
науковців Н. Бородіна, А. Ляшук, Г. Онуфрієнка,
О. Сербенської, І. Усенка, що уможливило надання
загальної характеристики мови законодавства. Нині
розробляються питання теорії лінгвістики права,
стильових особливостей Н.Артикуца, М.Вербенець,
І.Кочан, С.Кравченко, М.Леоненко, Б.Стецюк, Ю.Прадід.
Дослідження специфіки системних відношень
юридичних термінів сприяє подальшому розвиткові
теорії мовних терміносистем, окреслює функціональнопоняттєву співвіднесеність термінопонять у сучасному
комунікативному просторі, що дозволяє актуалізувати
функціональні підходи до теорії термінологічної
(юридичної) субмови.
Мета статті – дослідити особливості механізму
лексико-семантичної варіативності юридичних термінів;
розробити методику вивчення правничих термінів у
фаховій підготовці майбутніх юристів.
Методи дослідження – теоретичні (аналіз юридичної,
психолого-педагогічної й мовознавчої літератури),
емпіричні (спостереження над навчальним процесом і
вивчення педагогічного досвіду задля дослідження

специфіки викладання курсів лінгвокультурологічного
спрямування в педагогічному виші); власне лінгвістичні
(компонентний аналіз).
Виклад основного матеріалу. Відповідно до теорії
польової структури наліз юридичних термінів було
здійснено на основі: 1) відношень смислової подібності
(синонімія); 2) відношень смислового протиставлення
(антонімія); 3) відношень смислового включення
(гіпонімія); 4) відношень супідрядності і партитивності,
тобто цілого та його частини.
Мова юриспруденції репрезентує термін синонім –
дублет і синонім – «умовний еквівалент». Синонімічні
номінації для позначення певного поняття вимагають
більш чіткого розуміння семантичної різниці між ними.
Відповідно, нормативні акти вимагають відповідних
уточнень подібних термінів. На рівні синонімічного
ряду можна навести такі складники в межах
кримінально-процесуального кодексу: Дозвіл – санкція
(запоз.), ліцензія (контекст.), перепустка (квазісин.),
віза (квазісин.) [5, с.80]; Служба – служіння (розм.),
офіція (заст.), бюро (конт.), відомство (конт.),
агентство (конт.) [5, с.381].
Такі семантичні детермінанти, як судочинство й
держава детермінують зміст дефініцій групи служба,
пов’язаних із чинністю провадження законноохоронних
дій, напр.: Міліція – це державний озброєний орган
виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права
і свободи громадян, власність, природне середовище,
інтереси суспільства і держави від протиправних
посягань [6, с.441].
Згідно з дослідженнями науковців, семантичні групи
одиниць
використовуються
на
позначення:
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1) загальноюридичних понять; 2) суб’єкта права;
3) фахівця
юридичної
діяльності;
4) злочину;
5) покарання; 6)юридичного документа; 7) судочинства;
8) майнових правовідносин.
За нашим спостереженням, розлогий синонімічний
ряд складають групи на позначення злочину / покарання
й судочинства. Поширеними компонентами семантичної
структури лексем на позначення суб’єкта злочину є семи
«скоювати» та «порушувати»: Вчиняти – це робити,
здійснювати що-небудь [6, с.67] / Порушувати –
робити що-небудь всупереч наказові, закону [6, с.69].
Характерною особливістю одиниць на позначення
суб’єкта злочину, наприклад, підбурювач, шантажист,
є те, що вони перебувають у привативних опозиціях з
термінами семантичної групи на позначення злочинів.
Викладені вище характеристики розглядуваних термінів
засвідчують міжсистемні зв’язки у межах семантичної
групи: члени подібних опозицій, які утворились від
гіперонімів, тобто гіпоніми, слугують прикладом
найменувань осіб за родом занять.
Синонімічні заарештований – арештований й
антонімічні кореляції обвинувач – обвинувачений як одні
з видів системних зв’язків одиниць на позначення
учасника правового й судового процесу створюють
основу структури семантичної групи. Наявність
синонімів [1] свідчить про становлення мовних засобів,
які використовуються на позначення особи у цивільнота кримінально-процесуальному кодексах і процес
відбору термінологічних одиниць для відображення
відповідних правових понять у мові.
Розмежування інваріанта / варіанта здійснюється в
межах лексико-семантичного поля, яке розуміється як
сукупність парадигматично пов’язаних лексичних
одиниць, об’єднаних спільністю змісту (іноді й
спільністю формальних показників) і відображають
поняттєву, предметну й функціональну подібність
позначуваних явищ: документ, служба, договір, статут,
дозвіл, злочин, людина, особа, свідок, обвинувачений, суд,
вчиняти, порушувати, правопорушення тощо.
Прикладом може слугувати базова одиниця в межах
лексичної групи «документ» (Документ – матеріальний
об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію,
оформлений у зведеному порядку і має відповідно до
чинного законодавства юридичну силу [6, с.564]), має
реалізації, які стосуються термінів на позначення
загальноюридичних понять (законопроект, паспорт),
понять
судочинства
(обвинувачення);
відповідно,
диференційні семи периферійних термінів цих груп
перетинаються.
Методика навчання правничої мови передбачає
розгляд питання синонімії в юридичних текстах на
основі визначення характеру комунікативно типізованих
текстів, текстових функцій і системності синонімів
відповідно до екстралінгвально заданих параметрів
стилю. Системне розуміння синонімії за такого підходу
передбачає аналіз різних типів синонімів (з урахуванням
їхньої лексикографічної кореляції), але в підпорядкуванні
характеристик синонімів їх відповідності екстралінгвальному завданню.
Лексична робота юристів з правничою термінологією
розробляється з урахуванням таких аспектів:
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1. Виявлення дискурсивного потенціалу юридичних
термінів.
Завдання. Порівняйте дефініційну інтерпретацію
поняття держава з позиції чинного законодавства /
історії (державознавства) / філософії [2;3;4;7].
Держава – особлива політико-територіальна організація,
що має суверенітет, спеціальний апарат управління й
примусу і
здатна
надавати своїм
велінням
загальнообов’язкової сили для всього населення країни
[6, с.873].
Подайте
склад
лексико-семантичної
групи
«держава». Визначте взаємозв’язок термінів держава,
право, обов’язок, громадянин.
2. Когнітивно-прагматичне моделювання семантики
юридичного терміна.
Відображення поняття злочин в українській
лінгвокультурі має місце в семантичних групах:
1) термінів на позначення протиправної злочинної дії;
2) термінів, які характеризують психічний стан особи та
її ставлення до протиправної дії / скоєного злочину;
3) термінів на позначення покарання.
Ознайомтеся з загальним визначенням поняття:
Злочин – це суспільно небезпечне, винне та протиправне
діяння (дія або бездіяльність), відповідальність за яке
передбачена Кримінальним кодексом України, та
вчинене осудною особою, яка може бути суб'єктом
кримінальних правовідносин [6, с.270].
Навести приклади термінів на позначення ставлення
до злочину із такими семантичними компонентами:
стан, усвідомлювати, бездіяльність, відповідальність.
3. Урахування специфіки правничої репрезентації
елементів мовної свідомості.
Завдання. Семантична структура базових правничих
термінів охоплює такі базові складники, як: право,
обов’язок, судовий, судочинство, справа, розгляд,
протиправна дія / злочин. Схарактеризуйте семантичну
будову правничих термінів на позначення понять
судового процесу; розкрийте спільні й диференційні
семи аналізованих термінів і термінів на позначення
суб’єкта права (підсудний, свідок, винний, обвинувачений):
Підсудний – особа, віддане суду за звинуваченням
злочині [6, с.95].
Свідок – дієздатний громадянин, якому відомі будьякі обставини справи, якщо він не має статусу
потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого і
відсутні обставини, які надають йому право імунітету
свідка [6, с.595].
Обвинувачений – це особа, щодо якої в установленому
законом порядку винесено постанову про притягнення її
як обвинуваченого [6, с.535].
Висновки. Викладене вище дозволяє зробити
висновок про те, що моно- / полісемія; синонімічні /
антонімічні
й
гіперо-/гіпонімічні
взаємозв’язки
юридичних термінів у лексико-семантичній системі мови
вітчизняного
права
є
результатом
складних
термінопроцесів. Костатуємо явище вторинної номінації
поняття, за відношенням до екстралінгвальних
особливостей
термінопоняття,
що
пояснюється
віднайденням оптимальної смислової адекватності,
безпосереднього зв’язку семантики слова з науковими
ідеями, школами, напрямками, теоріями.
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Лексична
робота
майбутніх
юристів
з
термінологічним апаратом має враховувати такі аспекти:
1) виявлення дискурсивного потенціалу юридичних
термінів;
2) когнітивно-прагматичне
моделювання
семантики юридичного терміна; 3) урахування специфіки
правничої репрезентації елементів мовної свідомості.
Під час спостереження над структурно-семантичними
особливостями
правничих
термінів
необхідно
враховувати корелятивність функціонування, що є
підставою задля творення системи функціональностильової синоніміки і водночас вона є критерієм для
виявлення системно-структурних зв’язків синонімів у
субмові права. Стильовою особливістю сучасного
юридичного дискурсу є контекстуальний аспект
вивчення антонімії в юридичних текстах: юридичний
контекст здатен антонімізувати слова-терміни, які не є
антонімами в лексико-семантичній системі.
Перспективи подальших досліджень. На подальший
розгляд заслуговує питання функціонування українських
юридичних термінів, вивчення їх формальної й
семантичної структури, розроблення класифікацій
термінів субмови права. Методичне забезпечення
навчальних дисциплін у межах базової юридичної
підготовки передбачає розгляд питання впорядкування,
уніфікації, стандартизації правничої терміносистеми.
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LEXICAL-SEMANTIC VARIATION OF LEGAL TERMS AND METODOLOGY FOR THEIR STUDY
IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE LAWYERS
The article is devoted to lexical-semantic variation of legal terms as well as to the specific features of their studying by future
specialists in law. The key attention was paid to special interpretation of deviant acts and crimes in legal discourse (legal
terminology is an informative vocabulary level of legal language that promotes accuracy and conciseness of legal text, enables the
emphasis and thoroughness in legal regulations drafting). The analysis of legal terms was made on the basis of: 1) the similarity of
semantic relations (synonymy); 2) semantic contrast ratios (antonymy); 3) semantic relations inclusion (hyponymy); 4) subordinative
and partitive relationships, i.e. the whole and its parts. The differentiation between invariant / variant was carried out within the
lexical-semantic field, which is understood to mean a set of related paradigmatic lexical units united by common content (sometimes
by formal common indicators) that reflect the conceptual, substantive and functional similarity of the phenomena being denoted:
document, service, contract, statute, resolution, crime, people, person, the witness, the accused, the court, to commit, to violate,
offense and more.
The lawyers’ lexical work with legal terminology was based on the following: 1) identification of legal terms discursive potential;
2) cognitive and pragmatic modeling of legal term semantics; 3) the specific legal representation of linguistic consciousness
elements.
Key words: legal sublanguage, legal term, lexical-semantic field, invariant, lexical-semantic flexibility, specialists in the field of
jurisprudence.
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ДО ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ЗАОЧНА ОСВІТА»
В УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
У статті зроблена спроба розкрити варіанти терміну «заочна освіта» в умовах підготовки вчителів
іноземних мов Великої Британії вітчизняними та зарубіжними авторами. Вказуються можливі перспективи
розвитку цієї освітньої системи.
Дається усебічна оцінка і критичний аналіз основ цієї системи освіти у Великій Британії, що є
актуальними у зв’язку з загостренням нагальних питань підвищення ефективності освіти в Україні.
Стаття присвячена огляду терміну «заочна освіта» у контексті європейських вимог і виявляє ряд
загальних тенденцій, які можуть удосконалити професійну компетенцію в галузі викладання іноземних мов.
Автором аналізується рівень підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах з урахуванням
Рекомендацій Ради Європи і сучасних педагогічних досліджень. Вказано характерні особливості британської
мовної заочної підготовки. Зроблено висновок, що заочна система освіти вчителів іноземних мов допоможе
особистості розвиватися упродовж усього життя, стимулюючи безперервний професійний розвиток і
творчу діяльність. У перспективі заочна форма освіти повинна стати постійним супутником людини,
необхідною умовою її всебічного і гармонійного просування.
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Постановка проблеми. В умовах сучасних
змін у системі освіти України для її переорієнтації,
єдності
національного
та
загальнокультурного
компонентів, істотного значення набуває відродження,
оновлення і вдосконалення системи підготовки
педагогічних кадрів, зокрема заочної освіти. З метою
успішного вирішення цього питання необхідно
інтегрувати позитивний вітчизняний досвід і зарубіжні
ідеї розвитку освіти у зазначеному напрямі. Серед
проаналізованих нами джерел визначено найбільш
успішний та результативний педагогічний досвід
Великої Британії у заочній сфері, яка за останні чотири
десятиліття є однією з провідних і конкурентноздатних
не лише у цій країні, а й за її межами. При цьому
важливо не сліпо наслідувати, а намагатися запозичити
позитивні британські набутки, адаптувавши їх на
національному ґрунті, оскільки механічне перенесення
зарубіжних педагогічних традицій не сприятиме
ефективності навчального процесу.
Аналіз літературних та Інтернет-джерел свідчить про
посилення інтересу до проблем виникнення і розвитку
заочної освіти (ЗО) у Великій Британії. Питання
освітньої політики вчителів іноземних мов (ІМ) у країні
досліджували Г.О.Андрєєва, І.П.Задорожна, Ю.В.Кіщенко,
О.Ю. Кузнєцова,
В.М. Кушнір
В.В. Лапчинська,
О.Локшина, А.В. Парінов, Л.П. Пуховська, С.І. Синенко,
Є.С. Спіцин, С. Старовойт, Н.В. Федорова, Г.М. Фролова,
Н.П Яцишин.
Д. Антонова,
І.В. Василевська,
А.П. Гризуліна,
П.А. Жильцов, В. Зубко, К.В. Корсак, П. Круглов,
О.Малінко, В.І.Овсянніков, П.Н.Османова, О.Б.Разумова,
Л.Н.Тарасюк, Л.О.Торяник, К.М.Цейкович; А.Вільяроель,
Дж. С. Даніель, К. Д’юк, Е. Кей, Т. Кей, О. Петерс,
Г. Рамбл, А. Тейт розглядали тенденції розвитку заочної
освіти, у тому числі британської.

Мета статті. Питання розвитку ЗО іноземних мов
(ІМ) не є новим. З огляду на успішний розвиток цієї
форми навчання у Великій Британії, намагатимемося
визначити термін «заочна освіта», що є метою статті.
Виклад основного матеріалу. Велика Британія, як і
більшість зарубіжних країн, пристосовується до
швидких змін
у суспільстві та
намагається
модернізувати ЗО, щоб готувати гідних громадян для
сучасного конкурентного суспільства. Середньорічні
темпи зростання кількості студентів-заочників у Великій
Британії 10,8%, а студентів очних відділень–лише
більше 3%. Частка тих, хто навчався, в відсотках від
зайнятого населення у віці 20-64 років у Великій
Британії становить 65 [14].
Завдяки створенню нових типів нетрадиційних
навчальних закладів з переважно заочною формою
навчання
(відкритих
університетів);
зростанню
можливостей, прагнення покращити якість життя,
індивідуальне вдосконалення і розвиток; віддаленості місця
проживання
від
навчальних
закладів;
розвитку
комунікаційних технологій, засобів зв`язку, а й, відповідно,
нових вимог до спеціаліста, що змушує людей з вищою
освітою або перекваліфіковуватися або отримувати інший
фах; повністю відмінний від попереднього, студентський
контингент подорослішав, у нього з’явилася потреба у
демократичному доступі до навчання, що й визначило
кількісне зростання студентів-заочників у Великій Британії.
Виникнення сучасної системи ЗО Великої Британії
відбувалося під впливом певних зовнішніх факторів, а саме:
значних інтеграційних процесів у Європі другої половини
ХХ – початку ХХІ ст., тенденцій до створення єдиного
простору; підняття статусу заочної форми навчання через
оновлення змісту педагогічної підготовки вчителів ІМ з
точки зору формування європейської єдності; своєрідних
особливостей, пов’язаних із специфікою навчальної
дисципліни, її місцем у навчальній програмі, ставленням у
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суспільстві до володіння іноземними мовами; швидкого
розвитку комп’ютерної техніки, що, у свою чергу, сприяло
інтенсифікації навчання ІМ із використанням новітньої
технології і нових дидактичних можливостей [1, с.98].
У Великій Британії наприкінці ХХ століття (як свідчить
аналіз документів і джерел з Інтернету [1-5]), коли там
розпочали готувати вчителів ІМ заочно, не існувало чіткої
державної політики щодо цієї галузі, але формування і
розвиток такої відбувалися досить інтенсивно з допомогою:
 визначення мети, завдань, характеру навчання ІМ на
кожному освітньому рівні;
 практичного спрямування викладання ІМ, свободи
вибору мови;
 пошуку ефективних методів і форм, технологій і
засобів навчання ІМ;
 введення і розширення комбінованих курсів навчання
ІМ на здобуття ступеня [8, с.52].
Зміни ринкових орієнтирів в освіті висунули
пріоритетність формування професійних навичок учителів.
Із цієї точки зору розглядалася доцільність навчання
іноземних мов у Великій Британії. У підготовці вчителів ІМ
виокремилися тенденції оновлення змісту заочної
підготовки, її пріоритетність й розширення, усвідомлення й
аналіз майбутніми і працюючими вчителями власного
педагогічного досвіду.
Проблеми заочної освіти, які ми досліджуємо, у західних
країнах обговорювалися досить широко і з різних позицій. У
процесі
цього
обговорення
виникають
дискусії.
Найважливіших з них наразі, чи правомірно вважати заочну
форму навчання освітою у повному значенні цього слова, чи
її слід розглядати лише як своєрідну передачу інформації,
тривалий відрив від професійної діяльності тих, хто
навчається, значні фінансові витрати і організаційні
труднощі навчальних закладів, необхідність забезпечення
прийнятної якості підготовки спеціалістів та вартості
навчання [11, с.32], що частково можна вирішити з
допомогою інформаційних технологій.
Становлення сучасної системи педагогічної, а саме
заочної освіти Великої Британії, відбувалося під впливом
певних зовнішніх факторів. Зокрема, друга половина ХХ
століття характеризується значними інтеграційними
процесами в Європі, тенденціями до створення єдиного
простору, Європейський експеримент, який розпочався у 50х роках, але твердо рухався до кінцевої мети – створення
Європейської єдності. Ще однією тенденцією є підняття
статусу заочної форми навчання через оновлення змісту
педагогічної підготовки вчителів ІМ у руслі формування
європейської єдності.
У наш час перспективи розвитку і шляхи вдосконалення системи освіти дорослих привертають усе більшу
увагу. Інтереси суспільного розвитку роблять необхідним
максимальне охоплення дорослого населення країни різними
видами навчання (заочною, вечірньою, дистанційною).
Швидке застаріння знань, поява нових і зникнення старих
професій змушує підвищити рівень освіти і кваліфікацій
дорослого населення впродовж усього періоду його життя.
У зв’язку з цим виникає зацікавленість заочною формою
навчання вчителів [2, с.10].
Усебічна оцінка і критичний аналіз основ цієї системи
освіти у Великій Британії є актуальними у зв’язку з
загостренням нагальних питань підвищення ефективності
освіти.
Ще приблизно 30 років тому, зазначають різні автори
(Kaye and Rumble, 1981; Holmberg, 1985; Villaroell, 1987),

поняття і термін „заочна освіта” були практично невідомі
багатьом спеціалістам у галузі освіти, але з тих пір стан
змінився [7,13,5]. Заочна освіта постійно вдосконалюється,
представляючи собою певну альтернативу традиційним
видам освіти. Та потенціал її досліджений ще не повністю.
Спершу звернімося до енциклопедичного визначення
поняття „заочна освіта” та варіантів його трактування у
інших словниках.
Заочна освіта – це вища або середня освіта, яку
здобувають у навчальному закладі без відриву від
професійної діяльності, переважно шляхом самостійної
роботи за встановленим навчальним планом [9, с.307].
«Заочное образование – форма организации ученого
процесса для лиц, сочетающих получение образования с
профессиональной трудовой деятельностью» [3, с.411].
Енциклопедія професійної освіти трактує [12, с.327]
заочну освіту як одну з форм безперервної освіти, що
отримала найбільше розповсюдження у системі вищої і
середньої спеціальної освіти, де студенти відвідують
короткий курс настановних лекцій. Хід подальшого
засвоєння навчання контролюється і спрямовується
викладачем
із
допомогою
перевірки
самостійно
виконуваних письмових робіт.
С.М. Вишнякова розглядає заочну освіту як «форму
организации учебного процесса для лиц, сочетающих
получения образования с профессиональной трудовой
деятельностью» [6, с.90].
Так, Е. Кей визначає такі характерні особливості,
властиві ЗО:
1. У ЗО діяльність того, хто навчається, і того, хто
навчає, роз’єднані у просторі і у часі.
2. У заочній формі навчання головною визначається
педагогічна діяльність навчального закладу, а не окремого
викладача. Курс такого навчання – це часто результат
спільних зусиль спеціалістів у певній галузі знань,
викладачів, редакторів, продюсерів і адміністраторів.
Навчальний заклад звичайно бере на себе відповідальність за
розповсюдження курсових матеріалів, оцінку роботи тих,
хто навчається, і організацію очних занять на місцях.
3. ЗО будується переважно на використанні технічних
засобів масової інформації. Пряме навчання застосовується
лише під час проведення консультацій, групових чи
лабораторних робіт.
4. Двосторонній зв’язок між тим, хто навчається, та
викладачем (тьютором). Тьютори звичайно виступають
ланкою, що поєднують навчальний процес із тим, хто
навчається, але не беруть участі у розробці навчального
матеріалу.
5. Більшість програм ЗО передбачають можливості для
регулярних або нерегулярних групових занять з участю
тьюторів, викладачів чи однокурсників, до того ж, з точки
зору педагогічних цілей, такі заняття плануються з
особливою ретельністю, оскільки їх проведення дорого
коштує. Тому в багатьох навчальних закладах
рекомендується використовувати ці сесії лише для
групових дискусій, розв’язання певних задач, колекційної
роботи, лабораторних / практичних занять.
Надалі Е. Кей зазначає, що великі заочні навчальні
заклади, які широко використовують інформаційні засоби,
змушені розробляти, виготовляти, зберігати начальний
матеріал як своєрідний «виробничий конвеєр» [7, с.72].
А. Вільярроель визначає ЗО як гнучку систему,
послугами якої можуть користуватися групи людей, у яких
внаслідок їхнього соціального статусу чи географічної
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віддаленості практично немає інших освітніх можливостей,
і виділяє чотири загальні особливості ЗО [5, с.49]:
Так, подавши тлумачення ЗО у вітчизняних та
зарубіжних дослідженнях, узагальнюємо їх у таблиці 1.
Таблиця 1 – Заочна освіта у вітчизняних і зарубіжних
дослідженнях
Педагогічний
словник
за редакцією
М.Д. Ярмаченка
Василевська І.В.

Холмберг Б.
Вільярроель А.

Кей Е.

Одна з форм безперервної освіти, що
отримала найбільше розповсюдження у
системі вищої і середньої спеціальної
освіти, де студенти відвідують короткий
курс настановних лекцій.
Навчання на відстані із застосуванням як
традиційних
прийомів
у
вигляді
виконання письмових робіт, так і останніх
досягнень інноваційних технологій (відео, CD-записів, локальних мереж, Інтернетконференцій, тощо).
Навчання без безпосереднього контакту з
викладачем з допомогою керованого
дидактичного діалогу.
Гнучка система, послугами якої можуть
користуватися групи людей, у яких
внаслідок їхнього соціального статусу чи
географічної
віддаленості
практично
немає інших освітніх можливостей.
Діяльність того, хто навчається, і того, хто
навчає, що роз’єднана у просторі і у часі.

Можемо зробити висновок, що вітчизняні автори
наголошують на тому, що ЗО має регламентований
характер, поєднує навчальний режим із професійною
діяльністю, інформаційні технології є допоміжним засобом
у процесі оволодіння знаннями, уміннями та навичками.
У зарубіжних джерелах зазначено, що ЗО – це
гнучкий, дидактично керований, раціональний метод
навчання інноваційного характеру; ЗО займає проміжне
становище із ДО, де інформаційні технології – основний
засіб навчання.
У нашому дослідженні ЗО визначається як сучасна
модифікована навчальна форма, що застосовується, як
правило, у системі професійної освіти з використанням
різних інтерактивних зв’язків (у тому числі, й
інформаційних технологій) викладачів і студентів.
Так, ЗО має інноваційний характер; її структури і
процедури, що застосовуються, знаходяться на стадії
переосмислення та відновлення; рівень її ефективності у
деяких країнах ще не досить високий; ЗО припускає
інший тип організації підготовки у порівнянні з
традиційною; стиль управління повинен відповідати його
основним характеристикам; залежність від зовнішніх
чинників є одночасно й її перевагою (дозволяє розширити
сферу охоплення населення заочною формою освіти), і
недоліком (ставить у залежність від різних установ і
організацій).
Взаємозалежність і взаємозв’язок країн і народів
сучасного світу, кардинальні зміни у науці та освіті
обумовлюють нагальну потребу у вивченні світового
досвіду у цій сфері. Фахівці будь-якої галузі науки та
практики прагнуть отримати якнайповнішу інформацію про
роботу своїх колег, запозичити їхні досягнення,
адаптувавши позитивні аспекти. Не є винятком й
професійна заочна підготовка вчителів як одна з
поширених форм у системі неперервної освіти.
Доцільно наразі обумовити значення, роль та особливості
ЗО у вирішенні цих проблем. Вона постійно викликає до себе
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підвищений інтерес. Та й оцінка ЗО ніколи не була
однозначною: від визнання до повного заперечення у звязку
із тим, що вона розглядається у світі як висока технологія,
що дає повноцінну освіту, ефективність полягає у поєднанні
великих тиражів високоякісних методичних матеріалів і
гнучкості інтересів студента.
ЗО, створена свого часу як доповнення до денної, набрала
сили й стала однією з форм набуття спеціальності чи
підвищення знань і кваліфікації. Така система освіти
практично незамінна для груп людей, вимушених
поєднувати професійну діяльність з навчанням. ЗО має свої
особливості – майже виключає адаптаційний період, який
повинен пережити спеціаліст на виробництві після
завершення навчального курсу на денному відділенні (як це
трапляється у більшості випадків); великий попит ЗО має у
тих спеціалістів, які володіють певними навичками
самостійної роботи і вже мають вищу освіту та
перекваліфіковуються відповідно до соціально-економічних
змін; для передавання інформації застосовуються сучасні
технічні засоби навчання; стимулювання двостороннього
зв'язку з метою отримання можливості для студента
консультуватися зі своїм тьютором.
Заочна освіта визнається зараз такою формою, яка
може задовольнити потреби в отриманні освіти більшої
частини тих, хто бажає, у порівнянні з традиційними
формами освіти.
Висновок. ЗО отримала всезагальне визнання і новий
імпульс у вирішенні своїх актуальних завдань:
вдосконаленні загальноосвітнього рівня населення,
розширенні доступу до більш високих рівнів освіти,
включаючи підготовку магістрів і докторів, підвищенні
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів у зв’язку з
переходом на нові технології виробництва.
Сучасна європейська освіта стала продуктивною, тобто
зорієнтованою на формування активності того, хто
навчається, перетворення його на суб’єкта цього процесу.
Студент-заочник стає творцем свого власного професійного
становлення, реалізуючи отримані знання на практиці. Так,
у ЗО можливість вчитися впродовж життя є вірогіднішою,
забезпечуючи таким чином вищий рівень та потенціал, аніж
у традиційної освіти.
На нашу думку, за умови ефективної організації, у
майбутньому саме ЗО не лише конкуруватиме з
традиційним університетом, а й в деяких випадках
випереджатиме його, завдяки:
 зміні політичних і соціальних пріоритетів, що вплинули
на поширення ЗО;
 збільшенню масовості студентів ЗО;
 доповненню
ЗО дистанційними інформаційними
засобами;
 модернізації змісту, форми і методів ЗО у підготовці
вчителів іноземних мов згідно з рекомендаціями Ради
Європи;
 створенню
ефективної організації ЗО у межах
безперервної освіти.
Заочна система освіти вчителів ІМ допоможе
особистості розвиватися впродовж усього життя людини, а
не короткого проміжку часу, заохочуючи поліваріантність
мислення, стимулюючи
безперервний професійний
розвиток і творчу діяльність. У перспективі заочна форма
освіти повинна стати постійним супутником людини,
необхідною умовою її всебічного і гармонійного
просування, що сприятиме появі нових досліджень,
повязаних із цією проблемою.
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AN INTERPTETATION OF THE TERM “PART-TIME EDUCATIONAL SYSTEM” IN THE FOREIGN
TEACHERS VOCATIONAL ACTIVITY OF GREAT BRITAIN
The article deals with the usage of the term “part-time educational system” in the process of getting degree for the British foreign
languages teachers. The perspectives of this educational system are focused on. The British priority trends of the part-time
educational system of the foreign language teachers and its perspectives are defined.
The attempt of interpreting the meaning and the analysis of the educational basics in Great Britain which seem to be up-to-date
for the promotion of the Ukrainian higher education quality was done.
The article presents an overview of the the term “part-time educational system” of future teachers of foreign languages in the
context of European requirements and reveals some general tendencies which can help to raise the level of the formation of
professional competence in the area of foreign language teaching. The authors analyse the main constituents of effective teacher
training level with due regard for the recommendations of the European Council and contemporary pedagogical research. The most
modern trends of the British part-time educational system for foreign languages teachers are revealed.
It was concluded that part-time form of studying reveals a very effective means of giving the people a possibility to improve
during all life stipulating an eternal professional development and creativity. In the prospects it should be the constant partner of the
human being for molding new knowledge and harmonically promotion.
Key words: the part-time educational system, foreign languages teachers training, Great Britain, trends, perspectives, potencies.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглядається професійна компетентність викладача мистецьких дисциплін як рівень його
професійної успішності, що охоплює наукові пошуки, суто викладацьку діяльність, методичну роботу,
виховний та організаційний вплив на учнів (студентів), самовдосконалення. У роботі здійснено аналіз
методологічної та психолого-педагогічної літератури, на основі якого: уточнено сутність понять
«компетентність», «професійна компетентність викладача мистецьких дисциплін». Проаналізовано
особливості змістового та структурного наповнення професійної компетентності викладача мистецьких
дисциплін. Представлені різні підходи щодо основних компонентів досліджуваного феномену.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, структура професійної компетентності
викладача мистецьких дисциплін.
Постановка проблеми. Сучасний стан культурного
розвитку молоді знаходиться в складній соціокультурній
ситуації, оскільки постійно зазнає впливу нових
цінностей, різноманітних культурних форм, стилів і
напрямів. У зв’язку з цим система освіти не може
обмежуватися тільки трансляцією культурних норм і
готового наукового знання. Її призначення полягає у
вихованні особистості, здатної орієнтуватися в
складному соціокультурному просторі, відрізняти
культуру від псевдокультури й на основі цього набувати
власної системи загальнолюдських та художньоестетичних цінностей. Таку особистість здатен
підготувати педагог, який володіє ініціативністю,
мобільністю, креативністю, готовністю до постійного
професійного розвитку та самовдосконалення, активного
втілення власних задумів у матеріалі різних видів
мистецтва. Невід’ємною ознакою професіоналізму
викладача є його компетентність.
Теоретичні положення компетентнісного підходу
обґрунтовано у працях І.Беха, Л.Алексєєвої, А.Байденко,
Н. Бібик, Т. Браже, І. Зазюн, І. Зимньої, І. Єрмакова,
О. Овчарук, І. Родригіна, А. Маркової, А. Хуторського
та ін. Вивченням фахових компетентностей вчителів
мистецьких дисциплін займалися Л. Масол, Г. Падалка,
О.Ростовський, Г.Сотська, О.Рудницька, О.Щолокова та ін.
Мета роботи – теоретично обґрунтувати сутність та
структуру професійної компетентності викладача
мистецьких дисциплін.
Виклад основного матеріалу. Новим концептуальним
орієнтиром, який породжує безліч дискусій як на
міжнародному рівні, так і на рівні окремих країн, став
компетентнісно орієнтований підхід в освіті. Він означає
поступову переорієнтацію системи освіти з прямого
надання знань і формування умінь і навичок на
створення умов для оволодіння компетенціями.
Перехід до нового компетентнісно-орієнтованого
підходу до змісту освіти обумовлений такими
основними чинниками:

По-перше, система освіти, що була орієнтована на
оволодіння
сукупністю
знань
і
задовольняла
індустріальне суспільство ХХ сторіччя, перестала
відповідати потребам сучасного інформаційного
суспільства, яке швидко змінюється й розвивається.
Традиційна освіта забезпечувала фахівців задовільним
рівнем знань, певними вміннями. Проте з розвитком
інформаційних технологій ці вміння почали втрачати
своє значення. У суспільстві ХХІ століття виникла
потреба у відповідальних, ініціативних спеціалістах, які
б використовували знання у процесі прийняття
обґрунтованих рішень, самостійно й ефективно
розв’язували економічні, політичні й соціальнокультурні проблеми.
По-друге, сучасний розвиток суспільства значною
мірою залежить від інтелектуального і духовного
розвитку особистості. Людський фактор стає неодмінною
умовою функціонування сучасної економіки, політики,
культури. Саме тому одним з пріоритетних завдань
формування особистості є набуття нею компетентності [6].
Українські вчені по-різному тлумачать поняття
компетентності. Найбільшого поширення у вітчизняній
науковій літературі набуло визначення компетентності
як «сукупності знань і вмінь, необхідних для ефективної
професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати
наслідки професійної діяльності, використовувати
інформацію» [1, с.123].
Н. Кузьміна характеризує «компетентність» як
готовність на професійному рівні виконувати свої
посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних
теоретичних надбань і кращого досвіду, наближення до
світових вимог та стандартів [4, с.125]. Ф. Шаріпов
«компетентність» розглядає як сукупність рис
(характеристик) особистості, що дозволяють їй якісно
виконувати визначену діяльність, що спрямована на
вирішення проблем (задач) в якійсь галузі [14, с.73].
О.Тищенко вважає, що компетентність – це сукупність
новоутворень, знань, системи цінностей та відносин, що
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сприяють створенню ціннісно-смислових, поведінкових,
мотиваційних,
емоційно-вольових,
когнітивних
результатів діяльності особистості [13].
З позиції мистецької освіти, на думку А. Козира,
компетентність визначається як сума психологопедагогічних та мистецтвознавчих знань, умінь та
навичок, творчого використання цінного досвіду, теоретикоприкладної готовності до його використання [4, с.53].
Слід
відмітити,
що
поряд
з
поняттям
«компетентність» у нормативно-правових документах
щодо освіти України, наукових джерелах застосовується
й категорія «компетенція». При цьому іноді відбувається
ототожнення термінів «компетентність» і «компетенція».
Вивчення
психолого-педагогічних
джерел
(Н. Бессараб, В. Введенський, З. Зєєр, Н. Островерха,
О. Овчарук, А. Хуторський та ін.) свідчить про те, що
аналізу співвідношення понять «компетентність» і
«компетенція» фахівцями приділяється багато уваги. На
сьогодні до визначення і співставлення цих категорій
існують такі основні підходи:
– розгляд компетентності й компетенції на різній
основі (Г. Селевко, Н. Кузьміна, А. Хуторський та ін.).
Зокрема, ключовим словом для компетентності може
виступати «здатність» (Т. Шамова і З. Зєєр), для
компетенції – «коло повноважень», «соціальна вимога»
(А. Хуторський);
– компетентність і компетенція розглядаються як
синонімічні, для яких ключовим словом може виступати,
наприклад «здатність» (В. Гриньова, Н. Коломінський,
О. Мармаза, М. Поташник, Р. Шаповал та ін.);
– компетенція
визначається
як
складова
компетентності: компетенція як коло повноважень
особистості є похідним, більш вузьким поняттям, ніж
компетентність. У межах своєї компетенції людина
може бути компетентною або некомпетентною в певних
питаннях, тобто мати або не мати чи набути
компетентності в певній сфері (К. Белая, А. Бондаренко,
Н. Єрмак, А. Хуторський та ін.).
Ми поділяємо третій підхід, відповідно до якого
компетентність означає володіння компетенцією, що
включає особистісне ставлення людини до неї і
предмету діяльності.
До визначення сутності професійної компетентності
існує достатньо широкий спектр підходів, а саме:
 співвідношення
об’єктивно необхідних знань,
умінь, психологічних якостей, якими володіє вчитель, та
їх вплив на процес і результат педагогічної діяльності;
достатньо високий рівень здійснення педагогічної
діяльності, педагогічного спілкування, реалізації
особистості вчителя [7, с.8];
 поєднання
когнітивного
і
процесуального
компонентів (знань, умінь, навичок), що дозволяє
людині не лише розуміти сутність проблеми, але й уміти
практично її розв’язувати; поглиблене знання предмета
або засвоєне вміння; опис реального рівня підготовки
фахівця, якого відрізняє здатність критичного мислення
(спроможність серед розмаїття рішень обрати найбільш
оптимальне, аргументовано відкидаючи хибні рішення,
піддаючи сумнівам ефективність); постійне оновлення
знань, удосконалення вмінь [15, с.79];

 сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної
професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати
наслідки професійної діяльності, використовувати
інформацію [1, с.149];
 єдність
теоретичної й практичної готовності
вчителя до здійснення педагогічної діяльності,
характеристика його професіоналізму [2, с.40].
У ході наукового пошуку з’ясовано, що при
дослідженні професійної компетентності викладача
виділяють підходи:
1) процесуальний (Н. Кузьміна), який передбачає:
дослідження якості підготовки до навчально-виховного
процесу (гностичний і конструктивний компоненти);
дослідження діяльності викладача в навчальновиховному процесі (комунікативний і організаторський
компоненти); дослідження контрольно-діагностичної
діяльності викладача (рефлексивний компонент);
2) особистісний (В. Шувалов, Є. Рогов, Б. Ананьєв,
О. Щербаков), що включає: оцінювання знань і вмінь
викладача; мотиваційний компонент; професійнозначущі особистісні якості педагога;
3) процесуально-особистісний (комплексний) підхід
(А. Маркова), що включає дослідження: педагогічних
(процесуальних) умінь викладача; результатів праці
викладача (навченість і вихованість студентів);
4) результативний підхід (І. Лернер, М. Скаткін,
В. Раєвський) передбачає дослідження результативності
освітнього процесу, що складається із ступеня засвоєння
учнями змісту навчальних програм; набуття ними
досвіду репродуктивної і творчої діяльності в межах
конкретного навчального предмету; зміни емоційноціннісного ставлення особистості до змісту навчального
предмету і діяльності в певній галузі [11, с.215].
Дослідженню теоретичних та методичних засад
формування професійної компетентності викладача
присвячені наукові роботи С. Пальчевського. Професійна
компетентність педагога трактується вченим як розвиток
професійно значущих якостей, які змінюються та стають
мобільними, оперативними, адаптивними [8, с.60]. За
визначенням С. Пальчевського, професійна компетентність
включає теоретичну та практичну готовність викладача
до діяльності. Теоретична – потребує наявність у
викладача аналітичних, прогностичних, проективних та
рефлексивних умінь. Практична готовність викладача
включає організаторські (мобілізаційні, інформаційні,
розвивальні, орієнтаційні) та комунікативні уміння.
Я. Сікора розглядає професійну компетентність
викладача як систему знань, умінь, особистісних
якостей, формування та розвиток яких дозволить
розв’язувати типові професійні задачі, а також
проблеми, що виникають у реальних ситуаціях
педагогічної діяльності, що передбачає здатність
учителя до професійного та особистісного зростання
[12, с.206].
А. Козир висловлює думку, що професійна
компетентність викладача мистецьких дисциплін
повинна включати: широку ерудицію в галузі художньої
культури, педагогіки, психології, мистецтвознавства,
естетики; володіння практичними уміннями й навичками
(педагогічними, психологічними, хормейстерськими,
інструментально-виконавськими,
хореографічними,
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художніми, акторськими); сформованість особистісних
якостей та здібностей, необхідних для успішного
здійснення функцій викладача мистецьких дисциплін –
педагогічних (толерантність, комунікативність, організаторсько-конструктивні здібності, зосередженість, тактовність,
витримка, здатність до емпатії, ідентифікації); фахових [3].
У результаті науково-теоретичного аналізу досліджуваної
проблеми
сформульовано
авторське
визначення
професійної компетентності викладача мистецьких
дисциплін як складної багаторівневої характеристики
особистості фахівця мистецької спеціальності, що
включає відповідні знання, уміння, навички, професійноособистісні якості та мотивацію до мистецькопрофесійної діяльності.
Вивчення існуючих наукових підходів до розуміння
професійної компетентності фахівця дало можливість
визначити категорію «професійна компетентність викладача
мистецьких дисциплін» як системну, інтегровану
властивість
професіонала,
що
складається
з
взаємопов’язаних
компонентів.
Проблема
змісту
професійної компетентності фахівця у вітчизняній
педагогіці не є новою; численні науковці прагнули
встановити
основні
компоненти
професійної
компетентності з метою їх детального аналізу та
визначення способів впливати на розвиток цього
феномена.
Український вчений М. Михаськова до структури
професійної
компетентності
включає
наступні
компоненти:
– когнітивний компонент (визначається необхідністю
накопичення системних фахових знань, які є
теоретичною й методичною основою ефективної
діяльності вчителя);
– практично-творчий компонент включає сукупність
художньо-естетичного досвіду, виконавських умінь,
творчої самостійності. Цей компонент зумовлює
необхідність практичної реалізації набутого технологічного арсеналу в процесі навчальної діяльності;
– ціннісно-орієнтаційний компонент зумовлює необхідне
формування рефлексивних нормативно-регулятивних
механізмів (ціннісних орієнтацій, смаків ідеалів, мотивів)
оцінної діяльності, яка ґрунтується на прийнятій в
суспільстві системі нормативів та цінностей [5].
Заслуговує на увагу методологічна позиція
Т. Руденької щодо аналізу структурних компонентів
професійної компетентності викладача. Вчена виокремила в
складі професійної компетентності мотиваційний,
когнітивний, організаційно-діяльнісний та рефлексивнооцінний компоненти.
Мотиваційний компонент професійної компетентності
фахівців мистецьких спеціальностей умовно складається
з мотиваційної (вміщує мотиви, цілі, потреби, інтереси
фахівця) та емоційно-ціннісної (передбачає комплекс
професійних та особистісних цінностей, творчу
професійну діяльність) складових.
Формування мотиваційного компонента нерозривно
пов’язане з комплексом професійних знань, які
відображаються в змісті когнітивного компонента
професійної компетентності викладача мистецьких
дисциплін. Комплекс професійних знань викладача
вміщує: знання предметів психолого-педагогічного
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циклу та способів їх отримання; знання основ історії та
теорії культури; знання специфіки народної художньої
творчості; знання основ композиції та рисунка; основ
дизайну;
знання
основ
режисури,
акторської
майстерності, основ хореографії, технологій, соціальнокультурного проектування та художньо-видовищних
методик.
Організаційно-діяльнісний компонент передбачає
наявність у викладача професійних умінь і навичок, які
реалізуються у процесі практичної мистецької
діяльності. Цей компонент включає сукупність
художньо-естетичного досвіду, творчої самостійності;
зумовлює необхідність практичної реалізації набутого
технологічного арсеналу в процесі митецької діяльності.
Рефлексивно-оцінний
компонент
професійної
компетентності викладача передбачає, з одного боку,
потребу в самоаналізі й самоспостереженні своєї
професійної діяльності та підготовки до неї; з іншого –
стійку мотивацію на самовдосконалення, адекватну
оцінку рівня своїх творчих здібностей та професійних
можливостей [10, с.130-135].
У професійній компетентності вчителя Г. Падалка
визначила такі компоненти, як мотиваційний,
когнітивний, емоційний, оцінний і діяльнісно-творчий.
Мотиваційний компонент виражає прагнення особистості
до творення добра і справедливості, мистецького
самовдосконалення. Когнітивний компонент передбачає
спрямованість особистості до пізнання світу і себе у
ньому; до розширення мистецької обізнаності, поза якою
важко собі уявити ефективність професійної майстерності
вчителя. Емоційний компонент визначається загостреністю
почуттів, високою розвиненістю емоційної сфери
людини; передбачає здатність особистості до глибокого
переживання духовних цінностей, втілених в художніх
образах. Оцінний компонент – виражає спроможність до
самостійної оцінки життя, здатність не сприймати все на
віру, не підкорятись сліпо авторитарним думкам, а
самому розмірковувати над смислом буття, життєвих і
мистецьких цінностей. Діяльнісно-творчий компонент
стосується можливості не тільки споживати, а й діяти,
творити, втілювати в життя власні переконання, містить
орієнтири самореалізації особистості педагога в процесі
мистецької діяльності [7, с.33].
З урахуванням окреслених теоретичних конструктів
професійної компетентності, О. Сунгурова досліджуваний
феномен узагальнено визначає як багатоскладову
систему, що об’єднує такі елементи:
– підсистема професійних знань як логічна системна
інформація основного матеріалу, що стосується
професійної діяльності, зафіксована у свідомості;
– підсистема професійних умінь як психічних
утворень, що полягають у засвоєнні людиною способів
та методів професійної діяльності;
– підсистема професійних навичок – система дій,
сформована в процесі накопичення досвіду та доведена
до автоматизму;
– підсистема індивідуально-психологічних особливостей
фахівця – поєднання різних структурно-функціональних
компонентів психіки, які визначають індивідуальність,
стиль професійної діяльності, поведінку, і виявляються у
професійних якостях особистості;
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– підсистема професійного розвитку, яка обумовлює
потребу фахівця в постійному самовдосконаленні [9,
с.334-335].
Висновки. Узагальнення вище наведених визначень
дозволяє зробити висновок про те, що професійна
компетентність як інтегроване особистісне утворення на
засадах теоретичних знань, практичних умінь, значущих
особистісних якостей та досвіду обумовлює високий
рівень професійної діяльності й самоорганізації
викладача мистецьких дисциплін. Передбачається
продовження наукового пошуку за такими напрямами:
вдосконалення змісту, форм, методів і технологій
підготовки викладачів мистецьких дисциплін, розробка
навчально-методичного забезпечення з урахуванням
особливостей реалізації компетентнісного підходу.
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER OF ARTISTIC DISCIPLINES
The article deals with the professional competence of the teacher of artistic disciplines as a level of his professional
achievement, covering scientific research, teaching activity itself, methodical work, educational and organizational influence
on pupils (students), self-improvement. The paper analyzes methodological, psychological and pedagogical literature, on the
basis of which: the essence of the concepts of "competence", "professional competence of the teacher of artistic disciplines" is
specified. The peculiarities of the content and structural filling of the professional competence of the teacher of artistic
disciplines are analyzed. Different approaches to the main components of the phenomenon are presented.
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O REFORMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE:
OSZACOWANIE PREFERENCJI STUDENTÓW W PROCESIE
ZDOBYWANIA WIEDZY
Głównym celem przeprowadzonych badań naukowych było oszacowanie preferencji studentów w procesie zdobywania
wiedzy (wykłady). Artykuł daje odpowiedź na następujące pytanie badawcze: „Jak się uczyć?” w warunkach
przeprowadzanej reformy szkolnictwa wyższego.
Statystycznie udowodniono, że studenci wypowiedzieli się jednoznacznie za prezentacją multimedialną jako metodą
„przekazywania wiedzy”.
Wyniki badań mogą okazać się przydatne na etapie wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego w RP, w tym
prawidłowego kształtowania kadry pracowników naukowo-dydaktycznych w systemie szkolnictwa wyższego.
Słowa kluczowe: edukacja, dydaktyka, sposób prezentowania wiedzy, preferencje studentów, Polska.

Analiza problemu. Aktualnie na terenie Polski są
przeprowadzane dwie reformy: szkolnictwa i szkolnictwa
wyższego [1]. Obie dotyczą zmian strukturalnych i nie
obejmują swoim zakresem zmian w sferze dydaktyki.
Podstawowe znaczenie dla dalszych rozważań w zakresie
problematyki nauczania, ma zdefiniowanie samego pojęcia
Dydaktyki – jest to część pedagogiki. Przedmiotem
dydaktycznych jest samo nauczanie [2].
Twórcą dydaktyki naukowej był Jan Comenius –
wskazany obszar pedagogiki zdefiniował jako uniwersalną
technikę nauczania. Z kolei w XVIII w. I. Pestalozzi,
szwajcarski nauczyciel kontynuował rozwój dydaktyki i
udokumentował system opracowanych zasad treningowych.
W XIX w. niemiecki pedagog I. Disterveg w „Przewodniku
dla nauczycieli niemieckich” zaproponowała zestaw
wymagań dla aktywacji procesu uczenia się [3].
Główne problemy dydaktyczne formułowane są w różny
sposób. Pierwsze kojarzone są z pytaniem o treść szkolenia i
edukacji; drugie, uważają, że jest to „myślenie studentów w
procesie studiowania”, czyli konkretny przedmiot; wreszcie
trzecia grupa podsumowuje dydaktykę w dwóch
retorycznych pytaniach [4]:
– „co uczyć ?”,
– „jak się uczyć ?”.
Dydaktyka to instytucjonalizacja procesów edukacyjnych,
które różnią się od siebie stosunkami ilościowymi studentów,
relacjami zbiorowymi i indywidualnymi form organizacji
studentów, stopniem ich autonomii i specyfiki zarządzania
nauczaniem i procesem edukacyjnym ze strony nauczyciela
akademickiego. Przede wszystkim należy wskazać na:
1) szkolenia indywidualne i edukację;
2) układ poszczególnych zadań;
3) układ seminariów i wykładów.
Wykład i seminarium, które ukształtowały się wraz z
pierwszymi uniwersytetami, mają głębokie korzenie
historyczne i praktycznie nie zmieniły się znacząco od czasu
ich powstania [4,5].
W dalszej części udzielimy odpowiedzi na postawione
wcześniej pytanie dotyczące dydaktyki „jak uczyć” studentów

na współczesnych uczelniach. Ważnym problemem
badawczym jest poznanie, postrzegania przez studentów
możliwości korzystania ze sprzętu audiowizualnego, technik
informatycznych w procesie uczenia się w porównaniu do
tradycyjnych metod przekazywania wiedzy [5].
Celem artykułu jest oszacowanie preferencji polskich
studentów w procesie zdobywania wiedzy (wykłady).
Przedstawienie materiału podstawowego
Metody badawcze.
Podstawowymi metodami badania były ankietowanie i
weryfikacja hipotez statystycznych [6] oraz dogmatyczną –
analizy aktów prawnych.
Główne pytanie badawcze to – Jakie metody uczenia się
na wykładach są preferowane przez studentów?
Respondenci posiadali możliwość wskazania jednej z
trzech możliwych odpowiedzi:
1. Wykładowca przygotował prezentację multimedialną
– student sporządza notatki ze slajdów.
2. Wykładowca wolno dyktuje – student pisze.
3. Wykładowca szybko mówi – student notuje.
W odpowiedziach na wskazany problem badawczy nie
wprowadzono odpowiedzi typu „wykładowca pisze na
tablicy kredą/markerem”, uznając, że ta forma prowadzenia
wykładów jest już stosunkowo przestarzała.
W
badaniu
uczestniczyli
studenci
kierunku
„Administracja” Akademii J. Długosza w Częstochowie
(AJD) oraz studenci kierunku „Zarządzanie w ochronie
zdrowia publicznego” na Politechnice Częstochowskiej (PCz).
Charakterystykę respondentów przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1
Liczba
respondentów
45
30
29

Kierunek
Administracja, 1 stopień
Administracja, 1 stopień
Zarządzanie w ochronie
zdrowia publicznego,
2 stopień

Forma
studiów
zaoczne
zaoczne
zaoczne

Uczelnia
AJD
PCz
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Metody statystyczne objęły trzy grupy respondentów:
– studenci kierunku „Administracja”, którzy wybrali ten
kierunek ze względu na zainteresowania, że posiadają oni
teoretyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji
publicznej;
– pracownicy administracji publicznej, którzy posiadają
praktyczne wyobrażenie o warunkach systemowego zarządzania
(np. władze lokalne) i znają podstawy teorii zarządzania;
– studenci kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia
publicznego”, którzy wybrali ten zawód ze względu na
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zainteresowania i posiadają teoretyczną wiedzę na temat
zarządzania.
W sumie w badaniu wzięło udział 104 respondentów.
Rezultaty.
Etap 1. Pierwotne i statystyczne profile.
Wyniki przetwarzania wstępnego i profile statystyczne
przedstawiono w Tabeli nr 2. W tym przypadku jako
„Liczbowy wskaźnik” pokazano wartości, które są
przypisane do każdej z wykonanych reakcji poniżej,
niezbędnej do obliczeń statystycznych.

Tabela nr 2
Nr

Nazwa

1
2
3

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

4

Liczbowy wskaźnik

Ilość udzielonych odpowiedzi
nr 1
nr 2
nr 3
42
1
2
30
0
0
22
7
0
0

Ze względu na niewielką liczbę wybranych odpowiedzi na
pytanie nr 3, zostały one wykluczone z oddzielnego
przetwarzania statystycznego. Wariant nr 3 połączono z nr 2 i
tym samym obie opcje stanowią alternatywę dla udzielonych
odpowiedzi nr 1. Z tego powodu na etapie weryfikacji hipotez
statystycznych, możemy rozważać tylko dwie alternatywy:
1. prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną
nie jest preferowane przez polskich studentów w procesie
zdobywania wiedzy.
2. prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną
jest preferowane przez polskich studentów w procesie
zdobywania wiedzy.
Ponadto,
na
podstawie
dwóch
alternatyw
zrealizowaliśmy weryfikację hipotez statystycznych.
Etap 2. Weryfikacja hipotez statystycznych w celu
określenia preferencji studentów.
Grupa 1.
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 2,
możemy obliczyć błąd standardowy ṠẊ = δх /(√n). Tak więc,
mamy dane surowe:
– całkowita objętość próbki n = 45,
– oczekiwanie Mx = 0,067,
– odchylenie standardowe statystyczne dla próbki
δx = 0,249.
– odchylenie standardowe statystyczne dla populacji
δx-1 = 0,252.
– błąd standardowy ṠẊ = 0,037.
Zerowe i alternatywne hipotezy przedstawiono w tabeli nr3.
Tabela nr 3
Hipoteza
zerowa Hipoteza zerowa brzmi:
zapisana w postaci:
- polscy studenci w procesie zdobywania
μ0 = 1,0.
wiedzy nie preferują prowadzenia
wykładów z prezentacją multimedialną.
Hipoteza alternatywna Hipoteza alternatywna brzmi:
zapisana w postaci:
- polscy studenci w procesie zdobywania
μ0 ≠ 1,0.
wiedzy
preferują
prowadzenia
wykładów z prezentacją multimedialną.

1

Мх

δх

δх-1

0,067
0,000
0,241

0,249
0,000
0,428

0,252
0,000
0,435

1

-

Obliczamy t-statystykę:
tstat = (0,067 – 1,0) / 0,037 = 25,216.
Następnie wykonujemy dwustronne sprawdzanie gdy
poziom kontroli 0,001. Bierzemy z t-tabela 9.1.1 wartość
3,558 [6, s. 42]. Bo t-statystyki (25,216) jest większe niż
wartość z t-tabela 9.1.1 (3,558), to obserwowana różnica
między statystycznych średnich Ẋ i wartością μ0 = 1,0 nie
może być spowodowane tylko przez przypadek. Odrzucamy
hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną:
prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną jest
preferowane przez polskich studentów w procesie
zdobywania wiedzy. Dlatego też przy poziomie weryfikacji
hipotez statystycznych (0,001), statystycznie udowodniono,
że polscy studenci w procesie zdobywania wiedzy preferują
prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną. Wynik
ten jest wysoce istotny statystycznie.
Weryfikację hipotez przeprowadzono osobno dla
pierwszej i trzeciej grupy respondentów. Przeprowadzenie
weryfikacji hipotez statystycznych dla drugiej grupy
respondentów matematycznie jest niemożliwe i nie ma
większego sensu, ponieważ wynik jest oczywisty: wariant
wykładów z prezentacją multimedialną.
Grupa 3.
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 2,
możemy obliczyć błąd standardowy ṠẊ = δх /(√n). Tak więc,
mamy dane surowe:
– całkowita objętość próbki n = 29,
– oczekiwanie Mx = 0,241,
– odchylenie standardowe statystyczne dla próbki
δх = 0,428.
– odchylenie standardowe statystyczne dla populacji
δx-1 = 0,435.
– błąd standardowy ṠẊ = 0,079.
Zerowe i alternatywne hipotezy przedstawiono w tabeli
nr 4.
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Tabela nr 4
Hipoteza
zerowa
zapisana w postaci:
μ0 = 1,0.
Hipoteza
alternatywna
zapisane w postaci:
μ0 ≠ 1,0.

Hipoteza zerowa brzmi:
- polscy studenci w procesie zdobywania
wiedzy nie preferują prowadzenia
wykładów z prezentacją multimedialną.
Hipoteza alternatywna brzmi:
- polscy studenci w procesie zdobywania
wiedzy preferują prowadzenie wykładów
z prezentacją multimedialną.

Obliczamy t-statystykę:
tstat = (0,241 – 1,0) / 0,079 = 9,608.
Następnie wykonujemy dwukierunkowe sprawdzanie
gdy poziom kontroli 0,001. Bierzemy z t-tabela 9.1.1
wartość 3,674 [6, s. 42]. Bo t-statystyki (9,608) jest większe
niż wartość z t-tabela 9.1.1 (3,674), to obserwowana różnica
między statystycznych średnich Ẋ i wartością μ0 = 1,0 nie
może być spowodowane tylko przez przypadek. Odrzucamy
hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną:
polscy studenci w procesie zdobywania wiedzy preferują
prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną.
Dlatego
przy
poziomie
weryfikacji
hipotez
statystycznych (0,001), statystycznie udowodniono, że
polscy studenci w procesie zdobywania wiedzy preferują
prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną. Wynik
ten jest wysoce istotny statystycznie.
Wnioski:
Uzyskane wyniki badawcze sugerują, że decyzja jest
właściwa około 99,9% przypadków, a nie jest właściwa
tylko w 0,1% przypadków [6, s. 75]. W tym aspekcie badań
uzyskujemy pewne wyniki oczekiwań studentów wobec
form przekazywania wiedzy na wykładach.
Dyskusja.
Czy uzyskany wynik jest prawidłowy? Czy to jest dużo
czy to jest mało, przesłuchać 104 respondentów?
Jako przykład, można powołać się na publikację
Guluţă M. [8]. Ankietę przeprowadzono wśród 50
respondentów i była to liczba wystarczająca, aby pokazać
korelację. Dlatego uważamy, iż liczba 104 respondentów
jest wystarczająca, aby uzyskać wiarygodne wyniki w
przeprowadzonym badaniu.
Na etapie weryfikacji hipotezy dotyczącej najlepszej
formy przekazywania wiedzy, nasze wyniki są wysoce
istotne statystycznie (0,001). Decyzja jest właściwa około
99,9% przypadków, a nie jest właściwa tylko w 0,1%
przypadków. W tym sensie mamy proces kontrolowanego
prawdopodobieństwa.
Wyniki uzyskane w badaniu nie mogą być traktowane
jako stała tendencja. Są one jednak autentyczne w zakresie
działalności dydaktycznej i powinny być wzięte pod uwagę
przy planowaniu jak również wdrażaniu reformy
szkolnictwa wyższego oraz prowadzeniu polityki kadrowej
na poszczególnych uczelniach.
Z analizy aktów prawnych dotyczących szkolnictwa
wyższego, jasno wynika, iż problematyka metod
prowadzenia wykładów na uczelniach wyższych jest
pozostawiona do regulacji wewnętrznych tych szkół [9].
Takie założenie ustrojowe należy uznać za zasadne.
Niewątpliwie głos tzw. „interesariuszy wewnętrznych”, czyli
studentów, w zakresie form prowadzenia wykładów

powinien być uwzględniany w praktyce. Wyniki badań
mogą być wykorzystane w nowych regulacjach poprzez
„zalecenie” w przepisach prawa określonych metod
prowadzenia wykładów, w szczególności poprzez
zastosowanie środków multimedialnych.
Podziękowania.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w roku 2017
na dwóch uczelniach w Polsce, przy jednoczesnym wsparciu
Międzynarodowego Zespołu Naukowo-Badawczego (Rosja,
Polska, Serbia, Białoruś, Ukraina). Badania sfinansowano z
grantu badawczego „Generowanie i doskonalenie
mechanizmu
zrównoważonego
rozwoju
systemów
ekonomicznych” (numer rejestracyjny stan 0114U006192,
Ukraina, Dniepropietrowsk).
Autorzy dziękują studentów, którzy uczestniczyli w badaniu.
Efekty
1. Badania
wykazały
jednoznaczne
preferencje
studentów w procesie zdobywania wiedzy. Statystycznie
udowodniono, że polscy studenci w procesie zdobywania
wiedzy preferują prowadzenie wykładów z prezentacją
multimedialną. Wynik ten jest ważny statystycznie.
2. Wynik
badania – preferencje
studentów
do
pozyskiwania wiedzy w formie prezentacji multimedialnych
na wykładach – może być wykorzystany w trakcie reformy
szkolnictwa
wyższego.
Niewątpliwie
głos
tzw.
„interesariuszy wewnętrznych”, czyli studentów, w zakresie
form prowadzenia wykładów powinien być uwzględniany w
praktyce. Wyniki badań mogą być wykorzystane w nowych
regulacjach poprzez „zalecenie” w przepisach prawa
określonych metod prowadzenia wykładów, w szczególności
poprzez zastosowanie środków multimedialnych.
3. Uzyskane wyniki, między innymi, mogą być
wykorzystywane w bieżącej działalności zarządzania
procesami edukacyjnymi dla tworzenia programów i
szkolenie kadry pedagogicznej.
4. Następnym celem jest przeprowadzenie podobnego
badania na innych uczelniach w Polsce oraz w innych krajach.
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ABOUT THE REFORM OF HIGHER SCHOOL IN POLAND:
THE PREFERENCES OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS
The main purpose of the research was to identify preferences of students in learning process (lecture). The article provides
an answer to the following research question: "How to teach?" in the context of higher education reform.
Statistically proven that students spoke clearly for electronic presentation as a method of "knowledge delivery".
The results of the study may be useful for the reform of higher school in Poland, including a professional development of
research and teaching staff.
Key words: education, didactics, the way of lectures, student preferences, Poland.

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

130
УДК 378.147

Омельяненко Н.В.,
доцент, к.психол.н., доцент кафедри іноземних мов Кіровоградської льотної академії
Національного авіаційного університету, n_omelianenko@ukr.net
Україна, м. Кропивнцький

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Автор презентує досвід використання веб-квестів як однієї з ефективних технологій формування
мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення професійної (авіаційної)
англійської мови. Запропоновані веб-квести таких видів: переказ, планування та проектування,
самопізнання, компіляція, аналітична задача, головоломки, консенсус, журналістське розслідування,
творчий веб-квест. Використання веб-квестів забезпечує: автентичне введення навчального матеріалу;
формування професійної мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців авіаційної галузі на основі
ознайомлення із реальними ситуаціями планування, виконання й управління польотами; стимулювання до
мовленнєвої співпраці, підвищення впевненості у власних силах.
Ключові слова: фахівці авіаційної галузі, мовленнєва компетенція, веб-квест, авіаційна англійська мова.

Постановка проблеми. Зростання інтенсивності
міжнародних польотів і розширення зв’язків України зі
світовою спільнотою висуває все більш високі вимоги до
підготовки фахівців авіаційної галузі. Особливої
важливості набуває питання володіння авіаційними
фахівцями іноземною (англійською) мовою. Програма з
іноземної (англійської) мови для авіаційних вищих
навчальних закладів передбачає розвиток у курсантів
мовленнєвої компетенції, під якою розуміють уміння
користуватися лінгвістичною системою з метою
спілкування відповідно до ситуації.
Володіння
мовленнєвою компетенцією є важливою складовою
професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної
галузі, оскільки англійська мова є міжнародною мовою
авіації та однією з робочих мов Міжнародної організації
цивільної авіації (ICAO), від рівня володіння якою
залежить безпека і надійність польотів.
Проблеми розвитку мовлення людини глибоко
досліджені у психології та психолінгвістиці, зокрема
розглядаються питання мовної свідомості (Н. Уфімцева,
Т. Ушакова), мовної картини світу та мовленнєвої
діяльності (О.Леонтьєв), мовної особистості (Ю.Караулов).
Зокрема, Н.Хомським введене поняття «мовна компетенція»,
що визначається як внутрішня ментальна граматика
індивіда [1]. З цим феноменом тісно пов'язане поняття
мовленнєвої компетенції, що, на думку О. Залевської,
передбачає суб'єктивно вироблене індивідом знання
правил використання мовних знаків в результаті
привласнення і переробки загальноприйнятих правил [2].
Питання мовленнєвої підготовки майбутніх пілотів,
авіадиспетчерів,
фахівців
з
аеронавігаційного
забезпечення і планування польотів досліджувалися
А. Вітряком, Л. Герасименко, А. Личук, О. Москаленко,
В. Півень, Є. Токар, І. Файнман та ін.
Задля досягнення мети формування мовленнєвої
компетенції майбутніх фахівців авіаційної галузі
ефективним є використання технологій навчання, що
спираються на інформаційно-комунікаційні технології
(ІКТ). Питанням використання ІКТ у формуванні
мовленнєвої компетенції фахівців різних напрямів
підготовки присвячені дослідження О. Захарчук-Дуке,

Т. Коробейнікова, Н. Ляміна та ін. Як підкреслює
І. Мінаєва, інтеграція Інтернет-ресурсів у навчальний
процес є унікальною можливістю навчання іноземної
мови, що відповідає запитам сучасного суспільства та має
перспективи розширення у системі викладання в
немовному ВНЗ [3]. Проте, залишається мало
дослідженою
проблема
використання
технологій
навчання, що спираються на інформаційно-комунікаційні
технології, у процесі формування мовленнєвої компетенції
майбутніх фахівців авіаційної галузі із урахуванням
специфіки вивчення професійної (авіаційної) англійської
мови. Однією із таких технологій навчання є технологія
веб-квесту, розробка та результати впровадження якої
знаходимо у дослідженнях Р. Гуревич, С. Іць, М. Кадемії,
О.Можаровської, Н.Щерби та ін. На думку цих науковців,
веб-квести є інноваційними ресурсно-орієнтованими
технологіями навчання, основною метою застосування яких
є самостійний пошук студентами необхідної для навчання
інформації; вони проходять повний цикл мотивації від
уваги до задоволення, ознайомлюються з автентичним
матеріалом, який дозволяє досліджувати, обговорювати й
усвідомлену конструювати нові підходи в контексті
проблем реального світу.
Мета статті – презентувати досвід використання
веб-квестів як однієї із ефективних технологій
формування мовленнєвої компетенції
майбутніх
фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення
професійної (авіаційної) англійської мови.
Виклад основного матеріалу. Веб-квест дослідниками
розглядається як проблемне завдання з елементами
рольової гри, для виконання якої використовуються
інформаційні ресурси Інтернету (Р.Гуревич та М.Кадемія
[4]), як освітній сайт чи інтернет-ресурс, створений для
організації самостійної дослідницької роботи учасників
освітнього процесу, що містить елементи рольової гри,
проблемне завдання з певної теми та гіперпосилання на
різні веб-ресурси для опрацювання інформації,
знайденої в Інтернеті (І. Морквян [5]).
Ми притримуємось думки, що веб-квест у процесі
вивчення професійної (авіаційної) англійської мови – це
технологія навчання, що ґрунтується на використанні
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інформаційних ресурсів Інтернету і передбачає
пошукову діяльність курсантів з метою оволодіння
знаннями та вміннями оперування мовними одиницями.
На основі класифікації веб-квестів, що запропонована
Б.Доджем [6], ми розробили та апробували веб-квести, які
є ефективними у процесі вивчення авіаційної англійської
мови майбутніми фахівцями у процесі формування їхньої
мовленнєвої компетенції як основи ведення надійного
радіообміну, забезпечення безпеки планування і підготовки
польоту, управління польотом і його виконання.
Найпростішим для курсантів льотного навчального
закладу є веб-квест-переказ, що передбачає демонстрацію
розуміння теми на основі подання матеріалів з різних
джерел в новому форматі. Ми пропонуємо курсантам
адреси сайтів авіапідприємств, авіакомпаній, на основі
ознайомлення із матеріалами, що подані англійською
мовою, майбутні фахівці повинні представити
інформацію про авіакомпанію, відділ управління
польотами, службу руху, злітно-посадкову смугу тощо.
Прикладом такого веб-квесту є розробка презентацій на
тему «The Most Dangerous Runways for Landing».
У процесі підбору матеріалу для веб-квестів ми
широко використовуємо сайти авіакомпаній, що дає
можливість отримувати точну інформацію із джерел, які
відображають особливості професійної ситуації в різних
країнах. Курсанти мають можливість оволодівати
професійною лексикою, типовою для тих чи тих
авіакомпаній. При цьому ми враховуємо автентичність
текстів, наповненість лексикою, що вивчається,
наявність інформації, що є професійно значущою для
фахівців певного спрямування.
Веб-квест планування та проектування спонукає
курсантів не лише зрозуміти інформацію, яку вони
отримали на запропонованих сайтах, але й розробити
проект на основі заданих умов. Наприклад, ми
пропонуємо курсантам ознайомитися на сайті
Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з
інформацією про правила здійснення авіаперевезень
тварин. На основі ознайомлення з цією інформацією
перед ними стоїть завдання розробити алгоритм дії
авіапасажира, який бажає транспортувати собаку певної
породи до країн Європейського Союзу (Японії, Африки
тощо). Для отримання додаткової інформації курсанти
здійснюють перехід до сайтів, які відображають
специфіку транспортування собак у цих країнах.
Зацікавлюють студентів веб-квести, що спрямовані на
самопізнання, зокрема, на визначення рівня володіння
предметними знаннями, що набувають специфічного змісту
у структурі мовленнєвої компетенції фахівця авіаційної
галузі, який забезпечує безпеку учасників польоту. Це – не
лише знання про мову, мовні одиниці, правила оперування
ними, а й готовність до спілкування, що здійснюється на
основі лексико-термінологічних «заготовок», мовних
кліше, застосування яких є обов'язковим, відповідно до
вимог ведення радіообміну, а також і вміння спілкуватися
англійською мовою спонтанно і вільно, точно
формулювати свої думки у ситуаціях професійної взаємодії
з носіями англійської мови та учасниками повітряного
руху, для яких англійська мова не є рідною. У документах
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)
підкреслюється, що інформація і вказівки, які передаються
в радіообміні, «мають життєво важливе значення для
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забезпечення та швидкої експлуатації повітряного
судна» [7]. Прикладом спрямованого на самопізнання
веб-квесту є пропозиція переглянути матеріали сайтів,
які мають завдання для перевірки рівня володіння
англійською мовою у зв'язку із перспективою
подальшого навчання чи професійної діяльності.
Зокрема, курсанти ознайомлюються із тестами TOEFL
(Test of English as a Foreign Language), ESOL (English for
Speakers of Other Languages), IELTS (International English
Language Testing System), ICAO Rating. Наступним
кроком є виконання пробних тестів в режимі on-line. В
залежності від якості виконання таких завдань курсанти
розробляють індивідуальну програму самовдосконалення
володіння англійською мовою. Також ми пропонуємо
переглянути і попрацювати в соціальних мережах для
спілкування із іноземними курсантами авіаційних
навчальних закладів.
Веб-квест – компіляція спрямований на трансформацію
формату інформації, отриманої з різних джерел: У
нашому досвіді ми пропонуємо веб-квести на такі теми:
«The Most Unusual Airports Around the World», який
передбачає створення віртуальної виставки, що презентує
аеропорти, які мають особливості розташування (гірська
місцевість, близьке розміщення злітно-посадкової смуги
до міста, велика ймовірність бокового вітру при посадці),
конструкції, погодних умов та доступності.
Творчий веб-квест створює основу для включення
курсантів у творчу діяльність в певному жанрі, що
відповідає специфіці майбутньої професійної діяльності.
Зокрема, для майбутніх пілотів ми пропонуємо веб-квест
на тему «Fuel-efficient Aircraft of the Future», виконуючи
який вони створюють проекти альтернативних видів
палива, можливостей використання інших видів
транспорту для перевезення пасажирів з метою збереження
довкілля. Виконання такого веб-квесту здійснюється на
основі ознайомлення із сайтами, на яких обговорюється
негативний вплив авіації на довкілля. Виконання
творчих веб-квестів ми супроводжуємо тренувальними
лексико-граматичними вправами на основі мовленнєвого
матеріалу, що використовується у веб-квесті.
Веб-квест як аналітична задача спрямований на пошук
та систематизацію інформації. Наприклад, ми пропонуємо
ознайомитися з аудіозаписами ведення радіообміну при
виконанні реальних польотів (зокрема, за адресою
www.liveatc.net), порівняти різні акценти мовців,
фразеологічні кліше ведення радіообміну в різних
країнах, особливості сприйняття інформації, виходячи з
реакції того, хто слухає, і як результат, систематизувати
типові труднощі сприймання мовлення англійською
мовою комунікантами, для яких вона не є рідною.
Прикладом веб-квесту – головоломки, детективу у
нашому досвіді є веб-квест, що передбачає ознайомлення із
висновками експертних комісій, журналістських розслідувань,
які намагалися встановити причини авіаційній випадків та
катастроф. Зацікавив курсантів веб-квест, у якому вони
повинні були зробити висновки на основі суперечливих
фактів щодо причин катастрофи літака South African 295 в
1987 році. Такі висновки можна зробити лише гіпотетично,
тому що до цього часу немає остаточного рішення.
У процесі виконання веб-квесту «Lowcost Airlines in
Ukraine» курсанти, спираючись на інформацію, отриману
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із веб-сайті аеропортів України та авіакомпаній, повинні
виробити рішення з гострої проблеми входження лоукостів у
повітряний простір країни. Майбутні фахівці авіаційної
галузі реалізують ідею веб-квесту-консенсусу, оскільки така
нагальна проблема для авіаційного ринку викликає багато
дискусійних питань щодо доцільності, вартості, регулярності
впровадження діяльності таких авіакомпаній. В процесі
прийняття такого рішення курсанти розвивають уміння та
навички вести дискусію, підбирати слушні аргументи,
використовуючи авіаційну термінологію англійською мовою
відповідно до теми, автоматично застосовувати мовленнєві
зразки та кліше професійної англійської мови.
Веб-квест, що передбачає журналістське розслідування,
спирається на об’єктивний виклад інформації. Це,
наприклад, веб-квест «Passenger Problems», в якому
розглядаються та аналізуються випадки ненормативної
поведінки пасажирів під час польоту. Курсанти,
спираючись на англомовні сайти, подають приклади таких
випадків, виклад інформації про них в програмах новин.
Відбувається поділ думок і фактів, формулюється
загальний висновок щодо коректності поведінки пасажирів
та членів екіпажу в таких ситуаціях. Курсанти приходяться
до висновку, що часто причиною небезпечної поведінки
пасажирів є недостатнє розуміння ними інструкцій і
прохань членів екіпажу, висловлені англійською мовою, а
отже, необхідне володіння уніфікованою мовою,
зрозумілою для носіїв різних мов.
У процесі розробки та впровадження веб-квестів з
метою формування мовленнєвої компетенції майбутніх
фахівців авіаційної галузі ми спираємось на пропозиції
Б. Доджа щодо визначення ступеня реалізації поставлених
завдань: мотивуючу й пізнавальну цінність вступу;
проблемність, чіткість формулювання, пізнавальну цінність
теми завдання; точність опису послідовності дій при
виконанні
роботи;
релевантність,
розмаїтість
і
оригінальність інтернет-ресурсів; наявність допоміжних і
додаткових матеріалів для виконання завдань; адекватність
представлених критеріїв оцінки типу завдання, чіткість
опису критеріїв і параметрів оцінки, можливість виміру
результатів роботи [6].
Висновки. Використання запропонованих нами вебквестів у процесі вивчення авіаційної англійської мови
забезпечує автентичне введення навчального матеріалу,
формування професійної мовленнєвої компетенції майбутніх
фахівців авіаційної галузі на основі ознайомлення із
реальними ситуаціями планування, виконання й управління
польотами, стимулювання до мовленнєвої співпраці,
підвищення впевненості у власних силах.

Література
1. Хомский Н. Введение в формальный анализ естественных
языков / Н.Хомский, Д.Миллер.– М.: Едиториал УРСС, 2003. – 64с.
2. Залевская А.А. Введение в психолингвистику: [учебн. для студентов вузов] / Александра Александровна Залевская. – М.: Российский
государственный гуманитарный университет, 2000. – 328 с.
3. Минаева И.Р. Информационные технологии в образовании:
веб-квест / И.Р. Минаева // Наукові записки Ніжинського
державного університету ім. М. Гоголя. – Філологічні науки. –
2014. – Книга 3. – С. 222-227.
4. Гуревич Р.С. Веб-квест як інноваційна технологія у вищій і
середній школі / Р. Гуревич, М. Кадемія // Вісник ЛНУ імені
Тараса Шевченка. – 2011. – Ч. 1. – № 21 (232). – С. 36-45.
5. Морквян І. Формування інтелектуальних умінь майбутнього
вчителя інформатики при створенні освітніх ресурсів за
технологією веб-квест / І. Морквян // Обрій. – 2015. – № 1 (40). –
С. 81-84.
6. Dodge B. Creating WebQuests. 1999. – Retrieved from
http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html.
7. Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency
Requirements: Approved by the Secretary General and published under
his authority. – Second Edition. – International Civil Aviation
Organization. – 2010. – 150 p. – Retrieved from www4.icao.int/
aelts/uploads/icao%20doc9835%202nd%20edition.pdf.
References
1. Homskiy N. Vvedenie v formalnyiy analiz estestvennyih yazyikov
/ N.Homskiy, D.Miller. – M.: Editorial URSS, 2003.– 64s.
2. Zalevskaya A.A. Vvedenie v psiholingvistiku: [uchebn. dlya
studentov vuzov] / Aleksandra Aleksandrovna Zalevskaya. – M.:
Rossiyskiy gosudarstvennyiy gumanitarnyiy universitet, 2000. –328s.
3. Minaeva I.R. Informatsionnyie tehnologii v obrazovanii: vebkvest / I.R.Minaeva // NaukovI zapiski NIzhinskogo derzhavnogo unіversitetu im. M.Gogolya. – FIlologIchnI nauki.– 2014.– Kniga 3. – S. 222-227.
4. Hurevych R.S. Veb-kvest yak innovatsiina tekhnolohiia u vyshchii
i serednii shkoli / R. Hurevych, M. Kademiia // Visnyk LNU imeni
Tarasa Shevchenka. – 2011. – Ch. 1. – № 21 (232). – S. 36-45.
5. Morkvian I. Formuvannia intelektualnykh umin maibutnoho
vchytelia informatyky pry stvorenni osvitnikh resursiv za tekhnolohiieiu
veb-kvest / I. Morkvian // Obrii. – 2015. – № 1 (40). – S. 81-84.
6. Dodge B. Creating WebQuests. 1999. – Retrieved from
http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html.
7. Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency
Requirements: Approved by the Secretary General and published under
his authority. – Second Edition. – International Civil Aviation
Organization. – 2010. – 150 p. – Retrieved from www4.icao.int/
aelts/uploads/icao%20doc9835%202nd%20edition.pdf.

Omelianenko N.V.,
Candidate of Psychological Science, associate professor, associate professor of Foreign Languages Department of
Kirovograd Flight Academy of National Aviation University, n_omelianenko@ukr.net
Ukraine, Kropyvnytskyi
THE USE OF WEB-QUESTS IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCE
OF FUTURE AVIATION SPECIALISTS
The author presents the experience of using web-quests as one of the effective technologies of development of speech
competence of future aviation specialists in the process of studying Aviation English. The following types of web-quests are
suggested: retelling, planning and projecting, self-actualization, compilation, analytical task, brain-twisters, consensus,
journalistic investigation, creative web-quest. The use of web-quests ensures: authentic presentation of teaching material,
development of professional speech competence of future aviation specialists on basis of getting acquainted with real
situations of flight planning, flight operation and air traffic control; motivation to speech cooperation, self-assertion
improvement.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО КОМУНІКАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
У статті визначено та охарактеризовано систему принципів, які лежать в основі формування
професійно комунікативної культури. Висвітлено характерні риси зазначених принципів та специфіку їх
використання у процесі формування професійно комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів.
Ключові слова: професійно комунікативна культура, формування професійно комунікативної культури,
принципи, майбутні сімейні лікарі.
Постановка проблеми. Прогрес у галузі медицини
та зростання потреб суспільства у сфері охорони
здоров’я вимагає від сучасного фахівця-медика
професійної
компетентності,
що
відповідає
міжнародним стандартам. В таких умовах все більшого
значення набуває професійна комунікація лікарів, що
пронизує кожен крок взаємодії з пацієнтом і забезпечує
ефективне співробітництво з метою вирішення
поставлених терапевтичних завдань. У зв’язку з цим на
перший план виходить необхідність формування
професійно комунікативної культури майбутніх медиків.
Особливої актуальності ця проблема набуває в контексті
професійної підготовки сімейних лікарів, робота яких
передбачає інтенсивне та тривале спілкування з
пацієнтами, їх родичами, медичним персоналом.
Результати аналізу наукових джерел засвідчують, що
в сучасній педагогічній науці накопичено значну
кількість досліджень, присвячених проблемі формування
комунікативної культури майбутніх фахівців різних
галузей. Це роботи Л. Аухадєєвої, В. Барковського,
Н. Бітюцкої, А. Білоножко, О. Гаврилюк, К. Галацин,
С. Знаменської, Г. Максимовї, Е. Манжос, Г. Медведь,
М. Разорьонової, Л. Руденко, В. Садової, Л. Станкевич,
Ю. Ушачової та ін. Деякі аспекти даного питання у сфері
професійної підготовки майбутніх медиків висвітлено у
роботах С.Герасимнко та О.Уваркіної. Однак, незважаючи
на різнопланові та досить масштабні дослідження,
недостатньо розробленою залишається проблема
формування професійно комунікативної культури
майбутніх сімейних лікарів.
Оскільки реалізація процесу формування професійно
комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів
неможлива без попереднього визначення принципів
навчання, що лежать в його основі, метою даної статті є
висвітлення системи принципів, за умови застосування
яких зазначений процес набуває ефективності.
Виклад основного матеріалу. Під принципами
навчання в педагогічній науці розуміють нормативні
вихідні положення, на які слід спиратися педагогам у
процесі навчання учнів [1, с.51]; положення, що покладені
в основу формування змісту навчання, вибору методів і
форм організації навчання; вимоги, виконання яких дає
можливість теоретично й практично створити та
реалізувати систему навчання [2, с.14-15].
Проаналізувавши різні підходи до визначення
принципів навчання, що є основою формування

комунікативної культури майбутніх фахівців, можемо
констатувати, що до принципів, які забезпечують
ефективне формування професійно комунікативної
культури майбутніх сімейних лікарів, належать: принцип
систематичності і послідовності; принцип культуровідповідності; принцип гуманізації та гуманітаризації
освіти; принцип індивідуалізації навчання; принцип
діалогізації навчального процесу; принцип професійної
спрямованості навчання; принцип комунікативної
спрямованості навчання. Охарактеризуємо ці принципи
детальніше.
Принцип систематичності і послідовності містить
вимогу представити увесь навчальний матеріал в
обґрунтованій структурі, системі і послідовності. У
довідниковій педагогічній літературі систематичність у
навчанні пояснюється як засвоєння знань, умінь і навичок
у логічному зв’язку, результатом чого є формування
цілісної наукової картини світу, певної системи знань.
При цьому послідовність стосується такого вивчення
навчального матеріалу, коли наступне знання чи вміння
базується на попередньому та продовжує його [3, с.305].
Як зазначає І. Малафіїк, систематичність і послідовність
мають істотне значення для розвитку мови, мислення,
пам’яті, уяви та інтелекту, а також для виховання
поглядів, переконань, звичок культури поведінки,
позитивних людських якостей. Це досягається за рахунок
послідовного засвоєння та практичного застосування
системи знань і систематичної, регулярної роботи [2,
с.111]. З огляду на дану позицію, у контексті нашого
дослідження принцип систематичності і послідовності
полягає у забезпеченні такої організації діяльності з
розвитку професійно комунікативної культури, яка б
планувалася з урахуванням раніше вивченого матеріалу і
передбачала систематичне та послідовне засвоєння
необхідних знань, на основі яких здійснюється
оволодіння комунікативними уміннями, формування
поглядів і переконань, розвиток комунікативних якостей.
Принцип культуровідповідності стверджує необхідність
формування особистості відповідно до передових вимог
культури та науки [3, с.183]. В сучасній педагогіці цей
принцип означає тісний взаємозв’язок освіти і культури,
навчання та формування особистості в контексті
культури нації, суспільства, регіону, країни, орієнтацію
освіти на характер і цінності культури, на її відтворення
і засвоєння її досягнень, на сприйняття культурних норм
і залучення особи до їх подальшого розвитку [4].
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Г. Васянович вказує на те, що згідно з принципом
культуровідповідності виховання здійснюється як
культурологічний процес, спрямований на формування
базису
культури
особистості
у
відповідному
культурному середовищі. У зв’язку з цим вчений
називає даний принцип джерелом особистісного
розвитку майбутнього фахівця і формування у нього
зацікавленості широкою освіченістю, умовою надбання
ним загальнокультурних здобутків і самостійного
розвитку ціннісних орієнтацій [5, с.18].
Отже, принцип культуровідповідності у процесі
формування
професійно
комунікативної
культури
майбутніх сімейних лікарів передбачає нерозривний зв'язок
їх професійної підготовки з оволодінням культурними
надбаннями свого народу та всього людства, а також із
засвоєнням культурних (в тому числі й комунікативних)
норм суспільства та професійної спільноти.
Сутність принципу гуманізації та гуманітаризації
освіти, як зазначає Л. Руденко, відображається в
утвердженні особистості студента як найвищої соціальної
цінності та забезпеченні пріоритетності загальнолюдських і
громадянських цінностей, а його функція полягає в
трансляції культурних цінностей, норм, ідеалів для
забезпечення духовного розвитку особистості [6, с.176].
Український педагогічний словник трактує гуманізацію
освіти як складову педагогічного мислення, яка
передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів
педагогічного процесу у світлі їхньої людинотворчої
функції; повагу педагогів до особистості дитини, довіру
до неї, прийняття її особистісних цілей, запитів та
інтересів; створення максимально сприятливих умов для
розкриття та розвитку здібностей дитини, для її
повноцінного життя і самовизначення. Поряд з цим,
визначено, що гуманітаризація освіти є її переорієнтацією
з предметно-змістового принципу навчання основ наук на
вивчення цілісної картини світу, світу культури і людини,
на формування у молоді гуманітарного і системного
мислення, розвиток творчих їх здібностей та особистісної
зрілості [3, с.76-77]. Розглядаючи принцип гуманізації та
гуманітаризації в широкому сенсі, О. Новіков вважає його
спрямованістю освіти на становлення переконань
особистості, її світогляду і прагнення до його реалізації в
емоційній, інтелектуальній, вольовій сферах, на
формування в людини особливого, власне людського
відношення до оточуючого світу, самої себе і власної
діяльності [7, с.48-54].
Таким чином, принцип гуманізації та гуманітаризації
освіти виявляється у процесі формування професійно
комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів
через утвердження людини, її особистості і життя, у
якості найвищої соціальної цінності; через цілеспрямоване формування світогляду студентів, що ґрунтується
на гуманістичних цінностях та ціннісному відношенні до
майбутньої професії, власної професійної діяльності.
Принцип
індивідуалізації
навчання
вимагає
врахування потреб, мотивів, здібностей, інтелекту та
інших
унікальних
якостей
студентів.
Під
індивідуалізацією у педагогічних довідкових виданнях
розуміється організація навчально-виховного процесу,
при якій вибір способів, прийомів, темпу навчання
враховує індивідуальні властивості та здібності учнів [3,

с.142]; планування та здійснення навчання відповідно до
особистісних характеристик студентів, що дозволяє
створити оптимальні умови для реалізації потенційних
можливостей кожного [8, с.69]. Узагальнюючи сучасні
підходи до визначення індивідуалізації, М. Пісоцька
підкреслює суттєві ознаки цього принципу: спрямованість
навчання на розвиток індивідуальності, вдосконалення
особистісної
структури,
побудову
індивідуальної
траєкторії освіти; виділення студента для урахування
притаманних йому індивідуальних особливостей;
створення умов для розвитку особистості за допомогою
вибору відповідного її можливостям, потребам та
інтересам змісту, форм і методів навчання [9, с.24-25].
Згідно з позицією Н. Ничкало, перевага принципу
індивідуалізації полягає в тому, що він заснований на
повазі до того, хто навчається, забезпечує можливість
досягати принципово найвищого рівня під час освіти,
генерує індивідуальні ситуації, завдання, проекти, творчі
роботи для кожного студента, створює сприятливі умови
для всіх учасників навчального процесу [10].
Отже, принцип індивідуалізації у контексті нашого
дослідження вказує на необхідність урахування
індивідуального вихідного рівня культури, засвоєння
знань та умінь, сформованості комунікативних якостей
особистості та системи ціннісних орієнтацій, що
досягається шляхом діагностики рівня розвитку
професійно комунікативної культури; забезпечує відбір
змісту, форм і методів навчання відповідно до
особливостей реальних груп студентів; спрямовує
роботу викладача на створення сприятливих умов для
самореалізації кожної особистості через спілкування.
Принцип
діалогізації
навчання
пріоритетним
завданням визначає забезпечення включення студента в
культуру через діалог, а його основні характеристики
включають в себе: рівність педагога та вихованця;
«суб’єкт-суб’єктні»
відносини;
зосередженість
викладача на потребах студента; співробітництво і
свободу дискусії; передачу норм та знань із залученням
особистісного досвіду студента; прагнення до
особистісного, творчого і професійного розвитку;
індивідуальний підхід та об’єктивний контроль
діяльності студентів [11]. Як зазначає М. Оліяр, принцип
діалогізації навчального процесу означає спрямовану на
формування комунікативної культури майбутніх
фахівців взаємодію між людьми шляхом обміну
смисловими позиціями-судженнями, яка передбачає
відмову викладача від монологізму як способу
домінування, суб’єкт-об’єктних відносин зі студентом,
маніпулювання, догматизму, стереотипності у передачі
знань та перехід до продуктивного інтерактивного
спілкування – діалогу. Дотримання даного принципу, на
думку дослідниці, сприяє гармонізації комунікації,
зумовлюючи у студентів розвиток уміння бачити сильні
й слабкі риси співрозмовника, розрізняти упереджену та
неупереджену інформацію, критично її сприймати,
розуміти позицію співрозмовника, об’єктивно її
оцінювати [12, с.217].
З огляду на викладене, принцип діалогізації навчання
набирає особливої ваги у процесі формування професійно
комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів і
передбачає організацію заснованої на рівності сторін
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діалогічної взаємодії, що дозволяє залучити студентів до
процесу пізнання, обміну і генерації думок, ідей в умовах
емоційного комфорту і творчої атмосфери.
Ключовою
вимогою
принципу
професійної
спрямованості навчання є орієнтованість освітнього
процесу навчального закладу на наближення навчальної
діяльності
студентів
до
майбутньої
професії.
Підкреслюючи провідний характер даного принципу у
професійній підготовці фахівців, Р. Гуревич його сутність
вбачає у своєрідному використанні педагогічних засобів,
при
якому
відбувається
засвоєння
студентами
передбачених програмами навчальних дисциплін знань,
умінь, навичок, досвіду творчої діяльності і водночас
успішно формується інтерес до обраної професії, ціннісне
ставлення до неї, професійні якості особистості
майбутнього фахівця [1, с.68]. У сучасних педагогічних
дослідженнях також висловлюється думка, що принцип
орієнтації освітнього процесу на майбутню професійну
діяльність активізує життєву позицію студента шляхом
наповнення навчання особистісним сенсом, забезпечення
особистісного включення в опанування майбутньою
професією [10].
Отже, зважаючи на те, що професійна спрямованість
навчання є ключовою вимогою професійної підготовки
фахівців, формування професійно комунікативної
культури майбутніх сімейних лікарів не можливе без
дотримання даного принципу. Його реалізація в
контексті нашого дослідження передбачає формування
ціннісного відношення до професії; вироблення
професійно значущих якостей особистості і розвиток
фахових здібностей студентів; застосування методів
навчання, що максимально наближують навчальнопізнавальну діяльність до професійної; професійноорієнтований зміст навчання.
Розкриваючи комунікацію як основу розвитку
особистості та методологічну базу освіти, принцип
комунікативної спрямованості навчання (за Ю.Пассовим)
вимагає організації навчального процесу так, щоб він
був подібним до процесу комунікації [13, с.33].
Розвиваючи це положення, сучасні науково-педагогічні
дослідження підкреслюють зорієнтованість даного
принципу на посилення практичної спрямованості
змісту навчання мови; формування у студентів умінь і
навичок спілкуватися в різних сферах життя; опанування
ними стратегіями і тактиками комунікативно доцільного
використання мови як засобу спілкування; організацію
активної практичної мовленнєвої діяльності майбутніх
фахівців; розв’язання ними типових професійно
комунікативних завдань [12;14]. Характерними рисами
принципу науковці визначають: навчання комунікації
через взаємодію, використання автентичних текстів у
навчальних ситуаціях, використання особистого досвіду
студентів, стимулювання їх самостійної роботи,
створення умов навчання, за яких кожен студент має
можливість проявити свої здібності в комунікації, а
викладач виступає організатором та спостерігачем
комунікативного процесу [15, с.47-48].
Таким чином, принцип комунікативної спрямованості
навчання
у
процесі
формування
професійно
комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів
вимагає орієнтації на підготовку студентів до
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професійної комунікації, набуття ними здатності
користуватися мовою залежно від конкретної ситуації;
вирішення на заняттях реальних комунікативних завдань
з метою включення студентів у процес комунікації;
використання
ситуацій
реального
спілкування,
проблемних ситуацій та творчих завдань, що
забезпечують не тільки засвоєння мовних знань, а й
вироблення комунікативних умінь; застосування
автентичних матеріалів, що підбираються за ситуативнотематичним чи функціональним принципом.
Висновки. Отже, ефективність формування професійно
комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів
залежить від комплексного використання зазначених
принципів
навчання.
Перспективним
напрямком
подальших наукових пошуків є дослідження педагогічних
умов формування цього виду культури у процесі фахової
підготовки майбутніх сімейних лікарів.
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PRINCIPLES OF FUTURE FAMILY PHYSICIANS’ PROFESSIONAL COMMUNICATIVE
CULTURE FORMATION
The article defines and characterizes the system of principles that underlie the formation of professional communicative
culture. The author finds out the main features of the defined principles and specificity of their use in the process of future
family physicians’ professional communicative culture formation.
Key words: professional communicative culture, professional communicative culture formation, principles, future family
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СИСТЕМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ У ГІМНАЗІЙНІЙ ОСВІТІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті досліджено педагогічну сутність системи правового виховання у гімназійній освіті на
сучасному етапі; проаналізовано функції (зокрема, профілактичну) та мету правового виховання учнівської
молоді загальноосвітніх навчальних закладів; запропоновано визначення «правового виховання учнівської
молоді»; розглянуто аспекти соціально-психологічного механізму профілактичної функції правового
виховання, недоліки правового виховання у гімназійній освіті на сучасному етапі та виділено елементи, які
складають основу системи правового виховання учнів гімназій.
Ключові слова: правове виховання, система правового виховання, гімназійна освіта, учнівська молодь.
Постановка проблеми. Виховання молодого
покоління – пріоритетна умова майбутнього розвитку
нашої країни. Правове виховання – це складова частина
всього виховного процесу, метою якого є формування
соціально активної особистості. Звичайно, багато
правових цінностей, маючи основу і походження у
моральних нормах, засвоюються особою у процесі
різноманітної соціальної практики, через інші, неправові
форми і канали формування суспільної свідомості.
Проте
правове
виховання
формує
створення
спеціального інструментарію, спроможного донести до
розуму і відчуття кожної дитини правові цінності,
перетворити їх у переконання особистості і внутрішній
орієнтир її поведінки.
Останніми роками проблему правового виховання у
педагогіці досліджували В. Безбородий, Т. Головань,
Я. Гриньова, І. Дарманська, В. Загрева, І. Запорожан,
Я. Кічук, Н. Коваленко, І. Криштак, О. Ляшенко,
І. Марчук,
Л. Мацук,
С. Микитюк,
А. Морозов,
В. Одарій, В. Оржеховська, В. Пліско, Ю. Сурмяк,
Т. Смагіна, В. Смірнова, А. Стаканков, Н. Ткачова,
О. Хоптяна, М. Щербань та ін.
Сучасний процес державотворення в Україні вимагає
підвищеної уваги суспільства до широкого кола питань,
пов’язаних з проблемою соціалізації учнівської молоді,
виховання підростаючого покоління в дусі любові до
свого
народу,
до
Батьківщини,
національної
самосвідомості, зростання політичної та правової
культури, моральності особистості. Результат правової
соціалізації – правова сформованість особистості, її
правова психологія. У педагогічному плані це пов’язано з
правовою сформованістю її педагогічних властивостей,
тобто наявністю у них правової складової: правової
освіченості, правової вихованості, правової навченості,
правової розвиненості.
Разом з тим аналіз психолого-педагогічної літератури
з проблеми дослідження свідчить, що залишилася поза
увагою дослідників педагогічна сутність системи правового
виховання у гімназійній освіті на сучасному етапі.
Мета роботи – дослідити педагогічну сутність
системи правового виховання в гімназійній освіті на
сучасному етапі та проаналізувати функції та мету
правового виховання учнівської молоді загальноосвітніх
навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. Правове виховання
зорієнтоване, насамперед, на оволодіння особистістю
необхідним рівнем правових знань, навичок і вмінь,
усвідомлення правової системи держави, на формування
стійких правових ідеалів, переконань, цінностей тощо [9,
с.11].
Мета правового виховання – формування в учнів
правової культури громадянина, що складається зі
свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед
суспільством і державою, з глибокої поваги до законів і
правил людського співжиття, готовності дотримуватися
й виконувати закріплені в них вимоги, що виявляють
волю та інтереси народу [2, с.9].
На нашу думку, «правове виховання учнівської
молоді» – це цілеспрямована, послідовна, систематична
діяльність органів освіти, правоохоронних органів,
інших державних органів, громадських і правозахисних
організацій, органів місцевого самоврядування, окремих
громадян з надання послуг у роз’ясненні й інформуванні
положень
права
і законодавства,
юридичного
консультування з метою формування у юнаків та дівчат
певної системи правових знань, правових переконань і
настанов, правового мислення, умінь і навичок
правовими засобами самостійно захищати свої права,
правових почуттів (почуття поваги до права і закону,
законності, до соціальних цінностей, які охороняються
правом тощо), що забезпечують стабільність правомірної
поведінки і соціально-правову активність особи.
Основною метою правового виховання є розвиток у
людини правових почуттів, установок, умінь. Такою
установкою, якої слід навчити учнів, є відоме життєве
правило, яке П. Юркевич сформулював так: «Кожен
повинен одержати стільки добра і лиха, скільки він сам
їх зробив» [8, с.224].
Мету правового виховання ми розуміємо у двох
значеннях – широкому і вузькому. У широкому значенні –
це формування правосвідомості особистості й підвищення
на цій основі її правової культури; виховання поваги до
права, щоб його вимоги стали особистим переконанням
кожної людини, а повсякденне дотримання юридичних
норм – звичкою, необхідністю формування у свідомості
людини переконань, настанов, мотивів активної правомірної
поведінки. Мета правового виховання у вузькому
значенні – це мета правового виховання учнів у гімназії.
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Отже, метою правового виховання учнівської молоді
загальноосвітніх навчальних закладів є: формування
правової компетентності та правової культури
громадянина вільної України, свідоме ставлення його до
своїх прав і обов’язків, повага до законів, дотримання
правил людського співжиття та чинних правових норм
держави, активна участь в управлінні державними
справами, рішуча боротьба з порушниками законів;
прищеплення любові до Батьківщини; формування
всебічно
розвиненої
особистості;
профілактика
правового нігілізму серед населення, і, передусім, серед
учнівської та студентської молоді.
З іншого боку, мету правового виховання учнів слід
диференціювати за напрямами: освітній – набуття
необхідних правових знань; виховний – прищеплення
поважного ставлення до Конституції та законів України
і свідоме їх виконання; практичний – вироблення
вміння застосовувати правові знання у практичній
діяльності, у повсякденному житті.
Нове покоління покликане засвоїти поняття: «кара і
провина», «свобода і відповідальність», «завдання і
зобов’язання», «норми і доручення», «необхідне і
бажане», «свідоме і неусвідомлене», «раціональне й
емоційне».
Як зауважує академік І. Бех, «за допомогою
відповідальності формується і через неї виявляється
зв’язок людини з навколишньою дійсністю, виникає їх
цілісність» [1, с.47]. Тобто відбувається прояв громадянської
позиції індивіда через правову відповідальність, що
визначається у певній соціумній ситуації.
Слід домагатися, щоби учнівська молодь запам’ятала
вищенаведені інституції і закони як такі, що стануть у
нагоді в дорослому житті.
З часу набуття Україною незалежності прийнято і
введено в дію низку законодавчих та інших нормативноправових актів загального призначення, норми яких
спрямовані
на
поліпшення
соціального
стану
неповнолітніх і молоді. До них належать: Закони
України «Про фізичну культуру і спорт» (24.12.93);
«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»
(21.06.2001); «Про охорону дитинства» (26.04.2001);
Укази Президента України «Про невідкладні додаткові
заходи зміцнення моральності в суспільстві та
утвердження здорового способу життя» (15.03.2002)
тощо. Ці документи визначають головні завдання
молодіжної політики, права дітей і молоді на охорону
життя, здоров’я, їх усебічний розвиток; встановлюють
гарантії в отриманні освіти, наданні різного виду
соціальної допомоги.
Сьогодні в державі проводиться активна робота з
виконання «Національної програми правової освіти
населення» (18.10.2001), згідно з якою формування у
населення, передусім у молоді, поваги до права, а також
подолання явищ правового нігілізму є одним із основних
завдань [4].
Проведення правового виховання серед неповнолітніх
передбачено й Законом України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для дітей». Згідно з
цим документом правове виховання неповнолітніх
вважається одним з головних завдань загальноосвітніх
шкіл, професійних училищ соціальної реабілітації,

кримінальної міліції у справах дітей, служб у справах
дітей державних адміністрацій та ін. [5]. У цьому ж
законі
сформульовано
поняття
профілактики
правопорушень серед дітей – це «діяльність органів і
служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей,
спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що
сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень, а
також позитивний вплив на поведінку окремих
неповнолітніх в сім’ї, на підприємстві, в установі чи
організації незалежно від форм власності, за місцем
проживання» [5].
Отже, під профілактичною діяльністю правопорушень
серед дітей ми розуміємо сукупність заходів державних
органів і служб, спеціальних установ для дітей, органів
місцевого самоврядування, громадських організацій,
трудових колективів, окремих громадян спрямованих на
виявлення та усунення причин і умов, що сприяють
вчиненню злочинів та інших правопорушень, а також
здійснення позитивного впливу на осіб зі стійкою
асоціальною поведінкою з метою недопущення з їх боку
протиправних дій.
У системі функцій правового виховання особливе
місце займає профілактична функція. У її соціальнопсихологічному механізмі розрізняють два аспекти –
зовнішній, інструментальний (взаємодія правового
виховання з іншими профілактичними заходами:
економічними, суспільно-політичними, ідеологічними,
організаційно-управлінськими, технічними і правовими)
і внутрішній, особистісний (пізнавально-мисленні й
емоційно-вольові процеси індивідуальної свідомості під
профілактичним впливом правового виховання).
На першому етапі правове виховання покликане
закласти твердий фундамент цільної правосвідомості,
яка включає внутрішню потребу дотримуватися
правових норм і тим самим виключає можливість
протиправного варіанту поведінки особи. На другому
етапі профілактична
дія правового виховання
забезпечується роллю засвоєних особистістю принципів
і норм права у позитивному подоланні внутрішніх
суперечностей індивідуальної свідомості (між соціальним
і біологічним, об’єктивним і суб’єктивним, раціональним
і емоційним, суспільним обов’язком і особистими
потребами та ін.).
Кінцева профілактична мета правового виховання
полягає в тому, щоб третій етап формування
поведінкового акту – вчинок був актом правомірної
поведінки.
Провідне
місце
серед
суб’єктів
соціальної
профілактики займають органи внутрішніх справ,
зокрема міліція. Попередження правопорушень визначено
як одне з основних завдань міліції, а однією з основних
функцій названа профілактична. В діяльності щодо
профілактики правопорушень беруть активну участь усі
підрозділи міліції. У профілактичній роботі міліція тісно
співпрацює зі службами у справах дітей місцевих
державних
адміністрацій,
органами
освіти
та
самоврядування, а також іншими зацікавленими
установами та організаціями.
Загальна профілактика становить собою виявлення,
усунення об’єктивних (зовнішніх) причин та умов, які
сприяють правопорушенням. Найпоширенішою формою
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загальної профілактики є правова просвіта та
пропаганда. У профілактичній діяльності органів
внутрішніх справ велика роль належить індивідуальній
роботі з правопорушниками.
Індивідуальна профілактика – це цілеспрямований,
організований виховний вплив на свідомість, почуття,
волю окремих осіб з метою усунення, нейтралізації,
блокування наявних у них негативних якостей (збочень,
викривлених
потреб,
протиправних
цілей,
антисуспільних поглядів, мотивів, звичок) і одночасно
формування позитивних властивостей, стереотипів і
навиків законослухняної поведінки [3, с.141].
Таким чином, система правового виховання у
гімназійній освіті є організаційним і методологічним
механізмом, за допомогою якого суб’єкти правового
виховання впливають на суспільну й індивідуальну
свідомість учня, допомагаючи останньому сприйняти
правові принципи й норми.
Досліджуючи
проблеми
правового
виховання
учнівської молоді у гімназійній освіті, ми прийшли до
висновку, що правове виховання учнівської молоді – це
надання молодим громадянам соціальних, педагогічних,
правових
послуг
педагогічними
колективами,
громадськими і благодійними організаціями, правоохоронними органами, батьками щодо інформування про
їх права та можливості у різних сферах життя,
консультування неповнолітніх, інших молодих громадян
та їх батьків; педагогічна, наркологічна та юридична
допомога; інша діяльність щодо формування у молоді
правової культури і правосвідомості, навичок правомірної
поведінки.
Саме тому виникає необхідність створити чітку, з
урахуванням вікових особливостей та освітнього рівня
учнів, систему правового виховання – це головне
завдання педагогічної і юридичної наук в умовах
сьогодення. Найперше слід забезпечити належний рівень
підготовки майбутніх учителів до правового виховання
учнів. Провідна роль у правовому навчанні і вихованні
учнів гімназій належить курсу «Основи правознавства»,
на вивчення якого навчальною програмою передбачено
лише 34 години. Сьогодні у гімназіях не всі педагогічні
працівники, які викладають «Основи правознавства»,
мають спеціальну педагогічно-правову освіту. Переважно
навчають учнів права викладачі історії. Зрозумілим стає
той факт, що за таких умов знання учнів з правознавства
можна поглибити за рахунок позаурочної правовиховної
роботи.
Закріпити і доповнити знання, отримані на уроці,
удосконалити свої вміння і навички учні мають змогу
саме в позаурочний час. Домінантними, згідно з
проведеним нами дослідженням (за допомогою анкет
опитано 36 педагогічних працівників, 8 викладачів
навчальної дисципліни «Основи правознавства», 3
психологи, 2 соціальні педагоги, 8 класних керівників та
ін.), є зустрічі із працівниками правоохоронних органів
(вказало 17 респондентів), виховні години (14), бесіди
(12), правові лекторії (11), круглі столи (8). Менш
поширеними формами правовиховної роботи є: вечори
запитань
і відповідей
на
правову тематику
(вказало 6 респондентів), тижні права (5), конференції
(4), засідання ради профілактики (6). Рідше проводяться
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зустрічі з працівниками прокуратури (3), працівниками
служби у справах дітей (7), органами суду (2),
юстиції (4), працівниками служб надзвичайних ситуацій,
індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями (3).
Також інколи проводять анкетування учнів, наприклад
на тему: «Чи знаєш ти право?»; конкурси, брейн-ринги,
інформаційні лінійки, випуски газет, журналів, тижні,
декади правознавства, огляди преси, вікторини,
засідання ради гуртожитку, дні профілактики, зустрічі з
лікарем-наркологом, зустрічі і робота з батьками
правопорушників, перегляди відеофільмів, конкурси
рефератів, тематичні вечори. Ефективними у правовому
вихованні учнів є заходи, які підтримуються молоддю:
проведення диспутів, тренінгів, конференцій, круглих
столів тощо. Особливо заохочується учнями, батьками,
педагогічними працівниками виступи працівників міліції
на правові теми, відвідування учнями судових засідань,
демонстрування і обговорення відеосюжетів, фільмів на
правову тематику.
Як свідчить практика, серед чисельних недоліків
правового виховання у гімназійній освіті на сучасному
етапі варто виділити наступні: мало теоретичних
розробок з питань, які б стосувалися цієї категорії учнів;
правовиховна робота переважно має декларативний
характер, проводиться формально; у свідомості учнів,
батьків та вихованців присутній правовий нігілізм:
неповага та невиконання законів стали масовими; не
враховуються правові потреби учнів: ті правові знання,
які їм будуть потрібні у повсякденному житті. Тому
працівники гімназій зобов’язані виконувати функції
щодо
навчання,
виховання,
загальнокультурної
підготовки учнів з метою підвищення правосвідомості
учнів, профілактики злочинів у молодіжному середовищі.
Держава покладає обов’язок формування моральних
якостей і виховання в молоді поваги до закону і
загальноприйнятих правил поведінки у суспільстві,
формування позитивного погляду на здоровий спосіб
життя, передусім на загальноосвітні, професійнотехнічні і вищі навчальні заклади, де навчається значна
частина молоді. Крім того, ці завдання мають
покладатися на громадські організації, державні органи
(судові та правоохоронні органи тощо), органи
місцевого самоврядування, підприємства і установи усіх
форм власності.
Здійснюючи заходи з профілактики злочинності
серед молоді у гімназіях та інших навчальних закладах,
необхідно перейти від заходів адміністративноправового впливу до надання комплексної соціальнопедагогічної допомоги.
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок,
згідно з яким до основних елементів, які складають
основу системи правового виховання учнів гімназій,
належать:
• суб’єкти, що здійснюють правовиховну діяльність –
державні органи, організації, установи, керівники,
педагогічні працівники, вихователі, органи місцевого
самоврядування, правосвідомі учні;
• суб’єкти виховання: головні – учні та додаткові –
батьки учнів;
• зміст, мета, завдання та принципи правового
виховання;

140

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

• правова база (система норм права, правовиховні
заходи, інформація правового змісту, педагогічні
технології);
• засоби, форми і методи правового виховання;
• організація і ефективність правовиховного процесу.
Висновки. Проведене дослідження виявило, що
навчальні заклади є головним інструментом забезпечення
правової просвіти молодих громадян. Вони повинні
домагатися перетворення правових знань у стійкі
переконання, сприяти створенню громадських організацій
учнівської молоді. Тільки комплексно, із залученням
різноманітних органів і соціальних інститутів, із
вирішенням
наболілих
соціально-економічних
і
моральних проблем у суспільстві можна розв’язувати
проблему молодіжної злочинності і неправомірної
поведінки, створювати умови для повноцінного і
гармонійного розвитку молодого покоління.
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THE SYSTEM OF LEGAL EDUCATION IN GYMNASIUM EDUCATION AT THE PRESENT STAGE
The article deals with the pedagogical essence of the system of legal education in gymnasium education at the present
stage; Functions (preventive in particular) and the purpose of legal education of pupils in general educational institutions
have been analyzed; The definition of «legal education of pupils» has been suggested; Aspects of the socio-psychological
mechanism of the preventive function of legal education, disadvantages of legal education in gymnasium education at the
present stage have been considered, and the elements that form the basis of the system of legal education of high school
students have been highlighted.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РАДНИКІВ
З ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
У статті досліджується досвід підготовки радників з профорієнтаційної діяльності в Європейських
країнах, а саме – у Німеччині, Великобританії, Польщі з метою адаптування новітніх зарубіжних досягнень у
вітчизняну підготовку фахівців цього профілю. Автори концентрують увагу на актуальності проблеми
розбудови національної системи профорієнтації на європейському рівні.
Авторами надані основні недоліки у підготовці педагогічних кадрів до профорієнтаційної роботи в Україні,
охарактеризовані протиріччя, які виникли в зв’язку з недостатньою готовністю педагогічних працівників до
цієї діяльності.
У статті проаналізовано особливості, зміст та форми підготовки професійних радників у європейських
країнах, узагальнено підходи щодо термінів навчання та освітніх рівнів, окресленні шляхи використання
позитивних моментів у вітчизняній практиці професійної орієнтації.
Ключові слова: професійна орієнтація, підготовка кваліфікованих фахівців з профорієнтаційної діяльності,
профорієнтаційна компетентність, консультант з профорієнтації, система профорієнтації.

Постановка проблеми. Поява великої кількості
професій в умовах сучасного динамічного розвитку
ринкової економіки, швидка зміна світу професій
зумовила потребу в спеціалістах, які допоможуть молоді
зорієнтуватись у складних умовах ринку, зробити
правильний вибір професії, навчитися, працевлаштуватися з огляду на особистісні якості та потреби ринку
праці. Саме тому профорієнтаційна діяльність, а особливо
професія консультанта (радника) з професійної орієнтації
набуває дійсно великого значення.
Слід відмітити значні здобутки авторитетних вчених
щодо розробки методологічних, теоретичних і практичних
засад профорієнтаційної роботи та психодіагностики,
професійного розвитку, професійного самовизначення,
психології праці. Ці проблеми розглядались у дослідженнях
І.Беха, Є.Павлютенкова, Б.Федоришина, А.Деркача, Е.Зеєра,
В.Зінченка, Є.Климова, А.Маркової, М. Пряжникова,
А. Реана, В. Рибалки, В. Толочек та ін. Останнім часом в
Україні з’явилися нові психологічні, педагогічні та
соціологічні дослідження з проблем професійного
самовизначення особистості (О. Вітковська, Ж. Вірна),
організаційно-педагогічних умов підготовки старшокласників до вибору професії (В. Романчук), управління
професійною орієнтацією (Н. Тюхтенко) та ін. Досвід
зарубіжних країн щодо професійної орієнтації вивчали
С. Гриншпун (Англія), Г. Дмитрієв (США), М. Кузів
(Німеччина), О.Павлова (Франція), С.Павлюк (Німеччина),
О. Приступа (Німеччина), Л. Сундукова (Англія) та ін.
Аналіз наукової літератури показав, що недостатньо
розробленою є проблема підготовки кадрів до здійснення
профорієнтаційної діяльності в загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, формування
та розвитку їх професійної компетентності. Вивчення
вітчизняного досвіду підготовки фахівців з професійної
орієнтації свідчить, що професійно-кваліфікаційна

підготовка та її зміст не повною мірою відповідає
сучасним потребам. Ця невідповідність створює низку
суперечностей між науково-методичним обґрунтуванням,
рівнем підготовки фахівців цього профілю та її
міжнародними стандартами; теоретичною підготовкою та
сучасними вимогами щодо гнучкого застосовування знань
на практиці, а тому реальною неготовністю до діяльності.
З огляду на те, що зростає кількість Європейських країн,
які мають
певні
досягнення
у використанні
профорієнтації як важливого чинника підвищення
ефективності підготовки кваліфікованих фахівців,
забезпечення стабільного розвитку ринкових соціальноекономічних відносин, соціалізації кожної особистості,
актуальною стає проблема розбудови національної
системи профорієнтації на європейському рівні.
Мета статті полягає в дослідженні європейського
досвіду підготовки радників з профорієнтаційної
діяльності, а також окресленні шляхів використання
позитивних
моментів
у
вітчизняній
практиці
професійної орієнтації.
Виклад основного матеріалу. Врахування новітніх
зарубіжних досягнень щодо підготовки консультантів
(радників) з профорієнтації дозволить адаптувати
вітчизняну підготовку фахівців цього профілю до
міжнародного рівня, збагатити її зміст, удосконалити
форми та методи навчального процесу, наблизитися до
єдиного загальноєвропейського ринку праці та визнання
освітніх кваліфікацій. Саме тому великого значення
набуває вивчення зарубіжного досвіду в цій сфері. Разом з
тим впровадження міжнародних стандартів буде ефективним
лише за умови врахування й збереження національного
досвіду, вітчизняних здобутків у галузі реформування
професійної освіти, профорієнтаційної роботи.
Значними є досягнення Німеччини у розвитку
дуальної професійної підготовки не лише з робітничих
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професій, але й діяльнісно орієнтованого навчання
фахівців з профорієнтації на вищому освітньому рівні.
Сучасна підготовка консультантів з професійної
орієнтації в Німеччині орієнтується на Європейські
моделі підготовки фахівців цього профілю, є
спеціалізованою і передбачає одночасну теоретичну
підготовку у ВНЗ та практичну в освітніх закладах
різного типу. Кандидат на посаду консультанта з
професійної орієнтації повинен здобути професійну
освіту з правом вступу до вищого навчального закладу,
мати досвід роботи з набутої робітничої спеціальності.
Навчання у вищому спеціалізованому закладі має
таку структуру: базова, основна підготовка та наскрізна
практика. Істотною особливістю підготовки консультантів
є предметний підхід до побудови моделі змісту навчання,
яка передбачає оволодіння студентами знаннями,
вміннями та навичками, що формують професійну
компетентність консультанта з профорієнтації, зокрема
його спроможність працювати з різними віковими
категоріями, різними соціальними верствами населення.
Зміст освіти консультантів з профорієнтації спрямований
на формування професіонала, фахівця, який має високий
рівень теоретичної підготовки, а також глибокі практичні
вміння та навички. Навчальними планами основної
підготовки передбачено вивчення психології, педагогіки,
соціології, економічних і правових наук, прикладних
наук про професію, особливостей консультування й
посередництва, права соціального забезпечення та
предметів за вибором.
Теоретичне та практичне навчання радників з
профорієнтації у Німеччині є збалансованим, однак
пріоритетне місце відведено практиці. Характерною
ознакою їх підготовки є наявність проміжних навчальних
заходів і навчальних закладів (управлінських шкіл), які
виконують функції тренувальних майданчиків та є
підготовчою базою для самостійної роботи [1, с.302].
У Великобританії служби профорієнтації добре
розвинені як у освітніх закладах, так і окремих
агентствах, які належать до системи регулювання ринку
праці. Особливість профорієнтаційної діяльності у країні
пов’язана з розподілом основних акцентів на: освітню
орієнтацію (вибір продовження освіти та його
спрямування), на орієнтування в сфері професійної
трудової діяльності), орієнтування на сферу соціального
та особистісного розвитку [6, с.79]. Система профорієнтації
намагається врівноважити такі напрями: допомога у
виборі професійного шляху, подальший розвиток особистості.
У сфері профорієнтації єдиною офіційно визнаною
кваліфікацією в країні є диплом професійного радника,
який видається після проходження річної програми з
відривом від виробництва особам, які закінчили
університет або прослухали еквівалентний курс та мають
значний практичний досвід роботи з профорієнтації. В
країні існує більше десяти центрів, що проводять таку
підготовку. Шкільні профорієнтатори та вчителіпрофконсультанти мають різну підготовку за фахом. Деякі
проходять підготовку початкового характеру, фактично
ознайомлювальну на недовготривалих курсах, а деякі –
кваліфікацію після проходження повного курсу і отримують
диплом професійного радника. Програму професійної
підготовки спеціалістів з профорієнтації зазвичай складають:

 загальні основи психології, соціології, економіки,
характеристика системи освіти;
 теорія профорієнтації, психологія консультування,
теоретичні концепції вибору професії;
 тактика
профорієнтаційної
роботи,
навички
проведення інтерв’ю, аналіз робочого місця, методика
проведення індивідуальних та групових консультацій,
методи обробки експериментальних даних;
 практичні заняття: інтерв’ю, процедура з найму в
агентствах працевлаштування, проведення рольових
ігор, тренінгів, робота з документацією та ін.
Загалом напрацьовуються навички професійного
саморозвитку, а не простого вивчення визначеного набору
практичних прийомів у сфері профорієнтації [5, с.67].
Привертає увагу досвід профорієнтації в Польщі.
Реформа системи освіти в Польщі передбачає зростання
ролі професійної орієнтації. Професійна орієнтація і
консультування є невід’ємною складовою навчальновиховного процесу в школах. Професійне консультування
в Польщі здійснюється за такими напрямами:
 професійне консультування для молоді (знаходиться
в компетенції Міністерства національної освіти);
 професійне консультування для дорослих безробітних
і осіб, які шукають роботу (знаходиться в компетенції
Загальнодержавної установи праці, яка підпорядковується
Міністерству праці і соціальної політики).
Основими принципами професійного консультування
визначено: добровільність, доступність послуг, рівність
в користуванні цими послугами, їх безкоштовність,
свобода вибору професії і місця надання роботи,
конфіденційність й охорона особистих відомостей про
особу. Реформа освіти в Польщі передбачає наявність у
кожній школі консультанта з профорієнтації. Тобто,
професійна орієнтація і консультування є невід’ємною
частиною освітнього процесу в школах.
У 2014 році в Польщі закінчився один із проектів, що
здійснювався Національним центром професійнотехнічної та безперервної освіти – «Освіта для роботи».
Мета проекту полягала в наданні освітнім закладам
підтримки в сфері професійної орієнтації в контексті
концепції навчання протягом усього життя. Зокрема, під
час реалізації проекту було створено пакети електронних
уроків для консультантів і викладачів у вигляді коротких
фільмів, що надають інформацію учням і батькам про
професії та навчальні заклади, удосконалено пошукову
інформаційну систему, підготовлено електронні бюлетені
з описом різних професійних секторів, підготовлено
понад 100 консультантів з профорієнтаційної роботи.
Висновки. Таким чином, розвиток економіки, розвиток
євроінтеграційних процесів, зростання вимог національного та світових ринків праці до професійної мобільності
людей спричиняють гостру необхідність в удосконаленні
профорієнтаційної роботи в цілому як системи та
акцентуванню особливої уваги до підготовки фахівців
цього напряму, а саме – професійних консультантів.
Вивчення європейського досвіду професійної орієнтації дає
змогу стверджувати, що на сучасному етапі в країнах
Європейського Союзу існують такі підходи до підготовки
висококваліфікованих фахівців з профорієнтації:
 відокремлений
статус
незалежної
професії
«Професійний консультант»;
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 34-річне
навчання, вища спеціалізована освіта
(диплом бакалавра);
 спеціалізоване навчання в межах будь-якого курсу в
університеті, наприклад, психологія, педагогіка, соціологія;
 12-річне післядипломне навчання з отриманням
диплома магістра або магістра гуманітарних наук;
 внутрішні програми служб профконсультування з
підготовки профконсультантів;
 формалізовані
короткотермінові
курси
при
консультативних інституціях або в тісно пов’язаних із ними
спеціальних закладах освіти без визнання кваліфікації;
 програми державної підтримки та фінансування
профорієнтаційної діяльності та підготовки радників з
профорієнтації.
На відміну від Європейського досвіду в Україні
профорієнтаційна діяльність не визначається як напрям
підготовки або спеціалізації. Консультант, який здійснює
профорієнтаційну діяльність у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, як правило,
педагогічний працівник цих закладів і має педагогічну,
психологічну або соціологічну освіту, що не відповідає
повною мірою завданням професійної орієнтації.
Порівняльний аналіз підготовленості вітчизняних та
європейських фахівців у галузі профорієнтаційної
діяльності свідчить про можливість і доцільність
використання європейського досвіду в Україні. На наш
погляд необхідно дослідити актуальні проблеми адаптації
європейського досвіду до сучасних реалій профорієнтаційної роботи в Україні. У цьому відношенні пріоритетними
завданнями для подальшої розробки є наступні:
 виявити
особливості
організації
підготовки
професійних консультантів у вищих навчальних закладах у
контексті європейської інтеграції;
 змоделювати структуру професійної компетентності
фахівця зі спеціальності «Консультант з профорієнтації» в
європейських
країнах
та
визначити
перспективи
використання цього досвіду в підготовці фахівців з
професійної консультації в Україні;
 розробити
й впровадити в практику спецкурс
«Підготовка консультантів з профорієнтаційної роботи у
післядипломній освіті» для викладачів загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів, науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів.
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SOME ASPECTS OF VOCATIONAL GUIDANCE COUNSELING FOR CAREER GUIDANCE
IN EUROPEAN COUNTRIES
The article examines the experience of training counselors on vocational guidance in European countries, namely, in Germany, the
United Kingdom, and Poland in order to adapt the latest foreign achievements to the national training of specialists in this profile. The
authors focus on the urgency of the problem of developing a national system of vocational guidance at the European level.
The authors provided the main disadvantages in training pedagogical staff in vocational guidance work in Ukraine, characterized
contradictions that arose due to the lack of readiness of teaching staff for this activity.
The article analyzes the peculiarities, content and forms of training of professional advisers in European countries, generalizes
approaches to the terms of education and educational levels, outlines ways of using positive moments in the national practice of
professional orientation.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСКУРСІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
Стаття присвячена питанню підготовки майбутніх вчителів початкових класів до використання
екскурсій як складової частини формування екологічного мислення учнів. Розвиток початкової школи як
школи життя, школи природи для формування екологічного мислення вимагає оновлення підготовки вчителя
початкової школи до екологічного виховання учнів.
Ключові слова: екологічне мислення, майбутній вчитель початкових кладів, екскурсія, спостереження,
природа, навколишній світ.
Постановка проблеми. До нових явищ духовного
життя дорослого суспільства належить формування
екологічного мислення, що поєднує у собі складну
сукупність ціннісних відношень до навколишнього
середовища людини. Екологічне мислення є одним з
найважливіших засобів соціальної орієнтації особистості
у системі «природа-суспільство».
Екологічне виховання в системі підготовки вчителя
довгі роки мало емпіричний характер, не маючи міцну
опору на об’єктивні закономірності, які є основою
формування спеціаліста вищої кваліфікації та нової
науки – комплексної екології. Професійна підготовка
студентів до екологічної освіти відбувалась на заняттях
природоохоронної освіти, у процесі викладання
необов’язкових спецкурсів, факультативів, та залучення
майбутніх учителів до діяльності первинних організацій
охорони природи.
Потреба в екологічно досвідчених фахівцях постала
гостро за останні 20 років у зв’язку з необхідністю
вирішення міждисциплінарних екологічних задач,
здійснення інтегрованого підходу в питаннях збереження
і раціонального використання природних комплексів
(біогеоценозів), які розглядаються як єдине ціле з
урахуванням багатостороннього впливу на них
діяльності людини [2].
Мета роботи – розкрити актуальність підготовки
майбутнього вчителя початкових класів до використання
екскурсій
як
складової
частини
формування
екологічного мислення учнів.
В наш час предметом спеціальних досліджень
філософів, психологів, педагогів, екологів є проблема
підготовки майбутнього вчителя початкових класів до
використання екскурсій
як
складової частини
формування екологічного мислення учнів. Так, значний
внесок у філософське осмислення єдності людини і
природи належить В. Вернадському, О. Галєєвій,
Е. Гірусову, М. Голубцю, О. Дорошко, М. Кисельову,
В.Крисаченку, М.Мойсєєву, В.Нестеренку, Г.Платонову,
І. Сафонову, І. Фролову та ін. Дослідники екологічну
освіту вважають універсальним інструментом вирішення
глобальних завдань виживання людства. Її роль набуває
рис випереджаючої у становленні нових орієнтирів
людської цивілізації.
Теоретико-методичні аспекти екологічної освіти

розкрито у працях В.Бібік, В.Вербицького, С.Гончаренка,
В. Ільченко, О. Плахотнік, Г. Пустовіта, Н. Пустовіт,
О. Савченко, А. Степанюк, Г. Тарасенко та ін.
Слід зазначити, що педагогічна наука має значний
доробок щодо формування екологічного мислення учнів
початкових класів. Проблема екологічної освіти
молодших школярів
висвітлювалась
у працях
Н.О. Пустовіт, А.М. Кмець, Н.В. Жук.
Проблема підготовки екологічно грамотних вчителів
виявилась особливо актуальною на сучасному етапі
державного і духовного відродження України, коли
людина, незалежно від її спеціальності, повинна бути в
достатній мірі екологічно вихованою. Тільки тоді вона
зможе реально оцінювати післядію своєї практичної
діяльності в суспільстві, яка впливає на навколишнє
середовище. Як зазначає В.А. Радкевич «передбачення
результатів цього впливу – одна з найважливіших
проблем сучасності, і вирішуватись вона може лише на
базі глибокої екологічної свідомості всього людства. Ось
чому з розвитком науково-технічного прогресу
екологічне виховання набуває все більшого значення» [1].
Одним із критеріїв готовності випускника педвузу до
екологовихованої роботи в школі є високий рівень його
екологічного мислення. Можлива теоретична модель
екологічної культури складена Совгірою С.В.
Формування екологічного мислення майбутніх
учителів, його готовності до екологічного виховання
учнів у школі повинні проходити через: набуття
екологічних знань, формування в майбутніх учителів
екологічного мислення, світогляду, естетичних принципів
поведінки в природі, забезпечення підтримки фізичного
стану для проведення краєзнавчих екскурсій, експедицій,
подорожей, вироблення активної природоохоронної
позиції, формування необхідних якостей вчителя,
організатора і пропагандиста ідей захисту природи, свого
здоров’я та здоров’я своїх вихованців [2].
Виклад основного матеріалу. Одне з перших місць в
плані роботи вчителя початкової школи надається
екскурсії в природу; де учні можуть ознайомитися з
різноманітністю природних об’єктів і побачити єдність
організму з умовами його життя, спостерігати
взаємозв’язки рослин з ґрунтами, тварин з рослинами.
Практичне й методичне обґрунтування використання
екскурсії у екологічному виховання дітей висловлювали
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такі вчені-методисти як О.Я. Герд, В.О. Сухомлинський,
С.Русова, В.В. Половцев, І.І. Полянський та багато інших.
«…Викладання природознавства повинно початися в
саду, в лісі, в полі», – писав О.Я. Герд. Він неодноразово
вказував на необхідність зв’язку уроку з екскурсією,
тому що тільки в природі є можливість звернути увагу
учнів на ті явища, вивчення яких неможливі в класі [1].
Велику увагу приділяв екскурсіям видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський.
Він писав, що «прекрасне – могутнє джерело моральної
чистоти, духовного багатства, фізичної досконалості.
Найважливіше завдання естетичного виховання –
навчити дитину бачити в красі навколишнього світу, в
красі людських стосунків духовне благородство,
доброту, сердечність і на цій основі утверджувати
прекрасне в самій собі». Найвидатніший український
педагог В.О. Сухомлинський навіть не уявляв навчання
природознавству без екскурсій, без навчання в природі.
Він залишив нам у спадщину методику, якою ми й нині
не опанували повністю.
Педагогічне значення екскурсій дуже велике.
Насамперед необхідно підкреслити їх освітнє значення.
Екскурсія конкретизує програмовий матеріал, який
вивчають у класі, забезпечує можливість більш
поглибленої праці над ним. Поряд з практичною роботою
(на пришкільній ділянці, у полі) вона найтісніше зв’язує
школу з життям природи, з життям нашого суспільства.
Без екскурсій вивчення природних об’єктів не було б
конкретним. Екскурсія є основою краєзнавчої роботи.
Екскурсії в природу є найбільш конкретний спосіб
вивчення природи, тобто вивчення справжніх об’єктів
природи. Вивчаючи з класі об’єкт, їх, звичайно, ізолюють
один від одного, беруть порізно, відриваючи від
природних улов, розглядаючи поза складною сукупністю
предметів і явищ навколишнього світу. Наслідок – учні
дістають розчленовані знання, які їм важко самим
об’єднати, синтезувати. Екскурсія являє собою
прекрасний засіб допомогти цьому синтезу. Потрапляючи
в обстановку природи з усією різноманітністю предметів і
явищ, учні поступово навчаються розбиратися в цій
різноманітності, встановлювати зв’язок рослин і тварин
одне з одним і неорганічним середовищем.
Екскурсії в природу й сільське господарство, поряд з
класними заняттями, мають велике значення і в
здійсненні політехнічного навчання; вони великою мірою
відповідають завданню активного виховання, тому що
розвивають в учнів уміння і навички до самостійної праці.
В учнів розвивається спостережливість: вони
знайомляться з методикою збирання матеріалі та їх
збереженням, а на заняттях після екскурсії – з обробкою
зібраного матеріалу. Планомірне проведення екскурсій в
околицях школи розвиває в учнів інтерес і навички до
вивчення свого краю. Відомо багато випадків, коли
краєзнавча екскурсійна робота давала наслідки, цінні для
місцевого господарства. Учні виявили корисні рослини,
родовища глини, торфу та інших корисних копалин.
Екскурсія – це любов і живий інтерес до природи, це
так званий емоційний бік екскурсії. Яскравіше враження
учні довго переживають, екскурсії бадьорять, радують
дітей. Знання, здобуті на екскурсіях бувають дуже
міцними і надовго залишаються в дитячій пам’яті.
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Екскурсії мають велике значення і у вихованні
пізнавальних інтересів школярів. Розвиток пізнавального
інтересу до предмету приходить не відразу, він
складається з окремих елементів. Спочатку це просто
допитливість. Але допитливість може швидко згаснути.
Стійкий інтерес можна привити дітям в результаті
великої, копіткої і важкої праці, застосовуючи
різноманітні методи навчання і виховання [5].
Софія Русова також підтримувала думку щодо
екологічного виховання дітей, пропонуючи для цього
екскурсії. Шкільні екскурсії навчать нашу молодь пильно
стежити за усіма дрібницями життя, навчать поважати
закони природи, що керують життям. В мандрівках буде
складатися характер учнів, звички до самостійності,
упорядкування справ своїх і громадський товариський
настрій в усяких випадках мандрівного життя. На здоров'я
учнів екскурсії зроблять найкращий вплив.
Вона писала, що … екскурсії єднають школу з
справжнім життям і завдяки корисним результатам з них
виробився новий так званий «екскурсовий метод».
Екскурсіям надають вагу не тільки з причини
просвітньої, а й ради мети виховання, й відносини
учителя до учнів у час екскурсії не мають тої офіційної
штучної суворості, котрої додержуються в класі: тоді й
самодіяльність виступає замість покірливої апатії. Усяка
добре організована екскурсія – це спроба в справі
здатності дітей до практичного життя. Вона не тільки
дає нові знання й закріпляє придбані в класі, вона ще
піднімає настрій учнів, відкриває їм широкі горизонти,
збуджує в учнях громадянське почуття. Яка то радість,
після нудного щоденного класного життя, – мандрівка
на свіжому повітрі, де на кожному кроці зустрічаються
нові, цікаві речі, обговорюються на справжніх зразках
класні лекції, що до цього часу не зворушували
справжньої цікавості, а тепер викликають одне питання
за другим, захоплюють новими враженнями, за одну
екскурсію учні пізнають більше, аніж за якийсь місяць
класної роботи [4].
Основна дидактична мета екскурсій – є формування
нових знань завдяки безпосереднім спостереженням та
ознайомленню з об’єктами природи. Вони дозволяють
з’єднати методи навчання та методи наукового
дослідження. Під час екскурсій учням надається
можливість перевірити свої знання одержані на уроках
та набути нові.
Важливу роль мають екскурсії в екологічній освіті,
бо надають можливість вчителю безпосередньо показати
учням як негативні, так і позитивні наслідки діяльності
людини, залучити їх до природоохоронної роботи, вони
сприяють формуванню екологічної культури, екологічного
мислення.
Завдання екскурсій взагалі можна визначити так:
екскурсії навчають не тільки дивитися навкруги себе, а й
бачити усякі явища в усіх деталях, придивлятися до цих
явищ і розуміти їх зв'язки між собою, і зв'язок їх з тою
сферою, в якій вони утворилися.
Звертаючись до наших українських шкіл, можна
зазначити, що недарма шкільні екскурсії почалися у нас
на півдні: усе тут навертає до гарного розвитку цієї
справи: і клімат з теплою осінньою і ранньою весною, й
чудова природа, й економічний інтерес життя, що
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найбільш користується з господарської праці, і цікава
історія краю, що залишила чимало пам'ятників для
розсліду, й чудова народна етнографія, що не може не
зацікавити молоді.
Але щоб екскурсії дали корисні наслідки, треба не
тільки виконати усі висловлені поради; тут треба ще
керівникові мати той педагогічний такт, що керує
увагою учнів, не ламаючи їх волю, дає екскурсантам
спокійно самим придивлятися до усього. Іноді враження
від лісу, степу, річки таке міцне, захоплююче, що в той
час не можна відривати школярів від такого гарного
настрою, щоб додивлятися до яких-небудь геологічних
або ботанічних чи економічних деталей. Треба це
лишити на потім. Такий ватажок екскурсії дасть
спокійний настрій усій екскурсії, збереже нерви дітей й
додасть цілісність враженням; не грубою дисципліною
мусить підтримувати порядок екскурсії вчитель, а
глибоким психологічним тактом й цікавістю своїх
пояснень. Тоді екскурсія справді буде могутнім
фактором освіти й виховання нашої молоді.
Вивчаючи численні праці видатних вчителівметодистів переконуєшся в тому, що природа та людина
суцільно пов’язані між собою. Щоб дитина виросла
екологічно обізнаною, ми повинні навчити її любити,
поважати навколишній світ та правильному спілкуванню
з природою.
Екскурсії дають можливість вчителю здійснювати
краєзнавчий
принцип
навчання,
знайомити
з
навколишнім світом, з особливостями взаємовідносин
людини і природи. В системі безперервної екологічної
освіти важливе значення надається залучення до екскурсії
дітей. В навчальних закладах під час екскурсії особливу
увагу приділяють на колективне спостереження. Саме в
процесі нього вирішуються основні програмні завдання
заняття. Вчинель допомагає дітям відзначити і усвідомити
характерні ознаки предметів і явищ, їх взаємозв’язки.
Методика керівництва спостереженням на екскурсіях
мало відрізняється від початкової школи. Під час
розглядання нових об'єктів слід звернути увагу на
особливості естетичного вигляду, зв’язки з умовами
життя, значення в житті природи і людини. Важливо в
процесі спостереження використати різноманітні прийоми
активізації пізнавальної діяльності дітей. Особливу увагу
треба приділити питанням, які спонукають дітей
роздивлятися предмет, порівнювати, знаходити подібність і
відмінність, встановлювати зв’язок між явищами природи.
Слід подбати про включення різних аналізаторів у
сприйманні об'єктів природи. Доцільно в процесі
екскурсії використовувати твори художньої літератури
для підсилення вражень дітей від сприймання краєвидів,
окремих об’єктів. Використання пояснень, розповіді
повинно мати місце в тих випадках, коли є потреба у
розширенні знань дітей про пристосування, зв’язки з
середовищем тощо. Сполучення різних прийомів
видозмінюється залежно від мети і змісту. Збір
природного матеріалу, в процесі якого учні можуть
задовольнити бажання у самостійних спостереженнях, –
відповідальний етап екскурсії. Перш за все вчитель
повинен піклуватися про безпеку дітей, домовитися, на
яку відстань вони можуть відходити, що можна брати. Збір
природного матеріалу слід використати для екологічного

виховання, засвоєння правил природокористування:
Рідкісні рослини брати не можна. Багато жолудів не
можна брати тому, що ними живляться сойки, білки,
кабани та інші тварини. Наприкінці екскурсії
підводяться підсумки, в яких відзначається, які нові
знання одержали учні, їх пізнавальна активність, прояви
дбайливого ставлення до природи.
Таким чином, методичний підхід до проведення
екскурсій дозволяє підготувати дітей до їх активної
участі на екскурсіях в початковій школі. Більшість
природознавчих екскурсій в початковій школі пов’язана
з вивченням природознавства з сезонними змінами у
природі, з формуванням екологічних знань. В системі
шкільних занять вони бувають вводні, поточні,
заключні.
Вводні екскурсії проводяться перед вивченням
певної теми, мета їх – одержання учнями безпосередніх
уявлень про об’єм та явища, які потім більш детально
будуть вивчатися на уроках. До них належать екскурсії в
різні пори року. Поточні екскурсії характерні для
удосконалення вивчення певної теми. Для таких
екскурсій найбільш ефективно підходить музейний
простір, його експонати, заключні екскурсії проводяться
в кінці вивчення теми або предмета загалом. Їх головна
мета – навчити учнів знаходити відповідність знань
одержаних на уроках процесам та явищам безпосередньо
в природі. При цьому особлива увага приділяється
природним зв’язкам. Ці екскурсії мають екологічну
спрямованість, бо навчають учнів бачити необхідність
природоохоронних дій.
Загалом екскурсія, яка проводиться за програмою з
природознавства, є одним із видів уроку. На уроціекскурсії процес навчання реалізується не в умовах
класного приміщення, а і природі під нас безпосереднього
спілкування учнів з об’єктами і явищами природи.
Уроки-екскурсії мають великий виховний вплив на
дітей. Сприймання красі природи, її доцільності, на якій
зосереджується їхня увага, сприяють розвитку
естетичного почуттів, позитивних емоцій доброти,
дбайливого ставлення до всього живого. У відносне
невимушених обставинах школярі вчаться спілкуватись
між собою під час виконанню спільних завдань,
поводитися один із одним та з навколишнім світом.
Основним методом пізнання на уроці-екскурсії є
спостереження за об’єктами явищами природи та
очевидними взаємозв'язками і залежностями в природі.
Основною метою поточного уроку-екскурсії є
формування в учнів уявлень чи понять про об’єкти і
явища природи, їх взаємозв’язки і залежності, які
передбачені змістом теми, також засвоєння школярами
тих власне предметних, розумових умінь та умінь
раціональної навчальної діяльності, які об’єктивно
можна і необхідно сформувати у конкретній темі.
Специфіка поточного однотемного уроку-екскурсії
зумовлена тим, що засвоєні кожного елементу знань
починається з безпосереднього сприймання реальних
об’єкт природи на місці його проведення. Предмети і
явища конкретизують мікроструктуру уроку.
При підготовці до уроку визначаються об’єкти, за
якими вестимуться спостереженню зміст спостережень.
Чим і як вони відзначаються? По-перше: змістом розділу,
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якому перед урок-екскурсія. По-друге, наявністю
конкретних об’єктів на місці екскурсії.
Учитель визначає конкретні предмети і явища для
спостереження. Першочергово враховуються ті об’єкти,
про які йдеться в підручнику. Наприклад, з комах –
сонечко, метелик капустяний, яблунева плодожерка і
інші.
Коли необхідні природні об’єкти відомі учням, то
вони відшукують їх на місці екскурсії і називають
самостійно. Якщо ж об’єкти нові, то їх показує і називає
вчитель.
Необхідно подбати про способи фіксування
результатів виконаних завдань. Це може бути збирання
частин (листки, плоди, насіння) або цілих рослин (різні
види бур’янів); предметів неживої природи (корисні
копалини), комах-шкідників. Із зібраних матеріалів
можна виготовити гербарії, колекції в класі разом з
учителем і вдома з батьками, результатами екскурсії
школярі малюють малюнки, складають усні оповідання
виготовляють роздатковий матеріал.
На
відповідних
уроках
учні
оволоділи
природознавчими поняттями, які актуалізуються і
використовуються на підсумковому уроці-екскурсії для
розпізнавання природних об’єктів і спостережень за
ними. Спостереження будуть різноманітними, які
конкретизуватимуться не тільки родові, а й видові
поняття. А також виявлятимуться засвоєні на уроках
зовнішні зв’язки між предметами і явищами природи і
встановлюватимуться нові взаємозалежності на основі
здобутих конкретних фактів.
На таких уроках рівень самостійності школярів
зростає. Фронтальна робота, я правило, здійснюється
тільки під час актуалізації опорних знань і вмінь, які
необхідні для виконання завдань та обговорення їх
результатів. В основному завдання виконуються
групами та індивідуально.
Актуалізація найбільш загальних опорних понять і
способів діяльності організовується за допомогою
бесіди.
Результати фронтальних спостережень за об’єктами
неживої природи порівнюються учнями з наслідками
попередньої екскурсії і визначаються зміни, які
відбулися в неживій природі за певний період.
Порівняння здійснюється окремо щодо кожного об’єкта.
Сезонні екскурсії в природу дозволяють вчителю не
тільки ознайомити учнів із змінами у природи, але і
показати їм різні об’єкти природи.
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Висновки. Таким чином, на екскурсії ми можемо
показати складні взаємозв’язки між рослинами:
тіневитривалі дерева частіше витісняють світлолюбні
породи дерев та переходять у зону верхнього ярусу.
Екологічний професіоналізм вчителя виведено на
основі таких понять: екологічна культура, педагогічний
професіоналізм
і
сформульовано
його
робоче
визначення у такій редакції: екологічний професіоналізм
– нагромадження знань, досвіду, ідеалів і цінностей для
передачі молодому поколінню найбільш суттєвих
моментів екологічної культурної спадщини людської
цивілізації та якісна реалізація їх діяльності у захисті,
покращенні стану довкілля; вміння розраховувати
перебіг і наслідки екологічних подій; в критичних
ситуаціях мислити і діяти професійно, поступаючись
при цьому навіть особистими інтересами [2,3].
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЦИВІЛЬНОГО ФЛОТУ ЗАСОБАМИ
ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті здійснено порівняльно-узагальнюючий дефінітивний аналіз категорій «умова», «педагогічні
умови». Встановлено, що імплементація терміну «умова» у педагогічну науку породила плюралізм думок
науковців щодо його тлумачення. У найзагальнішому значенні педагогічні умови – це свідомо створені у
педагогічному процесі чинники (обставини), від яких залежить ефективність функціонування педагогічної
системи. Виокремлено педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів
цивільного флоту засобами інтерактивних технологій.
Ключові слова: умова, педагогічні умови, педагогічний процес, екологічна компетентність, офіцери
цивільного флоту, інтерактивні технології.
Постановка проблеми. Нові освітні стандарти у
вітчизняній військово-морській вищій школі ґрунтуються
на компетентнісному підході, під яким розуміється
спрямованість освіти на розвиток особистості курсанта в
результаті формування низки компетенцій засобами
вирішення професійних завдань в освітньому процесі.
Окреслений методологічний орієнтир є одним з головних
принципів проектування професійних освітніх програм,
які сприяють вдосконаленню професійної підготовки
фахівців у сучасних умовах.
Компетентнісний підхід накладає свій формат на
формування цілей і результатів професійної підготовки
майбутніх офіцерів цивільного флоту вцілому та
професійно-екологічної підготовки курсантів, зокрема.
Цей науковий підхід акцентує роль досвідуй умінь
фахівця практично реалізувати знання в професійній
еколого зорієнтованій діяльності. Поряд з цим
приєднання до Болонської декларації зумовлює
необхідність розширення й активізації самостійної,
навчально-пізнавальної діяльності студентів
для
формування особистості, здатної до саморозвитку в
процесі професійного навчання [1, с.130]. Припускаємо,
що це стане можливим за умов використання
інтерактивних технологій як засобів формування
екологічної
компетентності
майбутніх
офіцерів
цивільного флоту. Адже, як слушно зазначає
І. Мельничук, інтегративний характер інтерактивного
навчання, яке вбирає в себе елементи багатьох
інновацій, спрямованих на активізацію навчальнопізнавальної, самостійної, комунікативної діяльності на
основі посиленої міжособистісної взаємодії, визначає
основний напрямок педагогічних трансформацій: зміни
технології від «відбивання знань» до організації
самоосвіти курсанта [1, с.131-132].
Задля реалізації завдань наукового пошуку слід
виокремити й обґрунтувати педагогічні умови
формування анонсованої компетентності у майбутніх
судноводіїв засобами інтерактивних технологій, що є
метою статті іпотребуєуточнення сутності категорій
«процес», «умова», «педагогічні умови» та ін. у світлі
нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу.Одним із ключових
методологічних
понять
педагогіки
є
термін
«педагогічний процес». У межах конкретного наукового
пошуку в контексті нашого дослідження під
педагогічним
процесом
розуміємо
формування
екологічної
компетентності
майбутніх
офіцерів
цивільного флоту засобами інтерактивних технологій.
Визначення сутності цього процесу як складно
організованого соціально-педагогічного явища полягає в
усвідомленні змісту ключового поняття «процес» (від
лат. processus– проходження, просування, рух вперед,
зміна). Будь-який процес є розвитком певного явища,
послідовною зміною стану його учасників, сукупністю
закономірних, послідовних дій, спрямованих на
досягнення певного результату. Беручи за основу
загальнонаукове визначення анонсованої категорії,
припускаємо, що педагогічний процес інтерактивного
навчання майбутніх офіцерів цивільного флоту є
послідовною зміною станів (тут під станом розумілася
екологічнакомпетентність) його учасників у результаті
їх активної взаємодії на основі впровадження восвітній
процес ВВНЗ спеціально створених педагогічних умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
словниково-довідниковій літературі сутність поняття
«умова» визначається як необхідна обставина, що
уможливлює здійснення, створення, утворення чогонебудь або сприяє чомусь [2, с.300]. Великий тлумачний
словник визначає умову як вимогу, що ставиться однією
із сторін що домовляються; як усну чи письмову згоду
про що-небудь; як правила, що встановлені в будь-якій
сфері життя, діяльності; як обставини, за яких
відбувається чи залежить будь-що [3, с.776]. Своєю
чергоюпоняття «обставина» характеризується як
сукупність умов, за яких що-небудь відбувається [3, с.818].
Порівняльно-узагальнюючий
аналіз
психологопедагогічної літератури дав змогу констатувати той
факт, що дослідники дотримуються різних наукових
позицій щодо трактування поняття «умова», трактуючи
цей термін як:
– єдність об’єктивного і суб’єктивного, внутрішнього
і зовнішнього, сутності і явища (Н. Яковлева);
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− сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм,
методів і матеріально-просторового середовища,
спрямованих на вирішення поставлених задач (А. Найн);
− ставлення предмета до явищ, що його оточують, і
без яких його існування неможливе (Ю. Загородній);
− фактор
підвищення ефективності будь-якої
діяльності (Н. Бондаренко);
− вираз відносин предмета до явищ, що оточують
його, без яких він існувати не може (І. Фролов);
− категорія, що визначається як система певних
форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій,
які об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені,
необхідні для досягнення конкретної педагогічної мети
(О. Пєхота);
– сукупність зовнішніх і внутрішніх обставин
(об’єктивних заходів) освітнього процесу, від реалізації
яких залежить досягнення поставлених дидактичних
цілей (А. Литвин).
Виклад основного матеріалу. У контексті
виконання завдань дослідження дотримуватимемося
позиції В. Андреєва, котрий дефініцію «умова»
тлумачить як підсумок цілеспрямованого відбору,
конструювання та застосування елементів, змісту,
методів (прийомів), а також організаційних форм
навчання для досягнення дидактичних цілей [4, с.34-37].
Своєрідним є розуміння поняття «умова» в межах
психологічного знання:сукупність явищ зовнішнього та
внутрішнього середовища, що впливають на розвиток
певного явища, що опосередковане активністю
особистості чи групи людей. У цьому контексті ми
апелювали до наукової думки С. Рубінштейна.
Дослідник виокремлює зовнішні та внутрішні умови,
вважаючи, що перші впливають на розвиток особистості
опосередковано через внутрішні, суб’єктивні умови, які
формує індивід [5, с.251]. Відтак, внутрішні умови є
причинами (саморозвиток, саморух, рушійні сили
розвитку, джерела розвитку, що є в самому процесі
розвитку як його внутрішні причини), а зовнішні –
обставинами [5, с.290]. Отже створення умов для
формування екологічної компетентності майбутніх
офіцерів цивільного флоту слугуватиме одночасно
обставинами й причинами розвитку анонсованого
феномену в курсантів ВВНЗ. Розглянемо трактування
категорії «умова» у педагогічному контексті.
Імплементація терміну «умова» в педагогічну науку
породила плюралізм думок науковців щодо його
тлумачення. У найзагальнішому значенні педагогічні
умови – це свідомо створені в педагогічному процесі
чинники (обставини), від яких залежить ефективність
функціонування педагогічної системи [6, с.115]. У процесі
визначення педагогічних умов формування екологічної
компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту
засобами інтерактивних технологій ураховувались
висновки І. Мельничук, що реалізація виокремлених у
педагогічному дослідженні педагогічних умов, ґрунтується
на закономірностях, які:
– зумовлюють послідовність досягнення визначених
цілей;
– уможливлюють ефективне управління процесом
навчально-пізнавальної діяльності курсантів на основі
передбачення результатів;
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– дають підстави для наукового обґрунтування та
оптимізації змісту, форм і методів підготовки фахівців
на сучасному етапі реформування морської освіти в
Україні [1, с.204].
Поряд з цим ураховувалась думка В. Ягупова, що
закономірності навчання є ніщо інше як конкретні вияви
основних законів дидактики в навчальному процесі.
Тому, продовжує дослідник, згадані закономірності
мають об’єктивні, суттєві, стійкі, повторювані зв’язки
між складовими компонентами цього процесу (тут
формування екологічної компетентності майбутніх
офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних
технологій) і сприяють ефективній реалізації його
функцій [Ягупов, с.284]. Опора на основні закони
дидактики в контексті виконання завдань дослідження
дала змогу:
– визначити доцільні умови, шляхи та засоби
навчальної еколого зорієнтованої діяльності (закон
цілісності та єдності дидактичного процесу);
– обґрунтовано визначати
зміст
екологічного
навчання майбутніх офіцерів цивільного флоту з
урахуванням специфіки професійної діяльності моряка
(закон соціальної зумовленості цілей, змісту і методів
навчання);
– організовувати й проводити навчальний процес у
напрямі формування екологічної компетентності
курсантів ВВНЗ на основі інноваційного та творчого
підходу, що передбачало реалізацію педагогічних умов
впровадження
інтерактивних
технологій
(закон
розвивального навчання);
– розкривати співвідношення між змістом дисциплін,
які варто наповнити екологічним змістом («Безпека
людини та охорона навколишнього середовища»,
«Безпека
та
охорона
на
морі»,
«Безпека
життєдіяльності»,
«Виживання
в
екстремальних
умовах», «Екологія та охорона навколишнього
середовища», «Основи екології», «Основи медичних
знань», «Основи медичної підготовки», «Основи
медичних знань та виживання в екстремальних умовах»,
«Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»,
«Організація роботи і управління екіпажем у звичайних
та екстремальних умовах», «Запобігання забрудненню
морського середовища», «Стандарти Міжнародної
морської організації», «Охоронні заходи на судні»,
«Цивільний захист» та ін.) та інтерактивними методами
навчання й майбутньою професійною діяльністю
судноводія (закон єдності та взаємозв’язку теорії та
практики);
– визначити
основні
напрямки
формування
екологічної
спрямованості
майбутніх
офіцерів
цивільного флоту й враховувати їх у змісті навчання
(закон зумовленості навчання характером діяльності
курсантів).
Базуючись на напрацюванні дослідників щодо
трактування термінів «умова», «педагогічні умови» й
опираючись на закономірності педагогічного процесу та
основні закони дидактики, під педагогічними умовами
формування екологічної компетентності майбутніх
офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних
технологій розумітимемо сукупність взаємозалежних
факторів освітнього середовища ВВНЗ (об’єктивних
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можливостей змісту навчання, методів, організаційних
форм і матеріальних можливостей їхнього здійснення),
конструювання яких базується на впровадженні
інтерактивних технологій у процес навчальнопізнавальної діяльності курсантів й забезпечуватиме
успішне досягнення поставленої мети.
З метою максимізації ефективності процесу добору
педагогічних
умов
формування
екологічної
компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту
засобами інтерактивних технологій проаналізовано
дисертаційні дослідження, що стосуються різних
аспектів підготовки майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності.
Зокрема, на поглибленунаукову увагу заслуговують
педагогічні умови, обґрунтовані в дослідженні І. Сокол,
стосовно
проблеми
формування
професійної
компетентності майбутніх судноводіїв при вивченні
фахових дисциплін (управління якістю формування
професійної компетентності майбутніх судноводіїв
шляхом моніторингу процесу навчання морехідної
астрономії
та
його
результатів;
застосування
диференційованого підходу до формування в майбутніх
судноводіїв професійної компетентності під час
вивчення
морехідної
астрономії;
реалізацію
міжпредметних зв’язків з фундаментальними та іншими
фаховими дисциплінами, пов’язаних з навчанням
майбутніх фахівців основ судноводіння; комп’ютерну
підтримку навчально-пізнавальної діяльності курсантів;
готовність викладача до реалізації моделі формування
професійної компетентності майбутніх судноводіїв та
наявність умов, що забезпечують її результативність.
Однак поза увагою дослідниці залишилася проблема
активізації навчально-виховного процесу у ВВНЗ на
основі використання засобів інтерактивного навчання.
Вагомими у контексті дослідження є напрацювання
О. Гуренкової [7]. Авторка стверджує, що процес
формування екологічної компетентності майбутніх
фахівців водного транспорту в умовах кредитномодульної системи навчання буде ефективним, якщо
забезпечити упровадження таких педагогічних умов:
створення мотивації на свідоме засвоєння екологічних
знань для подальшого використання у професійній
діяльності і побуті; впровадження інноваційних
особистісно-діяльнісних
педагогічних
технологій;
забезпечення змістового наповнення й дотримання
наступності екологічної освіти на усіх етапах
професійної підготовки; розроблення навчальнометодичного супроводу формування екологічної
компетентності (методичні, дидактичні матеріали й
консультування викладачів професійно-орієнтованих
дисциплін) [7, с.11]. Доповнюючи цей перелік, дослідниця
виокремлює додаткові педагогічні умови, які, на її
думку, сприяють ефективному формуванню екологічної
компетентності майбутніх фахівців водного транспорту:
подолання антропоцентричної домінанти в освітніх
орієнтирах на користь екологічного мислення
(усвідомлення єдності природи і людини, цінності
гармонійних відносин в їхній взаємодії); поєднання
екологічних знань студентів з екологічно доцільною
поведінкою в професійній діяльності та побуті;
активізація самостійної пізнавальної діяльності, зокрема

на творчому рівні; впровадження у навчальний процес
інноваційних форм і методів екологічної освіти [7, с.18].
Нам імпонує той факт, що авторка апелює до
використання інноваційних засобів навчання як однієї з
умов
ефективності
формування
досліджуваної
компетентності в курсантів ВВНЗ. Однак, у дослідженні
О. Гуренкової не прослідковано доцільність застосування
саме інтерактивних технологій як засобів активізації
навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів
цивільного флоту в напрямі розширення екологічних
знань, умінь, навичок.
Теоретико-порівняльний аналіз наукової літератури
засвідчив, що педагогічні умови формування екологічної
компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту
засобами інтерактивних технологій не стали предметом
наукових розвідок дослідників. Тому з метою
виокремлення найбільш ефективних педагогічних умов
дослідження застосовано метод експертної оцінки. Так,
викладачам
тих ВНЗ,
які брали
участь
в
експериментальному
дослідженні,
пропонувалось
виступити вролі експертів.У контексті проведеного
опитування експертам запропоновано визначити
найбільш ефективні, на їхню думку, педагогічні умови
формування досліджуваної компетентності в майбутніх
офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних
технологій. Проведене опитування дало змогу
проранжувати і визначити педагогічні умови, які мають
бути реалізовані при організації навчально-виховного
процесу аби сформувати анонсований феномен у
майбутніх фахівців окресленої спеціальності.
Висновки. Отже, на основі використання методів
аналізу педагогічної, психологічної, філософської
літератури з проблеми дослідження, експертної оцінки,
педагогічних спостережень, узагальнення сучасного
стану екологічної компетентності майбутніх офіцерів
цивільного флоту припускаємо, що ефективний вплив на
процес формування анонсованого феномену забезпечать
такі педагогічні умови:
– мотивація курсантів до природоохоронного та
бережливого використання навколишнього середовища
в процесі здійснення майбутньої професійної діяльності;
– реалізація
міждисциплінарної
інтеграції
в
професійній
екологічній
підготовці
майбутніх
судноводіїв у процесі використання інтеракцій під час
вивчення дисциплін «Основи екології», «Безпека та
охорона на морі», «Безпека життєдіяльності»,
«Запобігання забрудненню морського середовища»;
– формування екологічної деонтології майбутніх
офіцерів цивільного флоту в умовах навчальнопізнавальних тренінгів;
– використання технології портфоліо як засобу
залучення курсантів до самоосвітньої діяльностів
напрямі розширення професійних екологічних знань,
умінь і навичок.
Перспективи
подальших розвідок
у цьому
напряміполягають у розробці структурно-функціональної
моделі реалізації визначених педагогічних умов у
контексті
дослідження
формування
екологічної
компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту
засобами інтерактивних технологій.

Scientific Journal Virtus July # 15, 2017
Література
1. Мельничук І.М. Теорія і практика професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників засобами
інтерактивних технологій : монографія / І.М. Мельничук. –
Тернопіль : Економічна думка, 2010. − 326 с.
2. Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред.
А.В. Семенової. –Одеса :Пальміра, 2006. – 364 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови /
уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. :Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2005. – 1728с.
4. Андреев В.И. Педагогика : учебный курс для творческого
саморазвития / В.И. Андреев. – 2-е изд. – Казань : Центр
инновационных технологий, 2006. – 608 с.
5. Рубинштейн С.Л.
Проблемы
общей
психологии/
С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1973. – 424 с.
6. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного
процесса / Ю.К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.
7. Гуренкова О.В. Формування екологічної компетентності
майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитномодульної системи навчання : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти / О.В. Гуренкова. – К., 2009. – 19 с.

151

References
1. Melnychuk I.M. Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky
maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh
tekhnolohii : monohrafiia / I.M. Melnychuk. – Ternopil :
Ekonomichna dumka, 2010. − 326 s.
2. Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky / zared.
A.V. Semenovoi. –Odesa : Palmira, 2006. – 364 s.
3. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy /
uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K. : Irpin: VTF «Perun», 2005. –
1728s.
4. Andreyev V.I. Pedagogika : uchebnyy kurs dlya tvorcheskogo
samorazvitiya / V.I. Andreyev. – 2-e izd. – Kazan’ : Tsentr
innovatsionnykh tekhnologiy, 2006. – 608 s.
5. Rubinshteyn S.L.
Problemy
obshchey
psikhologii/
S.L. Rubinshteyn. – M.: Pedagogika, 1973. – 424 s.
6. Babanskiy Yu.K. Optimizatsiya uchebno-vospitatel’nogo
protsessa / Yu.K. Babanskiy. – M. : Prosveshcheniye, 1982. – 192 s.
7. Hurenkova O.V. Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti
maibutnikh fakhivtsiv vodnoho transportu v umovakh kredytnomodulnoi systemy navchannia : avtoref. dys. Nazdobuttia nauk.
Stupenia kand. ped. nauk : 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi
osvity / O.V. Hurenkova. – K., 2009. – 19 s.

Svarychevska A.P.,
Assistant of Health and Safety Department National University “Odessa Maritime Academy”, rugena@ukr.net
Ukraine, Odesa
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF CIVILIAN FLEET OFFICERS’
ENVIRONMENTAL COMPETENCY BY MEANS OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES
The article provides a comparative synthesis definitive analysis of the categories of “condition”, “pedagogical
conditions”. It was established that the implementation of the term “condition” in teaching science bore pluralism of
scientists’ views on its interpretation. In the most general sense pedagogical conditions is factors (conditions), deliberately
created in the pedagogical process, which affect the efficiency of the educational system. Pedagogical conditions of civil fleet
officers’ environmental competency formation by means of interactive technologies are specified.
Key words: condition, pedagogical conditions, pedagogical process, environmental competency, civil fleet officers,
interactive technologies.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Наукова розвідка присвячена дослідженню компетентнісного підходу до навчання майбутніх викладачів
української мови вищих навчальних закладів. У статті обґрунтовано доцільність спрямувати навчальну
діяльність студентів у комунікативно компетентнісному руслі; розкрито сутність основних
комунікативних термінів, які є базовими в процесі формування комунікативної компетентності
майбутнього вчителя. Узагальнено сучасні тлумачення понять «компетенція» та «компетентність»,
визначено мінімальне коло професійних компетентностей викладачів української мови, необхідних для
реалізації їхніх професійних прав.
Ключові слова: компетентність, компетенція, комунікативна компетентність, мовна комунікація,
професійні філологічні компетентності.
Постановка проблеми: Майбутній викладач
української мови у результаті навчання має набути таку
предметну компетентність: володіти прийомами й
технікою лінгвістичного аналізу тексту, комунікативними
властивостями і варіантами мови й мовлення. Ще
однією ключовою компетентністю вчителя-філолога має
бути здатність визначити рівень особистісного і
професійного розвитку: вивчати методи впливу на
особистість при розв’язанні навчально-виховних завдань
і виявляти можливості підвищення ефективності
викладацької діяльності. Таку компетентність називають
спеціалізовано професійною.
Метою роботи є характеристика комунікативно
компетентнісного спрямування навчальної діяльності
майбутнього викладача української мови; визначення,
тлумачення й оцінка основних термінологічних
комунікативних понять, які є базовими для формування
фахових компетенцій студентів ВНЗ на заняттях з
української мови.
Виклад основного матеріалу. Державна національна
програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Закон України
«Про освіту» проголошують освітні пріоритети
забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку
людини як особистості та найбільшої цінності
суспільства, формування у неї цілісної картини світу,
розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей,
виховання високих моральних якостей, що спонукає до
реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні.
В останні роки у вищих навчальних закладах
приділяється особлива увага мотивації навчальної
діяльності студентів, оскільки вона свідчить про якість
навчальної діяльності.
Обґрунтуванням і дослідженням проблеми формування
комунікативної компетентності особистості займалися
вітчизняні та зарубіжні науковців ХХ століття і
продовжують різноаспектні ідеї нині (Н. Бабич,
А. Богуш, М. Вашуленко, Г.Ващенко, В. фон Гумбольдт,
Т. Донченко, О. Духнович, О. Леонтєв, Л. Мацько,
В. Онищук, М. Пентилюк, О. Потебня, Т. Симоненко,
М. Стельмахович,
В. Сухомлинський,
В. Тоідіс,
О. Хорошковська, Л. Щерба).

Сформулюємо визначення поняття «національномовна особистість». Це передусім національно свідома
особистість, тобто носій національної свідомості, рідної
мови, культури, людина, яка володіє сукупністю знань,
уявлень з мови та вміє творчо використовувати їх у
різних видах мовленнєвої діяльності [4, с.19]. Отже, коли
йдеться про формування особистості відповідно до
вимог
сьогодення
виникає
питання,
якими
компетенціями вона має володіти.
Як стверджує ряд документів Болонської робочої
групи, компетентності – це інтегральне й динамічне
поєднання знань, розуміння, умінь, цінностей,
здатностей, інших особистих якостей [5, с.14].
Актуальним завданням сучасних навчальних закладів
є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який
передбачає спрямованість освітнього процесу на
формування
і розвиток ключових компетенцій
особистості. Зазначимо, що компетенція і компетентність
– два різних поняття. Компетенція – це суспільна
норма, вимога, яка включає знання, уміння, навички,
способи діяльності, певний досвід. Компетенція сама по
собі не є характеристикою особистості. Нею вона стає в
процесі засвоєння і рефлексії студента, перетворюючись
у компетентність. Компетентність – це здатність
застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи
діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з
метою розв’язання певних життєво важливих проблем.
Компетентність є особистісним утворенням, яке
проявляється в процесі активних самостійних дій
людини [2, с.35].
У загальних компетентностях виокремлюють
інструментальні, міжособистісні та системні. Проте
багато хто з нинішніх учених, зокрема й В. Луговий,
розширює діапазон таких компетентностей до п’яти:
інтелектуально-значеннєві, творчо-інноваційні, ціннісноорієнтаційні, діалого-комунікаційні та художньотворчі [5, с.16].
Компетентнісний підхід у навчанні вимагає, щоб
сучасні навчальні засоби виконували не тільки
інформаційну, а й мотиваційну і розвивальну функції.
Для виконання інформаційної функції навчальні
засоби з української мови повинні містити передбачений
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навчальною програмою мовний матеріал, призначений
для реалізації мовної змістової лінії, а також завдання,
які передбачають розвиток чотирьох видів мовленнєвої
діяльності – аудіювання, говоріння, читання і письма
(забезпечення мовленнєвої змістової лінії).
З метою забезпечення мотивації учіння, в
навчальних засобах мають бути використані: цікавий
текстовий матеріал; ілюстрації; дидактичні ігри; вправи,
що передбачають цікавий для студентів процес
виконання; завдання, що спонукають до пошуку
значущих для студента результатів тощо.
Для реалізації розвивальної функції сучасні
навчальні засоби мають містити систему завдань,
спрямованих на розвиток пізнавальних здібностей
студентської молоді,
а саме,
на оволодіння
мисленнєвими
операціями
(аналіз,
порівняння,
узагальнення, доведення тощо), а також на формування
здатності застосовувати набуті знання, способи дій,
досвід у нових нестандартних ситуаціях [6, с.3].
Крім того, необхідно, щоб навчальні засоби містили:
цілісну систему завдань і вправ, доступних для студентів
певної вікової категорії; диференційований матеріал з
урахуванням рівнів розвитку студентів; раціональне
співвідношення завдань для тренування і творчого
використання; завдання, що передбачають роботу в парі
й групі, фронтальну та індивідуальну; завдання на
вільний вибір.
Саме спілкування виявляється складовою педагогічної
діяльності, а комунікативна компетентність – складовою
професійної компетентності. Професійно філологічна
компетентність фактично описує фундамент викладацької
професії. Саме ця компетентність, на нашу думку, є
визначальною в професійній підготовці викладача
української мови, адже вона окреслює діапазон
застосування базових знань, умінь та навичок у власній
професійній діяльності викладача, вона дає можливість
йому розвиватися й знаходити все нові й нові
оптимальні методи навчання студентів, вона формує
здібності розв’язувати нестандартні навчально-виховні
завдання. Отже, комунікативна компетентність – це
сукупність знань, умінь, навичок, які проявляються в
комунікативних
діях,
це
здатність
ефективно
взаємодіяти з оточуючими завдяки розумінню себе та
інших при постійній зміні психічних станів, стосунків
між особистостями й умов соціального середовища.
Компетентнісно орієнтоване навчання української
мови вимагає застосування методів, які передбачають
активну діяльність студентів. До таких належать:
продуктивні (вивчений мовний матеріал застосовується
в мовленнєвій практиці); евристичні або частковопошукові (окремі елементи нових знань студент
знаходить завдяки розв’язанню пізнавальних завдань);
проблемні (студент усвідомлює проблему і знаходить
шляхи її вирішення); інтерактивні (активна взаємодія
всіх студентів, під час якої кожен осмислює свою
діяльність, відчуває свою успішність) [7, с.67].
Зарубіжними та вітчизняними науковцями виділено
ключові, загальнопредметні і предметні компетентності,
які визначають якість сучасної освіти (Т. Байбара,
Н. Бібік, С. Бондар, М. Вашуленко, І. Гудзик, Л. Коваль,
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О. Овчарук, О. Пометун, К. Пономарьова, О. Савченко,
С.Трубачева та ін.).
Метою навчання української мови в умовах
компетентнісного підходу є формування предметних
компетентностей, змістове наповнення яких випливає зі
змісту ключових. Ключові компетенції формуються в
процесі реалізації цілісного змісту освіти, а предметні –
передбачені
змістом
конкретного
предмета
і
набуваються впродовж конкретного року або ступеня
навчання.
Формування ключових компетенцій реалізується в
освітніх галузях і навчальних предметах. При цьому
кожний предмет забезпечує реалізацію тих складових
змісту ключових компетенцій, для формування яких має
необхідні умови. З огляду на свою специфіку, предмет
українська мова спроможний забезпечити формування і
розвиток
таких
ключових
компетенцій,
як:
комунікативна, соціальна, загальнокультурна, уміння
вчитись.
Ключова соціальна компетенція передбачає здатність
діяти в життєвих ситуаціях відповідно до соціальних
норм і правил. Для цього на заняттях української мови
потрібно формувати здатність студентів: продуктивно
співпрацювати з різними партнерами в групі та команді;
виконувати різні соціальні ролі; брати на себе
відповідальність за прийняті рішення та їх виконання.
Для
забезпечення
ключової
комунікативної
компетенції в студентів необхідно сформувати
готовність до спілкування з іншими людьми. З цією
метою у процесі навчання української мови школярі
повинні оволодіти: різними видами мовленнєвої
діяльності; мовою як засобом спілкування.
Загальнокультурна ключова компетенція стосується
сфери розвитку культури особистості в усіх її аспектах.
Реалізація цієї компетенції в процесі навчання української
мови передбачає передусім формування: культури
міжособистісних відносин; толерантної поведінки;
моральних якостей, а також ознайомлення з: культурною
спадщиною українського народу; найважливішими
досягненнями
національної
науки
й
культури;
визначними подіями та постатями в історії України.
Ключова компетенція уміння вчитись виявляється у
здатності студента організовувати і контролювати свою
навчальну діяльність. Ця компетенція реалізується на
заняттях української мови шляхом формування
мотивації навчання і здатності: організовувати свою
працю для досягнення результату; виконувати розумові
операції й практичні дії; володіти уміннями й навичками
самоконтролю та самооцінки [8, с.20].
На основі визначеної мети компетентнісно
орієнтованого навчання української мови і відібраного
змісту тих ключових компетенцій, формування яких
спроможний забезпечити цей предмет, можна визначити
предметні компетенції, а саме: мовленнєва, мовна,
соціокультурна і діяльнісна.
Усі компетенції, на які орієнтується вивчення
української мови, тісно взаємопов’язані. Скажімо,
соціокультурні є основою для вироблення творчих
мовленнєвих умінь, зокрема текстотворчих. Адже якщо
в студента немає ніяких почуттів, бідний внутрішній
світ, духовний світогляд, то він не має про що говорити,
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у нього немає потреби займатися творчою мовленнєвою
діяльністю. Діяльнісні компетенції є опорою для
розвитку комунікативних, мовленнєвих і власне мовних.
Оскільки мова – засіб формування думки, то на цьому
ґрунтується зв’язок власне мовних компетенцій з
діяльнісними тощо.
Мовленнєва компетенція включає: здатність розуміти
зміст і головну думку усних і письмових висловлювань;
здатність вести діалог з дотриманням правил
мовленнєвого етикету; уміння будувати повноцінні в
комунікативному відношенні усні і письмові зв’язні
висловлювання, які відображають знання студентів про
предмет розмови, їхні думки, почуття, наміри; уміння
налагоджувати взаємодію з оточуючими, будуючи
відповідним чином свої висловлювання. Мовна
компетенція передбачає володіння: доступним і
необхідним
обсягом
мовних знань;
здатністю
застосовувати мовні засоби у власному мовленні
відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних,
орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм
літературної мови [3, с.101].
Ефективність формування компетенцій національномовної особистості залежить від цілеспрямованого
пошуку шляхів удосконалення організації рідно-мовної
освіти, свідомого проектування змісту навчання на основі
оптимального поєднання традиційних та інноваційних
педагогічних технологій, дидактичних методів і прийомів.
При цьому традиційні форми і методи навчання стають
підґрунтям наступного їх творчого переосмислення й
оновлення. Інноваційні підходи до організації освоєння
мовної картини світу та розвитку мовлення студентів
спираються на творчий педагогічний досвід попередніх
поколінь, дієвість якого полягає в стимулюванні нових
методичних знахідок, ідей.
Є цілком очевидним, що комунікація як формальна
категорія знань, асоціюється в різних сферах і контекстах
по-різному. Однак спробу гармонізувати різні точки зору
здійснив
доктор соціологічних наук,
професор
Ф. Шарков, запропонувавши три аспекти поняттєвого
змісту комунікацій: по-перше, комунікація – це засіб
зв’язку будь-яких об’єктів матеріального та духовного
світу, тобто певна структура; по-друге, це спілкування, у
процесі якого люди обмінюються інформацією; по-третє,
під комунікацією розуміють передавання та масовий
обмін інформацією з метою впливу на суспільство та його
складові частини [9, с.178]. Отже, термін комунікація має
багатозначну природу, але саме мовна комунікація,
будучи об’єктом пильної наукової уваги в наш час,
набула вмотивованої актуальності у системі вищої освіти.
Як інтегративна теоретична галузь на стику
лінгвістичних, риторичних, когнітивних, соціальних та
культурологічних засад. Мовна комунікація, на наш
погляд, відповідає новим пріоритетам освітньої діяльності
в Україні та завданням її модернізації в контексті ідей і
вимог Болонського процесу.
Висновки. Компетентнісний підхід до навчання
української мови орієнтує викладача на використання
перспективних технологій, на добір ефективних методів
формування національно свідомої компетентної мовної
особистості. Лише зацікавивши студентів їх майбутньою
спеціальністю, ми зможемо привити любов до

української мови та отримати національно свідомих,
комунікативно компетентних фахівців, що зможуть
досягти особистісного й професійного самовизначення
та домогтися самореалізації.
Ми переконані в тому, що аби сформувати
професійну компетентність викладачі української мови
вищого навчального закладу, студентові потрібно
пройти складний процес набуття окремих компетенцій,
які виявляються в знаннях, набутих уміннях та навичках
з фундаментальних і професійно орієнтованих
навчальних дисциплін, здобути певний досвід роботи,
сформувати власний спосіб мислення, окреслити коло
професійних інтересів, прагнень,цінностей, виробити в
собі прагнення відповідати за прийняті в процесі
професійної діяльності рішення.
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THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF INDIVIDUAL DURING THE UKRAINIAN
LANGUAGE LESSONS
This research has been aimed at the study of competency-based approach to the training of the aspiring Ukrainian
language teachers at higher educational establishments. In the Article grounded the expediency of focusing learning activities
of students in communicative competence line; reveal the essence of the main communicative terms, which are basic in the
formation process of communicative competence of future teachers. The paper generalizes up-to-date definitions of
«competence» and «competency», establishes a minimum set of professional competencies needed to implement their
professional rights.
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ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкривається суть виховання толерантності у молодших школярів. Розглядаються критерії,
які є визначальними у вихованні толерантності учнів початкових класів.
Ключові слова: «толерантність», ціннісне ставлення, виховання, ціннісні якості, критерії, показники, рівні
сформованості.
Постановка проблеми. Серед ціннісних пріоритетів
сучасної освіти проблема виховання толерантності
підростаючого покоління посідає особливе місце не
тільки в Україні, а й у цілому світі. Виховання
толерантності – є необхідною умовою для створення
атмосфери доброзичливості й взаєморозуміння між
людьми на шляху до побудови демократичного
суспільства.
Завданням початкової освіти визначається виховання
толерантної особистості, яка впевнена у собі, приймає і
поважає погляди інших, вміє будувати стосунки на
основі розуміння, злагоди, компромісу.
Питання формування толерантності знайшли певне
відображення в психолого-педагогічних дослідженнях,
зокрема: загальні питання педагогіки толерантності
(М. Рожков, А. Сиротенко, Г. Солдатова, Л. Шейгерова
та інші); гумнітарні дисціпліни, як засіб формування
толерантності (Л.Алексашкіна, Л.Ванюшкіна, С.Мєтліна
та інші); технологічні питання виховання толерантності
(Т. Білоус, С. Герасимов, О. Кащенко, Б. Рієрдон,
В. Сітаров, І. Сковородкіна, О. Скрябіна, П. Стеранов,
Г. Шеламова
та
інші);
етнічна
толерантність
(О. Байбаков, О. Докуніна, З. Малькова, В. Подобєд,
Ю. Римаренко, В. Тишков та інші); вивчення досвіду
виховання толерантності у зарубіжних країнах
(А. Джуринський, З. Малькова, О. Матієнко та інші).
Проблема виховання толерантної поведінки складна і
різноманітна. Однак ще недостатньо висвітлений процес
виховання толерантності у дітей молодшого шкільного
віку. Виникають суперечності між об’єктивними
потребами
сучасного суспільства
у вихованні
толерантної людини на всіх рівнях сучасного життя та
відсутністю розроблених теоретичних і методичних
аспектів процесу виховання толерантності в учнів
молодших класів.
Мета статті полягає в уточненні сутності та
структурних компонентів поняття «толерантності» як
особистісного утворення в молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Толерантність є
складною
міждисциплінарною,
багатоаспектною,
суперечливою категорію, оскільки знаходиться на стику
інтересів
філософів,
політологів,
культурологів,
соціологів, етнологів, психологів і педагогів. До
теперішнього часу склалися різні підходи до визначення
терміну «толерантність» у різних галузях людинознавства
в залежності від специфіки дисципліни теоретичних
постулатів, у межах яких розглядається це поняття.
Характеризуючи сутність цього поняття, знаходимо
кілька підходів, зокрема: певна філософія (В.Лекторський),
толерантна свідомість (О. Асмолов, О. Газман, О. Грива,

О.Кондаков, О.Насиновська), категорія відносин (О.Клєпцов,
В. Маралов, В. Сітаров, О. Соколова, Г. Солдатова),
пізнавальна
стратегія
(А. Коржуєв,
В. Попков,
М. Поташник), визначається як принцип правового,
соціально-політичного аспекту (М. Мчедлов), основа
свободи, поваги до прав іншої людини, терпимість,
ненасильство, культура компромісу (В. Тішков) [1–6].
Проблема виховання толерантності складна й
різноманітна. Ми розглядаємо її у контексті ціннісного
ставлення до людей, незалежно від раси, національності,
соціального стану, політичної орієнтації, культурної
приналежності.
Толерантність учня початкового ступеня навчання –
це повага, сприйняття та розуміння багатого
різноманіття думок інших людей, форм самовираження
та самовиявлення особистості.
Розробкою методичних рекомендацій з формування
толерантності в школярів займаються такі вчені:
О. Асмолов, Л. Байбородова, В. Бєляєва, Є. Брянцева,
О. Бурлак,
С. Герасимов,
О. Грива,
Е. Койкова,
О. Матієнко, А. Погодіна, М. Рожков, Г. Солдатова,
Л. Шайгерова, О. Шаолва, О. Щеколіна та інші.
Виходячи із психолого-педагогічних особливостей дітей
молодшого шкільного віку, зазначимо, що ця вікова
категорія школярів є найбільш сприятливою для
виховання толерантності.
Педагогічними умовами, інноваційними формами та
методами, що забезпечують ефективне формування
толерантності в молодших школярів визначаємо:
 виховання здатності бачити і розуміти відмінність
іншої людини від себе самого;
 визнавати за іншим право бути іншим; сприймати
цю відмінність як цінність;
 сприймання, розуміння, визначення себе та інших
на рівні емоцій і почуттів;
 звернення дитини до власного «Я», усвідомлення
своїх учинків, формування адекватної самооцінки;
 створення
атмосфери сприяння самореалізації
саморозвитку кожної дитини, розкриття її інтересів та
можливостей.
Виходячи з розуміння толерантності молодших
школярів як одного з найважливіших компонентів
вихованості
особистості,
що
характеризується
сукупністю сформованих знань, норм моралі і
загальнолюдських цінностей, умінь використовувати їх
у різних видах діяльності, у ставленні до поведінки
іншої людини в процесі інтерактивного педагогічного
спілкування нами були виділені критерії сформованості
досліджуваного поняття та їх показники: когнітивний,
емоційно-чуттєвий та комунікативно-поведінковий.

Scientific Journal Virtus July # 15, 2017
На основі вищезазначених критеріїв нами було
виділено чотири рівні сформованості толерантної
поведінки молодших школярів: високий, середній,
нижче середнього, низький.
До високого рівня можна віднести учнів у яких чітко
виражена толерантність. Школярі цієї групи відкриті для
спілкування, володіють самоконтролем, витримкою,
вміють правильно оцінити свої дії і дії оточуючих,
уміють слухати співрозмовника, правильно висловлювати
свої думки. До цього рівня відносяться діти, знання яких
різноманітні: від конкретних проявів толерантності в
житті людей до узагальнень рівня свого віку, позначили
закономірності толерантної взаємодії людини з
навколишнім світом. Вони вміють правильно оцінювати
різні ситуації (у тому числі, конфліктні), усвідомлюють
причини власного емоційного стану, проявляють
непримиренність до всякого роду проявів зла,
інтолерантних вчинків. Цьому рівню властиві наявність
стійкого позитивного досвіду поведінки, вияв активної
толерантної позиції.
До середнього рівня можна віднести учнів у яких
ситуативно виявляється толерантність, в них домінують
толерантні прояви у спілкуванні. Для учнів цієї групи
толерантність носить вибірково-ситуативний характер:
можуть
проявляти
співчуття,
співпереживання,
доброзичливість по відношенню до оточуючих
(близьким, одноліткам, літніх, слабших, з обмеженими
можливостями та ін.), але ці прояви ситуативні, залежать
від особистих інтересів і емоційного стану. Вони
прагнуть до об’єктивної оцінки своїх вчинків і поведінки
оточуючих, виявляють готовність до співробітництва,
рівноправного спілкування, доброзичливі, досить
терплячі. Учні з цим рівнем розвитку толерантності
допомагають своїм однокласникам, оточуючим людям
тільки тоді, коли їх попросять і допомогу особливо не
утруднить їх. Для прояву толерантних форм поведінки у
таких учнів необхідно підкріплення і схвалення з боку
авторитетних дорослих. У відносинах присутня
ситуативно-емоційна оцінка, проте почуття радості і
задоволення від допомоги іншим виражаються слабо.
До нижче середнього рівня відносимо учнів у яких
ситуативно виявляється інтолерантність, домінування
інтолерантних проявів у спілкуванні. В основному
спілкування учнів даної групи проявляється у вигляді
діалогу без негативних емоцій, грубих виразів, але при
деяких змінах (розбіжність поглядів, різке зауваження
або критика, суперництво в чому-небудь), позитивні
емоції змінюються негативними, діалог змінюється
конфронтацією і агресією. Вони мають узагальнені,
недиференційовані уявлення про толерантність, їх ролі в
житті людей. Безпосередня негативна емоційна оцінка
по відношенню до однокласників проявляється рідко,
проте в ситуаціях конфлікту молодші школярі
проявляють нетерпіння, невитриманість, войовничість.
Надають допомогу тільки своїм друзям, не думають про
інших людей, часто несправедливі до них. Цей рівень
характеризується емоційними зривами і слабким
проявом толерантної поведінки, що регулюється
переважно вимогами старших та іншими зовнішніми
стимулами.
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Учні з низьким рівнем толерантності (у них яскраво
виражена інтолерантність) проявляють ворожість,
агресивність по відношенню до оточуючих, не бажають
враховувати думки, поради інших людей, вони
відмовляються йти на поступки, нетерплячі, емоційно
неврівноважені, у промові використовує негативну
лексику. Такі школярі не проявляють турботи про своїх
близьких, про оточуючих, не допомагають своїм
однокласникам, сміються над ними і над їхніми
помилками і неприємностями. Самооцінка таких дітей
завищена, підтримують відносини з невеликою
кількістю однокласників, на їхню думку, гідних цього. У
відносинах з однолітками часто виявляють агресивність,
егоїзм, не пояснюючи причин власної поведінки і
настрою.
Проблема культури спілкування, толерантного
ставлення до його учасників – одна з найгостріших як в
школі, так і в суспільстві загалом. Шлях до
толерантності – це серйозна емоційна, інтелектуальна
праця і психічна напруга, яка можлива тільки на основі
зміни самої себе, своїх стереотипів, своєї свідомості.
Виховання ціннісного ставлення до людини до рівня
самостійного, усвідомленого прийняття рішення
повинно стати перспективною метою у роботі з
молодшими школярами. Учням треба доносити думку
про те, що сама толерантність вже передбачає наявність
деяких вищих етичних орієнтирів і цінностей, що й
втримують її в «силовому полі» справжньої
людяності.[8]
Висновки. Проблема виховання толерантності у
молодших школярів є однією з найактуальніших у
педагогіці XXI століття. Наразі здійснюється активний
пошук оптимальних шляхів удосконалення структури і
змісту початкової освіти.
Таким чином, виховання толерантності у дітей
молодшого шкільного віку є актуальним напрямком у
сучасній практиці виховання і потребує розробки
відповідних виховних методик і технологій.
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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
У даній статті зроблено спробу проаналізувати деякі шляхи оновлення, осучаснення педагогічного процесу
вищої школи, що дозволять зробити підготовку студентів до майбутньої педагогічної діяльності більш
ефективною. Зокрема, метою публікації є аналіз ролі тренінгових технологій в освіті та опис можливостей їх
використання у підготовці сучасного вчителя. Проаналізовано поняття тренінгу, тренінгової технології як
ефективного інструменту підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі. Визначено, як за
допомогою тренінгових технологій можна формувати деякі з основних параметрів професійної готовності
майбутніх вчителів, приміром, креативність та рефлективність. Описано конкретні тренінгові вправи для
формування креативності та рефлективності майбутніх педагогів та можливості їх застосування на
заняттях з основ педагогічної майстерності. Зроблено висновок, що застосування елементів тренінгу в
процесі підготовки майбутніх учителів допомагає викладачеві адаптувати студентів до педагогічної
діяльності, навчити їх правильно спілкуватися зі своїми учнями, швидко знаходити оптимальне рішення в
процесі фахової діяльності, розвивати педагогічні здібності, тобто підвищувати власний професійний рівень.
Ключові слова: тренінг, технологія, креативність, рефлексія, вправа.

Постановка проблеми. Кардинальні зміни, що
відбуваються
в
житті
сучасного
українського
суспільства, позначаються на розвитку освітнього
простору і, разом з тим, ставлять нові посилені вимоги
до особистості педагога, його знань, можливостей, рівня
професіоналізму. Розробка і визначення шляхів
удосконалення професійної майстерності сьогоднішнього
та прийдешнього вчителя великою мірою залежить від
того, якими знаннями, вміннями і особистісними
якостями збагатять майбутнього педагога у вищих
навчальних закладах. Шлях до вершин майстерності є
довгим і важким. Важливим етапом у становленні
спеціаліста є період навчання у вузі. Тому, продумана
організація, глибока теоретична і практична підготовка
студентів значно полегшать включення особистості в
діяльність, яка приведе з часом до професійного успіху.
Потреби суспільства загалом та в навчальновиховного процесу зокрема, демократичні перетворення
останніх років, які відбуваються в освітній галузі,
потребують нових підходів до вирішення проблеми
підготовки майстерного педагога. З огляду на це, постає
питання про застосування не лише традиційних засобів і
методів навчання та виховання, а таких форм роботи, що
сприяють становленню фахівців нової демократичної
формації.
Практика
показала,
що
подібне
урізноманітнення навчальної роботи на заняттях з
педагогічних дисциплін підвищує мотивацію й
активність студентів, зацікавлює їх, сприяє кращому
засвоєнню
необхідної
інформації,
формуванню
необхідних професійних навичок, що свідчить про
підвищення ефективності навчального процесу.
Сучасні умови суспільного життя потребують змін у
підготовці до майбутніх спеціалістів, підвищують
вимоги до якості освіти, в тому числі й педагогічної.
Звідси випливає необхідність формувати особистість,
здатну до сприйняття і творення змін. В сучасній
педагогіці ведеться активний пошук та випробовування
різних форм і методів діяльності суб’єкта пізнання,

закладаючи тим самим об’єктивні передумови для
якісної трансформації педагогічної освіти. Для успішної
підготовки майбутніх учителів необхідна цілеспрямована
спільна діяльність викладачів та студентів. Тому її
оптимальною формою є тренінг.
Зважаючи на це, метою даної публікації є аналіз ролі
тренінгових технологій в освіті та описати можливості їх
використання у підготовці сучасного вчителя.
Виклад основного матеріалу. Тренінг – одна із
групових форм роботи зі студентами. Термін “тренінг”
(від англійського trаіning) має цілу низку значень –
“навчання”, “виховання”, “тренування”, “підготовка”.
Прийнято вважати, що групові форми роботи були
запропоновані К. Левіним, К. Роджерсом та ін. ще у 40 х
роках ХХ століття [за 5].
Тренінгом називають «будь-яку навчальну програму
чи набір процедур, розроблених для того, щоб у
результаті їх здійснення отримати кінцевий продукт у
вигляді організму, здатного до певної реакції чи участі у
складній діяльності, що потребує певних умінь.
Тренінги, на думку І. Вачкова, Н. Хазратової та інших
науковців, є одним із ефективних способів отримання
особистісного досвіду, формою активного навчання та
самопізнання його учасників, а також вироблення й
удосконалення вмінь спілкування та взаємодії. Вони
проводяться з метою поліпшення адаптації майбутніх
учителів до фахової діяльності, для зняття повсякденної
напруги, попередження та вирішення конфліктів, з
якими стикається майбутній фахівець. Це безпосередньо
стосується соціально-психологічного тренінгу, під час
якого «здійснюється розвиток техніки міжособистісного
спілкування людей.
У групах тренінгу групова та індивідуальна робота
має бути спрямована на те, щоб допомогти майбутнім
педагогам краще пізнати самих себе, виробити
індивідуальний стиль діяльності, навчитися розуміти
колег, учнів, їхніх батьків, правильно поводитися у
ситуаціях міжособистісного спілкування (тобто, містити
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елементи самопізнання та психокорекції). Такі заняття
дадуть можливість студентам усвідомити та реалізувати
свій потенціал особистісного й інтелектуального
розвитку, підвищити рівень самосвідомості» [2].
У дослідженнях О. Лівшуна [1] визначено такі
параметри професійної готовності майбутніх вчителів
як: креативність (інноваційність), емпатійність, адаптивність
та рефлективність, аутопсихологічна компетентність,
організаторські якості, комунікативні якості та екологічна
відповідальність. Розглянемо, як за допомогою
тренінгових технологій можна формувати деякі з цих
якостей, приміром, креативність та рефлективність.
Так, розвиток креативності, як параметру професійної
готовності майбутнього вчителя, забезпечує формування в
нього: здатності до творчо-конструктивного, нестандартного професійно педагогічного та особистісного мислення
й поведінки; здатності до винайдення ним нових способів
вирішення проблем, що виникають у процесі вивчення та
засвоєння навчальних дисциплін; здатності до творчого
засвоєння та застосування новітніх освітніх технологій
(інноваційність) в умовах мінливості навчального процесу;
здатності до усвідомлення та творчого розвитку власного
досвіду на основі навичок нестереотипного мислення в
ході фахового саморозвитку.
Мета комплексу вправ із розвитку креативності є
розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів,
розвиток окремих аспектів креативності як якості
особистості педагога – оригінальності, гнучкості,
точності, рухливості мислення й уяви; формування вміння
злагоджено та ефективно працювати над виконанням
творчого завдання.
Широкі можливості для пробудження фантазії
містить заняття з педагогічної майстерності, де ми
пропонуємо студентам відповідні завдання. Приміром,
студенту пропонується стати на стілець, підняти руку,
потім опуститися на підлогу, доторкнутися у різних
місцях до стіни. Після цього потрібно обґрунтувати свої
дії. (Наприклад, студентка уявляє себе в лісі, стає на
пеньок, намагається зняти з гілки пташеня, яке падає на
землю, а потім перелітає з дерева на кущ).
Можна використовувати зі студентами гру
“Дешифратор”: ведучий пропонує абревіатури, що
зустрічаються щодня, і видумані ним (СНД, ВНЗ, МАЛС
і т.п.), а інші учасники повинні дати їм власне
тлумачення (розшифровку). Автор найкращого варіанту
стає ведучим наступного туру.
Розвитку творчої фантазії сприяють і так звані
вправи на “якби”:
1) клас, в якому Ви проводите урок, злітає зі всіма
присутніми; придумайте кінець подорожі;
2) у клас заходить вчений (письменник, композитор,
художник, математик, біолог і т.п.), що зробив значний
внесок в ту область, яка є темою Вашого уроку; як Ви
поведетеся, як розвиватимуться події далі?
3) придумайте неіснуючий поки що пристрій,
необхідний в школі;
4) продумайте і опишіть “школу майбутнього”, Ваш
“ідеал” школи; якими будуть особливості школи,
вчителів, учнів?
5) Ви випили кави і раптом перетворилися на жабу
(слона, кролика, змію, вовка...);

6) Ви – чарівник; можете перетворюватися у будького і робити це з іншими.
Подібні завдання допомагають майбутнім вчителям
вивільнити свій творчий потенціал. А обмін фантазіями
всередині групи сприяє виникненню нових ідей,
залученню більшої кількості учасників до процесу
колективної
творчості.
Своєрідним
“пусковим
механізмом” творчості може бути колективне
обговорення питання: що вийде, якщо з’єднати
лампочку з ручкою? крісло з олівцем? двері з вікном?
Для розвитку у майбутніх педагогів творчої уяви
варто застосовувати тренінгові вправи з різними
предметами. Так, студентам пропонується беручи з рук
партнера палицю (лінійку, ручку) зуміти поставитися до
неї, як до квітки, скрипки, змії і т.д.
Звичайно, розвинена уява передбачає здатність до
творчої інтерпретації досвіду, до створення нових
комбінацій з особистого багажу асоціацій. З метою
перевірки і розширення асоціативних ланцюжків
майбутніх педагогів їм пропонується таке завдання: “На
дошці зображено два концентричних кола. Дивлячись на
малюнок, уявіть, що це може бути? Які асоціації у вас
виникають? Хто запропонує більше варіантів?”
Значний інтерес у студентів викликає наступне
завдання: “Із слів: троянда, кабінет, ключ, капелюх,
сторож, дощ, човен, крокодил потрібно скласти невелике
оповідання”; або: “Скласти послідовну й логічну
розповідь з одних лише дієслів (прикметників)”. Після
цього
один
із
слухачів
відтворює
почуте,
використовуючи вже всі частини мови. Такі вправи
активізують творчий потенціал майбутніх педагогів,
сприяють їхньому самовираженню.
Відомо, що творчі здібності передбачають уміння
застосовувати відоме у нестандартних ситуаціях, бачити
незвичайне у звичайних речах. Для розвитку таких
здібностей
у
майбутніх
вчителів
може
використовуватися
вправа
“щоденна
творчість”:
“виберіть будь-яке рутинне заняття, яке виконуєте
регулярно Ви або повинен виконувати вчитель
(заповнення
журналу,
підготовка
до
занять,
приготування їжі, перевірка зошитів і т. п.), і
запропонуйте спосіб зробити цю діяльність творчою,
цікавою з допомогою уяви”. Хороші можливості для
перевірки і розвитку творчого потенціалу студентів
містить завдання придумати 10 (і більше) способів
застосування скріпки, кнопки і т.п.
Застосування подібних завдань, на нашу думку, дає
уявлення студентам про значення творчої уяви та
фантазії в роботі вчителя та вказує на можливі шляхи
формування цих якостей. Адже педагогічна професія
передбачає постійну роботу людини над собою, свідоме
і послідовне самовдосконалення на шляху до
педагогічної майстерності [3].
Та особливу увагу хотілось би звернути на
рефлексивний компонент готовності до професійної
майстерності майбутніх педагогів. Сучасна наука
визначає окремі акти рефлексії,
серед яких
найпоширенішими є: самоспостереження, самоаналіз,
самоставлення, самоусвідомлення. Тобто, рефлексія
може сприяти формуванню творчої особистості вчителя,
його адекватному уявленню про себе, свої можливості,
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усвідомленню ним власного рівня педагогічної
діяльності та визначення перспективних напрямків
професійного самовдосконалення, самовираження.
З рефлексією пов’язані чи не всі педагогічні
технології. Приміром, рефлексії сприяють завдання на
тривале спостереження за «своєю» рослиною та образні
характеристики дітей, що використовуються у
вальдорфській педагогіці. Рефлексуючи, діти пишуть
свої «вільні тексти» у «Школі успіху і радості» С.Френе.
Неможливо обійтися без рефлексування й у «Школі
діалогу культур», зокрема, вживаючись в образи різних
історичних діячів. Цей перелік можна продовжувати, та
хочеться зупинитися на місці та значенні рефлексії в
інтерактивному навчанні.
Автори інтерактивних технологій навчання відводять
рефлексії особливе місце, оскільки їй присвячено один з
найважливіших етапів інтерактивного уроку, а саме
підсумковий етап. Мета підсумкової рефлексії: згадати,
виявити й усвідомити основні компоненти діяльності – її
зміст, тип, способи, шляхи їх вирішення, отримані
результати тощо.
Рефлексивна діяльність в процесі вивчення
студентами інтерактивних технологій навчання сприяє
тому, що майбутні вчителі не лише осмислюють, який
новий матеріал було ними опрацьовано, засвоєно під час
заняття, наскільки успішним був цей процес, що йому
перешкоджало, а ще й краще усвідомлюють, як вони
зможуть використати ту чи іншу технологію у своїй
майбутній педагогічній діяльності, тобто, аналізують
пророблену роботу як з точки зору учнів, так і з точки
зору педагогів [4].
Тренінгові вправи допомагають також відпрацьовувати
виконання конкретних специфічних операцій
у
педагогічній діяльності. У нашій ситуації вони
застосовуються з метою відпрацювання методики
використання міміки і пантоміміки в педагогічній
діяльності та формування певних комунікативних умінь і
навичок.
Елементи такої тренінгової роботи доцільно, на наш
погляд, використовувати під час оволодіння студентами
елементами зовнішньої педагогічної техніки, тобто
умінням втілювати власні внутрішні переживання в
тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці.
Зокрема, з метою формування навичок мімічної виразності
ми пропонуємо студентам картки з індивідуальними
завданнями: в описаній педагогічній ситуації з допомогою
лише міміки відобразити заданий емоційний стан.
Зразки завдань:
“Контрольна робота. Ви за столом. Бачите, як учень
намагається скористатися шпаргалкою. Ваші погляди
зустрічаються. Ви дивитеся з докором”.
“Учень біля дошки. Виконав завдання. Ваша реакція:
здивування (Ти впевнений, що виконав правильно?)”
Точність мімічних реакцій, відображених студентами
в процесі операційної гри, визначається за тим,
наскільки адекватно аудиторія змогла інтерпретувати
побачене. Таким чином, студенти вчаться не лише
виражати себе, свій стан, а й “зчитувати” емоції, стан
співрозмовника, що допоможе майбутнім педагогам
самовиражатися та встановлювати зворотний зв’язок в
процесі комунікативної діяльності.
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Операційні ігри допомагають студентам також у
відпрацюванні
навичок
рефлексивного
та
нерефлексивного слухання. Так, на заняттях з “Основ
педагогічної майстерності” ми пропонуємо їм у парах
змоделювати діалоги, у яких кожний по-черзі
демонструє уміння нерефлексивно реагувати на
висловлювання співрозмовника (підтримувати розмову
похитуванням голови, словами “Так-так” і т.п.), вчиться
звертатися за уточненням, перефразовувати слова
співрозмовника, резюмувати почуте [3].
Висновок.
Загалом,
досвід
засвідчує,
що
застосування елементів тренінгу в процесі підготовки
майбутніх учителів допомагає викладачеві адаптувати
студентів до педагогічної діяльності, навчити їх
правильно спілкуватися зі своїми учнями, швидко
знаходити оптимальне рішення в процесі фахової
діяльності, розвивати педагогічні здібності, тобто
підвищувати власний професійний рівень.
Звичайно, педагогові, який вирішив використовувати
інноваційні технології, не варто думати, що з їхнім
застосуванням відбудеться чудо. В освіті чудес не буває,
як у будь-якій практичній сфері діяльності, і гарний в
цілому інструмент у невмілих руках призводить до
зворотних результатів, починає заважати, обтяжувати і
заплутувати. Та вдале застосування інновацій неодмінно
підвищить ефективність учбової діяльності студентів та
рівень їхньої професійної підготовки. Очевидно, що не
можна обмежуватися використанням інноваційних
технологій лише під час викладання педагогічних
дисциплін. У перспективі варто відходити від
консерватизму у процесі навчанні та виховання сучасної
молоді, проаналізувавши й дослідивши аналогічний
потенціал інших навчальних дисциплін вузу.
Тому подальша теоретична і практична розробка
даної проблеми допоможе інноваційному навчанню
зайняти належне місце у практиці роботи вищої школи і
стане важливим кроком на шляху до осучаснення
навчального процесу вищої школи, підвищення
ефективності навчального процесу та вдосконалення
педагогічної майстерності сучасних педагогів.
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TRAINING TECHNOLOGIES AND THEIR USAGE IN VOCATIONAL STUDIES
OF CONTEMPORARY TEACHERS
The article deals with the attempt of some ways analysis of renovation, modernization of higher education teacher training
process. They will allow to promote a future vocational activity. Thus, the purpose of the work is the training technologies
analysis in the educational sector and the description of some opportunities of their application in this activity.
The terms of training and training technologies as instruments of effective promotion of educational procedure in the
higher education branch are analyzed.
Some characteristics (such as creativity and reflexivity) of future teachers vocational readiness are shown to be moulded.
Distinct training exercises to shape creativity and reflexivity of future teachers are depicted. The article reveals the
opportunity of their implementation at the teacher training skills classes.
It was concluded that the usage of training elements assists the instructors to promote student for the teacher training
activity; to teach how to communicate with their pupils in an appropriate way; to find a compromise in the vocational process
in a fast mode; to develop teacher training abilities meaning to promote their own professional level.
Key words: training, technologies, creativity, reflexivity, exercise.
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ЗАСТОСУВАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
У статті представлено основні аспекти застосування квест-технологій у навчальному та виховному
процесах. Наведено якості учня, якими він повинен володіти по закінченню навчального закладу.
Проаналізовано проблеми, що виникають у дітей під час навчально-виховного процесу. Розглянуто основні
етапи проведення квестів. З метою правильного застосування квест-технологій у навчальному та
виховному процесах наведено класифікацію квестів. При проведенні квестів виділено діяльність учителя та
учнів. На основі викладу теоретичного матеріалу наведено розробку математичного квесту для учнів 8-9-х
класів.
Ключові слова: квест, квест-технологія, математичний квест, діяльність учителя, діяльність учня.
Постановка проблеми. Теоретичний аспект
застосування квест-технологій в навчальному та
виховному процесах.
Квест-технологія у виховному та навчальному
процесах. Як поняття, з’явилося відносно недавно. Треба
сказати, що більшу частину в цьому відіграли не тільки
дитячі психологи, але й комп’ютерні ігри жанру quest,
які з’явились пару десятиліть назад.
Наведемо декілька визначень поняття «квест»:
- тривалий ціле направлений пошук, який може бути
пов’язаний з пригодами та грою;
- різновид комп’ютерних ігор;
- різновид ігор, який потребує від ігрока розв’язку
розумових завдань для просування по сюжету;
- виконання проблемного завдання з елементами гри.
Саме, на пошуку розв’язків для якогось конкретного
поставленого завдання і застосовані квест-технології в
освіті та вихованні.
Квест-технології широко почали застосовувати з
1995 року. Професор університету Сан-Дієго-Берні
Додж запропонував використовувати в процесі навчання

Уміння ставити
та розв’язувати
проблеми

Направленість
на саморозвиток

якусь пошукову систему, в якій передбачалося
знаходити
розв’язки
поставленого
завдання
з
проходженням проміжних станцій, на кожній з яких
потрібно виконати якусь дію або знайти ключ для
виходу на наступний рівень.
Спочатку веб-квест технологія була покликана
зацікавити дитину, створивши якийсь процес, подібний
грі. Саме ігри (в будь-якому їх прояві) і стали початком
розвитку такого напрямку в педагогіці.
Мета статті. Визначити основні поняття квесттехнологій, її структуру; проаналізувати класифікацію
квестів та надати інструкції дій вчителя та учнів під час
проведення квестів. На основі проаналізованого
матеріалу розробити сценарій проведення математичного
квесту для учнів 8-9-х класів.
Виклад основного матеріалу. Ключовою умовою
запровадження Державного стандарту початкової та
середньої освіти є системно-діяльнісний підхід у
навчанні. У зв’язку з цим, учителі повинні
використовувати сучасні освітні технології діяльнісного
підходу.

Комунікативні
уміння

Творчість та
допитливість

Уміння та якості,
необхідні
випускнику ХХІ
століття

Уміння
працювати з
інформацією

Критичне та
системне
мислення

Соціальна
відповідальність
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Протиріччя та проблема
Зростаючі потреби в
інтелектуально-розвинених,
ініціативних людях

Зниження інтересу до навчання
у дітей
Необхідність розвивати
самостійність в розв’язанні
практичних задач

Великий об’єм теоретичного
матеріалу по всім навчальним
предметам

Недостатня загруженість здібних
учнів для розвитку їх загальноінтелектуальної діяльності

Навчання, орієнтоване
на середнього учня

Для активізації навчальної діяльності необхідно використовувати
технології, які відповідають вимогам Державних стандартів та формам,
що відповідають потребам учнів у навчанні та розвитку
Постановка задачі:
введення, розподіл
ролей

Структура квесттехнологій

Кінцева мета (приз)

Виховний потенціал: необхідність виконання
завдань та випробувань, але в якості призу учні
отримують призи. Кінцевий результат залежить від
спільних зусиль. Якщо член команди не впорався із
завданням, усім іншим доведеться починати все заново
або допомагати йому. Тому кожна дитина і намагається
з усих сил, щоб якщо не виглядати гірше за інших, то,
хоча б, вкласти свій максимальний внесок в перемогу
команди.
Новизна: удосконалення та різноманітність процесу
навчання за допомогою використання освітньої
технології
квест.
Яка
сприяє
формуванню
комунікативних та інформаційних компетенцій учнів з
урахуванням виховної компоненти і доповнює
традиційну парадигму «учитель – підручник – учень»
актуальною парадигмою «учитель – інформаційне
середовище – учень». Дана парадигма є пріоритетною в
процесі організації активізації пізнавальної діяльності
та підвищення мотивації на уроках та в позаурочний
час.

Список завдань (етапи
проходження. Список
питань і т.д.)

Порядок виконання
поставленого завдання
(штрафи, бонуси)
Класифікація квестів
За рівнем застосування
За науковою концепцією
засвоєння досвіду
По відношенню до дитини
За
орієнтацією
на
особистісні структури

За типом організації та
управління
пізнавальною
діяльністю

Предметна
Розвиваюча
Особистісно-орієнтована
В залежності від типу, цілей і
завдань квесту (інформаційна,
операційна, емоційно-художня
та
емоційно-моральна,
технологія
саморозвитку,
евристична, прикладна)
Ігрова

Передбачуваний результат:
- підвищити зацікавленість учнів у вивченні
навчальних предметів, мотивація навчання;
- учні
навчаться
основам
самонавчання
і
самоорганізації, працювати в команді (планувати,
розподіляти функції, взаємодопомоги та взаємоконтролю);
- підвищиться рівень вихованості інформаційної
культури учнів.
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Розвиток творчого потенціалу,
розвиток комунікативних умінь

Методичний потенціал квестових
технологій

Спосіб формування мотивації

Міждисциплінарність

Механізми проведення квест-технологій
1. Початковий етап
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Визначає цілі і завдання квесту, цільову аудиторію,
Знайомляться з основними поняттями з обраної теми,
кількість учасників, сюжет і форму квесту; розробляє
матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в
сценарій; визначає необхідний простір і ресурси,
команді
кількість помічників. Організаторів; призначає дату та
інтригує учасників
2. Рольовий етап
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Допомагає в здійсненні вибору учнями; координує
Індивідуальна робота в команді на загальний результат.
діяльність учнів під час вирішення поставленої
Учасники одночасно, відповідно до обраних ролей,
проблеми; надає методичний супровід при роботі над
виконують завдання. В процесі роботи над квестом
квестом
відбувається взаємне навчання членів команди вмінням
роботи з комп’ютерними програмами та Інтернет. Команда
спільно підводить підсумки виконання кожного завдання,
учасники обмінюються матеріалами для досягнення мети
3. Заключний етап
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Нагадує повідомлені на початку заняття критерії і
Команди представляють результати своєї роботи, беруть
параметри оцінки квесту. Спільно з учнями заслуховує
участь в оцінюванні роботи за заздалегідь визначеними
звіти груп про виконану роботу і оцінює роботу учнів.
учителем критеріям. За результатами дослідження
Підводить підсумки квесту
формулюються висновки і пропозиції
Проводиться конкурс виконаних робіт , де оцінюються розуміння завдання, достовірність використаної інформації,
відповідність заданій темі, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи
вирішення проблеми, індивідуальність. Професіоналізм уявлення. В оцінці результатів беруть участь як учитель, так і
учні шляхом обговорення або інтерактивного голосування

Окремо варто зупинитися на такому предметі, як
математика. Діти не дуже люблять цю науку. Але при
застосуванні квест-технологій навіть невстигаючий
учень розуміє суть розв’язку того чи іншого завдання,
тому що гравець пояснює (навіть, може скласти
алгоритм рішення) та обґрунтовує свої висновки.
Математичний квест для учнів 8-9-х класів
Вступ. Одна з вимог навчально-виховного процесу
полягає в тому, що предмет навчання має бути цікавим
для дітей. Тому вчитель постійно повинен знаходити
щось нове або залучати учнів до пошуку потрібної
інформації. Одна із форм роботи, яка дозволить учневі
розвивати свої можливості – квест, який дозволяє
активізувати пізнавальну діяльність учнів; підвищити
інтерес учнів до предмета; поєднати сучасні та
традиційні форми роботи.
Мета математичного квесту – виявити кращих
знавців з математики; сформувати навички навчально-

пізнавальної,
інформаційної
та
комунікативної
компетенцій, а саме розвивати творчий потенціал учнів,
вміння орієнтуватися в різноманітних ситуаціях,
спілкуватися з учасниками квесту, працювати в команді,
підвищити мотивацію до вивчення математики.
Обладнання: картки із завданнями; маршрутні листи,
ватмани, фломастери.
Хід проведення:
Команди учасників отримують маршрутні листи
(додаток 1). Відповідно до свого маршрутного листа
учні відвідують станції та отримують бали. За
результатами обирається команда-переможець.
Станція 1. «Відгадай математичні поняття та терміни».
1. Хорда, яка проходить через центр кола. (Діаметр)
2. Графік квадратичної функції. (Парабола)
3. Множина точок, які рівновіддалені від кінців
даного відрізка. (Серединний перпендикуляр)
4. Напрямлений відрізок. (Вектор)
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5. Відношення протилежного катета до гіпотенузи.
(Синус)
6. Паралелограм з рівними сторонами. (Ромб)
7. Чому дорівнює корінь рівняння |х| = - 1. ( Не існує)
8. Величина, яка не має напряму. (Скаляр)
9. Пристрій для вимірювання діаметра труби.
(Штангенциркуль)
10. Трикутник, в якому є два рівні кути.
(Рівнобедрений)
Станція 2. «Квадратні рівняння».
Розв’язати квадратне рівняння: (х2 – 5х)2 + 10(х2 –
5х) + 24 = 0
Відповідь: Замінимо х2 – 5х = t й розв’яжемо
рівняння t2 + 10t + 24=0;
t1 = - 6, t2 = - 4.
Розв’язуємо рівняння х2 – 5х + 6 = 0 і х2 – 5х + 4 = 0
Відповідь: х1 = 2, х2 = 3, х3 = 4, х4 = 1.
Станція 3. «Геометричні софізми». Знайти помилку
в «доведенні» геометричного софізму:
«У колі хорда, яка не проходить через центр,
дорівнює діаметру».

О

А

сполучимо точки Е і С. У трикутниках АDВ і СDЕ кути
при вершині D рівні як вертикальні, <ВАD = <CED як
вписані кути, що спираються на одну й ту саму дугу ВС,
а АD=CD за побудовою. Отже, ці трикутники рівні за
стороною і двома кутами, звідки АВ=ЕС, тобто діаметр
кола дорівнює хорді, яка не проходить через центр кола.
Відповідь: Не можна стверджувати, що трикутники
АDB і CDE рівні. Не виконується рівність відповідних
сторін та кутів.
Станція 4. «Розрізати фігуру».
На клітчастому листочку паперу намальований
квадрат розміром 5 на 5. Як розрізати його по сторонам
клітинок на 7 різних прямокутників ?
Відповідь:

Станція 5. «Історична».
Учасникам пропонується установити відповідність
між вченими та винаходами:
А Евклід
1 Дослідив прямокутний
трикутник з цілочисловими
сторонами
Б Фалес Мілетський 2 Написав підручник з
елементарної геометрії
В Остроградський
3 Засновник гідростатики,
М.В.
винахідник катапульти
Г Піфагор
4 Написав «Начала»
Д Архімед
5 Виміряв висоту піраміди
Хеопса за допомогою
подібності трикутників
Відповідь: А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1, Д – 3.

В

С

Е
Доведення:

Нехай АВ – діаметр кола з центром О. Проведемо
через точку А довільну хорду АС і позначимо її середину
– точку D. Проведемо через точки В і D хорду ВЕ і

Станція 6. «Розгадай кросворд».

1

2

3

4
5
6
7
9

8
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По вертикалі:
1. Відрізок, що ділить кут навпіл. (Бісектриса)
2. Сума сторін трикутника. (Периметр)
3. Елемент трикутника. (Кут)
5. Одна із сторін рівнобедреного трикутника.
(Основа)
8. Сторона прямокутного трикутника. (Катет)
По горизонталі:
4. Одна із сторін прямокутного трикутника.
(Гіпотенуза)
6. Відрізок, що сполучає вершину трикутника із
серединою протилежної сторони. (Медіана)
7. Геометрична фігура, що складається з трьох точок,
що лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно
сполучають ці точки і не перетинаються. (Трикутник)
Станція 7. «Аукціон».
Учні повинні на ватмані написати найбільшу
кількість прислів’їв, приказок, які містять числа,
математичні терміни тощо.
Наприклад:
- «Одна голова добре, а дві краще»;
- «Одна рука вузла не в’яже»;
- «Сім раз відмір – один раз відріж»;
- «Хвалькові – ціна три копійки»;
- «У семи няньок дитя без ока».
Станція 8. «Конкурс малюнка».
Учасникам видається ватман і фломастери. Вони
повинні намалювати малюнок, який складається з цифр
або геометричних фігур, за темою
«Математика в нашому класі».
Станція 9. «Шифрувальники».
Подивіться уважно на схему. На ній два слова
зашифровані числами, третє слово не зашифроване. Вам
необхідно записати число, що відповідає третьому
слову.
Діти
– 4672
Вік
– 563
Квіти
–?
Відповідь: 35672.
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Станція 10. «Ранкове кафе».
В кафе, де я чекав на морозиво, снідали три чоловіка.
При цьому двоє з них їли сосиски, двоє – салат вінегрет,
двоє – виноград. Той, хто не їв сосисок, не їв і вінегрет.
Той, хто не їв виноград, не їв і вінегрет. Що їв на
сніданок кожний з чоловіків?
Відповідь: один нічого не їв, а інші їли і сосиски, і
вінегрет, і виноград.
Додаток 1. Маршрутний лист
Відповідно до кількості команд формуються
маршрутні листи.
№ з/п
Назва станції
1
Відгадай математичні поняття та терміни
2
Квадратні рівняння
3
Геометричні софізми
4
Розрізати фігуру
5
Історична
6
Розгадай кросворд
7
Аукціон
8
Конкурс малюнка
9
Шифрувальники
10
Ранкове кафе
Висновки. Будь-яка квест-технологія покликана не
тільки поліпшити сприйняття. Скажімо, навчального
матеріалу або сприяти моральному становленню дитини
як особистості, але ще і може стимулювати розумовий і
моральний розвиток дітей. Крім того, в основі своїй така
методика несе двоякий сенс, як не дивно, з двох
взаємовиключних правил: пошук правильного логічного
мислення і використання нестандартних методів для
вирішення поставленого завдання.
Література
1. Биховський Я.С. Освітні веб-квести. М.: Вид-во МДУ,
2010.
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QUEST TECHNOLOGY APPLICATION IN THE SPHERE OF EDUCATION
This article presents the main aspects of quest-technology application in the academic and educational process. The
student’s qualities that he/she should master by the time of school graduation were given. The problems that children may
have during the academic and educational process were analyzed. The main steps of staging quests were considered. In order
to apply quest-technology in the academic and educational process correctly, the classification of quests was given. When
staging quests, the activities of the teacher and the students were identified. On the basis of the theory presentation, a
mathematical quest guidance for the students of the 8-9 grades was given.
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ВПЛИВ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗМІНИ ОСОБИСТІСНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
У статті аналізуються результати використання мультимедійних технологій під час навчання
обдарованих учнів. Розкриваються особливості використання активних методів навчання з
використанням мультимедійних технологій. Окреслено питання впливу мультимедійних технологій на
вікові особливості учнів. Розглянуті активні методи, цілі та функції навчання, їх потенціал, щодо
застосування у навчальному процесі обдарованих учнів із застосуванням мультимедіа дозволило визначити
шляхи удосконалення розвитку у обдарованих учнів здібностей до логічного мислення, вирішення
поставлених завдань різних форм і змісту, вміння працювати як в колективі, так і індивідуально, з
максимальною інтеграцією у суміжних предметах.
Ключові слова: мультимедіа, освітні технології, представлення знань, методи навчання, обдаровані
учні, особистісні характеристики.
Сьогодні впровадження інновацій у навчальний
процес стало нормою. Але який вплив має використання
мультимедійних технологій під час навчання на
розвиток
особистісних
характеристик
учня?
Дослідження впливу мультимедійних технологій в
роботі з обдарованими учнями дали нам цікаві
результати.
Постановка проблеми. Ідеї активізації навчання
висловлювалися вченими протягом всього періоду
становлення та розвитку педагогіки задовго до
оформлення її в самостійну наукову дисципліну, вони
беруть свій початок з висловлювань учених і мислителів
античного світу (наприклад, знаменита майєвтика
Сократа). Це створює ґрунт для твердження, що
розвиваюча освіта отримала поширення переважно в
дошкільній освіті та початковій школі. А от поширення
його на старшу й вищу школу активного розвитку не
отримало. Проте, досвід розроблення та впровадження
розвивальної освіти, отриманій в початковій освіті, на
нашу думку, має значну наукову цінність у справі
удосконалення всіх ступенів освітньої системи.
Однак, відсутність наукового їх обґрунтування,
переоцінка ролі самостійності учнів, недостатнє
теоретичне осмислення сутності активного навчання,
обмеженість відповідного методичного забезпечення
призвели до відмови від їх застосування в навчальному
процесі.
У світовій та вітчизняній науці та практиці
спостерігається інтерес до розвитку, навчання та
виховання обдарованих дітей, необхідно відмітити, що
більшої уваги цьому питанню приділяється у
Сполучених Штатах Америки, де обдаровані діти
вважаються потенціалом розвитку суспільства. Тут на
державному рівні визначено, що обдарованими є ті, хто
має «потенціал до досягнень на надзвичайно високому
рівні порівняно з іншими людьми свого віку, навчання і
соціального
оточення».
Потенціалом
розвитку
обдарованих дітей вважається «рівень їх досягнень і
потенційні можливості в одній або декількох сферах:
інтелектуальній, академічних досягнень, творчого або

продуктивного мислення, спілкування та лідерства,
художньої та психомоторної діяльності». Учені, в
залежності від моделі обдарованості, пропонують свої
методи навчання обдарованих дітей. Метод «Трьох видів
збагачення
навчальної
програми»
Дж. Рензуллі
складається з таких етапів: розширення кола інтересів
учнів, розвиток мислення учнів, проведення самостійної
дослідницької роботи та вирішення творчих завдань.
«Мюнхенська модель обдарованості» К. Хеллера
використовується при оцінці ефективності спеціальних
навчальних програм для розвитку обдарованих учнів
А. Танненбаум запропонував окрім відомих факторів
враховувати ще й випадкові фактори: щасливий збіг
обставин, удачу, а також стимулююче оточення, що
сприяє розвитку обдарованих дітей. Під керівництвом
Р. Стенберга
розроблено
декілька
концепцій,
спрямованих на розвиток обдарованих дітей. Більш
відомою є «теорія інвестування». А. Матюшкин головну
роль приділяє пізнавальній мотивації та дослідницькій
творчій активності, що проявляється у пошуках нового,
в постановці та вирішенні проблем. Модель збагачення
змісту освіти з метою розвитку інтелектуально-творчих
здібностей обдарованих учнів у масових навчальних
закладах запропонував О. Савенков. На його думку,
зміст освіти є органічною частиною соціокультурного
середовища та не може бути зміненим без зміни
середовища в цілому. Використовувати в освіті
обдарованих
дітей
міждисциплінарний
підхід
запропонувала Н. Шумакова. Процес навчання не може
обмежуватися
лише
інтелектуальним
розвитком
обдарованої дитини, він повинен торкатися особистості
в цілому [1]. Про необхідність певного та спеціального
структурування освітнього середовища говорить
В. Панов.
Разом з В. Лебедевим та В. Ясвиним визначено такі
підходи до освіти обдарованих дітей:
• технологічний – сукупність навчальної та інших
видів діяльностей, що визначаються психологічними
цілями і завданнями фізичного, пізнавального,
особистісного та соціального розвитку учнів;
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• соціальний (комунікативний) – простір міжособистісної
взаємодії, що є характерними для цього віку та типу
культури, способи взаємодії між суб’єктами цих
спільнот;
• просторово-предметний – такий, що забезпечує
можливість навчання, розвитку та соціалізації і містить
особливість та предметну наповнюваність середовища.
У 60-х роках минулого століття виникла необхідність
апробації різноманітних підходів до класифікації
методів навчання з урахуванням того, що вони мають
вирішувати дидактичне завдання. У класифікації
повинна виявлятися внутрішня сутність методу, форма
взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів як засіб
управління їх пізнавальною діяльністю.
В даний час багато шкіл підключені до всесвітньої
мережі і обладнані різноманітною комп’ютерною
технікою, що дозволяє вирішувати освітні завдання на
якісно новому рівні та застосовувати поряд з
традиційними
методами
навчання
розвиваюче
проблемне навчання, що передбачає постановку
проблеми (питання) і самостійний пошук учнями
рішень. Дослідженню проблем використання "активних
методів навчання" присвячені праці багатьох освітян
(сер. ХХ – початок ХХІ ст.), що зробили вагомий внесок
у розв’язання сутності та розумінні інноваційного
підходу до процесу навчання з метою подальшого
розвитку особистості, що відповідає головній ідеї
гуманістичної парадигми сучасної освіти, де головна
увага приділена окремому учню, його всебічному й
гармонійному розвитку, прагненню до творчої
самореалізації, здатності ефективно працювати й
навчатися протягом усього життя. Але жоден із них не
висвітлював "активні методи навчання" з погляду
особливостей навчання, підбору, та застосування
методів активного навчання обдарованих учнів в
системи освіти України.
У 80-х роках ХХ століття зазначено інтерес ученихпедагогів і вчителів-практиків до методів, які
забезпечують створення під час навчання мікроклімату,
базованого на принципах співпраці й демократизації,
сприяють розвитку в учнів критичного мислення та
вміння самостійно опановувати нові технології,
формують уміння бачити проблеми і правильно їх
аналізувати, залучають учнів до постановки запитань,
дослідження проблем, формулювання рішень.
Головною метою навчання у XXI столітті стає
всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої
цінності. Зацікавлення активними методами навчання
викликане гострою потребою поліпшити сучасну
дидактичну систему і зробити це з найменшим ризиком,
тобто за рахунок майстерності педагога, а не
перевантаження учнів. Аналіз літератури показав, що
зусилля науковців спрямовуються переважно на
визначення сутності активного навчання, розробку різних
видів активних методів, залишаючи поза увагою
визначення
дидактичних засад
їх
ефективного
використання у навчанні. Також відсутній структурований
аналіз розуміння цих методів.
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Дослідження психологічних джерел свідчить, що
психологи використовують загальне визначення методу
як способу досягнення мети чи розв'язання конкретного
завдання. Аналіз праць учених дає підстави стверджувати,
що проблема методів навчання розглядається з погляду
багатьох психологічних парадигм, серед них актуальними
є такі: суб'єктно-діяльнісна (Р. Грановська, І. Зимня,
О.М. Леонтьєв та ін.); розвивальна (В. Давидов,
Д. Ельконін, Л. Занков та ін.); когнітивна (П. Гальперін,
М. Холодна та ін.); вербально-комунікативна (І. Зимня,
О.О. Леонтьєв, В. Носков та ін.); психотерапевтична
(І. Рум'янцева, В. Солодухов, Т.Яценко та ін.); креативна
(Д. Богоявленська, В. Моляко та ін.); особистісно
орієнтована (І. Бех, Г. Кравцов, І. Якиманська та ін.).
Відповідно виділяють активні методи навчання, методи
забезпечення розвивального навчання, когнітивні,
комунікативні, психотерапевтичні, креативні методи
навчання, методи, що допомагають реалізувати
положення особистісно орієнтованого навчання. Теорії
методів навчання в психології мають інтегральний
характер,
що
пояснюється
взаємопроникненням
передусім дидактичних і психологічних ідей, а також
інших пов'язаних із ними дисциплін [1-3].
Мета статті. Визначення впливу мультимедійних
технологій на зміни особистісних характеристик
обдарованих учнів. Передбачалося, що це дозволить
сформулювати основні завдання оновлення змісту та
організації освіти, що передбачають використання
інтегрованого навчання як умови успішної адаптації в
сучасному інформаційному просторі; орієнтацію на
навчально-дослідницьку, пошукову діяльність учнів;
розробку та впровадження нових педагогічних
технологій оптимізації та інтенсифікації навчання;
врахування особливостей індивідуального розвитку
обдарованої дитини, її провідних інтересів та нахилів;
забезпечення відповідних умов для фізичного та
морального розвитку обдарованих учнів, а також
обґрунтувати
рекомендації,
щодо
використання
мультимедійних технологій при управлінні проектною й
дослідницькою діяльністю учнів.
Виклад
основного
матеріалу.
Перебудова
загальноосвітньої середньої школи вимагає не тільки
перегляду і вдосконалення змісту загальної освіти
відповідно до нових завдань сучасного суспільства, але
й активізації методів організації навчального процесу.
Важливого значення з огляду на це набуває питання
використання у педагогічному процесі мультимедійних
засобів навчання (МЗН). Під МЗН розуміємо сукупність
різних засобів навчання, як-то текстів, графічних
зображень, музики та відео, спрямованих на здобуття
знань, вдосконалення вмінь та навичок учнів.
МЗН забезпечують різні види діяльності, що
базуються на комплексному використанні різних типів
інформаційних процесів у межах єдиного технічного
комплексу.
Велику роль при цьому відіграє застосування
інтерактивної дошки. Так при використанні мультимедіа
на уроці через інтерактивність, структуризацію та
візуалізацію
інформації
відбувається
посилення
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мотивації учня, активізація його пізнавальної діяльності,
як на рівні свідомості, так і підсвідомості Основна схема
освоєння інструментальних мультимедійних засобів у
практичних і лабораторних заняттях полягає в тому, щоб
спочатку підпорядкувати свої дії логіці, що задається
цими засобами, а потім – цілям і завданням своєї
діяльності, отримавши нові можливості досягнення
результатів цієї діяльності. Ha першому етапі
мультимедійний засіб або ресурс виступає предметом
навчальної діяльності, в ході якої набуваються знання
про його застосування, вивчаються мови і прийоми
взаємодії з ним, засвоюються навички роботи. На
другому
етапі
цей
мультимедійний
ресурс
перетворюється у засіб вирішення будь-яких навчальних
завдань. Подібне перетворення предмета в засіб і
зумовлює розвиток діяльності та мислення дитини,
передбачає перебудову звичних дій, форм і способів
діяльності.
Діагностувати
вікові
зміни
під
впливом
мультимедійних технологій на психолого-педагогічні
аспекти нам представляється можливим згідно наочної
16 факторної методикою Р. Кеттелла. Дана методика
була обрана як найбільш інформативна, і в той же час
охоплює широкий спектр психо-логічних аспектів
розвитку людини. Для перевірки цього положення нами
проведено дослідження, зокрема – експрес-діагностика
граничних груп.
У сучасному суспільстві без інформаційних
технологій практично не відбувається ніяких особливо
важливих подій, і як наслідок повсюдного впровадження
таких технологій школа не може залишатися за межами
цього впливу. Але відсутність фундаментального
соціального і психологічного дослідження впливу таких
технологій, як одного з аспектів проблеми, практично
гальмує процесс повсюдного застосування їх у школах.
Суб'єктивізм в оцінюванні знань учнів, висока
трудомісткість
процесу
підготовки
до
уроку,
неможливість організації навчання соціально-захищених
груп учнів (інвалідів) і багато інших проблем можливо
виключити при використанні ІКТ в навчальному
процесі.
Встановлено, що в даний час не відбувається обліку
впливу мульти-медійних технологій
на вікові
особливості учнів. І існуюча інформація з даного
питання розрізнена і несистематизована за категоріями.
Розглянуті аквтині методи, цілі та функції навчання, їх
потенціал, щодо застосування у навчальному процесі
обдарованих учнів із застосуванням мультимедіа
дозволило визначити шлях подальшого дослідження, а
власне шляхи удосконалення розвитку у учнів
здібностей до логічного мислення, вирішення
поставлених завданнь різних форм і змісту, вміння
працювати як в колективі, так і індивідуально, з
максимальною інтеграцією у суміжних предметах.
Тестування проходили 2 групи учнів (по 26 осіб у
кожній) однієї вікової категорії В одній групі навчання
відбувалося за стандартними методиками викладання, у
другій - викладання предметів (зокрема, фізики) велося з
використанням SMART–технологій [3,4].

Методика, що використовувалася під час
дослідження
Установленим вимогам відповідає 16-чинниковий
особистісний опитувальник Р. Кеттелла – найбільш
поширена методика об’єктивного експериментального
підходу до психологічного дослідження особистості.
Тест призначений для вимірювання шістнадцяти
особистісних рис, що характеризують структуру
особистості [2,8].
Завдяки цьому тесту виявляються емоційні,
комунікативні, інтелектуальні властивості саморегуляції,
узагальнюючі інформацію людини про себе саму. За
результатами діагностики особистість описується
шіснадцятю
фундаментально
незалежними
та
психологічно змістовними чинниками, кожний з яких
має умовну назву і передбачає стійкий вірогіднісний
зв’язок між окремими рисами особистості [5,6].
Сума балів, отриманих за кожною шкалою,
переводиться в оцінки за 10-бальною шкалою.
Максимальна оцінка 10 балів, середнє значення 5,5 бала.
Граничні оцінки – 1 і 10 балів – на практиці
зустрічаються рідко, їм відповідають екстремальні,
акцентовані риси особистості.
Результати дослідження
Порівняльні дані результату дослідження наведено у
діаграмі
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Діаграма. Порівняльні дані за методикою Р. Кеттелла (1).
Інтелектуальні особливості: фактори B, M, Q1.
Емоційно-вольові особливості: фактори C, G, I, O, Q3,
Комунікативні особливості і особливості міжособистісної
взаємодії: фактори A, H, F, Q2, N, L.
Чорний – учні за стандартною методикою навчання.
Білий – учні з використанням мультимедійних
технологій.
Таким чином, ми маємо можливість тестувати вікові
зміни характеру за 16 факторним методом Кеттелла, що
істотно розширює рівень знань психологічних аспектів в
цілому. Граничні шари (вище було оговорено, що
граничні шари на практиці майже не зустрічаються, це
по-перше, а по-друге, навіщо нам це?)
Подамо деякі найбільш важливі дані в Таблиці.
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Таблиця.
Значення
А
замкненість –
комунікабельність

B
низький – високий інтелект
C
емоційна нестійкість –
емоційна стійкість
E
підлеглість – незалежність
F стриманість –
експресивність
G
обов’язковість —
безвідповідальність
H
боязкість – рішучість
I
жорстокість – податливість

M Практичність –
розвинена уява
N
Прямолінійність –
дипломатичність
O
спокій – тривожність

Q1
консерватизм – радикалізм
Q2
самостійність –
залежність від групи
Q3
низький самоконтроль –
високий самоконтроль

Q4
розслабленість – напруга
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Стандартна
Мультимедийна
методика навчання
методика навчання
4.96 – частина
учнів
стримані, 8.3 – готові до співробітництва, уважні і
уособлені,
скептичні,
холодні; пристосовані
до
інших
людей.
В
частина учнів – звернені на зовні, особистісному
спілкуванні – В
личном
легкі в спілкуванні. часть ребят общении – великодушні, компромісні. Не
сдержанные, обособленные, скептич- бояться критики. Добре запам’ятовують імена
ные, холодные, часть ребят – людей. Радіють соціальному визнанню, йдуть в
обращены вовне, легки в общении. ногу з часом. Відхилення від середнього 1,76
Відхилення від середнього 2,5
Середня оцінка в стенах 8,18 і 9,02. Абсолютна більшість учнів інтелектуально
розвинута, розумні, мають високу здатність до навчання, швидко сприймають і
засвоюють новий навчальний матеріал
6,54
Роздратованість,
емоційна 9,56 – емоційна зрілість, не зворушність,
збудженість зустрічаються нечасто
активність, здатність тверезо оцінювати
дійсність й достримуватися громадських
моральних норм
7,61 і 7,03 безумовна переважність самовпевненості, здатності до самоствердження, до
незалежного мислення, а також прояви впертості
6,61-8,65 Діагностика особистості як екстраверта або інтроверта і є учні веселі, активні,
балакучі, імпульсивно-живі, іноді безладні в обох групах
3,82- 7,98 В основному перша група малообов’язкові, уникають правил, невимушені у
поведінці, змінюють цілі, не докладають великих зусиль до виконання групових
завдань та виконанню соціально-культурних вимог
5,75 и 8,6 – Частина учнів сором’язливі, стримані, невпевнені, боязкі. Інші соціально
сміливі, авантюрні, спонтанні (у другій групі таких більшість). У третіх (таких
більшість у першій групі) та й інша якості виявляються приблизно в рівному ступені
6,57 – Переважає м’якість, залежність, 2,9 – Переважання
холодного
реалізма,
чуттєвість і недостатня самостійність; практичність, мужність, незалежність, відповівони відчувають потребу в увазі й дальність. Скептицизм щодо суб’єктивних
допомозі. Учні старших класів у «культурних» утворень відображався в малому
переважній
більшості
випадків ступені, втім, як і байдужість невразливість,
мають особисту думку, недовірливі, твердість,
самовдоволення,
обмеженість,
часто сумніваються, заглиблені у чопорність. Схильність до участі в групах,
орієнтованих на практичну, реалістичну діяльність
своє «Я», вони вперті й обачні в діях
найбільш повно відповідала їхнім діям
7,43 - 6,37 В учнів дуже розвинуте творча уява, вони самовмотивовані, звертають увагу
на «головне» з їхньої точки зору, і можуть забувати про конкретних людей і реаліях
Середня оцінка 4,89 и 5,98 – дипломатичність в учнів виражена в рівній мірі,
виявляються прямота, безхитрісність, природність наряду із розважливістю,
проникливістю, схильністю до аналізу, хитрістю
Середня оцінка – 5,18 и 4,7 відхилення від середнього – 1,98. Частина дітей виявляє
спокій, безтурботність, незворушність, інші – стурбовані, діти схильні відчувати
почуття провини, хвилюватися, віддаватися злим передчуттям, у решти й те й інше
виражено приблизно в рівній мірі і не дуже яскраво виявляється
середня оцінка - 6,50 и 8,52 зміщена в бік радикалізму. В обох групах учнів переважає
аналітичність, критичність, вони вільно мислять, схильні до експериментування,
терпимі до незгідностей та змін
7,00 і 9,3. Цей факт свідчить про те, що ті, хто пройшов тестування, більш схильні йти
«власним шляхом» і приймати самостійні рішення. Заповзятливі, незалежні або, у
будь-якому випадку, здаються собі такими
4,82- Внутрішня недисциплінованість, 7,96 – висока соціальна інтеграція; висока
конфліктність поєднується з деякою самоповага й турбота за суспільну репутацію;
соціальною точністю, здатністю до іноді – впертість; високий контроль над своїми
контролю приблизно в рівній мірі
емоційними проявами й поведінкою звагалі;
уважність до дотримання громадських норм;
уважність до людей й турботливість
6,79 – Напруга, надактивність,
3,79 – Полюс високої напруги у тесті Кеттелла
фруститрованість, збудженість
виявляється в нераціональному занепокоєнні,
напрузі, роздратуванні, збудженості, метушливості

172

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

Висновки.
Розглянувши результати дослідження, робимо такі
висновки:
- Чинник А. Якщо у сильного врівноваженого типу
такі якості як готовність до співдружності, кооперування
та взаємодопомога, готовність організовувати активні
групи є домінантними виявами спрямованості в
організаційних питаннях ефективної діяльності, то у
сильного, неврівноваженого типу недбалість під час
виконання посадових обов’язків є наслідком недостатнього
самоволодіння й обмеженими можливостями управління
особистісною активністю.
– У нашому випадку чинник В не несе суттєвого
значення в силу простоти й обмеженості засобів,
представлених у методиці й спрямованих на виявлення
залежностей між так званими інтелектуальними
здібностями й можливостями й їх впливом на
поведінкові особливості. Нами ставилася мета оцінити
загальну картину.
– Низькі показники за чинником С відображають
соціальну й діяльні сну дезадаптацію, здатну
супроводжувати поведінкове реагування за будь-якими
типами нервової системи.
– Діагностування особистості як екстраверта або
інтроверта і, як наслідок, превалювання в чиннику F
заклопотаності або безтурботності без розмежування
темпераментних особливостей, що сформували такі
особистісні поведінкові спрямованості, практично
нічого не дає для побудови особистісної моделі
діяльності.
– учні, які взяли участь у випробуванні, в більшій
мірі схильні почуттям, ніж мають високу нормативність
поведінки (чинник G). у навчальній діяльності сильне
суперего (совісливість) може виражати й старанність, як
нормальну форму здійснення діяльності й педантизм, як
скрупульозне виконання умов без врахування
результату. Слабке суперего (корисність), як свобода від
впливу групи, може виражати й високу креативність, що
сприяє ефективності діяльності, й психопатичну
самостійність у реалізації особистісної активності за
своїми правилами і уявленнями, що часто не мають
нічого спільного з результатом групової діяльності. У
діагностичній практиці, особи з вираженими й
прийнятними для ефективного здійснення навчальної
діяльності поведінковими й характерологічними
властивостями, визначеними іншими чинниками й
методиками, у чиннику G часто демонструють середнє
значення.
– Чинник I достатньо чітко розводить за полюсами
людей, орієнтованих на результативну діяльність
(жорстокість) й людей більш стурбованих станом, який
вони переживають під час діяльності, ніж її результатом.
Це не означає, що представники полюсу жорстокості
позбавлені м’якості, мрійливості й емпатичних якостей.
Так само представники полюсу м’якосердя цілком
можуть практично й відповідально здійснювати
діяльність, діяти за логічними законами й виявляти
суворість. У діагностиці цей чинник добрий як
інструмент визначення комплексних особистісних
поведінкових тенденцій. Полюс жорстокості, зі рідким
виключенням, формують представники сильного

врівноваженого,
рухливого
і
інертного
типів
темпераменту. Для них велике значення мають форма й
умови здійснення діяльності як базові складові
досягнення результату. Полюс м’ягкосердя формують
представники решти типів темпераменту, які не можуть,
як у випадку слабкого типу, або не хочуть, за
особливостями неврівноваженого типу, займатися
діяльністю,
що
потребує
релізма,
мужності,
відповідальності практичності й інших, значимих для
результативності властивостей. Власно кажучи, «не
хочуть» не те визначення, яке б підходило як пояснення.
Правильніше говорити про тенденції вибору видів
діяльності і форм її здійснення, що сприяють
можливостям переживати стан і мало звертати уваги на
результат [6].
– Полюс проникливості в основному формулюють
особистості з сильним, неврівноваженим типом
темпераменту й психопатичним типом характеру, які
демонструють комплексну систему поведінки, яку
можна визначити як тенденцію маніпулювати
оточуючими. Полюс домінування чинника Е й полюс
проникливості корелюють між собою як стан
особистості й поведінкові особливості реалізації
активності. Тому при розвинутому інтелекті поведінкові
особливості (друга група у тестуванні) полюсів
домінування й проникливості з’являються можливості
реалізовувати на високому суспільному рівні, так як
високе
соціальне
становище
є
домінуючою
особистісною метою і надає і більш широкі можливості
для реалізації особистісно значущих особливостей. При
менш розвинутому інтелекті, у системі особистісних
цілей більш переважає досягнення незалежності як
стану, ніж формування певних умов соціальногромадських взаємодій. Домінування й проникливість –
це стійкий тандем можливостей.
– Чинник О в тесті Кеттелла орієнтований на
оцінювання станій, що переживає особистість в різних
системах соціальної взаємодії. Крім виокремлення осіб
із невротичними реакціями, він дає можливість
зрозуміти, наскільки людина в системі соціальної
взаємодії орієнтується в своїх діях на наслідки, що
зачіпають інших осіб.
Таким чином, можна стверджувати, що розумне
використання мультимедійних технологій призводить до
багатьох позитивних аспектів, зокрема, поліпшенню
засвоєння
викладеного
матеріалу,
зниження
агресивності [7].
Доведено,
що
використання
мультимедійних технологій при управлінні проектною й
дослідницькою діяльністю учнів, активізує пізнавальну
діяльність учнів та формує витоки подальшої проектнодослідницької компетенції.
Загальношкільні програми, спрямовані на розвиток
здібностей та обдарувань учнів, мають чітко
окреслювати основні моменти організації та змісту
навчального процесу. Зокрема, формулюються основні
завдання оновлення змісту та організації освіти, що
передбачають використання інтегрованого навчання як
умови успішної адаптації в сучасному інформаційному
просторі; орієнтацію на навчально-дослідницьку,
пошукову діяльність учнів; розробку та впровадження
нових педагогічних технологій
оптимізації та
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інтенсифікації навчання; врахування особливостей
індивідуального розвитку обдарованої дитини, її
провідних
інтересів
та
нахилів;
забезпечення
відповідних умов для фізичного та морального розвитку
учнів. Чіткої структури набуває організація та зміст
виховної роботи, яка перш за все має орієнтуватися на
основні завдання національного виховання учнів,
зокрема: виховання учнів на засадах загальнолюдської
гуманістичної моралі;
формування
національної
самосвідомості; формування духовної культури;
розвиток високого рівня мовної культури; розвиток в
учнів почуття відповідальності за збереження
національних традицій, звичаїв, культурних надбань;
забезпечення умов для самореалізації здібностей і
обдарувань учнів; опора на принцип гуманізму в
спілкуванні як основи виховання обдарованої
особистості;
філософсько-світоглядна
підготовка
обдарованого підлітка як основа у визначенні власної
програми життя; орієнтація на індивідуальні програми
розвитку творчої особистості учня. Окреслюється у
програмі й роль учителя у системі реалізації програми
„Обдарованість”. Насамперед конкретизуються критерії
добору творчого вчителя, зокрема наявність власної
педагогічної концепції; професійну компетентність, що
базується на спеціальній теоретичній підготовці; вільне
володіння державною мовою; наявність комунікативних
якостей і творчих здібностей; емоційну стабільність,
цілеспрямованість,
зрілість,
адекватну
високу
самооцінку, вміння правильно оцінювати успіхи учнів;
знання особливостей вікового розвитку дітей; готовність
до постійного самовиховання та самовдосконалення.
Виокремлюються і чинники, які сприяють підвищенню
ефективності педагогічного впливу, а саме: високий
рівень
знання
предмета
і
вільне
володіння
різноманітним інструментарієм педагогічної технології;
вимогливість і вміння знайти підхід до будьякого учня;
високий рівень загального інтелектуально-духовного
розвитку, міцне здоров’я, почуття гумору; активна
життєва позиція, що проявляється постійно і гласно у
відношенні до різних явищ, подій тощо; доброзичливість
і чуйність, чесність, педагогічний такт; наявність
організаторських
здібностей;
наявність
єдиного
колективу вчителів, батьків, учнів як однодумців.
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IMPACT OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES ON CHANGES
OF GIFTED LEARNERS INDIVIDUAL CHARACTERISTICS
The use features of active methods of training and impact of multimedia technologies on gifted learners revealed in the
article. The issue of the multimedia technologies impact on the age-specific features of students is outlined. Considered active
methods, goals, functions and training potential for application in the educational process of gifted students with the use of
multimedia allowed identifying ways to improve the gifted students’ abilities development to logical thinking, solution of the
tasks of various forms and contents, ability to work in the team, and individually, with maximum integration in related
subjects.
Key words: multimedia, educational technology, knowledge representation, teaching methods, gifted learners, individual
characteristics
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АДАПТАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ ІММІГРАНТІВ У
ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС
У статті аналізується вивчення проблем та способів застосування політики культурного розмаїття, як
складової інтеграції мігрантів до приймаючих суспільств. Вказується, що важливим завданням у цій сфері є
взаємодія керівних установ ЄС та урядів країн-членів. Констатується, що діяльність у сфері міграцій
свідчить, що попри певну специфіку, пов’язану з компетенцією та досвідом, ряд аспектів міграційної
політики, серед яких інтеграція мігрантів до приймаючих спільнот та пов’язані з цим проблеми, є спільними.
Ключові слова: інтеграція, імміграція, адаптація, політичний простір, акультурація.
Постановка
проблеми.
Характер
інтеграції
іммігрантів посідають важливе місце в порядку денному
як окремих держав, так і багатьох міжнародних
організацій. На початку XXI ст. світовою спільнотою
було визнано, що міграція є взаємовигідним процесом як
для країн походження мігрантів, так і для приймаючих
сторін.
Тим
не
менше,
міграційні
процеси
супроводжуються такими негативними явищами, як
надмірна експлуатація мігрантів, особливо тих, що
працюють на посадах низькокваліфікованих працівників,
виключення їх з культурного та політичного життя,
прояви дискримінації, расизму та ксенофобії. Наявність
фактичного розриву між ліберально-демократичними
принципами та політичними реаліями актуалізує пошук
механізмів інтеграції та адаптації осіб, що переїздять з
метою працевлаштування до інших країн, та повнішого
використання переваг міграції, насамперед в сфері
економіки. Зважаючи на міграційний тиск, що його
зазнають європейські країни, міжнародні організації
приділяють пріоритетну увагу ситуації в цьому регіоні,
вивчаючи досвід міграційних процесів у ЄС з метою
розробки придатних для поширення прикладних методик.
Метою статті є аналіз адаптативних механізмів
інтеграції іммігрантів у політичній практиці країн-членів
ЄС.
Виклад основного матеріалу. Поява у країнах ЄС
чисельних іноетнічних громад сприяла пожвавленню
уваги до гармонізації соціокультурних відносин у
багатоскладових суспільствах європейських країн, для
яких
постала
нагальна
проблема
адаптації
іммігрантських спільнот до ліберально-демократичних
стандартів. Ці обставини зумовили сплеск суспільної
уваги до проблем пристосування різних етнічних,
расових та релігійних груп до політико-культурного
простору країн їхнього перебування. В цьому сенсі
політика мультикультуралізму розглядалася керівними
установами ЄС та урядовими структурами його країнчленів як складова інтеграційного аспекту міграційної
політики, яка більш чи менш вдало забезпечує
адаптацію іммігрантів та залучення їхніх нащадків до
способу життя домінуючих суспільств [1-3;6-7;16-17].

В грудні 2003 р. за рішенням ООН було створено
Глобальну комісію з міжнародної міграції (Global
Commission on International Migration), покликану
сприяти розробці міжнародних норм та ефективних
заходів, які мають регулювати міграцію з урахуванням
інтересів всіх сторін [18]. У висновках комісії
наголошувалося, що держави світу мають створити
належну законодавчу базу для легальної імміграції й
використовувати здобутки, що випливають із захисту
прав мігрантів. При цьому бідні країни теж отримують
значну користь від міграції.
Розробка й поширення методик адаптації іммігрантів
та захисту їх прав тісно пов’язана з діяльністю низки
міжнародних організацій, включаючи ООН, Раду Європи,
Міжнародну організацію праці (МОП) та Міжнародну
організацію з міграції (МОМ). Рада Європи, МОП та
МОМ провадять активну діяльність у європейському
регіоні, зокрема в відстеженні відносин на ринку праці та
стану суспільної інтеграції мігрантів до умов приймаючих
країн. Так, міжнародний навчальний центр МОП у Турині
провадить щорічні двотижневі зустрічі, на які запрошує
представників
національних
урядів,
профспілок,
міжнародних організацій, структур громадянського
суспільства та об’єднань мігрантів-роботодавців. В ході
таких зустрічей обговорюються головні напрямки та
завдання в сфері захисту працівників-мігрантів (трудові
стандарти, гендерні аспекти, соціальний діалог) [12]. В
своїй діяльності в сфері міграції МОП керується
затвердженим у 2005 р. регламентним документом
«Багатосторонні основи МОП з питань міграції робочої
сили: факультативні принципи і керівні положення з
метою вироблення заснованого на збереженні прав
людини підходу до питань міграції робочої сили» [5]. Цей
документ, який не має юридичної сили, пропонує рамкові
основи для розробки окремими країнами власної
міграційної політики. Аналіз документу свідчить про його
комплексний характер з врахуванням головних
імперативів захисту прав людини стосовно мігрантів. В
документі окреслено перспективні з точки зору фахівців
МОП форми міжнародного співробітництва у міграційній
сфері, зокрема налагодження обміну інформацією та
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діалог між урядами, консультації з соціальними
партнерами, громадянським суспільством та організаціями
працівників-мігрантів,
укладення
двосторонніх
і
багатосторонніх угод між країнами, що приймають
мігрантів та країнами їх походження, створення
механізмів
для
тристоронніх
консультацій
на
регіональному, міжнародному та багатосторонньому
рівнях [5, c.10]. Перелічені механізми довели свою
ефективність і позитивну роль у регулюванні проблем
міграцій.
Багато з положень цього документу перегукуються з
прийнятими в листопаді 2004 р. Радою юстиції та
внутрішніх справ ЄС базовими принципами інтеграції
мігрантів [14, p.15]. Разом з тим, керівні принципи МОП
є більш вимогливими, ґрунтовними та універсальними,
що пояснюється систематизацією різного національного
і регіонального позитивного досвіду, покладеного в
основу рамкових рекомендацій. В ставленні до мігрантів
керівники МОП однозначно наголошують на пріоритеті
прав людини. В жовтні 2013 р. Генеральний директор
МОП Г. Райдер виступив з промовою на засіданні
Європейської Комісії. Нагадавши про загибель мігрантів
біля берегів о. Лампедуза (Італія), він закликав ЄС та
уряди держав-членів, а також організації роботодавців і
працівників захистити права тих людей, що шукають
більш безпечних умов життя, гідних робочих місць та
прийняти дорожню карту щодо захисту від торгівлі
людьми, яка має стати доповненням до вже прийнятих
конвенцій і черговим кроком до ліквідації примусової
праці [13]. З свого боку МОП декларує готовність у
співпраці з урядами країн ЄС та недержавними
організаціями продовжувати розробку рекомендацій з
поліпшення міграційної політики та міжнародного
менеджменту міграційних процесів.
Діяльність Міжнародної організації з міграції (МОМ)
також передбачає налагодження співпраці з урядовими і
неурядовими структурами та виконання широкого кола
партнерських проектів. Поряд із реагуванням на кризові
ситуації, значне місце в діяльності МОМ посідають
узагальнення досвіду міграцій, розробка посібників з
питань попередження порушень трудових прав і
трудової експлуатації, надання допомоги постраждалим
від торгівлі людьми. Питання соціального партнерства
розглядаються МОМ переважно в контексті соціальноекономічного розвитку окремих країн та регіонів [2;15].
МОМ фокусує увагу на гуманітарних аспектах
міграційних
процесів,
стимулюванні
соціальноекономічного розвитку за рахунок міграції, захисті прав
та гідності мігрантів і підвищенні їх добробуту. В цьому
сенсі пріоритетними напрямками діяльності МОМ
вважаються подолання негативних наслідків міграції та
якомога повніше розкриття її позитивного потенціалу. В
межах проектів МОМ безпосередню допомогу (медичну,
юридичну, професійну) отримують особи, що
постраждали від торгівлі людьми. МОМ надає
консультації,
рекомендації,
проводить
тренінги,
розробляє навчальну і методичну літературу, сприяє
проведенню цілеспрямованих інформаційних кампаній
та створенню національних «гарячих ліній».
В оцінці засобів використання позитивного
потенціалу міграційних процесів МОМ зосереджує
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увагу на внеску мігрантів в економічний розвиток,
наданні допомоги в їх реінтеграції до країн походження,
підтримці підприємств малого бізнесу шляхом
мікрофінансування, допомозі місцевим громадам у
згуртуванні, дослідженні умов та обсягів грошових
переказів заробітчан, питаннях демографічних змін та
зв’язку між міграціями та інвестиціями. Станом на
2013 р. МОП реалізувала близько 2900 проектів у
перелічених сферах [15].
Комплексний підхід до регулювання міграційних
процесів МОМ розглядає як втілення «глобального
бачення» міграції як позитивного явища, насамперед в
економічній сфері. Подібні тези знайшли відображення в
посланні Європейської Комісії щодо глобального
підходу з проблем міграції та мобільності від 18
листопада 2011 р. [19]. Схожі за змістом положення
присутні і в багатьох інших документах Єврокомісії та
Європейської Ради, в документах Ради Європи та деяких
міжнародних організацій.
В питаннях інтеграції мігрантів МОМ приділяє
головну увагу розробці стратегій, які допомагають
мігрантам краще інтегруватися до нових спільнот і
громад, заохочують визнання приймаючими громадами
позитивного внеску мігрантів у кранах імміграції.
Експерти МОМ доводять, що головною передумовою
успішної інтеграції
є визнання двосторонньої
зацікавленості.
Розвиваючи політику стосовно інтеграції мігрантів до
суспільств приймаючих країн та у відповідь на
безпрецедентне зростання кількості неспровокованих
злочинів на расовому ґрунті, в 2007 р. МОМ та
Міжнародна
Амністія
започаткували
програму
«Ініціатива розмаїття», учасниками якої стали близько 70
міжнародних, неурядових, державних та комерційних
організацій, представники дипмісій та низка інших
зацікавлених сторін [14]. В країнах ЄС МОМ забезпечує
реалізацію двох регіональних ініціативних програм.
Перша з них – програма «Європейська співпраця на
місцевому рівні для інтеграції» (European Local
Cooperation for Integration; ELCI) – впроваджується у
Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, Іспанії, Угорщині,
Чехії та Польщі. Концепція програми ґрунтується на
припущенні, що організації мігрантів у країнах
призначення та перебування можуть зіграти вирішальну
роль у процесі двосторонньої інтеграції завдяки їх
глибокому знанню культурних норм і звичаїв своїх
громад. Головним завданням програми є поліпшення
відносин між організаціями мігрантів та місцевими і
національними органами влади в країнах-членах ЄС і
формулювання рекомендацій відповідним органам влади
щодо залучення таких організацій до своїх інтеграційних
стратегій. Програма ставить за мету оцінку ролі, яку
асоціації мігрантів вже відіграють в інтеграції на
місцевому рівні в політичній площині та забезпечує
порівняльні дослідження діяльності організації мігрантів
у
країнах-учасницях.
Головними
інструментами
впровадження результатів дослідження є тренінги для
місцевих і регіональних органів влади, що опікуються
проблемами інтеграції, які мають забезпечити краще
розуміння
принципів
європейської
інтеграції
представниками цих установ [15-16]. Серед засобів
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поширення успішного досвіду МОМ використовує
проведення транснаціональних відеоконференцій, в яких
беруть участь представники різних країн.
Друга програма МОМ – «Інтеграція та розмаїття
вірувань» (Integration – A Multifaith Approach: IAMA) –
здійснюється в Данії, Фінляндії, Латвії, Німеччині та
Великій Британії. Особливістю програми є спроба
використати потенціал релігійних груп і громад у
процесі інтеграції новоприбулих мігрантів і сформувати
в них «почуття приналежності». Ця програма вважається
першою значною ініціативою в сфері багатоконфесійної
громадянської освіти. Результати виконання програми
мають визначити подальші можливі шляхи розвитку
цього напрямку інтеграційної політики у сфері міграцій.
Окремий напрям проекту стосується організації
громадянської освіти для представників релігійної сфери
з третіх країн. Релігійним діячам надається допомога в
організаційних питаннях (оплата перельоту, доступ до
ЗМІ) та навчанні, що відбувається у вигляді семінарів.
Навчальні програми враховують конкретні соціальні і
політичні умови кожної країни, охоплюючи такі сфери,
як освіта, зайнятість, історія, культура, релігія,
політична участь, імміграція, робота з засобами масової
інформації та надання притулку. Програма «Інтеграція
та розмаїття вірувань» була визнана успішною всіма
зацікавленими сторонами й рекомендована для
продовження в країнах ЄС з метою сприяння
міжконфесійному діалогу на низових ланках та
заохочення толерантності [15].
Політичні та соціальні обставини, пов’язані зі
зростанням міграційних потоків, зумовлюють значну
роль міграційної проблематики в діяльності Ради
Європи (РЄ), до порядку денного якої включено питання
нелегальної міграції, відносини всередині спільнот,
інтеграції мігрантів, управління міграцією, дотримання
прав людини та поліпшення умов надання притулку.
Зростаюче значення захисту прав людини в контексті
міграційної політики було відображено у розширенні
повноважень Комісара РЄ з прав людини, який
паралельного виконує функції Комісара з питань
міграції.
За підрахунками автора, протягом двох останніх
десятиліть Рада Європи прийняла 11 декларацій та 14
рекомендацій, що стосуються міграційної політики не
враховуючи питання мультикультуралізму. Різноманітні
аспекти міграційних проблем періодично фігурують у
висновках за результатами міністерських зустрічей РЄ.
Аналіз документів Ради Європи щодо міграційної
проблематики свідчить, що в період з 1995 по 2012 рр. в
деклараціях РЄ основна увага приділялася переважно
інституціональним
аспектам,
таким
як
роль
регіональних і місцевих органів влади в процесі
демократичної консолідації в регіоні Західних Балкан,
роль місцевих і регіональних органів влади у
міграційних потоках та соціальній згуртованості в
Південно-Східній Європі, інтеграція мігрантів до міст і
регіонів Європи і значення міст у цьому процесі,
децентралізоване співробітництво та міграції в
Середземноморському басейні, участь іноземців у
громадському житті на місцевому рівні.

Рекомендації Ради Європи головним чином
стосуються
розробки
імплементаційних
аспектів
міграційної політики. Серед них – мобільність, зниження
ризику вразливості мігрантів похилого віку та
підвищення їх добробуту, перевірка навичок мігрантів,
взаємодія
між
мігрантами
та
приймаючими
суспільствами, розширення доступу мігрантів до
працевлаштування, поліпшення інтеграції дітей мігрантів,
проекти для безпритульних неповнолітніх мігрантів,
права та обов’язки учнів-мігрантів, співпраця осередків
мігрантів з країнами походження, доступ негромадян до
роботи в державному секторі, правовий статус осіб в
контексті возз’єднання сімей, безпека проживання
мігрантів, що прибувають на тривалий термін, допомога
нащадкам мігрантів у другому поколінні тощо.
Ознайомлення з документами РЄ свідчить, що в
контексті поліетнічності європейських суспільств
найважливіші напрямки діяльності цієї організації
стосуються
сприяння
міжкультурному
діалогу,
підтримки прав людини, сприяння зміцненню демократії
та верховенства права. На першому саміті глав держав
та урядів країн-членів РЄ (1993 р.) було підтверджено,
що культурне розмаїття є важливим надбанням і
частиною спільної спадщини Європи, а толерантність –
гарантією відкритості суспільства. Ці принципи були
покладені в основу Рамкової конвенції про захист
національних
меншин
(1995 р.)
та
створення
Європейської комісії проти расизму та нетерпимості.
Паралельно з цим у багатьох європейських країнах було
проведено зорієнтовану на молодь кампанію «Усі різні –
усі рівні», спрямовану проти расизму, антисемітизму,
ксенофобії та нетерпимості [9].
На третьому саміті глав держав та урядів країн РЄ
(2005 р.) міжкультурний діалог, включаючи його
релігійний вимір, було визнано одним з головних засобів
підвищення обізнаності, розуміння, примирення,
терпимості, попередження конфліктів, забезпечення
інтеграції та згуртованості суспільства. Практичним
втіленням цього підходу стала підготовка «Білої книги»
з міжкультурного діалогу (2008 р.). В ній зокрема
стверджується, що спільне майбутнє європейських
держав залежить від здатності захищати і розвивати
права особистості, закріплені в Європейській конвенції з
прав людини, а міжкультурний підхід вважається
перспективною моделлю управління культурним
розмаїттям [11, p.4-6].
Концепція «Білої книги» з міжкультурного діалогу
побудована на розумінні важливості відкритого обміну
думками між людьми і групами людей, що мають різне
етнічне походження, культуру, релігію, мову та
спадщину на основі взаєморозуміння і взаємоповаги.
Міжкультурний діалог, спрямований на розвиток більш
глибокого розуміння різних світоглядів і практик, має
сприяти політичній, соціальній, культурній та економічній
інтеграції та згуртованості мультикультурних суспільств.
Урядам європейських держав пропонувалося розглядати
міжкультурний діалог як потужний інструмент
посередництва і примирення, зміцнення демократичної
культури та запобігання або деескалації конфліктів,
включаючи заморожені конфлікти.
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До інструментів, які сприяють встановленню
міжкультурного діалогу, Рада Європи відносить
демократичне управління та участь громадськості,
демократичну
політичну
культуру,
дотримання
основних прав і свобод людини. В різних документах РЄ
наголошується на необхідності створення простору для
міжкультурного діалогу та використання його
міжнародного виміру. Суттєва увага приділяється
процесу навчання та виховання, включаючи вивчення та
викладання особливостей міжкультурної взаємодії в
системах початкової, середньої та вищої освіти.
Стосовно суспільної поведінки мігрантів наголошується
на таких аспектах, як демократичний зміст прав та
обов’язків, пов’язаних з громадянством, а також
вивчення історії та мови приймаючого суспільства. В
сприянні інтеграції мігрантів важлива роль відводиться
викладачам, сімейному оточенню, формальним і
неформальним механізмам освіти [11].
На загал, «Біла книга» з міжкультурного діалогу
відіграла помітну роль у формуванні сучасного
світогляду домінуючих партійно-політичних течій країн
ЄС, запропонувавши ліберально-демократичний базис
для розвитку політики і конкретних механізмів
формування міжкультурного діалогу. На її основі
впроваджено декілька пілотних проектів, серед яких –
спільна ініціатива Ради Європи та ЄС з міжкультурних
відносин у містах [8] та проект «Формування сприйняття
і ставлення до різноманітності та реалізація переваг»
(SPARDA) [20], які мали на меті аналіз суспільних
настроїв та впливу чинників культурного розмаїття на
соціальний, економічний та культурний розвиток міст.
В основу проекту SPARDA покладено гіпотезу, що
успішна інтеграція мігрантів у великій мірі залежить від
характеру сприйняття в приймаючому співтоваристві
самих мігрантів та чинників етнокультурного розмаїття.
Хоча це сприйняття є результатом комплексу факторів та
обставин, певну роль у його формуванні можуть зіграти
лідери громадської думки, зокрема, політичні діячі та
засоби масової інформації. Для перевірки цього
припущення на замовлення Ради Європи і ЄК було
проведено опитування населення у семи містах – Ліоні
(Франція), Лімасолі (Кіпр), Валенсії (Іспанія), Реджіо
Емілії (Італія), Коїмбрі (Португалія), Патрах (Греція) та
Хад-Дінглі (Мальта). Мета опитувань, які провадилися на
початку та наприкінці виконання проекту, полягала у
виявленні трансформації уявлень приймаючих громад та
їх розуміння переваг культурного розмаїття внаслідок
проведення цілеспрямованих інформаційних кампаній [20].
Результати проекту, оприлюднені 12 червня 2012 р.,
загалом підтвердили базову гіпотезу, хоча й виявили ряд
проблем, що знижують ефективність політики у цій
сфері. Виявилося, що концепція переваг культурного
розмаїття для більшості акторів (і, особливо, для органів
влади) поки що залишається теоретичною абстракцією.
Зокрема, присутнє нерозуміння суті культурного
розмаїття та помітний розрив між ідеями в сфері
мультикультуралізму та шляхами їх реалізації.
Інформаційні кампанії були здебільшого зорієнтовані на
виховання у мешканців міст таких якостей, як
терпимість до іммігрантів, проте значна частка громадян
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розуміла сутність культурного різноманіття набагато
ширше, ніж представники влади або працівники ЗМІ.
Менеджери проекту дійшли висновку, що ставлення
політичних еліт та мас-медіа до концепції культурного
розмаїття, вивчення місцевих реалій і потреб у цій
площині та поширення відповідних знань мають
вирішальне значення для розбудови міжкультурного
діалогу та ефективної інтеграції мігрантів до
приймаючих суспільств. Висновки, зроблені за
підсумками реалізації проекту SPARDA, рекомендовано
враховувати при розробці принципів міграційної
політики як на рівні Ради Європи, так у на рівні держав
та окремих міст. На загал експерти проекту дійшли
висновку про перспективність застосування концепції
культурного розмаїття, втілення якої покликано
зменшувати
соціальну
напруженість
шляхом
використання механізмів міжкультурної взаємодії. На
презентації результатів проекту зазначалося, що деякі з
міст, що прийняли в ньому участь, вирішили включити
механізми міжкультурного діалогу до планування
розвитку на наступні роки [21].
Значну роль у сприянні адаптації іммігрантів у
країнах ЄС відіграють організації громадянського
суспільства, які є активними партнерами міжнародних
організацій та учасниками консультативних установ ЄС
на кшталт Європейського економічного і соціального
комітету. Серед громадських організацій показова
діяльність італійської організації Cestim (збір та аналіз
інформації про імміграцію, мігрантів та інтеграційну
політику щодо них), нідерландської організації Pharos
(медичне забезпечення біженців та шукачів притулку),
британської Migration Watch, благодійних фондів та ін.
Висновки. Огляд програм та ініціатив МОП, МОМ
та Ради Європи та їх співпраці з інституціями та
урядами країн ЄС свідчить про загальне зростання
політичної ваги проблеми інтеграції мігрантів до
приймаючих
суспільств.
Полікультурність
та
застосування
чинників
культурного
розмаїття
визнаються ефективними інструментами політики
суспільної інтеграції. Разом з тим слід зауважити, що
розробка
найбільш
придатних
та
ефективних
інструментів політики соціокультурної інтеграції й досі
перебуває переважно на стадії теоретичних розробок,
дискусій, консультацій та аналізу результатів перших
пілотних проектів. В діяльності основних міжнародних
організацій гуманітарного спрямування простежується
спільний або близький за змістом підхід до культурного
розмаїття, в якому окреслено перспективний напрям
пом’якшення міжетнічних та міжрелігійних суспільних
відносин у багатокультурних спільнотах в масштабі
окремих міст, країн та регіонів. Серед головних
механізмів встановлення міжкультурного діалогу
пропонується підписання дво- та багатосторонніх угод,
що можуть укладатися між державами та між усіма
соціальними партнерами. Пропонуються різноманітні
конфігурації партнерств та діалогів, наприклад: між
урядами, роботодавцями та робітниками; між урядами,
місцевими
органами
влади
(представниками
приймаючих суспільств) та самими мігрантами; між
об’єднаннями мігрантів та спільнотами місцевих
корінних місцевих жителів тощо. Головним при цьому
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вважаються дотримання принципів взаємоповаги і
взаємодовіри та захист прав мігрантів. Окреслений
підхід дістав детального обґрунтування в базових
документах, які спрямовують діяльність МОП, МОМ та
Ради Європи в сфері соціокультурних відносин.
Разом з тим, в політичних колах країн ЄС,
включаючи урядові агенції та місцеві органи влади,
спостерігається спрощене або викривлене розуміння суті
мультикультуралізму та міжкультурної взаємодії, що є
однією з причин низької ефективності багатьох
політичних та суспільних ініціатив. Одним з нагальних
завдань на теперішньому етапі профільні експерти
вважають подальшу апробацію найбільш прийнятних
методик, критичний аналіз позитивного досвіду і
вироблення на його базі ефективних моделей
культурного діалогу в межах багатоскладових
суспільств,
розширення
рекламно-інформаційної
діяльності як серед населення, так і серед осіб, що
відповідають за прийняття рішень.
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ADAPTIVE MECHANISMS OF THE IMMIGRANTS' INTEGRATION IN THE POLITICAL PRACTICE
OF THE EU MEMBERS
The article analyzes problems and explore ways to use the politics of cultural diversity as a part of the integration of
migrants into host societies. It is claimed that an important task in this area is the interaction between the leading EU
institutions and governments. It is noted that the activities in the field of migration shows that despite of some specifics related
to the competence and experience several aspects of migration policy, including integration of migrants into host communities
and related problems are common.
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ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО
ПРОГРЕСУ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ
У статті здійснено аналіз кризових явищ у гуманітарно-політичній сфері сучасного світу. Особливу увагу
у статті зосереджено на глибинних ґеополітичних трансформаційних процесах та стрімкому розвитку
інформаційно-комунікативних технологій, які докорінним чином змінили існування сучасних соціальнополітичних систем, засоби їх діяльності та безпеки.
Ключові слова: безпека, гуманітарна політика, ґеополітика, інформаційні технології, комунікація.
Постановка проблеми. Кризові процеси, які
сьогодні спостерігаються в світі та в Україні,
пронизують різні рівні політичного та соціальноекономічного життя. Найбільше криза вразила
гуманітарно-політичну систему. Адже із середини ХХ
століття в результаті глибинних ґеополітичних
трансформаційних процесів та стрімкого розвитку науки
і
техніки
інформаційно-ком’ютерні
технології
докорінним чином змінили гуманітарно-політичні умови
існування сучасних систем, засоби їх діяльності та
способи безпеки. Новітні комунікативні процеси,
завдяки їх пріоритету в усіх видах діяльності,
спричинили
кардинальні
зміни
в
цінніснокомунікативних орієнтаціях людей сучасної цивілізації:
«Інформація, знання в постіндустріальному суспільстві,
форми і темпи їх творення та передачі стають
основними чинниками випуску нової продукції,
підтримання її конкурентноспроможності та виводу
країни на орбіту інноваційного розвитку не лише в
економічній, технологічній, а й в соціальній,
етнокультурній, духовній та інших соціогуманітарних
сферах» [7, с.558]. Зрозуміло, що характерною
стратегічною ознакою сучасної глобалізованої епохи є
прискорені темпи ґенерування нових форм гуманітарнополітичної
безпеки
та
набуття
інформацією
всеохоплюючого
ціннісного
характеру.
Попри
актуальність даної проблеми, вона ґрунтовно не
досліджувалася. Окремі аспекти розглядалися у працях
Г. Лассвелла, Т. Адорно, П. Лазарсфельда, Р. Мертона,
К. Дойча, Н. Лумана, Тоффлера Е., Ковалевського В.,
Почепцова Г. та ін.
Найчастіше кризові явища ґрунтуються на
відповідних соціально-економічних процесах. Подальше
розгортання кризи та її системний характер цілком
дозволяє їй здійснювати суттєвий вплив на всі інші
сфери, зокрема, у сучасних процесах девальвації
цінностей. Тому метою дослідження є аналіз кризових
ґеополітичних явищ у сучасній гуманітарно-політичній
сфері та узалежнення їх від розвитку комунікативноінформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу. Розпочавшись у
фінансово-економічній сфері, кризові явища і процеси
достатньо швидко проявилися у політичній, соціальній,
духовній, культурній, а в Україні на межі 2013 – 2014
років, в особливо критичній формі, – у гуманітарнополітичній сфері. Тому впевнено можна говорити про

системну кризу, в якій опинилася наша країна. Таким
чином особливу роль, часто неоднорідну, у даних
процесах відіграє інформаційно-комунікаційно сфера.
Це стало можливим завдяки інформаційній революції –
зростаннню обсягів інформаційного навантаження,
цілісності каналів передачі інформації та ускладненню
політично-управлінських процесів [1, с.146].
Політична комунікація існувала і раніше, але саме в
інформаційну епоху вона набула нового змісту, що
пов’язується з розвитком технологій керування та
маніпулювання
інформаційним
впливом,
який
здійснюється засобами мови, через безпосередні
контакти, а також засоби масової інформації та
комунікації. Останні складають основу формування
сучасних медіакратій, які можуть підсилювати або
нівелювати демократичні цінності та процедури.
Зокрема, К. Дойч визначав комунікацію підґрунтям нації
та держави, виводячи їхню залежність від щільності
комунікації [2, с.115].
Зв’язок політичної комунікації з комунікацією
масовою проявляється в тому, що засоби масової
інформації та комунікації є способами і каналами
реалізації
гуманітарно-політичних
основ
життя
суспільства. Розкриваючи сутність та динаміку
комунікативно-інформаційного процесу в контексті
гуманітарно-політичної безпеки, необхідно розрізняти в
ньому дві взаємозалежні складові. Одну сторону світових
трансформаційних явищ представляє собою всезагальна
складова, яка є єдиними ґеополітичними процесами, що
обумовлені гуманітарно-політичними та комунікативнотехнологічними перетвореннями в сучасній цивілізації.
Друга складова визначається специфічною духовнокультурною
основою
національної
методології
життєтворення певного народу та формує його власну
парадигму національно-смислового поля та гуманітарнополітичної культури. Взаємодія зазначених сторін
пов’язана з адаптацією суспільно-комунікативних
структур цивілізації до духовно-культурної специфіки
існування певного етносу або конкретної спільноти. А
підгрунтям для їх поєднання є процес динамічного
розвитку інформаційно-комунікативних технологій.
Сучасні кризові явища сформулювали потребу на
ринку праці у фахівцях з антикризового управління. В
свою чергу, працівника комунікативної сфери можна
вважати антикризовиком, але за умови, що його
діяльність покликана вирішувати спеціальні інформаційні

Scientific Journal Virtus July # 15, 2017
завдання, які пов’язані з протіканням кризи, її
висвітленням чи поширенням інформації про подолання
їх наслідків. Тим більше, що комунікативний простір
зазнав масштабних віртуальних трансформацій, які в
свою чергу сприяє умінню та можливості людини
конструювати уявні моделі світу, в тому числі,
гуманітарно-політичної моделі поступу людства. Проте
значне збільшення кількості людей, які в умовах кризи
хочуть працювати в комунікативній сфері говорить
також про існування спрощеного погляду на роботу в
них, що розширює поле для маніпуляції масовою
громадянською свідомістю. Однак, у кризові періоди,
важливим контекстним питанням стає управління
настроями – аби не допустити паніки та некерованого
хаосу в умовах наявної інформації про суттєві ризики.
Завдяки майже миттєвій обробці інформації на
електронно-обчислюваних машинах з’являється, так
званий, «підсвідомий час» або «симуляція реальності» –
мисленнєво-уявний інтервал, який не дає жодного шансу
людині зафіксувати його відчуттями і певним чином
актуалізувати або нейтралізувати. Проте людина
отримує
віртуальну
можливість
переробити
екзистенціальну обмеженість реальності, ніби-то вийти
за кордони часу та смерті, стати немов-би всезнаючою,
спробувати досягнути «вічної» безпеки свого життя [5,
с.30]. Тому, можна провести аналогію між ІТ і
технологіями віртуальної реальності, що передбачає
створення сучасних моделей та напрямків діяльності
соціально-політичних інститутів, якими можна довільно
маніпулювати. Система віртуальної реальності в умовах
цифрової епохи породжує такий образ майбутнього, де
такі технології, можливо, змінять свідомість та будуть
перенаправляти людські цінності, а разом з ними
пріоритетність суспільного буття всієї цивілізації.
Отже, усі процеси діяльності сучасного суспільства
відбуваються та супроводжуються інформацією, яка
стала центральною ланкою в системі обміну даними між
суспільними суб’єктами. Окрім того, що інформація має
відповідати реальним запитам дійсності, вона повинна
бути зрозумілою, корисною, своєчасною та мати
ціннісні орієнтири. Масові потоки інформації та
управління ними в поєднанні з вдосконаленням ІТ
змінюють розуміння конкурентності у суспільнополітичних сферах, яка вже призвела до незворотніх
революційних змін у ґеополітичному процесі. І
неочікуваним наслідком цього процесу є те, що ІТ та
комунікаційні технології є одночасно причиною
глобальної кризи та ключовим механізмом стабілізації у
світому порядку XXI століття. Таким чином, робиться
спроба відійти від стандартного підходу до проблем
управління гуманітарно-політичною безпекою.
Засоби комунікації, увиразнюючи модель реальності,
в той же час призводять до розширення меж масової
культури, а разом з тим, утилітарних цінностей,
сприяють наступу авторитарних, спотворених цінностей
на гуманістично-ліберальні цінності та потреби як на
індивідуальному рівні, так і загальнодержавному, навіть,
цивілізаційному.
Геополітичні реалії сучасності свідчать, що процес
формування нової моделі світового устрою ще не
закінчився і продовжує розвиватися з високим ступенем
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непередбачуваності. Завершення епохи однополярного
світу і вихід на міжнародну арену нових глобальних
гравців, загострення конкуренції серед них за сфери
впливу, подальше поглиблення розриву між бідними і
багатими країнами, протиріччя між країнами з різними
цивілізаційними світоглядами, загострення проблем
обмеженості
світових
ресурсів,
революційний
технологічний прорив провідних країн, нарощування їх
воєнно-економічних потужностей, сучасні війни – все це
доводить, що збройна боротьба не втратила ролі
інструменту зовнішньої політики. Поява нових воєнних
викликів і загроз вимагає від держав пошуку адекватних
рішень у забезпеченні оборонної політики.
Глобальний рівень трансформації безпекового
простору – це найважливіший аспект ґеополітичної кризи
у світі в XXI столітті. Західними і національними
експертами розглядаються два основні виміри спектру
воєнних загроз: воєнно-політичний – пов’язаний зі
змінами в ґеополітичній розстановці сил; суто військовий
– пов’язаний зі зміною характеру воєнних конфліктів в
умовах сучасності. При цьому аналізуються два рівні –
глобальний і регіональний. Воєнно-політичний вимір
показує, що потенціал конфліктності у світі не
знижується. На його зростання впливають етнічні,
релігійні, соціальні, цивілізаційні та ідеологічні чинники.
Певними викликами стають і глобальні проблеми
людства, такі, як боротьба за ресурси, кліматичні зміни,
активізація міграційних процесів тощо. Особливу роль у
зростанні небезпеки у світі відіграє поширення тероризму
на транснаціональний рівень. Сучасні концепції
національної безпеки визначають тероризм як загальну
загрозу – «глобальний тероризм», оскільки він може
вразити навіть наймогутнішу країну з будь-якої частини
земного шару. Відповіддю на нові виклики і загрози для
країн світу стає зміцнення власного сектору безпеки,
членство в системі колективної безпеки, тісна міжнародна
співпраця. Аналіз другого виміру – військового – показує,
що широкомасштабне використання інноваційних
технологій стало основою створення якісно нового
покоління засобів збройної боротьби, зміни форм та
способів ведення військових операцій. Виклики для
воєнної безпеки країн визначаються відповідністю
національних збройних сил особливостям сучасних
воєнних конфліктів, серед яких: зростання ролі
стратегічного неядерного стримування і дистанційних
бойових дій; скорочення часових параметрів підготовки
та проведення операцій; розширення простору і
масштабів збройної боротьби. Регіональний вимір
безпеки на європейському просторі У воєннополітичному вимірі загальний стан європейської безпеки і
безпеки України визначається відносинами в трикутнику
ЄС – США – Росія і впливом такої міжнародної
інституції, як НАТО. У цьому форматі існуючі
міжнародні інституції ОБСЄ й ООН поступово втрачають
свій вплив. Організація договору колективної безпеки
(ОДКБ) є більшою мірою формальною міжнародною
інституцією і не сприймається європейською спільнотою
як інструмент загальноєвропейської безпеки. Тому для
ЄС поки що єдиним інструментом забезпечення воєнної
безпеки залишається НАТО, особливо, в контексті
агресивної міжнародної політики Росії.
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Одним з механізмів розв’язання цього питання є
обмеження доступу до інформації або її викривлення,
спотворення у процесі «інформаційної війни», яка стала
«моторошною» реальністю в сучасних геополітичних
стосунках «Україна – Росія». А це є неприпустимим у
цивілізованих демократичних суспільствах, які прагнуть
до демократичних цінностей. Хоча процеси глобалізації
інформаційних ресурсів змінили вектори впливу на дану
систему:
1) Почали з’являтися в національному інформаційному
просторі держави непідконтрольні їй інформаційні
потоки як внутрішнього, так іноземного походження.
Зокрема, пересічні громадяни можуть розміщувати в
Інтернеті інформаційні матеріали в обхід традиційних
методів контролю.
2) Влади країн з більш потужним інформаційним
потенціалом отримали можливість розширити свій
вплив за рахунок населення інших держав. І варто тут
наголосити, що подібне розширення аудиторії може
бути, як довільним – за рахунок доступу до
супутникової мережі передачі інформації, так і
цілеспрямованим, коли влада однієї держави здійснює
заздалегідь
розроблений,
чітко
спрямований
інформаційний тиск на населення іншої держави, а це
вже стає справжньою цинічною «інформаційною
війною» [6, с.170].
Зрозуміло, що ЗМІ – це найбільш потужний
інструмент комунікацій, а сутність його залежить від
наявного в конкретній країні політичного режиму. У
сучасній Україні медіа є гетерогенні, неоднорідні і
використовують різні моделі взаємодії з політичним
світом. Медіасфера України в цілому не залежить від
світових тенденцій, оскільки тісно пов’язана з
бізнесовими проектами в інших сферах, не маючи
самостійного значення. А ЗМІ, які фінансуються із
державних коштів чи місцевих бюджетів, здатні
виконувати політичні завдання регіональних еліт,
оскільки повністю від них залежать, потрапляючи у
сферу їхнього впливу після чергових виборів чи
призначень [3, с.534].
Найкращою моделлю є, коли інформаційне
суспільство, формування якого співпало із розвитком
державних інститутів в нашому суспільстві, сприяє
розвитку
особистості – громадянина,
який
може
використовувати «прості та надійні інструменти впливу
на владу і захисту своїх індивідуальних інтересів» [3,
с.933]. Сталося навпаки – українська медіакратія стала
допоміжним інструментом розвитку вітчизняної олігархії,
в руках яких медіа як бізнес-проекти, доволі ефективно
поєдналися з функціями інформаційно-політичного
впливу та формування громадянської думки. Ця
невідповідність у здійсненні ЗМІ їхніх прямих функцій та
цензурно-корупційні механізми в обробці та подачі
інформації, стали однією з вагомих причин до публічного
протесту українців на «Євромайдані» у 2013-2014 рр.
Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що
можливості, які надаються політичними комунікаціями
для подолання кризи достатньо широкі, але їхнє
інструментальне використання обмежується позицією
влади та власників ЗМІ в медіа-просторі. Адже

комунікація – це інформаційна діяльність у нечіткому
інформаційному середовищі. Отже, реальність не одна, а
їх багато, – оскільки більшу частину інформації людина
отримує з інформаційного середовища, що й змінює
дійсність. Адже досить часто «людське суспільство
вирішує ті чи інші проблеми, змінюючи інформаційне
середовище, що в свою чергу призводить до змін в
середовищі реальному» [4, с.160]. Саме це може стати
основним підґрунтям антикризової інформаційної
стратегії, яка б розширила поле вибору інформації для
всіх зацікавлених осіб – від держави, представників
бізнесової еліти до громади. Тому нова влада, яку
виборює народ України, зобов’язана відкорегувати
політичні комунікаційні позиції, які б ґрунтувалися на
поширенні оптимальної, консолідуючої ідеології для
всіх політичних, соціальних, національних і, особливо,
регіональних груп.
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НПО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ
И РОЛЬ ФОНДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕРЕСОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
В современной мировой политике все большее значение приобретают неправительственные
организации. Неправительственные организации поддерживают свои страны в мировой политике. К числу
таких организаций относится Фонд Гейдара Алиева. Фонд Гейдара Алиева проводит большую работу не
только в Азербайджане, но также помогает пропаганде азербайджанской государственности за рубежом.
Нынешний первый вице-президент страны М. Алиева, многие годы руководя Фондом, также олицетворяет
собой позитивное, гуманное лицо своей страны.
Ключевые слова: неправительственные организации, Фонд Гейдара Алиева, развитие международных
отношений.
Методология статьи. Для изучения процессов
связанных со статьей, в первую очередь мы попытались
дать информативный материал о НПО и их специфике,
далее нами были приведены некоторые исторические
факты о том, как начали влиять НПО на политику. Далее
была дана информация о НПО Азербайджана и в
итоговом разделе была объяснена роль Фонда Гейдара
Алиева в реализации интересов Азербайджана.
НПО и их специфика. Люди в развитых странах
рассматривают НПО как некоммерческие организации,
которым они, как правило, жертвуют деньги. Однако
люди в развивающихся странах понимают, что они могут
получить некоторые выгоды от НПО. Например, в
Соединенных Штатах НПО могут быть частными
добровольными организациями, и американцы готовы
пожертвовать деньги, чтобы помочь людям в
развивающихся странах. Однако в большинстве
африканских стран НПО ссылаются на организации
добровольного развития, работающие над улучшением
социально-экономических условий. На международном
уровне существует разрыв между северными и южными
НПО. Северные НПО обычно указывают международные
НПО, которые осуществляют международные операции
на Юге, которые являются развивающимися странами.
Различные типы НПО могут делиться по их основной
цели. Всемирный банк делит НПО на две категории:
оперативные или информационно-пропагандистские
НПО. Основной целью действующих НПО является
разработка и реализация проектов, связанных с
развитием. Например, «Спасите детей» является
действующей НПО. «Спасите детей», которая является
одной из самых крупных и старейших НПО, имеет
множество проектов, связанных с развитием, в более чем
120 странах. Основная цель их проектов заключается в
улучшении
социально-экономических
условий
в
развивающихся
странах.
НПО
этой
категории
предоставляют услуги людям. Например, НПО
осуществляют медицинские услуги, осуществляют
образовательные программы и предоставляют микро
кредиты
для
общин.
Другая
категория – НПО,
занимающиеся
информационно-пропагандистской
деятельностью. Их основная цель – защитить или

продвинуть конкретную причину или политику. В целом,
НПО, которые сосредоточены исключительно на
пропагандистской работе, не проводят никаких полевых
операций.
Скорее,
они
пытаются
изменить
специфическую политику стран, такую как права
человека и экологические проблемы. Многие НПО также
действуют, чтобы оказывать политическое влияние на
правительства или других субъектов. Эти НПО в
основном являются пропагандистскими и лоббистскими
группами, как описано ранее. Их главные цели – изменить
политику правительств. Ранние правозащитные группы
сталкивались с серьезным сопротивлением со стороны
многих стран. В то время стандарты прав человека не
были четко сформулированы. Однако многие страны
приступили к работе с правозащитными НПО и уважают
их работы. Правозащитные НПО работали в четырех
основных областях деятельности в области прав человека:
образование, установление стандартов, контроль за
соблюдением международных стандартов и право
применение [11, 2011, 17].
Одним из видов НПО являются международные
НПО. В начале XXI века структура мировой политики
стремительно усложняется. Все более значительную
роль в процессах глобального управления начинают
играть негосударственные акторы. Особое место среди
них занимают международные неправительственные
организации (МНПО). И хотя мировая политическая
система все еще основывается на принципе примата
государств, к началу третьего тысячелетия глобальные
неправительственные организации заслуженно и
правомерно утвердились как влиятельные участники
международных отношений. В связи с этим представляется, что изучение роли и значения международных
неправительственных
организаций
в
процессах
глобального управления – насущная необходимость
современной политологической науки [3, 49].
История исторического влияния на международные
отношения со стороны НПО. Во время Второй мировой
войны Греция была оккупирована немецкой армией. В
рамках военных усилий союзники блокировали страну, в
результате чего там был широко распространен голод. В
Великобритании общенацио-нальная коалиция групп
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мира и гуманитарной помощи организовала кампанию по
подаче
петиции
британскому
правительству
о
предоставлении
гуманитарной
помощи
Греции.
Профессор Гилберт Мюррей и ректор Р.Т. Милфорд из
Оксфордского университета, Эдит Пай и некоторые
другие учредили комитет по оказанию помощи в октябре
1942 г. Каждый из основных учредителей имел опыт
работы с добровольцами в других организациях. В
следующем году коалиция зарегистрировалась как
благотворительная
организация
под
названием
Оксфордский комитет помощи голодающим (Oxfam).
Вместе с другими организациями комитет обратился к
правительству с просьбой разрешить гуманитарную
помощь Греции и другим заблокированным странам. Он
также организовал фонд помощи голода, в который
граждане могли бы пожертвовать, и организовал местные
комитеты поддержки по всей стране. Хотя многие
организации прекратили свои усилия в конце войны,
Oxfam продолжал свою деятельность. После войны
Oxfam сфокусировал свое внимание за пределами
Европы, начиная с одежды для беженцев на Ближнем
Востоке в 1948 году. За последние полвека она стала
одной из наиболее широко признанных частных
организаций по оказанию помощи и развития в мире.
Сегодня он описывает себя как «организация,
занимающаяся вопросами развития, оказания помощи и
проведения кампаний, посвященная поиску долгосрочных
решений проблемы нищеты и страданий во всем мире». В
1995 году Oxfam превратилась из британской НПО в
транснациональную федерацию – Oxfam International. В
настоящее время она имеет отделения членов в
Австралии, Бельгии, Канаде, Гонконге, Ирландии,
Нидерландов, Новой Зеландии, Испании, Соединенного
Королевства и Соединенных Штатов Америки. Это одна
из федераций Большой восьмерки, которая контролирует
примерно половину всей помощи от НПО [10, 5-6].
В 1971 году Мухаммед Юнус, профессор экономики
Университета Читтагонга, Бангладеш, основал Grameen
Bank. Не имея возможности получить финансирование
для своих нетрадиционных идей развития, Юнус начал
свой банк с личных средств. Grameen Bank вырос из
небольшой сети в общенациональную сеть. Сегодня
Grameen Bank насчитывает сотни тысяч членов и тысячи
сотрудников. Его деятельность охватывает не только
мелкие кредиты, но и организация постепенно добавила
некоммерческие компании, чтобы способствовать
развитию навыков бедных людей в ткачестве,
рыболовстве, сельском хозяйстве, информационных
технологиях, коммуникациях, сельской силе и развитии
венчурного капитала [9].
В 1990 году Гарри Врей, ныне преподаватель
американских исследований, живущий в центральной
Японии, основал CANHELP Thailand. В поездке в
Северный Таиланд с целью посещения бывшего
студента он был поражен отсутствием начальных школ в
регионе, несмотря на приверженность центрального
правительства всеобщему образованию. Вернувшись в
Японию, Врей приступил к организации волонтерской
группы, которая могла бы строить школы в самых
бедных регионах Таиланда. Каждое лето с тех пор
CANHELP Thailand организовывал до четырех
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строительных проектов с использованием японских
добровольцев, которые проводят месяц в Таиланде.
В последние годы наблюдается бум академических
исследований НПО. Дискуссии сейчас появляются во
многих учебниках по международным отношениям, хотя
они, как правило, короткие и часто добавляются к концу
под рубриками «новые тенденции в международной
политике». Но гораздо меньше внимания уделялось
вопросу о том, как НПО вписываются в основное русло.
Некоторые считают что, одним из важнейших
проявлений и неотъемлемым атрибутом современного
развития становится взаимодействие и соперничество
НГА и государственных участников мировой политики.
Государствам приходится считаться с ними, учитывать
их в своей внутренней и внешней политике и даже
соперничать друг с другом за привлечение их на свою
сторону. Все более заметно стремление государств
использовать потенциал негосударственных участников
для усиления своего влияния в межгосударственной
конкурентной борьбе и оказания давления на
внутриполитическую ситуацию других стран [7, 5]. По
мнению других же, неправительственные организации,
руководствующиеся интересами своих участников,
оказывают порой заметное влияние на обсуждение и
подготовку решений, но сами решать международные
проблемы неспособны [4, 9].
И таким образом можно заключить что, роль
неправительственных организаций в мировой политике
признана
международным
научно-экспертным
сообществом уже достаточно давно и изучается на
протяжении
нескольких
десятилетий.
Группы
активистов,
торгово-промышленные
организации,
институты, занимающиеся исследованиями в области
мировой политики, предоставляют рекомендации
фундаментального и прикладного характера для лиц,
принимающих решения в этой сфере. Они отслеживают
линию поведения различных государств, информируют
правительства
и
общественность
о
действиях
дипломатических представителей и соответственно их
коллег по переговорам, а также напрямую высказывают
свои замечания и предложения на встречах
международного масштаба. Увеличение количества
НПО, главная цель которых – участие в международном
нормотворчестве, является еще одной глобальной
объективной тенденцией в современной мировой
политике. В результате появляется целый набор
стандартов и норм, следование которым в той или иной
степени упорядочивает деятельность акторов мировой
политики. Один только сдвиг в организационных
стратегиях и появление новых форм глобального
управления может служить основанием для более
тщательного анализа, однако существуют еще две
тенденции, достойные упоминания: – во-первых, это не
только рост числа транс-национальных организаций,
вырабатывающих международные правила и стандарты,
но и тот значимый факт, что они имеют сходные
организационные структуру, функционирование и
риторику; – во-вторых, активное участие НПО в
международном нормотворчестве не ограничивается
какими-то определенными областями, это проявляется в
абсолютно разных предметных сферах, варьирующихся
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от охраны окружающей среды до защиты прав человека,
торговли, финансов и безопасности [5, 70-71].
НПО Азербайджана. Азербайджан также не остался
в стороне выше указанных процессов. После обретения
независимости в Азербайджане начали формироваться
НПО разного рода и типов. В последствие НПО
Азербайджана начали играть важную роль не только
внутри страны, также они стали добровольными
помощниками реализации национальных интересов.
Что, в будущем повлияло на геополитику и
международные связи страны.
Формирование основанной на демократических
ценностях новой системы общественных отношений
привело к существенным изменениям в структуре
общества, создало условия для более активной роли
граждан в общественно-политических процессах. В
настоящее время гражданское общество в стране
переживает период бурного развития. В Азербайджане
государственную регистрацию прошли более 2700 НПО в
области прав человека, образования, здравоохранения,
культуры, экономики, социальных вопросов, экологии, в
гендерной и других сферах, и их число неуклонно растет.
За последние 10 лет были предприняты важные шаги,
направленные на усовершенствование законодательной
базы, предусматривающей создание НПО и эффективное
использование их возможностей, обеспечена необходимая
правовая среда для выхода НПО на финансовые
источники. Наряду с этим, сегодня в Азербайджанской
Республике формируется свободная, плюралистическая
пресса,
соответствующая
передовым
мировым
стандартам. Все это стало возможным благодаря
последовательному осуществлению продуманной и
целенаправленной политики. Принятые на уровне
руководства страны государственные программы,
документы концептуального и стратегического характера,
их практическое выполнение представляют важное
значение как механизм реализации этой политики [2, 5-6].
Итак, переходя к следующей стадии нашей статьи
необходимо
отметить,
что
некоторые
НПО
Азербайджана получили очень сильную общественную
поддержку, и как бы превратились в национальное
достояние. В авангарде этого списка находится Фонд
имени Гейдара Алиева.
Национальные
интересы
и
геополитика
Азербайджана (краткий обзор). Азербайджанская
Республика активный участник региональных и
глобальных политических, экономических и военных
процессов. Первое из этих преимуществ является то, что
она является самой большой страной в регионе Южного
Кавказа,
в
соответствии
с
демографическим
потенциалом. Несмотря на разнообразие национального
состава населения страны он смог сформировать
доминирование государственного и национального
сознания. Кроме того, Азербайджан является самой
большой страной на Южном Кавказе, он также
разделяет границы с несколькими странами. Эти страны
в свою очередь, являются важными региональными и
глобальными
акторами.
Также,
международные
транзитные маршруты проходят через территорию
нашей страны. Экономический потенциал Азербайджана
позволит ему представлять высокий уровень на мировом

рынке. Наша страна является экспортером нефти и
нефтепродуктов. Ни одна страна региона Южного
Кавказа не имеет таких возможностей. Партнерами в
региональных интеграционных процессов Азербайджана
является не только Грузия, а также региональные
лидеры как Иран и Турция, мировые державы как
Россия, США, страны Европы. Азербайджан сумел
балансировать региональные узлы.
Таким образом, можно заключить, что Азербайджан –
небольшая страна, но она является независимым и
суверенным государством и находится в центре внимания
мира благодаря геостратегическому расположению и
энергетическим
ресурсам.
Благодаря
усилиям
общенационального лидера Гейдара Алиева было создано
эффективное правительство и сильная общественная
система. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на
основе
этой
стратегии
продолжил
сохранение
независимости и суверенитета, а также сотрудничество и
интеграцию с международными сообществами. Эта
стратегия является основным направлением внешней
политики президента Ильхама Алиева, и народ
Азербайджана поддерживает эту стратегию. Успешное
развитие Азербайджана позволяет стране проводить
независимую внешнюю политику и защищать свои
интересы. Азербайджан сформировал гибкую внутреннюю
и внешнюю политику, принимая во внимание сложные и
изменяющиеся геополитические процессы и конфликты
интересов в регионе. Внутренняя, экономическая,
социальная
безопасность
и
внешняя
политика
Азербайджана
основывались
на
продуманном
концептуальном и прагматичном подходе. Конструктивная
и прагматичная внешняя политика Азербайджана,
основанная на принципах равенства государств, взаимного
уважения и взаимовыгодного сотрудничества в
международных отношениях. Азербайджан является
значительной страной-производителем и транзитом газа с
огромными запасами нефти и природного газа.
Нефтегазовая промышленность Азербайджана считается
относительно открытой и динамичной. Азербайджан
является стратегическим партнером ЕС, Грузии и Турции в
отношении диверсификации источников импорта энергии.
Азербайджан успешно реализует Южный газовый коридор
(в том числе Трансатолианский трубопровод и
Трансадриатический трубопровод). Азербайджан является
надежным партнером в регионе как для региональных, так
и
международных
участников,
в
обеспечении
международного мира и безопасности. Азербайджан –
небольшая страна, но страна пытается внести свой вклад в
предотвращение напряженности. Азербайджан – своего
рода мост между Востоком и Западом, который определяет
ситуацию как с политической, так и с экономической точки
зрения. Благоприятное географическое положение
позволяет Азербайджану вести бизнес, привлекая в страну
логистические структуры и инвестиции. Реализация
крупномасштабных проектов в области транспорта и
логистики на Евразийском континенте на векторах ВостокЗапад и Север-Юг состоится с участием Азербайджана,
через который будет обеспечена бесперебойная связь
между Востоком и Западом, Европой и Азии.
При всем этом, среди важных вопросов, которые
будут рассматриваться в региональной политике
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Азербайджана геополитические риски. Поэтому когда
исследуются геополитические риски нужно учитывать
этнопсихологические,
межэтнические
отношения,
психические особенности, гео-культурные реалии.
Учитывая важность, мы считаем необходимым
классификацию принципов механизмов и научной
методологии. Среди положительных факторов развития
геополитики Азербайджана человеческий фактор
остается на первом месте. Необходимость усиления
геополитической идеологической работы в стране среди
граждан остается одним из приоритетов. В этом вопросе
в том числе, высока роль Фонда Гейдара Алиева.
Именно в этом Фонд Гейдара Алиева реализует
деятельность внутри и за пределами страны.
Международные проекты Фонда имени Гейдара
Алиева
как
метод
реализации
интересов
Азербайджана. Фонд Гейдара Алиева является
неправительственной некоммерческой организацией.
Структура Фонда основана на коллегиальном и
безраздельном определении. Исполнительным органом
Фонда является Президент. Президент Фонда является его
законным уполномоченным представителем. Президент
выполняет общее руководство по подтверждению и
реализации программ, определению целенаправленных
приоритетов деятельности Фонда, его структуре и
персоналу и другим вопросам, рассмотренным в Уставе.
Позиция Исполнительного директора была определена
для реализации прямого руководства работой Фонда,
который действует в рамках полномочий, определенных
Президентом
в
качестве
его
обязанностей.
Исполнительный директор осуществляет текущий
контроль над программами и действиями Фонда. Он
также является уполномоченным представителем Фонда в
рамках вопросов, определяемых его полномочиями. В
рамках Фонда действуют Экспертный совет, основной
целью которого является обеспечение высокой
эффективности принятых решений. Экспертный совет
состоит из экспертов с различными специализациями.
Обязанности экспертов включают подготовку различных
мнений, отчетов и отчетов и представление их
Президенту. Совет является консультативной структурой.
В структуре Фонда созданы следующие органы для
выполнения специализированных функций и задач:
Представительства,
Юридический
отдел,
Отдел
бухгалтерского учета, Отдел гуманитарных программ,
Отдел культуры и туризма, Секция социальной политики
Отдел образования, молодежи и спорта Международные
отношения Отдел по связям с международными
организациями, Секция по связям со странами СНГ,
Секция по связям с зарубежными странами, Отдел по
связям с общественностью, Секция по связям с
юридическими и физическими лицами, Секция по связям
со средствами массовой информации, Департамент по
делам, Отдел кадров, Общий раздел, раздел «Экономика»,
раздел «Протокол», раздел «Анализ-информация», раздел
«Пропаганда и исследования», Секция безопасности
Фонд Гейдара Алиева был создан исходя из назревшей
необходимости в выражении уважения и почтения памяти
общенационального лидера Гейдара Алиева, отражении
его богатого духовно-нравственного наследия, стремления
подчеркнуть значимость для Азербайджана философии
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«азербайджанства» Гейдара Алиева, передаче новым
поколениям идей национальной государственности. Фонд
Гейдара Алиева, функционирующий с 2004 года,
принимает активное участие в строительстве нового
общества, вносит вклад в социально-экономическое
развитие страны благодаря реализации различных
проектов в области образования, здравоохранения,
культуры, спорта, науки и технологии, экологии,
социальной и других сферах. Президентом Фонда
Гейдара Алиева является первая леди, первый вицепрезидент Азербайджанской Республики, посол доброй
воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева (Фонд
Гейдара Алиева). Цель фонда способствовать изучению,
пропаганде и претворению в жизнь идей и политики,
определенной и разработанной видным политическим
деятелем во имя социально-экономического, культурного
прогресса страны,
ее интеграции в
мировое
цивилизационное сообщество, улучшения материального
благосостояния народа. Руководство фонда считает что,
нужно расширять сотрудничество с республиканскими и
зарубежными
фондами, неправительственными и
общественными организациями, претворять в жизнь
совместные проекты, содействовать работе, связанной с
широкой пропагандой азербайджанской культуры,
сохранением
здоровых
нравственных
ценностей,
содействовать претворению в жизнь мероприятий,
связанных с повышением международного авторитета
Азербайджанской Республики, доводить до мировой
общественности истину об Азербайджане, сотрудничать с
республиканскими
и
зарубежными
учебными
заведениями. Способствовать восстановлению религиозной
толерантности, построению гражданского общества,
сбережению и сохранению национально-нравственных
ценностей в процессе интеграции и мировой
глобализации одна из целей фонда (ЦЕЛИ ФОНДА). С
первых дней своего существования Фонд Гейдара Алиева,
созданный с целью изучения богатого наследия
общенационального лидера азербайджанского народа, а
также изучения новыми поколениями идей национальной
государственности, созданных Гейдаром Алиевым,
занимается многими гуманитарными и культурными
вопросами, осуществляет программы в целях поддержки
и пропаганды искусства, действует в направлении
благотворительности. Руководит этим фондом вице
президент Азербайджанской Республики Мехрибан
Алиева, которая является послом доброй воли двух
международных организаций – ЮНЕСКО и ИСЕСКО.
Фонд Гейдара Алиева поддерживает проекты, служащие
пропаганде
в
мире
культурного
наследия
азербайджанского народа, а также повышающие
эффективность культурно-духовной интеграции между
народами. Фонд Гейдара Алиева стремится содействовать
сохранению культурного наследия и других народов,
внося свой вклад в сближение культур и цивилизаций.
Представительства Фонда действуют во многих странах
мира, средства выделяются на реализацию культурных
проектов не только в рамках Азербайджана, но и далеко
за его пределами. Фонд внимательно относится не только
к мусульманской культуре и к восстановлению своих
религиозно-исторических памятников, но и к другим
религиям и культурам, и это является очевидным
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показателем высокой религиозной и этнической
толерантности азербайджанского народа [1, 347-348].
Выводы. Таким образом, мы видим, что Фонд Гейдара
Алиева в лице вице-президента Азербайджанской
Республики Мехрибан Алиевой реализует поддержку
геополитической обоснованности внешней политики
Азербайджана. Именно высокоуровневая деятельность
Мехрибан Алиевой как руководителя Фонда Гейдара
Алиева стала одна из предпосылок ее назначения на
должность вице президента. Ильхам Алиев отметил, что
Мехрибан Алиева с 2005 года является депутатом Милли
Меджлиса Азербайджана, и как депутат провела огромную
работу: «Мехрибан Алиева предприняла очень большие
шаги в деле решения социальных, экономических проблем
в представляемом ею округе, находится в постоянном
контакте с избирателями. Основная ее деятельность как
депутата связана с решением проблем избирателей. В то же
время как депутат Мехрибан Алиева осуществляет
обширную деятельность, в результате которой выросло
число друзей, обретенных нами в различных странах. С
2004 года и по сегодняшний день Мехрибан Алиева
является президентом Фонда Гейдара Алиева, носящего
имя великого лидера. Под ее руководством Фонд Гейдара
Алиева превратился в самую большую и авторитетную
общественную организацию не только Азербайджана, но
считаю, и региона. Многогранная деятельность Фонда
Гейдара Алиева высоко оценивается азербайджанским
народом. По инициативе Фонда был дан старт многим
важным проектам, программам. Среди них особо должна
быть
отмечена
программа
«Обновляющемуся
Азербайджану – новую школу». Именно в результате
начала этой программы за последние три года в нашей
стране были капитально отремонтированы или заново
построены более трех тысяч школ. Другие проекты
послужили всестороннему развитию нашей страны».
Исходя из этого, можно сказать что, роль Фонда имени
Гейдара Алиева в реализации интересов Азербайджана
высока.
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NGO IN INTERNATIONAL GEOPOLITICS AND THE ROLE OF THE HEYDAR ALIYEV FOUNDATION
IN REALIZING THE INTERESTS OF AZERBAIJAN
In today's world politics, non-governmental organizations are becoming increasingly important. Non-governmental
organizations support their countries in world politics. Heydar Aliyev Foundation belongs to such organizations. The Heydar
Aliyev Foundation does a great job not only in Azerbaijan, but also helps the propaganda of the Azerbaijani statehood abroad.
The current first vice-president of the country M. Aliyeva for many years running the Fund also personifies himself as a
positive, humane face of his country.
Key words: non-governmental organizations, Heydar Aliyev Foundation, development of international relations.
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EUROPEAN POLITICAL IDEAS AND TECHNOLOGICAL ADVANCES
IN EGYPT (XVIII- FIRST HALF OF THE XIX CENTURY)
Egypt is one of the leading countries in the Arab world. For a long time the country played the role of a «bridge»
between Western civilization and the Muslim East. That is why the author has attempted to find out the reasons of the
successful adaptation of Egypt to political interaction with the Christian and Islamic world. The key to solving this
problem can be considered the events of XVIII-XIX centuries, when the Egyptian rulers made the first attempts to
separate from the Ottoman Empire and established cooperation with the West. Beyond that, the author stresses in the
work the importance of the period of French occupation by the troops of Napoleon Bonaparte for the modernization of
Egypt, during which an Arab society learned about many European achievements in politics, government, economy and
technology. Analysis of the reforms of M. Ali, who ruled Egypt after the defeat of Napoleon's troops, clearly demonstrates
the deepening of relations with the West and the successful implementation of many European socio-political, economic
and technological developments in the country.
Key words: Western Christian civilization, Muslim East, Islamic society, Mamelukes, nationalism, reform.

Problem statement. Modern global world needs to
establish close relations and mutual understanding between
nations and peoples to ensure stability and prosperity of
humankind. Egypt plays an important role in the Arab world
and therefore deserve detailed study. The key for
understanding modern Egypt can be considered a historical
period of XVIII-XIX centuries, when appeared favorable
conditions for the establishment of relations between Cairo
(first of all educated circles of the country) and leading
Western countries. Despite the expansionary nature of
European policy towards Egypt at that time, the Egyptian
population learned about latest major advances in policy,
science and technology and it made possible to upgrade the
internal life of the country, based on a combination of Islamic
principles and Western values, and to build their own path of
further development. Thus modern Egypt − a symbiosis of
two basic traditions − Arab Muslim and Christian European.
The aim of the work is to clarify the pathways of
spreading European political ideas and technological
developments in Egypt and their influence on the
development of the country. To achieve this goal it is
necessary to solve some basic tasks, including: firstly, to
determine the international position of Egypt at the period;
secondly, to analyze mamelukes dictators’ attempts to
withdraw from the influence of the Ottoman government and
their implications for the country; thirdly, to trace the impact
of French occupation, led by Napoleon Bonaparte, on the
Egyptian society; fourthly, to explore the features of the
implementation of Europe's leading social and political ideas
and technological advances in Egypt, made by M. Ali.
Coverage of the topic became possible due to the use by
the author of a number of scientific research methods.
Among the methods of theoretical knowledge should first be
noted historical, systemic, and comparative. Among the
philosophical and logic research methods were used the
analysis, synthesis, induction, deduction, generalization and
dialectical method.
Social and political problems of Egypt XVIII − first half
of the XIX centuries remain relevant today. That is why
many researchers are exploring these topics, whose works

were used in this study. In particular, it should be mentioned
names such as Crecelius D. [4], Cuno K. [5], Goldschmidt,
Ar. jr. [9], Shaw J.S. [16], Catherwood Ch. [3], HeyworthDunne J. [6] and other famous scientists, who have made a
significant contribution to the study of the subject.
Results of research. Background of socio-political
changes in Egypt (XVIII century). After the Ottomans lost
the monopoly over the military and political governance of
Egypt because of civil war of 1711, which involved both the
Ottoman military corps and the Mameluke irregular
formations, the political initiative in Egypt gradually began
to shift to large Mameluke «Houses».
The events of 1711 marked the beginning of a new stage,
which meant essential changes in socio-political life of the
state. Firstly, full domination of the Mamelukes, turning
them into the leading military force in Egypt while reducing
the importance of the Turkish military garrisons and even
greater decline of pasha power [4, p.61]. Secondly, the
emergence of the highest officially recognized by Istanbul
post in the country − sheik-al-balad, occupied by the
Janissary or Mamelukes leaders (there was a constant rivalry
between the Janissary and Mamelukes leaders for this post)
[4, p.62]. Thirdly, the strengthening of the tendency of
creating a virtually independent (from the Ottoman Empire)
policy, but with a vague political regime.
After 1730 was gradually forming semi-independent
Egyptian state, which only nominally recognized the
suzerainty of the Porte. The main aim of the state was legal
independence. However, such semi-independence required a
special political and administrative system, which in Egypt
was lost after the loss of sovereignty. That is why the main
direction of the formation of a new political form was
towards consolidating the system of individual rule. The
latter was strengthened by the middle of the XVIII century
and in one form or another (with periods of upheavals and
strife) held almost until the end of the XVIII century.
Thus, a new political superstructure was created in Egypt.
Its weak side was that it was inevitably linked to a power
struggle that subsided as soon as another dictator consolidated
his positions and flared up again after his death or as a result of
his weakening.
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One of the most famous dictators of the XVIII century
was Ali-bey al-Kabir (1760-1772), who made a desperate
attempt to become an independent of Turkey ruler and
revive the glory of the Mamelukes caliphate, joining for this
purpose to a military alliance with Russia. He was the first
ruler who tried to reform the Egyptian army with the help of
Europeans. Nevertheless, Ali-bey's war with Turkey
eventually ended in his defeat. Thus, with all shortcomings
of the Mamelukes regime, the reign of Ali-bey al-Kabir
proved that military and political power could be centralized,
even if the leaders were unable to separate Egypt from the
Ottoman Empire [5, p.28].
Further political events in Egypt connected with the
struggle for power of the "successors" of Ali Bey. Among
them especially worth of our attention Murad-bey and
Ibrahim-bey, who were in power, although with the large
interruptions, until the French invasion. They no longer
sought to separate Egypt from Turkey, but stopped sending
money to Istanbul, which eventually led to Turkey's military
invasion of Egypt in 1786 and the temporary restoration of
the Ottoman power there.
The reforms and defeat of Ali-bey al-Kabir, and then the
restoration of Turkish power in Egypt, ultimately showed the
hopelessness of trying to solve the political problems facing
the society without breaking old social relations. The most
obvious it was as the result of the French invasion (17981801). In such a way, the model for the creation of strong
individual authority was affirmed in society.
The landing of the troops of Napoleon Bonaparte in
Egypt on July 2, 1798, and the subsequent military defeat of
the Mamelukes, according to many researchers, marked the
beginning of a new era for this country. [9, p.19] The
relatively short stay of the French army and the occupation
administration in Egypt, on the one hand, sharply
undermined the prestige of the Mamelukes and on the other
− involved part of the upper strata of the Cairo population in
active political activity and unleashed new social forces. The
result was the appearance of a new successful and energetic
ruler Muhammad Ali and further socio-political, economic
and military reforming of the state [11, p.51].
European expansionism and the reforms of Muhammad
Ali in Egypt
Penetration of European political ideas into the Muslim
world was not only through the political center − Istanbul.
Remote areas of the Ottoman Empire also had its own
contacts with Europeans for various reasons. In this context,
Egypt deserves special mention. This land was occupied by
the French army of Napoleon Bonaparte during the period of
1798-1800.
Beginning the struggle for control over these territories,
Napoleon extended the appeal to local residents, where we
can trace attempts to combine traditional Muslim tenets with
European ones. In particular, he stressed the equality of all
people before God and the law, tried to actualize the issue of
patriotism in order to obtain the support of the Arab
population in the fight against Mameluke’s rulers, and noted
the need to transfer power to the people on behalf of which
had to rule most respected local leaders [14].
French Influence on Egyptian society during and after
Napoleon’s occupation was evident. This is most clearly
found expression in the cities, where revived science, colonizers

supported Arab scientists and encourage research, the libraries
were enriched with many European books (with the latest
advances in many areas of society). European innovations also
affected the most conservative sectors of Egyptian society −
the family and morality. Some women of local noble families
took over the French tradition of clothes and behavior. Even
«the daughter of the most respected local religious leader
Sheikh al-Bakri, actively contacting with Napoleon's
officers, began to dress like a French lady» [1, p.35-36].
The defeat of the French army in Egypt and establishing
power of Mohammed Ali in 1805 did not mean complete
eradication of European ideas in the country, or termination
of cooperation with Europe. Although Muslim code of
conduct replaced a lot of French secular traditions, but in the
state apparatus, military and other fields remained some
European borrowing. In particular, M. Ali: 1) created a new
and modern administrative system. To this end he replaced
the partially autonomous tax farmers with salaried officials
paid by the treasury and, thus, under its direct control;
2) created modern tax system and built roads to give the
collectors more direct access to the taxpayers than had been
possible in the past; 3) built hospitals and clinics and
provided a system of medical schools to train native doctors,
mainly under the direction of a French doctors; 4) European
merchants were invited to come and settle to provide the
necessary capital for private enterprise; 5) built a merchant
marine and entered into direct diplomatic and commercial
contact with the nations of Europe despite his ostensible
subservience to the sultan [16, p.11-12]. Under these new
circumstances, ruling Egyptian elite was able to read
Western literature, which now regularly delivered from
Europe and translated into Turkish or Arabic.
«To command the new army M. Ali imported hundreds
of officers and technical experts from Europe and
established military and technical schools to train Egyptians,
some of whom were sent to Europe for advanced training.
Factories were opened to make military equipment
according to European standards. Within a short time M. Ali
had a large and efficient infantry force whose abilities were
soon successfully demonstrated in Greece, Arabia, Syria,
and Anatolia as well as in Egypt itself» [16, p.11].
So «almost everything sultan Mahmut II was hoping to
do in Istanbul was already being carried out by a seemingly
far more successful reform activity taking place in the
province of Egypt, setting a precedent that served both as a
model and an incentive for much of what the sultan
undertook after 1826. Leading these reforms was the most
famous modernizer in nineteenth-century Middle Eastern
history Muhammad Ali, Ottoman governor of Egypt from
1805 to 1848 and founder of the dynasty that was to rule the
country for over a century» [16, p.9].
M. Ali was able to rule Egypt as a virtually independent
domain, only notionally still a part of the Ottoman Empire.
Although the new rulers were not Arabs, but many Turks
remained in the country. There were also large numbers of
Muslim Europeans, from the Balkans, like Mehmet Ali
himself, and from the Caucasus, from whence the
Circassians came, as had many of the Mamelukes before
them. Most of the major landowners were from this
background, since political power and economic wealth
remained strongly enmeshed [3, p.135-136].
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Therefore, not surprisingly that M. Ali and his entourage
were well aware in European affairs and clearly realized the
source of military, economic and political forces in the West.
That is why in Egypt new rulers attempted to combine
traditional Islam with borrowed from Europe progressive
ideas with the aim to modernize the country within the
traditional religious and cultural doctrine. This may explain
the fact that the government of Ali guaranteed rights to
Christians, Jews of all nationalities, who can make a
contribution to the development of farming, revival of trade,
production and so on.
Ali was able to carry out reforms far more rapidly and
completely because the French expedition to Egypt (17981801) and the subsequent restoration of Ottoman rule there
had effectively removed the old Ruling Class that so
frustrated Ottoman sultans Selim and Mahmut. The presence
of Mameluke, Ottoman, and British forces in Egypt
following the French withdrawal enabled Muhammad Ali,
who entered the country as leader of the Albanian and
Bosnian contingent in the Ottoman army, to pose as defender
of the interests of the people and the rights of the sultan
against the various occupiers [16, p.10].
Notably, that significant impact on the spread of
European ideas in Egypt made the followers of western
socio-political movement of Saint Simon, who during the
1830s worked here in medicine, engineering, and education.
They learned local experts on the latest developments in the
humanitarian and natural areas of science.
To deepen the scientific field, the country's government
began to open professional schools and send students to
study in Europe, who were returning from there with a
considerable wealth of knowledge and translated literature.
Since 1826, the Egyptian government systematically sent
educational and research missions to France where their
members were able to get acquainted with the ideas of
Voltaire, Rousseau, Montesquieu, and many other thinkers
of the Enlightenment. Returning from Europe, these people
became the founders of a new stratum of modern Egyptian
society − the intellectuals. They were those, who made the
greatest contribution to the translation and publication of
foreign books, reforming the education system in the country
and the development of modern Islamic political ideas. [6,
p.181-183] At the same period in Egypt was launched
printing and established first newspaper. In 1829
governmental Muhammad Ali's newspaper «Vekayi-I
Mtsriyye» (Events of Egypt) began publication.
Thus, the opening of schools and teaching Egyptian
students in Europe had a significant impact on society of the
country. Arab youth learned from the European teachers
about the latest advances of science and technology.
Knowledge of foreign languages gave Egyptians huge
opportunities
of
self-education.
And
students,
representatives of scientific and educational missions,
returning from abroad to their homeland, in addition to the
research, knowledge, technical skills and literature brought
fresh ideas in the field of fashion, modern way of life, which
greatly expanded the worldview of the local people and thus
linked them with the Western culture [6, p.110].
So «the Arab intellectuals were, generally, educated
either in Europe or in Istanbul and Cairo… Some of the
Arab intellectuals were extremely nationalists. Those Arab
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nationalists were, to some extent, specific and were from
Egypt and Levant (Bilad a-Sham). The Arab intellectual
nationalist circles stemmed out from two factors. Firstly, the
existence of some Western Christian missionaries
establishing secret societies inside the Ottoman Empire.
Secondly, most of the Arab nationalist intellectuals lived in
Europe and encountered the developments as well as the
successes of the West in that era» [7, p.24].
Conclusions. Thus, in the eighteenth century in the
socio-political life of Egypt happened notable changes. After
a long period under the rule of the Ottoman Empire it tried to
gain independence and to return its past glory and prestige.
To resist Porte, one of the most famous dictators of the
XVIII century Ali-bey al-Kabir tried to reform the Egyptian
army with the help of Europeans. Although he was defeated
in the struggle against the Turkish sultan, an attempt to
consolidate power in the country and separate from Istanbul
has become a peculiar benchmark for further action by the
next Mameluke rulers.
Significant impact on the development of the sociopolitical life of Egypt was made by the intervention of the
French army of Napoleon Bonaparte. Although the
occupation period was not long, it was enough to establish a
French-Egyptian interaction in the political, economic,
technical and military spheres. The acquaintance of local
residents with leading European achievements in various
spheres intensified the development of Egyptian science and
became the basis for reforming the political system with the
involvement of secular traditions and democratic principles.
After the end of the French occupation of Egypt the
energetic ruler, M. Ali came to power there. He continued
the diversified cooperation with the West, trying to combine
the leading European achievements in the field of politics,
science and technology with local Muslim principles and
traditions. Although Egypt remained formally dependent on
the Ottoman Empire, it did not stop the government of
M. Ali from carrying out series of reforms that greatly
strengthened this African country and considerably brought
it closer to western standards of state governing and lifestyle.
An important role in the process of modernizing Egypt
played the local intelligentsia, which was just in the process
of its formation. Those people were under the significant
influence of European socio-political ideas and tried to
realize them at home. Due to the practice of sending
Egyptian educational missions to the leading countries of
Western Europe, Egypt
has received qualified
administrators, doctors, engineers, as well as great thinkers
and skilled state and religious leaders.
Thus, because of Egyptian cooperation with the leading
European countries Cairo created a new administrative
system and modern tax system. There were also built
hospitals and clinics and provided a system of medical
schools to train native doctors, mainly under the direction of
a French specialists. Beyond that, government of M. Ali
invited the European merchants to provide the necessary
capital for private enterprise, built a merchant marine and
entered into direct diplomatic and commercial contact with
the nations of Europe. In addition, the political and military
role of Egypt in the Muslim world markedly increased and
Cairo successfully competed with Istanbul in various areas
of state construction, state governing and trade.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ В ЄГИПТІ
(XVIII- ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.)
Єгипет є однією із провідних держав арабського світу. Тривалий час ця країна відігравала роль своєрідного моста
між Західною цивілізацією та мусульманським Сходом. Саме тому автор зробив спробу з’ясувати причини успішної
політичної адаптації Єгипту до взаємодії з християнським та ісламським світом. Ключем до вирішення цього
завдання можна вважати події XVIII-XIX ст., коли в силу обставин єгипетські правителі зробили перші спроби
відділитися від Османської імперії та налагодили співпрацю з країнами Заходу. Крім того, автор у роботі наголошує
на важливості для модернізації Єгипту періоду французької окупації військами Наполеона Бонапарта, під час якої
арабське суспільство познайомилося із багатьма європейськими досягненнями у сфері політики, державного
управління, економіки і технологій. Аналіз реформ М. Алі, який очолив Єгипет після поразки військ Наполеона, яскраво
свідчить про поглиблення відносин із Заходом та успішне впровадження багатьох європейських суспільно-політичних,
економічних і технологічних досягнень в країні.
Ключові слова: Західна християнська цивілізація, мусульманський Схід, ісламське суспільство, мамлюки,
націоналізм, реформа.
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SOME ASPECTS OF POLITICAL ADVERTISING REGULATION
In politics, like in any other field, a significant role is played by public relations (PR). The analysis of the preelection campaigns or programsled by any political leader, or the activities of any government agency has shown the
importance of PR in political life.
The article deals with the main objectives and goals of political advertising, in particular, with the purpose and
function of political advertising, how such complex political programs could be simplify and presented to the voters
in aplane, clear language. We also consider the issue of advertising regulation and access for political subjects.
Key words: political advertising, mass media, broadcasting, PR, election subject, pre-election campaign.
The formulation of the problem. PR plays a great role
in politicslike in any other field. If you recall any political
leader's pre-election programs and campaigns, or any
government agency's activity, youwill clearly see the
importance of PR in political life.
The main function of a political PR is considered to be a
carrying out an information-communication process.
Aims and objectives. Today political parties and leaders
of Georgia mostly use PR to create a certain image in society
and organize pre-election campaigns. PR specialists work on
the image of leaders and parties and present it to a society.
They build their own communication campaigns based on
the analysis of public opinion.
Presentation of the main material. Political PR
campaigns can be oriented towards an external society: for
example, the desire to change the country's image, to
improve its reputation. The need for such PR campaigns is
especially acute after the change of administration regime,
political orientation or priorities of the country. Also PR
campaigns are essential for establishing a favorable
investment climate in the country, as well as for creating the
image of tourist and cultural attractiveness.
Conclusions. As for a political advertising, it is one of
the crucial elements of anelectioncampaign. These are
traditional TV commercials, posters, transfers, leaflets.
Experts define such ads as a market competition tool, the
main objectives of which are: to deliver the essence of a
political platform of certain political forces in an accessible
emotional, laconic, original and easy-to-remember form; to
customize voters in their favor; to create such a
psychological mood which would influence the direction of
sympathy and, therefore, the person’s actions.1
The Georgian legislation defines the political advertising,
as the one broadcasted in the media, which aim is to promote /
hinder choosing an election campaigner, that includes preelection campaign signs or contains a callto a referendum /
plebiscite case in favor of / against it.2
The purpose of political advertising is to simplify the
difficult political programs and to represent it in an
understandable for a voter language. Consequently, in order to
facilitate an informed choice,it is essential how advertising is
regulated and how available it is for political subjects.
1

,,Elections and Political Marketing“ –Matsaberidze M. Tb. 1997.
,,PR –PR companies in practice“- Lominadze S., Technical
University, Tbilisi 2009
2

A particularly important issue isa television political
advertising in such countries as Georgia, where TV media
remains the main means of spreading information and more
than 90% of the population receives information from TV
channels.3
The rules ofpoliticaladvertising in Georgia are regulated
by the following two laws: 1. The Election Code of
Georgia4; 2. The Law on Broadcasting. Naturally, both of
them are equally identical to the rules of either free or paid
political advertising in the broadcast. For example: ,,Public
Broadcaster, Adjara TV and Radio of Public Broadcasting,
as well as Public service broadcasting are obliged to
advertise for free a pre-election campaign of each qualified
election subject for no less than 60 seconds per hour of their
broadcast during the election campaign in their service area.
Public Broadcaster, as well as Adjara TV and Radio of
Public Broadcasting are also obliged to allocate the time,
that should be distributed among the subjects, for preelection advertisingof all the parties and election
blocs,except for a qualified electoral subject.5
The laws also clarify that “Implementing the General
Broadcasting, the National Broadcasting is obliged to place
pre-election advertising, presented during the election
campaign by each qualified election subject, every 3 hours,
for at least 90 seconds, free of charge in non-discriminatory
way. The time used by the subject cannot be added lately to
the other time allotted to him.“6
Political advertising can be both paid and free. Each of
them has its positive and negative sides. Political advertising
is directly derived from Article 28 of the Georgian
Constitution, which determines one of the principles – the
right to vote.
Many people think that in the former Soviet Union
countriesthe paid advertisinghas been caused by the
following two reasons: the paid political advertising brings
advertising profit to competing news agencies; in the case of
prohibition, advertising will still be broadcasted disguised by
editorial material7.
3

NDI - Public Opinion Survey - 2013
Article 50 of the Election Code of Georgia - General regulations
ofapre-election campaignlluminated by media
5
Law of Georgia on Broadcasting - Article 66 - Pre-election
Advertising
6
Ibid.
7
Media and Elections. Yasha Langi. Tbilisi.2004
4
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The positive sides of the paid political advertising can be
proved by the two more arguments as well: unlike the free
political advertising the paid one represents an example of
an interference in the activities of mass media means, when
the latter takes advantage of the benefits; in young
democracy countries, the paid political advertising has the
opportunity not to allow to broadcast the hidden
advertisements.
The distribution of free political advertising is the most
important issue in terms of media involvement in a preelection period. According to the constitutional arrangement
the distribution in each country is different. The free
advertising on TV broadcasting is provided by maintaining
the status quo for electoral subjects. If we approach the issue
from a different point, the free political advertising protects
freedom of speech and expression which an election subject
does have.8

In the conclusion we would like to note that an
advertiser should adhere the following basic principles in
order to determine the content of political advertising:
 The advertising should aim to promote / hinder the
choice of an election subject;
 The advertising should show an election subject and /
or the number of his participation in the elections;
 The advertising should contain the signs of the preelection campaign.
It is necessary to follow the principles of all the three
paragraphs for political advertising.Otherwise, the ads will
not be considered as a political advertisement.
Literature
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
В политике, как и в любой другой сфере, значительное место отводится пиару. Если вспомнить предвыборные
кампании или программы какого-либо политического лидера, или деятельность любого государственного
учреждения, то можно четко проследить насколько большую роль играет пиар в политической жизни.
В статье речь идет о предназначении политической рекламы, в частности, какова роль и функция политической
рекламы, каким образом происходит упрощение сложных политических программ и их преподнесение избирателям на
более доступном языке. Также рассматривается вопрос о регулировании и доступе размещения рекламы для
политических субъектов.
Ключевые слова: политическая реклама, средства массовой информации, радиовещание, PR, избирательный
субъект, предвыборная кампания.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПРАГМАТИЗМУ, ГУМАНІЗМУ ТА ТВОРЧОСТІ
В ПЕРІОД РОЗВИТКУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В УКРАЇНІ
Осмислена трансформація як процес системних змін, що передбачають виникнення нової якості на підставі
використання дизфункціональних та організаційних властивостей соціального утворення.
Ключові слова: гуманізм, демократія, прагматизм, творчість, трансформація.
Постановка проблеми. Принципи прагматизму,
гуманізму підкреслюють значення індивідуальних
характерних людських потреб і здібностей.
Гуманізм і споріднені йому терміни охоплюють різні
доктрини і напрями досліджень, у фокусі уваги яких
знаходиться творчість, людина. Отже, мета статті –
визначити взаємопов’язаність і взаємообумовленість
політичних процесів, політичних інститутів і творчості,
які є основою формування певного типу політичної
культури в суспільстві, на що вказує В.П.Горбатенко [1,
C.9].
Поняття «трансформація» з’явилося в науці в 1944 р.,
коли такі вчені як С. Сандерсон, Ч. Тілі та інші
визначили роль категорії «трансформація в історії
соціальних змін – базові, якісні зміни, що торкаються
основи соціальної реальності та трансформують
сутнісну якість соціального життя [2, C.39-40].
У загальному розумінні трансформація позначає процес
глибинних інституційних, структурних та особистісних
змін, у результаті яких соціум набуває нових сил – темних
властивостей та характеристик [3, C.164].
Підкреслимо, що трансформаційне суспільство – це
суспільство прагматичних, гуманістичних та творчих
змін, змін у політичній, соціальній, ціннісній та інших
системах суспільства, які відображаються на політичній
культурі та діяльності соціальних суб’єктів. Поняттям
трансформація
позначається
зміна
історичних
властивостей певного процесу.
Україну прагматично відносять до країн, де чітко
вираженою є тенденція погіршення показників
демократизації розвитку нашої держави та посилення
всіх ланок влади на шляху трансформації України.
Однак, одночасне трактування існуючого владного
порядку, згідно з прагматизмом, є невід’ємною
частиною
трансформаційних
перетворень
в
українському суспільстві; де відбувається конкуренція
різних видів прагматизму (політичного, економічного,
соціального).
В результаті взаємозв’язки прагматизму, гуманізму
та творчості посилились в рамках різних трансформацій
політичних систем.
В Україні прагматизм починається і завершується
ідеологією гуманізму та творчого переходу до
європейської інтерпретації, що штовхає до забуття
довгострокових перспектив суспільства, стабільності його
розвитку, тобто прагматизм, гуманізм та творчість орієнтують
на засвоєння українського європейського досвіду.

В Європі одним з найяскравіших послідовників
гуманізму був Шиллер, внесок якого у розвиток
гуманістичних ідей зробив значний вплив на перебіг
європейської думки, називаючи себе гуманістом, не
прагматиком, а свої ідеї гуманістичними, тому що вони,
на його думку, охоплюють широкі поняття. Коло його
інтересів, не виходячи за рамки прагматичного,
гуманістичного напряму, охоплює творчі проблеми в
різних сферах суспільного життя.
Розвиваючи один з напрямів гуманізму, Шиллер
дотримувався думки про те, що реальність суспільного
буття вимагає збалансованого підходу до взаємозв’язків
прагматизму,
гуманізму,
творчості
в
період
трансформації як історичного процесу змін, що
представляє єдність таких складових: трансформація
«політичної особи»; трансформація політичної культури
суспільства і особи (ідеї норми, рівень політичних
відносин) [4, C.667].
Демократія – це прагматизм гуманізму, а тому
прагматизм може розглядатися як гуманістична
ідеологія в суспільстві з високорозвиненою демократією
в якому в процесі соціалізації людина ставить перед
собою цілі, які є корисними для всього суспільства, а в
цьому проявляється гуманістична сутність прагматизму
як світоглядної парадигми.
В нашій країні прагматизм диктує необхідність
переходу до європейської інтерпретації, що штовхає до
забуття
довгострокових перспектив
суспільства,
стабільності і збалансованості його розвитку, тобто
прагматизм
орієнтує
необхідність
засвоєння
європейського досвіду.
Слід також сказати, що прагматизм, який клонує
українських політиків і не забезпечує справжньої
економічної і духовної свободи особистості, а робить
громадянина заручником гри «потойбічних сил» – такий
прагматизм навряд чи потрібен Україні як незалежній
державі [5, C.107]. І хоча поза національна державність
нашого нещодавнього минулого залишила по собі цілу
плеяду талановитих і прагматичних менеджерів,
прагматичних творців у галузі науки і техніки,
обдарованих борців за збереження іскри людяності у
мистецтві, політиці, однак, все ж головне питання
прагматичного впровадження нової інноваційної моделі
суспільного розвитку вчасно так і не було вирішене.
Якщо ми в пошуках коренів прагматизму поглянемо на
власну історію, то здивовано знайдемо, що в ній є все те,
що нам сьогодні хочуть прищепити наші західні партнери.
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Слід підкреслити: український приклад побудови
відносин у політичній сфері ще досить далекий від
західного зразка чесної конструктивної конкуренції між
політичними партіями, владою і опозицією, але якщо
подивимося на новітню історію незалежної України, то
побачимо, що усі дії, що носили прагматичний характер,
були стихійні і суперечливі успадкованою парт
номенклатурою за походженням сутністю влади, хоча
виявилися вдалими і ефективними. У цьому й вбачаються
джерела успіху, власне, там, де вони мали місце.
Таким чином, якщо хтось хоче проголошувати
Європейську
«ідеологію»,
керуватися
методом
прагматизму, нехай це робить враховуючи політичні і
соціально – економічні особливості розвитку тієї чи
іншої держави.
Слід підкреслити, що динаміка демократичних
процесів в Україні залежить від рівня політичної
активності
громадян,
економічної,
політичної,
соціальної стабільності суспільства, співвідношення
політичних сил, розвитку національної ідеї, дієвості
політичного прагматизму.
Політичний
прагматизм
повинен
сприяти
підвищенню ефективності влади, що сьогодні
відбувається вельми складно в нашій країні. Необхідно,
щоб державна влада була цілісною, а рішення її –
непохитними, бо слабка влада викликає неповагу.
Виходячи з цього, прагматизм, як політична категорія,
повинен стати ефективною теорією підвищення
ефективності влади. Політична історія незалежної
України переживає творчий період становлення нації та
політичного суспільства, а також національно свідомої
еліти. Лише сьогодні Україна по-справжньому стає
самостійною державою, а її ефективна політична
система є чинником загальної перспективи українського
суспільства у XXI ст.
Висновки. Отже, прагматизм та гуманізм пропонує
національний метод аналізу життєвих проблем.
Прагматизм – це не стільки теорія, скільки ставлення до
теорії, життя людини, суспільства. Плідною і творчою є
думка, яка виходить з простих процесів. наприклад,
процесу, за допомогою якого кожна людина
пристосовується до нових думок, рішень.
Шиллер
вітав
вживання
прагматичного,
гуманістичного методу, який витіснив всі існуючі до
нього метафізичні методи. Філософія, зокрема філософія
гуманістичного, прагматичного напряму, повинна
займатися
не
ілюзорними
спробами
побудови
нездійснених проектів, а реальними життєвими

проблемами. В ході своїх досліджень Шиллер дійшов
висновку, що істинний прогрес суспільства як результат
колективної творчої взаємодії його членів, можливий
лише за умови відсутності як зайвого індивідуалізму, так і
агресивної, пригнічуючої індивідуальність соціальності.
Поняття «трансформація» з латинської означає
змінювати, перетворювати і характеризує такі типи змін,
які пов’язані з виникненням нового якісного стану
соціальної і політичної системи [6, C.17].
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СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ
ТОПОНІМІЧНОГО КОНЦЕПТУ «ПОДІЛЛЯ»
(НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА)
Стаття присвячена аналізові структурно-змістових компонентів-ідентифікаторів регіонального
концепту «Поділля» у прозі Михайла Стельмаха. Основну увагу сконцентровано на лексичних засобах
об’єктивації концепту, виокремлено й проілюстровано функціональне, символічне та метафоричне
навантаження онімів у межах географічного, історичного та мовного компонентів зазначеного концепту.
Ключові слова: концепт, топооб’єкт, гідрооб’єкт, антропономінації, діалектна лексика.
Постановка проблеми. Вивчення структурнозмістової організації топонімічних концептів на
матеріалі художньої літератури та у газетних текстах
постійно знаходиться у полі зору лінгвоконцептологів.
Серед наукових розвідок, присвячених аналізованій
проблемі, варто відзначити праці: Я.В.Приходи (концепт
«Європа»), О.О. Гришиної, О.О. Урусової (концепт
«Америка»), Х.П.Дацишина, Н.І.Ніколенко, Т.Б.Мудраченко
(концепт «Україна»), О.Г. Орлової, М.В. Цвєткової
(концепт «Росія»), А.В. Сосніна (концепт «Лондон»),
Г.П. Корчевської (концепт «Москва»), О.К. Кириченко,
І.А. Тарасової, В.А. Ніконової, Л.М. Авдоніної (концепт
«Петербург»). Кожне наукове дослідження демонструє
цікаві та неординарні підходи до виділення
структуротворчих елементів топонімічних концептів: від
політичного, економічного, культурного, релігійного
складників (Я.В. Прихода [1]) до фреймів – «Америка –
держава», «Америка – людина», «Америка – кінцевий
пункт», «Америка – вихідний пункт», «Америка – живе
створіння», «Америка – артефакт» (О.О. Гришина [2],
Т.Б. Мудраченко [3], О.Г. Орлова [4]). Така різноплановість
у виділенні структурних компонентів зумовлена
специфікою функціонування концепту-власної географічної
назви та різноманітністю стилістичних функцій
лексичних засобів його об’єктивації. Варто відзначити,
що структурно-змістове наповнення концепту «Поділля»
досі не було досліджено ні у творчості М.П. Стельмаха,
ні у художній спадщині інших митців слова, що і
визначає актуальність й доцільність нашої наукової
студії.
Мета статті – системний опис структурних
складників концепту «Поділля» та лексичних засобів
його об’єктивації, виокремлених з творів письменника
шляхом суцільної вибірки.
Виклад основного матеріалу. Концепт «Поділля» –
літературний
топонімічний
концепт
наділений
індивідуально-авторським світосприйняттям, історичним
досвідом, культурним надбанням етнічного населення
регіону. Структура однослівного концепту насичена
різними класами пропріальних одиниць (художньо
відбивають об’єктивний світ, є невід’ємною частиною

словника письменника), що формують його змістові
компоненти: географічний, історичний, мовний.
Географічний
компонент
співвідноситься
з
реальною картою описуваного простору, забезпечує
відтворення просторово-часових подій та є вагомим
блоком мовного матеріалу, що ідентифікує концепт
«Поділля» у мовотворчості Михайла Стельмаха.
Географічний компонент формує лексико-тематична
група «Топоніми». Топоніми – національно марковані
одиниці мови, які містять величезний обсяг інформації,
вказують на місце дії, сприяють «конкретизації,
посиленню враження, уявлення. Вживання топонімів
свідчить про кругозір автора, його духовні інтереси,
смаки, уподобання, симпатії чи антипатії» [5, с.105].
Географічна окресленість концепту «Поділля» у
творах Михайла Стельмаха представлена реальними
розрядами топонімів: І. Хороніми: А) Назва регіону:
Поділля, Подільська губернія; Б) Назви областей:
Вінницька область, Кам’янець-Подільська область,
Хмельниччина; В) Назви районів: Чечельницький район,
Літинський район. ІІ. Ойконіми: А) Астіоніми: 1) Назви
міст, містечок: Бар, Вінниця, Волочиськ, Городок,
Кам’янець-Подільський,
Меджибож,
МогилівПодільський, Проскурів, Тернопіль, Хмільник. 2) Назви
селищ міського типу: Браїлів, Деражня, Калинівка,
Летичів, Літин. Б) Комоніми: 1) Назви сіл: Багрин,
Багринівці, Балин, Березівка, Бруслинов, Вербка, Весела
Діброва, Вовковинці, Гавришівка, Головчинці, Гута,
Деражня, Дмитрушки, Дубова, Дяківці, Жданівка,
Жмеринка, Заливанщина, Звенигородка,Зелена Брама,
Зіновієнці, Золота Липа, Іванці, Івашківка, Івчанка,
Китайгородок, Комсомольське, Копайгородок, Корделівка,
Костянтинівка, Красне, Кукавка, Кусиківці, Лемешівка,
Лисогірка, Лиса гора, Літинка, Літинецькі майдани,
Лукашівка, Лука Василівська, Лучинець, Любарці,
Майдан, Майдан-Трепівський, Майдан-Трепільський,
Медведин,
Медведівка,
Медвин,
Мудриголови,
Новобугівка, Ожилівка, Озерне, Осламів, Партизанське,
Погоріле,
Погоріла,
Рахни,
Рудня,
Сокиринці,
Солобковці, Стара Мурафа, Супрунівка, Тарноруди,
Теси, Тростянець, Чорномлин, Шостаковка, Щедрова,
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Ялтушків. 2) Назви хуторів: Богачів хутір, Вереміїв
хутір,
Дьогтярський
хутірець,
Кривий хутір,
Михайлюків хутір, Мізяківські хутори. ІІІ. Гідроніми:
А) Потамоніми: Буг, Дністер, Збруч, Згар, Золота Липа,
Снивода; Б) Назви ставків: Стависько, Ставище,
Штуків ставочок. ІV. Назви частин міських і сільських
поселень: Бабизна, Замостя, Козиний Ріг, П’ятничани.
V. Ороніми: Куций яр, Кипоровий яр, Медоборзьські
гори, Медоборзький кряж, Сокіл-гора. ІV. Дримоніми:
А) Назви лісів: Берест, Городище, Каліча, Круглик,
Літинська Синява, Рокотовщина, Синява, Синявщина,
Яцьківські ліси. Б) Назви гаїв, лугів: Великий луг.
В) Назви долин: Ведмежа долина. VІІ. Дромоніми:
Великий шлях, Кучменський шлях, Чорний шлях. VІІІ.
Назви залізничних станцій: Жмеринка, Козятин, Вінниця.
Топо- та гідрооб’єкти, що ідентифікують подільський
регіон у прозі Михайла Стельмаха, зустрічаються у
різних варіаціях та в різному лексичному оточенні 1566
разів. Хороніми, ойконіми, дромоніми, ороніми, назви
залізничних станцій увиразнюють просторовий чинник
тексту, описують «малу батьківщину» персонажів, назви
частин міських і сільських поселень – конкретизують
місце розгортання сюжетної лінії твору, гідроніми та
дримоніми – наповнені символічним значенням. За
словами В. І. Кононенка «В українському народному
світобаченні вода – сила, що несе загибель, символ
минучості всього сущого, … образ-паралель до поняття
горя, журби» [6, с.54]. У творах письменника вода
наділена подвійним символізмом – підтримує життя та
забирає його: За п’ять верств рибу в Бузі вудити
ходить, з юшки на воду перебивається [7, с.142]; А вночі
після панахиди побігла жінка топитися до Бугу [8,
с.110]. Негативна конотація дримонімів виражає смерть
людини, місце поховання: Отут у Синяві і знайдуть
тебе, а де вже поховають – не знаю [9, с.478]; Ще й досі
в Городищі лежать кості його предків, що боронили
вольну волю і за життя – життя віддали [7, с.17].
Загалом, сухопутні та водні географічні назви своїм
функціонально-стилістичним навантаженням виражають
номінацію географічної території; малу батьківщину,
рідний край; возвеличення, захоплення краєм;
локалізацію історичних подій; просторові ознаки
предмета, особи; напрямок руху, переміщення в
просторі; символічне та метафоричне значення.
Загальна семантико-стилістична функція власних
географічних назв – номінативна – називає об’єкт:
Порадившись із Сагайдаком, Чигирин вранці почав
збиратися в монастирський ліс, який ще звався
Синявою, бо і влітку, і взимку стояв у таких блаватах,
наче їх у добру годину струснуло барвінкове небо [10,
Т.6, с.439]; А через те, що тут у родинах водиться не
тільки по шестеро, а й по шістнадцятеро дітей, то в
нас ще й досі Теси називають Китаєм [11, с.506]; та
зрідка, поєднуючись із відповідними словосполученнями,
виражає оцінну характеристику оніма: Ох і препаскудне
село це Озерне [10, Т.5, с.329]; Отже, ніч промайне,
потім дорога – і ваша Супрунівка. Хороше село [7, с.98].
У значенні «мала батьківщина, рідний край»
топооб’єкти вживаються у сполученні з прикметником
рідний та прийменниково-займенниковими конструкціями
на нашому, у нас: Я й досі пам’ятаю, як у моїх рідних

Дяківцях після бою плакали осиротілі коні: вони раніше
дізнавалися і раніше оплакували убитих, аніж матері й
дружини… [11, с.638]; Десь, кажуть люди, є країни, що
ніколи не знали сутужу на землю, а на нашому Поділлі
тіснота, мов на цвинтарі, поганенька нивка, дорожче
важить, аніж людське життя: за плугом зачеплену
межу брат братові голову розвалює [10, Т.2, с.229]; А
першими колоністами у нас на Поділлі були князі
Вюртемберзькі та Нассау-Зіген, – вела далі пані
Пасикевич [10, Т.5, с.324]. Виражаючи почуття любові
до рідної землі, стилістичне наповнення топонімів «мала
батьківщина, рідний край», переростає у функціональну
ознаку «возвеличення, захоплення краєм»: Виходить, ви
з самого серця Поділля? Що то за дивний і розкішний
край: ґрунт родючий, ріки повноводі, навіть перли
колись виловлювали в протоках Дністра [9, с.355-356];
Поділля моє, добрий зелений світ садків і пшениць,
материних рук і дівочих ясних очей! [12, с.281]; Поділля
моє дороге, краса України! [12, с.276]; Поділля моє,
смутком прибите! [12, с.277].
Найбільш проста функціональна ознака топо- та
гідрооб’єктів – локальна – вказує на «просторові
координати дій, явищ», «просторові ознаки предмета,
особи», «напрямок руху, переміщення в просторі»,
«локалізацію історичних подій». Функціональна ознака
«просторові координати дій, явищ» характеризуються
варіативністю прийменникового оточення топонімів: у
Щедровій, в Бересті, біля отієї Золотої Липи, побіля
Збруча, коло Бугу, під Китайгородком, над Згаром, на
Мізяківських хуторах. Функція власних географічних
назв «напрямок руху, переміщення в просторі» виражена
значеннями: шлях у напрямку географічних об’єктів,
шлях у напрямку від географічних об’єктів,
переміщення у просторі. Шлях у напрямку географічних
об’єктів характеризується сполученням онімів із
прийменниками у, в, на, до: у Кривий хутір, в
Літинський район, на Рокотовщину, до Веремієвого
хутора; а шлях у напрямку від географічних об’єктів –
із прийменнико-іменниковою конструкцією з села: з
села Заливанщини та прийменниками з, із, од, від, з-над:
з Кам’янця-Подільського, із Круглика, од Бугу, від Бугу,
з-над Дністра і Бугу. Значення «шлях, переміщення в
просторі»
виражене
прийменниково-відмінковими
конструкціями з … на (у, до): З П’ятничан виїхали на
самий край Вінниці [9, с.152]; Чорні потайники Мюнхена
і Берліна, які висмоктали з нього відомості про Україну
і перекинули його з Поділля у Київ [8, с.334]; Міністри
гадали над датою наступу, хоча найбільше вони гадали,
як вискочити на своєму грузовому авто з Ялтушкова до
Кам’янця-Подільського [10, Т.2, с.240]; сполученням
онімів із прийменниками через, над: З давніх-давен через
село Медведин пролягає лебединий шлях [9, с.165]; Вже
другий день і над Медведином пролітають лебеді [9,
с.395].
Стилістичне
навантаження
гідрооб’єктів
«переміщення через річку» символізує подолання
труднощів, довгий шлях, поступове віддалення від
домівки, неможливість повернення: Через Буг,
потьмарений надвечір’ям, люди переправлялися на той
берег невеличким поромом і на човнах [7, с.344]; До
Польщі Бараболя ледве доволік своє тіло: вже коли брів
через Збруч, його наздогнала куля прикордонника [8,
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с.104]. Потамонім у сполученні із прийменником за
набуває символічного значення кордону між рідною і
чужою землею: Ми б’ємось уже не за Україну, а за
награбоване добро з України, яке зараз вивозять за
Збруч наші вожді і міністри [12, с.342].
Функція топонімів «Локалізація історичних подій» у
тексті виражена безприйменниковими номінаціями
онімів, конструкцією з … до, сполученням із
прийменниками у, в, на, під, до, коло, біля, від та вказує
на конкретні події: турецько-татарські напади, часи
Київської Русі, період Радянського Союзу, боротьба за
владу двох «українських урядів», партизанський рух та
бойові дії часів Великої Вітчизняної війни. Напр.: Ще за
часів Київської Русі … до нас на Поділля приходили
німецькі мандрівники, воїни і купці [10, Т.5, с.324]; І в ці
осінні дні в Кам’янці-Подільському, де з червня осіло два
«українські» уряди, тиха ненависть між двома царками
переросла в нещадну гризню між директорією і
проводом Західноукраїнської народної республіки [10,
Т.2, с.47]; А світанком одинадцятого листопада біля
Старої
Мурафи
заграли
сурмачі
радянської
Чотирнадцятої армії [10, Т.2, с.240].
Функціональне навантаження топо- та гідрооб’єктів
«просторові ознаки предмета» характеризуємо за
лексико-тематичними групами: 1) шлях: дорога над
самим Бугом, залізничний міст над Бугом; 2) оселя,
поселення: будинок над Бугом, хата над Бугом, хутір
понад Бугом, село Погоріле понад Бугом; 3) ландшафт:
круча біля самого Бугу, лінія Бугу, вигин Бугу, лука Бугу,
берег Бугу, узбережжя Бугу, злам Бугу, Сокіл-гора на
Поділлі, кар’єри аж у Вінниці, перли в Дністрі;
4) рослинний світ: найкращі сорти яблук в знаменитому
селі Осламові, Вінницької області, кінська м’ята на
Поділлі; 5) природу: ліси Поділля, простори Поділля,
ставки на Поділлі, закуток Поділля, дерево на Поділлі,
річок в Медведині; 6) захисні споруди: брами Поділля;
7) їжу: сметана на Поділлі; а «просторові ознаки особи» –
за
вказівкою
на
професію,
рід
діяльності,
віросповідання, статус, місце народження та проживання
осіб, словами-назвами спорідненості і свояцтва. До
лексико-тематичної групи «професія, посада, рід
діяльності, віросповідання, статус особи» належать
оніми: генеральний комісар Поділля, головний над
співаками з Вінниці, купці з Бару, поліцаї з Балина (з
Майдана), стельмахи в Кусиківцях (Літинці, Зіновієнцях,
Тесах), міністри села Вовковинці, покупці з Майданів,
староста села Медведівки, художник Рокотов з
Літинщини, селяни з Новобугівки та Березівки, селянивласники села Медвин, селянин з Мудриголів, житель і
орач на Поділлі, актив із села Весела Діброва,
колгоспники з Івчанки, колгоспниця з-понад Бугу, сусіди з
Дубової, гість із Красного, земляк з Летичівського
повіту, крестьянин села Медвин. Лексико-тематична
група онімів, що характеризують місце народження та
проживання особи, виражена неповними реченнями, у
яких підмет виражено: 1) особовим займенником я у
препозиції до комоніма: Я з Лисогірки цього повіту [12,
с.348]; 2) власною назвою – антропонімом у препозиції
та постпозиції до комоніма: Дорогою він устиг взнати
все потрібне йому і навіть зрадів, що Варчук з
Новобугівки … [10, Т.2, с.217]; А ти з Озерного Сергія
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Безкоровайного не знаєте? [12, с.425]; у яких опущені
головні члени: – А сам звідки? /– З Луки Василівської [8,
с.34]. Незначна група онімів характеризує просторове
розміщення осіб із вказівкою на спорідненість і
свояцтво: тітка Марина в Копайгородку, дівчина з
Лисогірки, вдовиця з Літинецьких Майданів.
Нагромадження топонімів у канві твору вказує на
масштабність
географічного
простору,
створює
своєрідний ефект панорами: На шляху, на Вигнанці,
Лиговці, Зарічці, біля містка й на хуторі… [7, с.137];
Село Кукавка знаходиться недалеко від Головчинців і
Чорномлина [8, с.374]; Поки Восьма дивізія захоплювала
Івашківку, Лучинець і Кудавку, Друга бригада прорвалася
на Могилів … [10, Т.2, с.240].
Цікавими є шляхи введення письменником власних
географічних назв у художній твір, – це використання
ономастичної персоніфікації: до нього прийшла невідома
Золота Липа, Зелена Брама просить тебе головувати, і
дієприкметникового звороту: … сонячна дорога,
перекинута через Буг, ворушилася живими злитками
кипучого срібла [8, с.489]; і порівняльної конструкції:
Буг схожий на велетенську рибальську сітку; товчусь
по Синяві, як Марко у пеклі; і метафори: Скрутив він
Європу в баранячий ріг і вже поставив одну ногу на Буг,
а другу на Дніпро [10, Т.5, с.283]; Ось уже крізь віконце
прим’ятого верболозу сколихнулося плесо Бугу … [10,
Т.2, с.55]. Використано також прийом сну: З цими
думками і засинати став чоловік. Вже, нахиляючись у
теплий туман, закружляла хатина й почала
прибиватися до Бугу… [9, с.573] та архаїчну номінацію
топооб’єктів: Летичівський укріпрайон, Летичівський
повіт, Подільська губернія, Проскурів, Проскуровский
уезд, Кам’янецкий уезд, Ущицкий уезд.
Історичний компонент у канві художніх текстів
забезпечує достовірність викладених фактів, відтворює
атмосферу та колорит епохи, представленої автором,
створює історико-народне підґрунтя твору. Історичні
антропономінації (власні імена політичних осіб, діячів
культури і мистецтва) та номінації підпільних
історичних угрупувань (партизанські загони і з’єднання) –
лексико-тематичні групи, що формують ядрову та
периферійну зони історичного компоненту. Вони
відтворюють історичну правду, масштабність подій,
визначають характер і схильності персонажів, вказують
на чітку локальність та темпоральність твору. «У
художньому творі історична особистість – це
художній образ, який віддзеркалює концепцію автора»
[13, с.123], слугує вираженням комплексів ідей та емоцій
письменника.
Історичний антропонімікон Михайла Стельмаха за
соціальним статусом носія поділяється на: І. Військові,
державні та політичні діячі: а) гетьмани (П. Дорошенко,
Б.Хмельницький); б) сотники (Д.Підіпригора, М.Снігурський);
в) отамани (Я. Гальчевський, А. Гулий-Гуленко, Палій,
С. Петлюра, К. Погиба, Я. Шепель); г) командири,
командувачі та керівники загонів (У. Кармелюк);
д) полковники, полководці (І. Богун, М. Кривоніс);
е) голови сільських комітетів (Кульницький); є) пани
(Виноградський, Корф, Колчаки, Стадницькі); ж) графи
(Морков, Потоцький). ІІ. Діячі культури та мистецтва:
художники (Тропінін).
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Реальні антропоніми у текстах М. Стельмаха – це
переважно політичні та військові постаті:
а) періоду Української національної революції (1648 –
1676 роки) та Руїни (1657 – 1687 роки): І. Богун –
подільський і вінницький полковник, соратник
Б. Хмельницького в період Хмельниччини. Під час
визвольної війни у 1651 – 1658 роках очолював
Вінницький полк [14-15]; П. Дорошенко – гетьман
України, який 27 серпня 1672 року разом із султаном
Мехмедом ІV та кримським ханом Селімом І Гераєм
здобув фортецю Кам’янець та отримав владу на Східному
Поділлі (Брацлавщина) [16, с.53]; М. Кривоніс –
військовий діяч періоду Хмельниччини, учасник літньої
подільської компанії 1648 року: у липні його селянськокозацькі загони оволоділи фортецею і замком у
Меджибожі; Б. Хмельницький – гетьман України, який у
результаті Пилявецької битви 1648 року визволив
Поділля [17]. Напр.: Не знаю, яким був рубакою Богун,
не бачив, але як покалічать мені праву руку, то шаблю,
здається, теж зумію і в лівій тримати [8, с.321]; Зі
своїм військом він до останнього обороняв місто і
фортецю від повстанців Максима Кривоноса [12, с.447];
Коли військо Богдана Хмельницького проходило нашими
лісами, то селяни стрічали його медом і вином [9, с.242].
б) часів повстанського руху на Поділлі 1813-1835 років:
У. Кармелюк – уродженець Поділля (с. Кармалюкове
Жмеринський район Вінницька область); похований у
Летичеві (Хмельницька область); керівник подільського
повстанського руху проти національного і соціального
гніту кріпаків панами [18]: Кармалюк зі своїми хлопцями
появився. Фашистів б’є, поліцаїв б’є. Спіймають когось
із погані, Кармалюк у людей питає: «Що він зробив?» / –
«Палив», – кажуть. / – «То його спалити на вогні». / І
горить проклята душа, а Кармалюк далі, від села до села,
іде свій суд чинити, грізний і справедливий [7, с.141].
в) періоду Громадянської війни, повстання проти
більшовицького режиму 1917 – 1921 років: С. Петлюра –
11 лютого 1919 року у Вінниці став головою Директорії,
у добу якої Поділля стало територією активних
визвольних змагань, а міста Вінниця, Жмеринка,
Проскурів,
Кам’янець-Подільський – тимчасовими
центрами
перебування
швидкоплинних
урядів
республіки [19]; петлюрівські повстанці – отамани:
А. Гулий-Гуленко – очолив 1-шу повстанську групу
повстанців південного сходу Поділля [20]; Я. Шепель –
уродженець с. Вонячин (Городище) Літинського району;
у 1919 – 1921 роках оперував проти більшовиків на
Вінниччині та Хмельниччині; успішно протидіяв
переважаючим силам Г. Котовського та В. Примакова
[15-20]; Орел – Я. Гальчевський – уродженець с. Гута
Літинська (тепер Малинівка Літинського району);
командувач Подільської повстанської групи; рейдував у
Вінницькому, Проскурівському, Кам’янець-Подільському
та Могилівському повітах [15-20]; Палій (ПалійСидорянський) – командир Подільської групи повстанців,
яка перейшовши річку Збруч біля Кам’янецьПодільського, розмістила у місті штаб 2-ої повстанської
групи
[20-21];
К. Погиба – отаман
Кам’янецьПодільського повіту, заступник Гальчевського у
Подільській повстанській групі [20]. Напр.: На
об’єднаній ялтушківській нараді міністрів Української

народної республіки з проводом армії верховний
головнокомандуючий пан Симон Петлюра з властивим
йому театральним натхненням не намалював, а прямо
наліпив план захоплення Правобережжя і Лівобережжя
України [10, Т.2, с.239]; А тут з коня нахиляється наді
мною отаман Гулий-Гуленко і сміється, нагаєм показує
на той берег: «Не хочеться, козаче, уносити свою волю
за чужі дроти?» [10, Т.5, с.46]; Засилають вороги усяку
погань, щоб своя не вивелась. У нас тут орудували і
Гальчевський, і Шепель, і Палій [22, с.126]; Після того
як поляки почали думати про перемир’я з більшовиками,
Погиба не раз із жахом заглядав у майбутнє і не бачив
пристановища своїй душі [10, Т.2, с.50].
Власні імена авторських антропонімів також
іменуються
за
принципом
соціально-історичної
правдоподібності – Данило Підіпригора та Мирон
Снігурський – сотники головного отамана Петлюри:
Коли гарненька золотокоса жінка була зі стогоном
припала до Нечуйвітра, у вершника лише на одну мить
саркастично скривились уста, але одразу ж здригнулися
і посмутніли, бо з сьогоднішньої ночі він уже позбувся
права підсміюватися з Нечуйвітра, як підсміювався ще
кілька днів тому над його поривами романтики, над
тим, що він детально розбирався навіть у справах
якогось петлюрівського сотника Підіпригори [10, Т.2,
с.245-246]; Колишній петлюрівський сотник Мирон
Снігурський …[10, Т.5, с.76].
Антропономінації, що відносяться до лексикотематичних груп «Пани», «Графи», «Художники»,
більшою
мірою
виражають
локальність,
ніж
темпоральність тексту. Вони, виконуючи асоціативну
функцію, підтверджують подільську автентичність
творів Михайла Стельмаха.
Лексико-тематична група «Пани» представлена
іменами Виноградського (1), Колчака (2), Корфа (2),
Стадницького (10). Територіальні володіння панів
Виноградського (м. Городок), Колчака (с. Івчанка),
Корфа (м. Меджибіж), Стадницького (с. Медвин)
окреслені письменником у творах: Дальше этого
самоуправство не идет, и только в одном случае (в
местечке Городке в имении владельца Виноградского)
оно сопровождалось разрушением канавы при
каменоломне и избы-сторожки, в которой проживал
сторож [9, с.444]; У червоно-блакитному надвечір’ї
чітко вирізблялося обшарпане, відкрите всім вітрам
село Івчанка, що споконвіку робило на безкраїх ланах
поміщика Колчака [8, с.5]; У сімнадцятому столітті
комендантом Меджибожа був пан Корф [10, Т.5,
с.324]; – То слухай! – він бере зі столу другий листок і,
калічачи дві слов’янські мови, починає бубоніти з-за
огорожі те, що народилось в економії вельможного
графа Потоцького і мало прищепитись у медвинських
володіннях Стадницького… [9, с.170].
Тематична група антропонімів «Графи» представлена
2 номінаціями: граф Морков (1) – власник низки
подільських сіл, які входили до Кам’янецького та до
Летичівського Староств [23]; граф Потоцький (3) –
власник маєтку у м. Тульчин Вінницької області.
Наприклад: Після лікарського обходу Свирид Яковлевич
продовжував: / – Село Кукавка, де жив у Моркова
Тропінін, знаходиться недалеко від Головчинців і

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017
Чорномлина – там найбільше в ті роки орудував
Кармалюк [8, с.374]; З жонду Потоцького, крім спогадів
про гучні вечори і вечірніх краль, Салоган привіз кілька
чистих листків-умов економії з строкарями [9, с.166].
Антропономінація Тропінін (російський художник,
портретист; в Україні жив у 1804-1812, 1818-1821 роках
у маєтку графа І. Моркова – село Кукавка (тепер
Могилів-Подільського району Вінницької області) [23])
із кількісним показником 4 слововживання формує ЛТГ
«Художники»: – От у мене ідея є: поїдь у Кам’янецьПодільський. Там у музеї є портрет Кармалюка.
Тропінін малював. / – Ви гадаєте, Тропінін? Знавці не
мають таких даних [8, с.373].
Друга тематична група історичного компоненту
концепту «Поділля» «Номінації підпільних історичних
угрупувань» у текстах письменника представлена 4
реаліонімами – партизанськими загонами і з’єднаннями
Вінниччини та Хмельниччини: загін імені Леніна (6) діяв
у Гайсинському, Джулинському, Теплицькому районах
Вінницької області, загін імені Володимира Ілліча Леніна
(1) оперував у Чорному лісі Калинівського району
Вінницької області, загін «За Батьківщину» (3) – у
районі Шабельнянського лісу Вінницької області [24,
с.52], партизанське з’єднання імені Щорса – діяло на
теренах Вінницької та Хмельницької областей [24]).
Напр.: – З якого ж ти загону? / – З самого найкращого,
– блідо усміхнувся. / – Імені Володимира Ілліча Леніна [7,
с.273]; На світанку їх перейняла варта загону імені
Леніна, і незабаром оброслі, худі, почорнілі і голодні
партизани кинулися в міцні обійми товаришів [7, с.383];
І це було зрозуміло командуванню загону «За
Батьківщину», що жив єдиною сім’ю, нападав то
обережно, але рішуче, то навально в найнесподіваніших
місцях [7, с.246]; Не виключаючи моторів, зупинився
літак, і з нього з автоматом напоготові вискочив
представник штабу партизанського руху. / – Яке
з’єднання? – запитав схвильовано і голосно. / –
З’єднання імені Щорса, – відповів Кошовий [7, с.338].
Із розвитком суспільства, культури, традицій
розвивалась і вдосконалювалась мова подолян,
виокремились чіткі діалектні особливості регіону, які
формують мовний компонент структури концепту
«Поділля». Діалектна лексика в канві прозових творів
М. П. Стельмаха відбиває місцевий колорит подільської
говірки, знайомить читача з мовними особливостями
краю, вказує на конкретну географічну територію, адже
«діалектне слово в словнику – це літературне слово з
територіальним і письменницьким «портретом», а
діалектне слово в тексті – це стилема, експресема,
засіб художньо-образної конкретизації» [25, с.49].
Серед діалектної лексики письменника виділяємо:
фонетичні та лексичні подолізми. Фонетичні
подолізми: 1) сильне «укання»: збруя, кумедія, кумерція,
кумпанія, сурйозні; 2) вставний [л] після губних:
сумліватися, засумліватися; 3) вживання приставного г:
гобід, гобідати; 4) заміна губного ф сполученням хв:
галіхве,
хвантазія,
хвартух,
Хведько,
хверзь;
5) фонетично видозмінені форми числівників: їден, їдна.
Фонетичні діалектизми автор використовує для мовної
характеристики представників сільського населення
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Поділля. Напр.: – Не хверзь, а ферзь! – строго поправив
мене панич [11, с.540].
Лексичні діалектизми поділяються на такі лексикотематичні групи: 1) назви страв, продуктів харчування:
колотуха (ряжанка [26, Т.IV, с.235]), маторжаник
(корж із маком [26, Т.IV, с.652]), підпалок (перепічка [26,
Т.VІ, с.532]; півхлібина, формою нагадує паляницю [27,
с.74]), кримка (виноска – один із видів солі), кав’яр
(виноска – ікра); 2) назви засобів пересування та їх
частин: під’їздка (виноска – невеликий човен), каруца
(румунська хура, віз [26, Т.IV, с.113]), пров (виноска –
передня частина човна); 3) назви тварин, комах: яловега
(виноска – безплідна вівця), гершуни (виноска –
шершні), медівниці (виноска – бджоли); 4) назви
предметів побуту, будівництва, сільськогосподарських
будівель: нецьки (виноска – ночовки), варцаби
(виноска – одвірки), темник (виноска – приміщення для
зберігання вуликів узимку), хурдник (виноска –
приміщення для хворих овець); 5) назви рослин:
патлама (виноска – збірна назва поганого болотяного
різнотрав’я), дутель (виноска – порожній горіх), нежир
(виноска – нескошена трава), маремуха (мухомор [26,
Т.IV, с.626]), матірка (коноплі з жіночими квітками, що
дають насіння та з яких виробляють грубе волокно [26,
Т.IV, с.650]); 6) емотивно-оцінні номінації осіб: «гоп,
кумо, не журися» (виноска – так на Поділля звали
махновців), ліверант (виноска – баришник), галабурдник
(бешкетник [26, Т.IІ, с.148]), лайдак (ледащо, ледацюга,
нероба [27, с.55]), отряха (бешкетник, розбишака,
зірвиголова [26, Т.V, с.812]); 7) діалектизми на
позначення дій, які часто вживаються як синоніми до
загальновживаних: галамагати, навихатися, таляпати,
шекерявити (розмовляти); 8) назви ознак дій і станів:
живовидячки (очевидно), хватопеком (швидко).
Висновки. Уперше у мовознавстві складовими
структури
топонімічного
концепту
названі
географічний, історичний та мовний компоненти, які,
виконуючи локальну, темпоральну, символічну функції,
різносторонньо характеризують концепт «Поділля», у
повній
мірі
розкривають
специфіку
його
функціонування
у
прозі
Михайла
Стельмаха.
Географічний компонент, співвідносячись із реальною
картою
описуваного
простору,
є
головним
ідентифікатором
концепту
у
художній
прозі
письменника, історичний – відображає достовірність
викладених фактів, формує історико-народне підґрунтя,
робить твір емоційно-навантаженим та експресивнонапруженим, мовний – акцентує на діалектних
особливостях говірки подолян.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
подальшій розробці методики ідентифікації та аналізу
структурно-змістового
наповнення
регіональних,
топонімічних та історико-етнографічних концептів, як
складових поетичної картини світу українських митців
слова.
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STRUCTURALLY MEANINGFUL CONTENT OF THE TOPONIMICAL CONCEPT “PODILLIA”
(BASED ON THE MATERIAL OF MYKHAILO STELMAKH’S PROSE)
The purpose of the scientific research is a systematic analysis of the structurally meaningful content of the concept
"Podillia" in the prose by Mykhailo Stelmakh. The main attention is focused on the lexical means of the objectification of the
concept – a proper geographical name, singled outof the works of the writer through a complete sample. The functional,
symbolic and metaphorical loading of the proper names within the geographical, historical and linguistic components of this
concept is illustrated.
The structural and content components versatile and fully reveal the specifics of the concept functioning, indicating the
clear location and temporality of the writer's prose. The geographical component correlates with the real map of the described
area, is a significant block of linguistic material that identifies the concept of "Podillia". The historical component ensures the
authenticity of the stated facts, reproduces the atmosphere and coloring of the period represented by the author, makes the
work emotionally loaded and expressively tense. The language component reflects the local coloring of the Podillia dialect,
emphasizing the dialectal features of the region.
Key words: concept, topographical object, hydrographical object, anthroponymy, dialect lexis.
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СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ НЕОЕРГОНІМІВ
(НА ПРИКЛАДІ ЕРГОНІМІКОНУ ВІННИЧЧИНИ)
У статті подано аналіз лексико-семантичного способу творення ергонімів (на прикладі ергонімікону
Вінниччини) в синхронії та діахронії. Егоконструкції класифіковано за п’ятьма видами (ергоніми – підрядні
словосполучення, ергоніми – сурядні словосполучення, ергоніми-речення, ергоніми-складноскорочені назви і
ергоніми-абревіатури). Проаналізовано синтаксичні моделі двокомпонентних і трикомпонентних
ерголексем, їхню побудову і принципи сполучень. Розглядається універбизація, як синтаксичний спосіб
ергонімних новотворів. Порушено питання адаптації іншомовних лексем в ергонімонеологізмах.
Ключові слова: ергонім, ергонімікон, синтаксичний спосіб творення, неоергонім, універбація.
Постановка проблеми. Питання деривації онімів в
Україні особливо активно досліджується, починаючи з
ІІ пол. ХХ ст. Майже в кожному науковому
ономастичному збірнику обговорювалися питання,
пов’язані з творенням пропріативів, причому кількість
подібних студій із кожним десятиліттям збільшувалася.
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Т.К. Ніколаєва,
Ф.Ф. Алістанова,
А.В.Беспалова, З.І.Бузинова, С.В.Земскова, О.В.Суперанська,
С.О.Шестакова, М.В.Шимкевич, М.М.Цілина, Г.В.Зимовець,
Т.П.Романова, О.Г.Мікіна, Ю.Ю.Горожанов, Д.А.ЯловецьКоновалова, Ю.В.Вайрах та інші ономасти.
Мета роботи – аналізувати лексико-семантичний
спосіб творення ергонімів Вінниччини.
Виклад основного матеріалу. Синтаксичний спосіб
є одним з основних шляхів збагачення ономастикону
Вінниччини. Включення його до лексико-синтаксичного
типу зумовлене вживанням різних синтаксичних
конструкцій (словосполук, словосполучень, речень або
фраз) у функції окремої номінативної одиниці. Можлива
і більш детальна градація онімізованих структур
(наприклад, словосполучення сурядні, підрядні і
сурядно-підрядні [5, с.340-386]: «100% отдыха», «Love
Travel», «Luxor Travel», «121 РІЕЛ ЕСТЕЙТ», «Твій
шанс», «Слов'янський тур», «Слов’янський базар»,
«Ваше
Право»,
«Якименко
та
Партнери»,
«САРАФАНЮК і ПАРТНЕРИ», «Служба аудиту»,
«Клуб семейного досуга», «Модна біжутерія і
парфумерія» тощо.
Ще від радянського періоду збереглася традиція
утворювати назви синтаксичним способом словотвору,
щоб новотвори надавали вичерпну інформацію
потенційному клієнтові, це дозволяло не витрачатися на
рекламу. Саме тому існували такі довгі та заплутані
назви, як наприклад: «Ремонтно-будівельне управління
територіально-виробничого об’єднання міжміських
зв’язків і телебачення №2» або Будівельне управління
«Укрнафтомонтажізоляція», Обласне оптове торгове
підприємство «Укроптм`ясомолторг”, обласне опрове
державне підприємство з торгівлі текстильними
товарами «Укоопттекстильторг», Відділ надзору за
дотриманням законів при проведенні слідства органами
прокуратури, МК-12 тресту «Київсільелектромереж-

буд» тощо. Задля того, щоб назви не займали багато
часу при написанні або вимові їх доводилося
скорочувати. Щоправда трапляються такі назви (при
перегляді зразків, відібраних із бази ергонімів 1993
року), поєднання основ яких призводить до комічного,
наприклад, що будує ПМК-4 об’єднання «Спецриббуд»
або ЖБК «Південнозахідтрансбуд»? Синтаксичним
способом утворено більшу частину й сучасних
ергонімів, зокрема на Вінниччині можемо спостерігати
такі синтаксичні ергоконструкції:
1) ергоніми – підрядні словосполучення: організаційнім
«Обласна організація ветеранів України», редакційнім
«Подільська зоря», агенціонім «Служба аудиту»,
сервісонім «Академія активного відпочинку», агенціонім
«Поїхали з нами», куліонім «Колиба над Бугом» тощо;
2) ергоніми – сурядні сполучення слів: консорціонім
«Фабрик та партнери», агенціонім «Аудит і право»,
магазинонім «Овочі і фрукти» тощо;
3) ергоніми-речення:
ресторанонім
«Ласкаво
просимо!», партіонім ГО «Центр «КУЛЬТУРНА
СТРАТЕГІЯ – XXI», ГО «Вінницька міська організація
інвалідів «Самодопомога», клубонім «Шерше ля фам»,
магазинонім «Все для рибалки та відпочинку» тощо;
4) Ергоніми-складносорочені назви: «Універмаг»,
«Універсам», «Міськгазконтора» тощо;
5) Ергоніми-абрвіатури: ДАЇ, ЖЕУ №1, ВПТУ №4
тощо. До речі, слід зауважити, що назви-абревіатури
інколи існують поряд із їхніми повними назвами і
офіційно мають юридичний статус «скороченої назви».
Як на наш погляд, серед складноскорочених ергооб`єктів,
які зафіксовані на Вінниччині протягом 90-х рр. ХХ ст.10-х рр. ХХІ ст. варто виокремити такі словотвірні
моделі: 1) іменник + іменник: наприклад, «Інфракон»,
«Автобаза» , «МАСЛОСИРБАЗА» (22 одиниці);
2) прикметник + іменник : «Промресурси» (промислові
ресурси), «Пожтехніка» (пожежна техніка), «Укрпошта»
та под. (48 одиниць); 3) прикметник + прикметник +
іменник: «Укрспецодяг» (український спеціальний одяг),
«Ремспцпроект» тощо (64 од.); 4) прикметник + іменник
+ іменник: «ПОБУТРАДІОТЕХНІКА», «Облрибкомбінат»
тощо (27 одиниць).
Серед
ергонімів
Вінниччини
найбільше
абревіатурних
утворень
спостерігається
серед
фірмонімів, близько 74% («Смеркбуд», «Строймонтаж
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ЛТД», «Вінницяхліб», «Вінницятрансприлад» тощо), а
от серед банконімів менше – близько 36%
(«Брокбізнесбанк», «Енергобанк», Брокбізнесбанк»,
«Промінвестбанк», «Златобанк», «Імексбанк» тощо).
Характерно, що серед двокомпонентних моделей
абревіатур
переважають
утворення
на
зразок
прикметник + іменник, а серед трикомпонентних
прикметник + прикметник + іменник. Назв-абревіатур
зафіксовано 1734 одиниці, що становить 43,35 % .
Зафіксовано назви, які, на наш погляд, обрано
невдало, з метою економії мовних засобів. Проте вони
лише ускладнюють вимову, тому не відбиваються у
пам’яті носіїв: «Агропромкомплект», «Укрцукропромтрест», «Ремтехпроектмонтажналадка» тощо.
Незрозумілі
або
невдалі
залишаються
за
походженням сполучення компонентів: 1) українский +
український: «Поділля-центр», «Дельта-банк», «Поділлязалізобетон» тощо (54 назви); 2) український +
іншомовний: «Вінницяснаб», «Агро-союз», «Стройбанк»,
«Міжколгоспстрой» тощо. (всього 27 одиниць);
3) іншомовний + іншомовний: “Бон-Контакт”, “НордМаркет” (61 назва).
Досить багато назв становлять лексеми, які
адаптовані в українській мові, однак мають іншомовне
походження: “Контроль-Аудит”, “Документ-Центр”,
“Еліт-Таксі”, «Євротаксі» тощо. Такі назви, утворені
складним поєднанням слів, становлять приблизно 7 %
від кількості зібраного нами фактичного матеріалу (281
одиниця).
Більшість
назв
обрано
власниками,
покликаючись на рекламні апперцепції.
Продуктивною моделлю побудови ергонімів є
словосполучення.
Серед
назв-словосполучень
(441одиниці) виявлено, по-перше, двокомпонентні
безсполучникові моделі: «Ваш стиль», «Новий дім»,
«Світ канцелярії», «Центр моди» та под. Зафіксовано
два словосполучення, що мають сурядносполучниковий
зв’язок – «Аудит і право», «Мотилюк і партнери», а
також одне адаптоване – «Капітал Інвест». Незначну
кількість (223 одиниці) становлять словосполучення,
представлені словами іншомовного походження: «Magic
clean», "Verona Tour" та адаптовані: «Рутения Вин»,
«Панорама-тур» тощо. По-друге, трикомпонентні і
чотирикомпонентні моделі утворені безсполучниковим
зв’язком: «Клуб сімейного досугу», «Українська
торгівельна біржа», «Обласна споживча спілка». Серед
трикомпонентних моделей зафіксовано одну адаптовану
назву — «Прес Корпорейшн Лімітед».
Абсолютна більшість належить двокомпонентним
моделям (20 одиниць). Нами були виокремлені такі
моделі двокомпонентних словосполучень. Моделі
іменник + іменник реалізуються такими похідними
словоформами: 1) називний відмінок чол. роду +
називний відмінок чол. роду: «Старт Плюс»;
2) називний відмінок множ. + називний відмінок чол.
роду: «Податки і аудит»; 3) Називн. відм. + родов.
відм. чол. роду: «Ветер странствий» (рос); 4) Жін. рід
називн. відмінок + родов. відм.: «Формула ремонту»;
5) Чол.рід + родов. відм.: «Світ канцелярії», «Центр
моди» тощо; 6) Множ. + родов. відм.: «Дарунки
природи», «Дари Поділля»; 7) Називн. відм. + інші
відмінки – «Кав`ярня на Поділлі»; 8) моделі займ. + імен.
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жін. роду: «Ваша аптека», «Ваша автівка», «Ваша кава»;
9) Займ. + чол. рід: «Ваш стиль», «Ваш юрист», «Ваш
одяг», «Ваш адвокат»; 10) зафіксовано дві назви,
побудованих за моделлю: числ. + імен.: «Три
мушкетери», «Два гуся»; 11) прикметниково-іменникові
моделі
ергонімів
структуруються
поєднанням
прикметника та множини чи однини іменника:
Прикметник + іменник множини : «Нові технології»,
«Нові можливості», «Веселі гості» тощо; 12) Прикметник +
іменник жіночого роду: «Добра справа», «Добра аптека»,
«Нова канцелярія», «Добра кава» тощо. 13) Прикметник
+ іменник чоловічого роду: «Новий дім», «Торгівельний
центр», «Маленький принц», «Веселий молочник» тощо;
14) Прикметник + іменник середнього роду: «Веселе
маля», «Якісне молоко», «Справжнє диво» тощо.
Трикомпонентні моделі будуються за принципом
прикметник + прикметник + іменник: «Вінницький
авіаційний завод», «Подільський будівельний інжиніринг»
тощо.
Чотирикомпоненті – прикметник + іменник + іменник
+ іменник: «Агропромислова корпорація імені Щорса»,
Комунальне унітарне підприємство «ЕКОВІН» тощо.
Технічний прогрес та стрімкий розвиток науки й
економіки дають поштовх для пошуків нових способів
ергонімотворення. Дія закону економії мовних зусиль
призводить до спрощення складених власних назв, що
особливо відчутно проявляється в усному мовленні.
Таким чином, як один із способів творення нових
ергонімів широко використовується універбизація
(спрощення складної синтаксичної структури), що
призводить до утворення більш елементарних
пропріальних одиниць [5; с.340-386], наприклад, куліонім
«Подільський», магазинонім «Південнобузький», це
можуть бути й усічені предикативи, на кшталт: фірмонім
«Цифротех», магазиноніми «Універмаг», «Універсам»,
тощо і прості словосполучення: партіонім «Партія
народної дії» – Партія «НАДІЯ» і окремі лексеми:
сервісонім «Дивосвіт», клубонім «Ігроманія» тощо.
Відповідно оніми першого і другого типу, на нашу
думку, утворені синтаксичним різновидом лексикосемантичного способу творення, а третього – шляхом
власне семантизації або конверсії.
Прикладами універбизації є переважно колективоніми
(організаціонім Продовольча і сільськогосподарська
організація Об’єднаних Націй → Продсільгоспорганізація
ООН, комісіонім Комісія державних нагород та
геральдики при Президентові України → Комісія нагород,
школоніми
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла коцюбинського → Вінницький
педуніверситет,
театронім
Вінницький
музичнодраматичний театр імені Миколи Садовського →
Вінницький муздрамтеатр, фабриконім Асфальтобетонний завод облрембудтресту → асфальтобетонний
завод, фермеронім Колгосп імені Тараса Шевченка →
Колгосп Шевченка, секціонім Відділ декларування
митних вантажів та майна Вінницької торговельнопромислової палати → Відділ декларування, лігонім
Міжнародна ліга жінок за мир і свободу → Міжнародна
ліга жінок, консорціонім Науково-технічна спілка
аграрників України → Спілка аграрників, міністеріонім
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у
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справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи → Міністерство з надзвичайних ситуацій
тощо).
Висновки. Отже, ми здійснили аналіз лексикосемантичного способу творення ергонімів Вінниччини.
Егоконструкції класифіковано за п’ятьма видами:
ергоніми – підрядні словосполучення, ергоніми –
сурядні словосполучення, ергоніми-речення, ергонімискладноскорочені
назви
і
ергоніми-абревіатури.
Проаналізовано синтаксичні моделі двокомпонентних і
трикомпонентних ерголексем, їхню побудову і
принципи сполучень. Визначили, що універбизація є
продуктивним синтаксичним способом ергонімотвору.
Простежили позитивні і невдалі спроби адаптації
іншомовних лексем в ергонімонеологізмах, комізм
побудови пафосних назв і нісенітниць у творенні
ергонімів. У наступних студіях ми плануємо розглянути
лексико-семантичний спосіб творення ергонімів.
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SYNTACTIC METHOD OF FORMATION OF NEOERHONIMS
(ON THE EXAMPLES OF ERHONIMIKONOF VINNYTSIA REGION)
The article analyzes the lexico-semantic method of formation of erhonims (on the example of erhonimikon of Vinnytsia
region) in synchrony an ddiachrony. Ehoconstructions are classified into five types (erhonims – inferior word – combinations,
erhonims – coordinating word – combinations, erhonims – sentences, erhonims – abbreviated names and erhonims –
abbreviations). It is investigated syntactical two-component models and three-component models of erholeksems, their
construction and principles of combination. Univerbyzation is considered as syntactic way of erhonimical formation. It is
analysed the problem of adaptation of foreign lexems in erhonimoneologisms.
Key words:erhonims, erhonimikon, syntactic method of formation, neoerhonim, univerbation.
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ВІРШУВАННЯ С. ВОРОБКЕВИЧА
У статті проаналізовано віршовані твори українського буковинського поета Сидора Воробкевича у
зрізі метрики, ритміки, строфіки та римування. Показано, що в поетичній творчості (1867-1875)
переважають силабічні твори (92 %): (у річищі силабіки поет розвивав 6, 8, 10, 13, 14-складовик). 8%
творів поетової творчості цього періоду є силабо-тонічними. Більшість творів цього періоду є
строфічними. Прослідковуємо 7 типів строф: катрен, 5, 6, 7, 8, 9, 10-рядник. Катрени: ABCB, AbCb,
aBcB, abcb, aabb, 5-рядники характеризуються такими схемами: aaBBa, CdEEd. Схему АbАbССC
знаходимо у 7-ряднику. 9-рядникам притаманне римування за схемою АВCВDFEFC. У творах С.
Воробкевича зазначеного періоду переважають жіночі рими (55 %). У 26 % спостерігаємо чергування
чоловічих і жіночих рим. Чоловічі рими фіксуємо у шести творах.
Точні рими – 89 %; приблизні – 4 %, неточні – 7 %. У 39 % всіх творів рими – точні. Дієслівне
римування знаходимо у 45.5; 25 % прослідковуємо різнограматичне римування.
Ключові слова: версифікація, метрика, ритміка, строфіка, рима, силабічна, силабо-тонічна
системи віршування, ритм.

Постановка проблеми. С. Воробкевич – український
буковинський письменник, композитор, музичнокультурний діяч, православний священик, педагог,
редактор часописів Буковини, художник. Найповніше
талант С. Воробкевича проявився в ліричних віршах, у
яких поет, за словами І. Франка, «розсипає велике
багатство життєвих спостережень, осяяних тихим
блиском щирого, глибокого, людського і народолюбного
чуття» [9, c.114]. Характерними рисами поезії Воробкевича
є мелодійність, близькість до фольклорних джерел.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі
питання життя і творчості поета були об’єктом розгляду
О. Маковея «Загальні замітки про поезії Ізидора
Воробкевича», 1909, І. Франка «До історії коломийкового
розміру»,1983, М. Івасюка «Жайворонок рідного краю»,
1986, М. Юрійчука та П. Никоненка «Сидір Воробкевич:
Життя і творчість», 1903, Б. Мельничука «Літературознавче
і художнє осмислення постаті С. Воробкевича», 2012,
Л. Ковалець «Сидір Воробкевич як об’єкт нового
наукового
спостереження»,
2012,
П. Никоненка
«Буковинський жайвір», 2016. У їхніх дослідженнях
наявні окремі спостереження віршознавчого характеру.
І. Франко у статті «До історії коломийкового
розміру» зазначав: «Коломийковим розміром задля його
легкості та співучості користувалися протягом ХІХ віку
деякі наші поети та буковинці Федькович і оба брати
Воробкевичі» [10, c.233] .
У додатку «Загальні замітки про поезії Сидора
Воробкевича» до видання творів письменника у трьох
томах, О. Маковей стверджував: «Форма єго поезій не
завсїгди нас вдовольняє; на наголоси Українці певно не
згодяться, хоч они народні, уживані на Буковині; рими
часто не всюди добірні (в пісні, правда, не чути так
виразно їх), але з тим всїм мусимо пам’ятати, що се поет
старої школи, а не з новітніх, і що він на свій час та ще
на Буковині дав багато і нового і свіжого і ідейного» [4,
c.407]. Він звертав увагу на те, що «вірш І. Воробкевича

нагадує Шевченка і Куліша, звідки він взяв і строфу,
якої часто уживав: трохеї 3+3, 4+3» [4, c.407]. На нашу
думку, Осип Маковей не зовсім правомірно ототожнював
поетову тонізовану силабіку з силабо-тонічними
формами.
В. Шабліовський звертав увагу на те, що:
«Воробкевич вдало поєднував народнопісенні розміри
(особливо коломийкові) з літературними силаботонічними, використовував невластивий для фольклору
анжамбеман (перенесення рядків) тощо» [11, c.64].
Цікавими
є спостереження П. Никоненка
і
М. Юрійчука щодо версифікаційних особливостей
віршованих творів С. Воробкевича. Вони зазначають:
«Як і в інших творах С. Воробкевича, у цій поезії
[«Рекрути»] поряд з досить відчутним впливом
фольклору помічається потяг автора до форми
літературного
вірша.
Він,
зокрема,
компонує
шестирядкову строфу з неоднаковою кількістю складів у
рядках, а також, взявши за основу десятискладовий
пісенний розмір, чітко фіксує у ньому ритмічні
наголоси. Внаслідок цього у вірші досить виразно
вчувається ритм хорея, місцями іпостасованого стопами
пірихія, рідше – ямба». Інші поезії, як, наприклад, «Чом,
дівчино, не співаєш?», «Марно вік мій упливає», «Ще
дитиною в городі рожу посадила», «Обжинки» тощо за
своєю будовою наближаються до форми астрофічного
вірша. Вони написані переважно коломийковим
розміром, але містять нехарактерні для пісні
«перенесення» (енжамбемани), мають досить виразно
означені ямбічні та хореїчні стопи» [6, c.61]. На нашу
думку, висновки авторів щодо силабо-тонічності
поетової силабіки вимагають статистичної перевірки.
Метрику, ритміку, строфіку та римування розглянула
С. Протасова
у
працях:
«Віршування
Ізидора
Воробкевича 60-х років ХІХ століття» та «Версифікація
Ю. Федьковича і Сидора Воробкевича 70-років ХІХ
століття».
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У статті ставимо за мету розглянути віршування
С. Воробкевича як складову поетики віршованих творів
С. Воробкевича другого періоду творчості (1867-1875).
Виклад основного матеріалу. Щодо метрики і
ритміки, поетичні твори С. Воробкевича 1867-1875 років
витримані у річищі силабічної системи віршування
(92%).
Серед рівноскладових силабічних віршів у поета
фіксуємо шестискладовик, восьми-, десяти-, тринадцятиі чотирнадцятискладовик.
Близько 3% з усіх творів цього періоду
характеризуються ритмом шестискладовика з катренною
схемою 6,6,6,6. ,,Вечірня пісня” (1869), наприклад:
Сонце ся сховало
—UUU—U
за високі гори,
—U—U—U
тихо все дрімає
—U—U—U
луг, дуброва, бори[1, c.85]
UU—U—U
Восьмискладовик автор використовує у поезії
,,Братови моєму” (1869).
Наприклад:
Пам’ятаєш, рідний брате,
UU—U—U—U
Як в садочку ми ся грали,
UU—UUU—U
Горді замки з верболозу
—U—UUU—U
І з ліщини будували? [1, c.77]
UU—UU—U
У ритмі тринадцятискладовика витримані твори
,,Козак Торба” (1871), ,,Монастирська рожа” (1874).
Приклад з твору ,,Козак Торба”:
Ой на славній Україні козак Торба жив;
він не зброю козацькую з собою носив,
а барилку тисовую з добрим вишняком,
хто з ним гарно знав цідити, той став козаком [1, с.323]
—U—UUU—UU— —U—
—U—UU—UUU—UU—
UU—UU—UU—UUU—
—U—U—U—U—UUU—
Для балади ,,Скаменілий богач” (1874) притаманний
ритм тринадцятискладовика зі схемою (7+6)2.
Ритм чотирнадцятискладовика зі схемою (8+6)2
мають твори ,,Драгоманка”(1868), ,,Белізар” (1869). Для
усіх поетових чотирнадцятискладовиків характерна
жіноча цезура:
Босфор стогне, скаженіє, аж сум побирає,
Із-за хмари білолиций лячно виглядає,
Византія горда, славна, з вежами, хрестами
Приоділась, украсилась, мраков, туманами.
Там сім веж у мраці мріє, хвиля їх полоче…
U——UU—UU—UU—U
UU—UUU—U—UUU—U
UU—U—U—U—UUU—U
UU—UUU—U—UUU—U
UU—U—U—U—UUU—U
У п’єсі ,,Гнат Приблуда” (1875) наявний ритм
чотирнадцятискладовика зі схемою (8+6)2. Наприклад:
Гуцулочки-коломийки, хто вас зна співати,
Тому ноги здоймаються, аж гинуть гуляти!
Ой як-же нам не гуляти, - та в гуцулці сила,
Що до тебе, як до меду, липне чорнобрива [1, с.36]
U—UU—U—U—U—U—U
—U—UU—UUU—UU—U
U — U — U U — U U U— U — U
UU—UUU—U—UUU—U

Частка різноскладових силабічних творів складає
74% від загальної кількості, з них 68% урегульовані,
5%– неврегульовані різноскладовими.
Тринадцятискладовики з катренною схемою 8, 5, 8, 5
характерні для поезії ,,Моліться Богу” (1869), що
становить 3% від загальної кількості творів цього
періоду, наприклад:
Як лягаєш спочивати
у вечер трудний,
знов до Бога помолися:
щоб Господь святий
дав ти в мирі ніч проспати,
збудитись здоров,
бо нам Господь в ночи, днині
защита, покров [1, с.88]
UU—UUU—U
U—UU—
UU—UU—U
UU—U—
UU—UUU—U
U—UU—
U—U—U——U
U—UU—
Чотири поезії мають ритм 13-складовика з катренною
схемою 7, 6, 7, 6, що складає 11% від загальної кількості:
,,Перстень” (1868), ,,Збудилась Русь” ,,1869”, ,,На марши”
(1869), ,,Скаменіла богачка” (1869), приклад з поезії ,,На
марши”:
Як сурми, труби грають,
як чути барабан,
то жовнір так веселий,
неначе мосці-пан [1, с.81]
U—U—U—U
U—UUU—
U—UUU—U
U—U—U—
Чотирнадцятискладовик зі схемою 7,5,7,7 простежуємо у
поезії ,,Три круки”(1870):
Ой летіли круки три,
Сіли над Дніпром,
Стали грати ся всі три
Дзьобом і крилом [1, с.322]
—U—U—U—
—UUU—
—U—UUU—
—UUU—
Чотирнадцятискладовик фіксуємо у таких творах:
,,Мов загуло, проминуло”(1869), ,,Рідна мова”(1869),
,,Над ставочком місяць світить” (1869), ,,Вже зайшло за
гори сонце”(1869), ,,Величайте Бога” (1869), ,,Іван з
Путилова”(1870), ,,Ще дитиною в городі” (1870),
,,Прилетіли ластівоньки”(1871), ,,Ставок в долині там
стояв”(1871), ,,Одним доля на сорочку” (1873), що
становить 26% творів. Наведемо приклади:
Мово рідна, слово рідне,
хто вас забуває,
той у грудях не серденько,
тілько камінь має.
Як ту мову мож забути
котрою учила
нас всіх ненька говорити,
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ненька наша мила? [1, с.80]
—U—U—U—U
UUUU—U
U U— U U U — U
—U—U—U
—U—U—U—U
U—UU—U
—U—UUU—U
—U — U — U
Або:
Одним доля на сорочку
Лен пряде дрібненький,
Другим дитя у кориті
Колише маленьке [1, с.99]
U——UUU—U
UU—U—U
UUU—UU—U
U—UU—U
15-складовики засвідчені у творах зі схемою 8,7,8,7,
що становить 5% від загальної кількості: ,,У дуброві над
водою”, ,,Пісня черновецьких паничів з року 1800”
(1871), наприклад:
У дуброві над водою
Там столітній дуб стояв,
Зеленів і красувався,
В синє небо зазирав [1, с.86]
UU—UUU—U
UU—U—U—
UU—UUU—U
—U—UU—
Фіксуємо в автора і приклад сімнадцятискладовика з
катренною схемою 9,8,9,8 ,,Жовняр” (1869) (3%):
Гуділи, гриміли гармати,
Кровавий, горячий був день;
Завзято враги нападали,
Стинали, рубали ся в пень [1, с.318]
U—UU—UU—U
U—UU—UU—
U—UU—U—U
U—UU—UU—
У поезіях ,,Для забави” (1869), ,,Озеро царя”(1869)
маємо ,,чергування” 15-складовика зі схемою 8,7,8,7 та
16-, 14-складовика зі схемою 8,8,7,7 (5%):
Кругом столітній ліс стоїть,
Там озеро видати
Глибоке, чорне, як той гріх,
Аж лячно споминати[1, с.314]
U—U—U—U—
U—UUU—U
U—U—UUU—
U—UUU—U
Комбінації різноскладових урегульованих силабічних
рядків характерні для 13 % творів. ,,Мертвецька нічна
гульня” (1869), - 12, 11, 12, 11, ,,Веснянка” (1869) –
4,4,5,5,4, ,,Чорні хмари ся розплили” (1869) – 8, 6, 8, 6, 8,
8, 8, 8, ,,Небо наша вітчина” (1869) – 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8,
,,Ранок” (1869) – 8, 7, 8, 7, 8, 8, 6. Поліметричними
вважаємо твори ,,Нечай”, ,,Пісні черновецьких панночок
з року 1800”(1871), що становить 5% від загальної
кількості творів цього періоду, характерними є ритми
14-складовика (8, 6, 8,6).
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У десяти розділах поеми ,,Нечай” наявні
рівноскладові та різноскладові (урегульовані і
неврегульовані) силабічні рядки: у І розділі маємо 10складовик з катренною схемою (5+5), 14-складовий вірш
у катренному варіанті зі схемою 12, 10, 12, 10; у ІІ –
схеми 10, 11, 9, 8 та 9, 9, 8, 8; у ІІІ – 9, 8, 9, 8, ІV – 10, 10,
6, 6, 5; V, VІІ, VІІІ – 14-складовий вірш у катренному
варіанті зі схемою (8+6)2; VІ – 6-складовик; ІХ – 6, 6, 8,
6; Х – 5-15.
Будова 8% творів окресленого періоду має силаботонічний характер.
Урегульований Я4343 властивий поезії ,,Заграй, ти
цигане старий” (1870), наприклад:
Заграй, ти Цигане старий,
U—U—UUU—
Такої, як гадаю:
U—U—U—U
І грошей дам, вина ти дам
U—U—U—U—
І всього, що лиш маю; [1, с.93] U—U—U—U
Ритм чотиристопового амфібрахія з жіночою
цезурою після другої стопи характерний для поезії
,,Наша Буковина”(1869), ,,Марійка” (1875).
Приклад з поезії ,,Наша Буковина”:
Де красне смерека і сосна росте,
Де мильше трембіта у вечер гуде,
Де більше пасе ся розкішний товар,
Де висше ся носить орел аж до хмар? [1, с.91].
U—UU—UU—UU—
U—UU—UU—UU—
U—UU—UU—UU—
U—UU—UU—UU—
У поезії ,,Марійка”:
Дитино рідненька, що сталось з тобов?
І днину і нічку долинов, горов
Шукала-м, питала-м. Де-сь була? скажи!
На двоє серденька у грудях не рви [1, с.325]
U—UU—UU—UU—
U—UU—UU—UU—
U—UU—UU—UU—
U—UU—UU—UU—
84% поетичних творів І. Воробкевича цього періоду –
строфічні. З них 79 % монострофічні, різнострофічні
становлять 5%.
Поет використав 6 видів строф (катрен, п’ятирядник,
шестирядник, семирядник, дев’ятирядник, десятирядник).
Серед
монострофічних
творів
переважають
чотирирядкові 68%, з них 50% становлять поезії, які
автор не поділяє на катрени.
Для 55% поезій характерне неповне римування.
Серед них виділяємо такі схеми римування:
АВСВ (26%) – ,,Величайте Бога”, ,,Вечірня пісня”,
,,Над ставочком місяць світить”, ,,Рідна мова”, ,,Мов
загуло, проминуло”, ,,Вже зайшло за гори сонце”,
,,Братови моєму”, ,,Прилетіли ластівоньки”, ,,Ще
дитиною в гроді”, ,,Одним доля на сорочку”:
Прилетіли ластівоньки
А
з далекого краю
В
та співають, літаючи:
С
Витаєм тя, маю! [1, с.95]
В
АbСb (21%) - ,,Мертвецька нічна гульня”, ,,Моліться
Богу”, ,,Збудилась Русь”, ,,Жовняр”, ,,Скаменіла багачка”,
,,Перстень”, ,,На марши”, ,,У дуброві над водою”.
Приклад з поеми ,,Скаменіла багачка”
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У нашій Буковині,
А
Де Черемош тече,
b
Де сосна і смерека
С
Під хмари аж росте,- [1, с.76]
b
аВсВ (3%) - ,,Озеро царя”:
Кругом столітній ліс стоїть,
а
Там озеро видати
В
Глибоке, чорне, як той гріх,
с
Аж лячно споминати [1. с.314]
В
ааbb (8%) представлене у чотирьох віршах, що
становлять 10% від загальної кількості: ,,Скаменілий
богач”, ,,Монастирська рожа”, ,,Марійка”, ,,Козак Торба”:
Дитино рідненька, що сталось з тобов?
а
І днину і нічку долинов, горов
а
Шукала-м, питала-м. Де-сь була? скажи!
b
На двоє серденька у грудях не рви[1, c.325] b
ААВВ (5%),,Драгоманка”, ,,Белізар”:
Босфор стогне, скаженіє, аж сум побирає,
А
Із-за хмари білолиций лячно виглядає,
А
Византія горда, славна, з вежами, хрестами
В
Приоділась, украсилась мраков,
туманами [1, с.319-320]
В
аbсb (5%)- ,,Ставок в долині там стояв”, ,,Три круки”:
Ой летіли круки три
а
Сіли над Дніпром,
b
Стали гратися всі три
с
Дзюбом і крилом[1, с.322]
b
У п’ятиряднику ,,Веснянка” (3%) засвідчено таку
схему римування ааВВа, СdEEd.
Для семирядників (5%) характерні такі схеми
римування: АbAbCCC (,,Ранок”), aabbccD (,,Наша
Буковина”).
Один раз поет вдався до дев’ятирядника.
Дев’ятивіршова строфа з римуванням АВСВDFEFG
характерна для твору ,,Іван з Путилова” (1870).
Несистемне римування фіксуємо у шести творах
(,,Чорні хмари ся розплили”, ,,Для забави”, ,,Небо наша
вітчина”, ,,Нечай”, ,,Заграй, ти Цигане старий”, ,,Пісня
черновецьких панночок з року 1800”).
Характерною ознакою цього періоду є перевага
творів з жіночими римами (55%). Поезії, в яких чоловічі
і жіночі рими чергуються у різній послідовності,
становлять 26%.
Жіноча рима характерна для таких поезій, як
,,Величайте Бога”, ,,Вечірня пісня”, ,,Над ставочком
місяць світить”, ,,Рідна мова”, ,,Мов загуло, проминуло”,
,,Вже зайшло за гори сонце”, ,,Братови моєму”,
,,Прилетіли ластівоньки”, ,,Ще дитиною в гроді”,
,,Одним доля на сорочку”,,Іван з Путилова”,
,,Драгоманка”, ,,Белізар”.
У творах ,,Скаменілий богач”, ,,Монастирська рожа”,
,,Марійка”, ,,Козак Торба”, ,,Ставок в долині там стояв”,
,,Три круки” спостерігаємо чоловічу риму.
Дактилічну риму у творах цього періоду не фіксуємо
жодного разу.
89% поетових рим цього періоду – точні, 7% –
неточні, 4% – приблизні.
39% складають твори, в яких усі рими – точні
(,,Чорні хмари ся розплили”, ,,На марши”, ,,Над
ставочком місяць світить”, ,,Для забави”, ,,Величайте
Бога”, ,,Моліться Богу”, ,,Ранок”, ,,Наша Буковина”,

,,Заграй, ти Цигане старий”, ,,Прилетіли ластівоньки”,
,,Козак Торба”, ,,Три круки”, ,,Мертвецька нічна гульня”).
45.5% поетових рим дієслівні, 25% – різнограматичні.
87% рим цього періоду – бідні, 83% – глибока, 86% –
неповна, що вказує на низький рівень художньої
вишуканості творчості поета. Отже, у творах
С. Воробкевича
(1867-1975)
домінує
силабічне
віршування (92%).
Різноскладові твори
(74%)
превалюють над рівноскладовими (18%). Серед
рівноскладових поет розробляв шестискладовик,
восьми-, десяти-, тринадцяти-, і чотирнадцятискладовик.
Частка строфічних творів (84%) є значно більшою,
ніж не строфічних, хоча часто сам автор на поділяє вірш
на строфи. Для Для 55% поезій характерне неповне
римування зі схемами АВСВ, АbСb, аВсВ. 89% поетових
рим цього періоду – точні, 7% – неточні, 4% – приблизні.
Висновки. У статті проаналізовано віршовані твори
українського буковинського поета Сидора Воробкевича
у зрізі метрики, ритміки, строфіки та римування.
Показано, що в поетичній творчості (1867-1875)
переважають силабічні твори (92 %): (у річищі силабіки
поет розвивав 6, 8, 10, 13, 14-складовик). 8% творів
поетової творчості цього періоду є силабо-тонічними.
Більшість творів цього періоду є строфічними.
Прослідковуємо 7 типів строф: катрен, 5, 6, 7, 8, 9, 10рядник. Катрени: ABCB, AbCb, aBcB, abcb, aabb, 5рядники характеризуються такими схемами: aaBBa,
CdEEd. Схему АbАbССC знаходимо у 7-ряднику. 9рядникам
притаманне
римування
за
схемою
АВCВDFEFC. У творах С. Воробкевича зазначеного
періоду переважають жіночі рими (55 %). У 26 %
спостерігаємо чергування чоловічих і жіночих рим.
Чоловічі рими фіксуємо у шести творах.
Точні рими – 89 %; приблизні – 4 %, неточні – 7 %. У
39 % всіх творів рими – точні. Дієслівне римування
знаходимо у 45.5; 25, % прослідковуємо різнограматичне
римування.
Загалом треба зазначити, що твори С. Воробкевича у
віршуванні не є дуже високоякісними, але деякі його
зразки можуть стати добрим прикладом для
наслідування. Основні параметри тому вказівка. Таким
було віршування С. Воробкевича раннього періоду
творчості. На часі – розгляд поетової версифікації
наступних періодів.
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VERSIFICATION OF S. VOROBKEVYCH’S
The article deals with the Ukrainian writer Bukovinian S.Vorobkevych (1867-1875) and his poetry from the point of view of
metrics, rhythm, rhyme and stanza division. It is shown that in the works of the poet’s second creative period, syllabic
versification (92 %) with the predominance of any syllabic ordered forms dominates (the poet developed 6, 8, 10, 13, 14pattern). The poet created (8 %) within syllabotonics. Most poetic works of S. Vorobkevych of this period have strophic
structure. 7 types of stanzas are registered: quatrain, 5, 6, 7, 8, 9, 10-liners. Among the quatrains we distinguish such scheme
rhymes as: ABCB, AbCb, aBcB, abcb, aabb, 5-liner stanzas are characterized by the following rhyme schemes: aaBBa,
CdEEd. Rhyming АbАbССC is found in 7-liners. The 9-liners rhyme are according to АВCВDFEFC scheme. In S.
Vorobkevych’s verses of this period female rhyme dominates (55 %). In 26 % of poems male and female rhymes are applied
alternatively. Male rhymes are registered in six works.
Accurate rhymes – 89 %; approximate – 4 %, inaccurate – 7 %. In 39 % of all works rhymes are accurate. The share of
verbal rhyming is 45.5; 25, % are rhymes of different parts of speech.
Key words: versification, metrics, rhythmic, strophic, rhyme, syllabic, syllabic-tonic, rhythm.
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СЕМАНТИКА ЕПІТЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ
З КОМПОНЕНТОМ «ЛЮБОВ» У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ
ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
У статті досліджено динаміку семантичних зрушень в епітетних конструкціях з компонентом
«любов» у художньому мовленні Павла Загребельного. З’ясовано, що лексеми з семантикою почуття
любові виконують подвійну граматичну функцію – виступають і атрибутивами, й дистрибутивами.
Проаналізовано епітетні конструкції двох типів. З метою виявлення характерних особливостей ідіостилю
письменника описано корпус мовних асоціацій, пов’язаних із почуттям любові та реалізованих у
художньому мовленні письменника.
Ключові слова: індивідуально-авторська картина світу, епітет, епітетні конструкції, конотація,
мовні асоціації.
Постановка проблеми. Однією з найголовніших у
теорії поетики науковці вважають проблему слова й
образу в художньому мовленні. Образне ускладнення
семантики слова пов’язане з конотованістю авторського
тексту. Під конотацією в сучасному мовознавстві
розуміють додатковий зміст слова, його супутних
семантичних, емоційно-експресивних та стилістичних
відтінків, які накладаються на основне значення,
співвіднесене з денотативним та сигніфікативним
значенням [1, с.28].
Художня мова кожного автора неповторна, вона
вирізняє його серед інших митців. Письменник не тільки
добирає мовні засоби, він мислить ними й тому здатний
витворювати у своїй уяві й викликати в уяві читача
індивідуальні художні образи. У лінгвостилістиці
використовують
поняття індивідуального стилю
письменника, досліджуючи який науковці з’ясовують
роль митців у нормуванні й розвитку літературної мови;
реалізацію можливостей художнього стилю відповідно
до естетичних задумів автора, збагачення виражальних
засобів
загальнонаціональної
мови
окремими
письменниками; естетичний потенціал мовних одиниць.
Цей напрям представлений працями С. Єрмоленко,
В. Калашника, В. Кононенка, Т. Космеди, Л. Мацько,
А. Мойсієнка, О. Муромцевої, Н. Сологуб, Л. Ставицької,
Г. Сюти, В. Ужченка та ін., а також окремими науковими
розвідками.
Ідіостиль
письменника
на
тлі
загальнонаціональної
мови
відображає
його
індивідуальне світобачення та світосприйняття через
окремі специфічні мовні засоби чи оригінальне
авторське
їх
використання.
За
визначенням
С. Єрмоленко,
індивідуальний
стиль
автора – це
«сукупність мовно-виразових засобів, які виконують
естетичну функцію і вирізняють мову окремого
письменника з-поміж інших» [2, с.304]. Прикладом
яскравої індивідуально-мовної манери письменника
може слугувати поетичний стиль Павла Загребельного.
Один із провідних мотивів його творчості – любов –
найбільш особистісне й інтимне з усіх моральних
почуттів, в усі часи була й залишається центральною
темою мистецтва [3, с.79]

Безперечний інтерес для лінгвістики становить
специфіка відтворених у мові асоціацій, пов’язаних з
почуттям любові, яка є невід’ємним компонентом
духовної культури. Мовознавці досліджують експлікацію
почуття любові крізь призму психолінгвістики,
когнітології, концептології, етнолінгвістики (В.Кононенко,
Г. Огаркова), студіюють його лінгвокультурологічну
своєрідність (Л. Гозман, В. Карасик), етносемантику
телеономних концептів любов і щастя (В. Воркачов)
тощо. Але на сьогодні ще немає досліджень вербального
вираження концепту любов, особливостей мовних
асоціацій, пов’язаних із почуттям любові, реалізованих у
художньому мовленні, адже крізь призму вербалізованих
асоціацій формується уявлення про національну мовну та
індивідуально-авторську картини світу.
Отже, метою дослідженння є динаміка семантичних
зрушень в епітетних конструкціях з компонентом любов
у художньому мовленні Павла Загребельного, що дасть
змогу окреслити межі асоціативного поля любов та його
мікрополів (материнська любов, батьківська любов,
любов між чоловіком і жінкою, любов до рідного краю)
та виявити особливості ідіостилю письменника.
Виклад основного матеріалу. З погляду лінгвістики
тексту, асоціації – це актуалізовані у свідомості читача
зв’язки між елементами лексичної структури тексту та
співвідносними з ними явищами дійсності або
свідомості, а також світом інших слів [4, с.14]. Варто
звернути увагу на комплекс умов, які спричинюють
появу асоціацій, оскільки асоціація як зв’язок між
певними об’єктами або явищами ґрунтується на
особистому, суб’єктивному досвіді, що збігається з
досвідом тієї культури, до якої належить мовець. У
зв’язку з цим, важливого значення для вивчення мовної
картини світу Павла Загребельного набуває асоціативне
поле любов. Найскладніші, найсуб’єктивніші образи
художнього мовлення, основані на віддалених асоціаціях
і на поєднанні несумісного, знаходять вираження в
тропеїчних засобах формування індивідуальної мовної
картини світу письменника – епітетних конструкціях,
порівняльних зворотах, метафоричних контекстах.
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Серед мовних одиниць, які формують особливості
ідіостилю письменника, важливе місце посідають
епітетні конструкції. Усі епітетні конструкції, вилучені з
художніх текстів Павла Загребельного, розподіляємо за
двома типами – 1) епітет із семою ’любов’ + означуване
слово; 2) епітет + лексема любов.
У мовному просторі романів Павла Загребельного
для експлікації значення «той (та, ті, те), кого (що)
люблять» актуалізовано епітет улюблений. У ролі
дистрибутів виступають назви осіб за родом діяльності,
родинними зв’язками, соціальним статусом, власні імена
тощо. Наприклад: онук (…випадково стрілою вбитий
був улюблений його онук [5, с.32]); син (…князь
Всеволод, «п’ятимовне чудо», улюблений син Ярослава…
[5, с.12]); жона (…кому б ще міг повірити Сулейман
так, як своїй улюбленій жоні [6: кн.2, с.66]); зять
(Валіде схвально похитувала головою на такі мудрі
слова
свого
улюбленого
зятя
[6: кн.1, с.44]);
Аристотель (…навіть в улюбленого вами Аристотеля
… наводяться поради, як треба купувати рабів і рабинь
[6: кн.1, с.25]); чадо (…був найулюбленішим чадом
великого князя… [5, с.14]); художник (Дож прислав
свого улюбленого художника [6: кн.1, с.83]); рабиня
(…ніби Сулейман народжений не Хафсою, а улюбленою
рабинею Селімовою [6: кн.1, с.70]); поет (Це був
улюблений поет Мехмеда Фатіха і султана Селіма [6:
кн.1, с.227]). Контекстуальна семантика таких сполучень
різнопланова.
Епітет
улюблений,
виступаючи
атрибутивом до цієї групи назв, експлікує значення
«той, кому надають перевагу серед інших; той, кого
люблять більше; дорогий, єдиний, обраний».
У ролі дистрибутів широко представлені назви
будівель, споруд та їх частин, географічних об’єктів:
покої (Він звелів Ібрагіму повечеряти з ним … в
улюблених покоях Фатіха [6: кн.1, с.234]); замок
(Саксонці нарешті добралися й до улюбленого
Генріхового замку Гарцбурга [5, с.96]); бібліотека
(…графиня, знов запросивши її до своєї улюбленої
бібліотеки… [5, с.314]); місто (Може, від радості,
нарешті побачивши своє улюблене місто визволеним [7,
с.87]); стольний город (Кведлінбург перестав бути
улюбленим стольним городом [5, с.62]); столиця
(…ніхто не знав, де він з’явиться перше: у Госларі,
улюбленій столиці його батька, … чи у Вормсі… [5,
с.80]). Поєднання епітета улюблений з цією групою назв
експлікує ознаку локативності (улюблена бібліотека,
улюблений замок, улюблені покої, улюблене місто,
улюблена столиця, улюблений стольний город).
Атрибутив улюблений у мовотворенні П.Загребельного
характеризує сполучуваність з назвами предметів
побуту, хатнього начиння: кухлик (Це кухлик для
товариша Тризе. Його улюблений [7, с.70]); дзеркала
(Від Ібрагіма не лишилося навіть його улюблених
дзеркал [6: кн.2, с.83]); книги (Без улюблених книжок
Совинський страждав [8, с.181]); камені (…видано із
скарбниці великі рубінові сережки й рубіновий перстень
– улюблені камені султанові [6: кн.1, с.106]). Наведені
контексти демонструють реалізацію значення «зв’язок зі
світом матеріальних цінностей, побуту» – улюблені
дзеркала, улюблені книги, улюблений кухлик, улюблені
камені.
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Функцію дистрибутів до епітета улюблений у
поодиноких випадках виконують зооніми: кінь (Їхав на
улюбленому своєму чорному коні в золотій збруї [6: кн.1,
с.114]); тварина (…не продавали тільки кішок, бо це
була улюблена тварина Пророка [6: кн.2, с.24]); назви
предметів і процесів харчування: страва (…перепілки
по-кведлінбурзьки були улюбленою стравою Генріха [5,
с.80]); назви явищ дійсності: тіні (Невже з’явилися
нарешті ваші улюблені тіні [9, с.127]).
Епітетні конструкції другого типу – сполучення
лексеми любов з різними за семантикою означеннями.
Слово любов реалізує в мовотворчості Павла
Загребельного не тільки пряме значення та його
відтінки, а й зазнає трансформації значення, образних
нашарувань, втілюючи філософію поглядів автора.
Контекстуальна
семантика
таких
сполучень
різнопланова.
Епітети до слова любов П. Загребельний добирає як
постійні, традиційні, так і оказіональні. Наприклад,
епітетна конструкція гаряча любов має оригінальне
контекстуальне обрамлення: [Роксолана] прочитала цю
скарбницю ісламу і бачила на одній із сторінок сліди
диму, що виходив із серця Язиджи-оглу від гарячої
любові
до Бога
[6: кн.1, с.214].
Асоціаціативна
трансформація любов – вогонь спричинила метафоричний
ланцюжок книга – сліди диму – дим із серця – серце
гаряче – в серці любов – любов до Бога. Отже, ідеальне
почуття (любов до Бога) у мовотворенні Павла
Загребельного отримало матеріальне вираження (сліди
диму).
Характеризуючи різні типи асоціацій, Ш. Баллі
розмежовує асоціації близькі й віддалені, пояснює, чому
«небо швидше спонукає до роздумів про зірку, хмари,
синє, ніж про шлях або дім» [10, с.154]. Такі асоціації, як
приховані, «неминуче виникають одночасно з уявленням
знака, незалежно від будь-якої ситуації та будь-якого
контексту» [там само, с.151].
У романах Павла Загребельного описи зовнішності чи
внутрішнього психічного стану людини викликають
асоціації з символічними картинами природи, рослинного
й тваринного світу, що знаходить відображення і в
епітетних конструкціях. Використання естетичного
потенціалу символічних образів лексико-семантичної
групи природа представлені номінаціями річка, море,
трава, дерево, хмари. Здавна у слов’ян вода мала
символічне значення, пов’язувала життя й смерть,
уособлювала як добре, життєдайне начало, так і була
дороговказом до смерті, потойбічного світу, горя. Вода –
знак зв’язку між світом живих і світом мертвих. К. Юнг
визначив воду як життєвий символ душі, що перебуває у
темряві, як найчастіше вживаний символ безсвідомого
[11, с.56]. У П. Загребельного закохані, які втратили один
одного, порівнюються з річкою та її берегами: Річка – це
не я, а вона, а я лиш берег, покинутий і безсилий…
[12, с.247].
Важливими
актуалізаторами
певного
семантичного значення виступають епітети (покинутий,
безсилий). Такі характеристики об’єктивно властиві
образу головного героя, але не знаходять відображення в
денотативному значенні слова, асоціюються з іншою
реалією (річкою, берегами). Це підкреслюється більш
широким контекстом: Ця жінка несподівано з’являється,
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майже одразу вмирає, воскресає, щоб знову вмерти і
воскреснути, а я самовбиваюся щоразу, разом з її
зникненням, прикутий навіки до неї і тільки до неї, і не
можу пояснити, збагнути, знати: чому? [12, с.247]. Ще
приклад: Любов – це безмежне тепле море, в якому
купається людство [12, с.325]. Епітети безмежне, тепле
сприймаються як десемантизовані, такі, що вживаються
за традицією. Але, вжитий у складі метафори любов –
море, епітет безмежне підкреслює широту, глибинність
почуттів (ознака, властива одним об’єктам, переноситься
на інші). Натомість символічний образ брудної води,
використання кольоративів темної колірної гами свідчить,
як і в народнопоетичних текстах, про трагічні події
наприкінці твору: [Роман] дивився на брудну, свинцевосіру, мертву воду, а вирушав у пошуках води живої” [12, с.28].
Духовний зв’язок матері й дитини проектується
автором на рівень фізіологічних відчуттів. Материнська
любов характеризується епітетом болісна: Хуррем
любила Мехмеда болісною любов’ю [6: кн.2, с.239], через
те, що сила материнської любові з’єднує її в одне ціле з
її дитиною (болісна любов – любов, яка спричиняє біль).
Характерним для художньої мови Павла Загребельного є
те, що в мовному образі материнської любові питома
вага асоціатів має негативно конотоване значення (до
таких передусім відносимо асоціації з фізичним болем,
стражданнями): …третій син Роксолани мав стати
найбільшою її любов’ю, найбільшим болем, її смертю
[6: кн.2, с.290]. Любов матері до її дитини порівнюється
із краплинами у водному потоці: Чи не пов’язані між
собою невидимо й невловимо, не злиті в єдиний потік
краплини так само, як злита вона тепер із своїм
дитям, з первородком, з сином! [6: кн.1, с.207]. Немає
нещаснішої людини, ніж мати, яка втратила свою
дитину: Султанські діти вмирали одне за одним,
зрозпачена Махідевран рвала на собі волосся, билася од
горя об землю… [6: кн.2, с.156]. Фразеологізми рвала на
собі волосся, билася об землю означають «бути в
розпачі, впадати у відчай» [13, с.144] і передають
надзвичайну силу й неосяжність материнського горя.
Задля підсилення враження від створеного словесного
образу вжито й оказіоналізм зрозпачена. Отже, автор
підкреслює, що материнська любов – почуття не лише
духовне (…валіде до вподоби було все, що миле
синовому серцю [6: кн.1, с.54]), а й фізичне (…злита
вона тепер із своїм дитям [6: кн.1, с.207]).
Характерною
рисою
мовотворчості
Павла
Загребельного є оказіональні утворення, що були
предметом дисертаційного дослідження Т. Юрченко
[14]. Використання епітетних конструкцій також
характеризує
широкий
спектр
індивідуальноавторського атрибутування. Так, у фрагменті …я не
відтручувала по-начальницьки цього підтоптаного
ловеласа, а щоразу провокувала його одним із моїх
загадково-звабливих усміхів [9, с.85] епітетна конструкція
загадково-звабливий реалізує значення ’спокусливий’, а
поєднання в контексті з лексемою ловелас експлікує
семантику «інтимні стосунки».
Найповніше функціонально-стилістичний потенціал у
створенні мовного образу любові П. Загребельний
виражає за допомогою такого прийому, як нанизування
епітетів: …в Ольки були неціловані губи! Є часто ціловані

губи. Є жаждиво ціловані губи. Є просто давно ціловані.
А в неї зовсім неціловані…[15, с.201]. Нанизування
великої кількості різноманітних епітетів створює не
тільки всебічну характеристику за зовнішніми ознаками,
але й ефект надмірності, різнопланову динаміку ознаки,
яка завершується потужним аксіологічним акцентом,
національно конотованим кульмінаційним узагальненням:
І тоді Совинський … ще дужче сп’янів … від цього чуда
природи, від найвищого дару, що падає на чоловіка, мов
манна небесна. Жіночі руки. Округлі голі руки. Пишні голі
руки. Розкішні голі руки. Спокусливі голі руки.
Запаморочливі голі руки. Цнотливі голі руки. … Вбивчі
голі руки. Мудрі голі руки. Звабливі голі руки. Шовковисті
голі руки. Відьомські голі руки. О, Господи, українські голі
руки! [8, с.31].
Висновки. Отже, аналіз епітетних конструкцій,
вилучених із художнього мовлення Павла Загребельного,
дає підставу стверджувати, що в ідіостилі письменника
лексеми з семантикою почуття любові виконують
подвійну граматичну функцію – виступають і
атрибутивами, й дистрибутивами. У сполученні з назвами
осіб за родом діяльності, родинними зв’язками,
соціальним статусом, власними іменами епітет улюблений
експлікує значення «той, кому надають перевагу серед
інших; той, кого люблять більше; дорогий, єдиний,
обраний». Поєднання епітета улюблений з назвами
будівель, споруд та їх частин, географічних об’єктів
експлікує ознаку локативності. Сполучуваність із назвами
предметів побуту, хатнього начиння демонструє
реалізацію значення «зв’язок зі світом матеріальних
цінностей, побуту». Конструкціям другого типу властиве
широке використання індивідуально-авторських епітетів,
надмірне їх нанизування.
Пропоноване дослідження семантичних зрушень в
епітетних конструкціях з компонентом любов є
фрагментом
комплексного
вивчення
лексикосемантичного поля любов у мові творів Павла
Загребельного, що в подальшому може слугувати
комплексному вивченню ідіостилю письменника, а також
дослідженню особливостей мови інших майстрів слова.
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SEMANTICS OF EPITHET CONSTRUCTIONS
WITH THE COMPONENT LOVE IN PAVLO ZAHREBELNIY'S WRITINGS
The article researchs the dynamics of semantic shifts in epithet structures with the component "love" in Pavlo
Zahrebelniy’s writings. It has been found that lexemes with semantics of a sense of love perform a double grammatical
function, they act as attributes and distributions. The epithets of two types of structures have been analyzed. In order to
identify the characteristic features of the idiostyle of the writer, the body of language associations related to the feelings of
love and realized in the writing used in his works has been described.
Key words: individual-author's picture of the world, epithet, epithet structures, linguistic associations.
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NATIONAL SPECIFICS OF LEGAL REGULATION
AND LAW APPLICATION REGARDING COOPERATION
OF THE STATE AUTHORITIES AND CIVIL SOCIETY
IN ORDER TO OPPRESS CORRUPTION WITHIN UKRAINE
Due to insufficient conditions of corruption oppression within Ukraine it is urgent to develop up-to-date and
moderate legal system in order to improve regulatory sufficiency in the field. Yet practical aspects of the law
application showed high dependence of it’s effectiveness on the cooperation of the state authorities and civil society.
General scientific methodology and special methods of legal science have to be applied in the case. Still it is urgent
to disclose modern tribulations of the legal regulatory effectiveness concerning corruption oppression in order to
apply adequate changes to legal system.
Key words: civil society, corruption, law application, legal regulation, state authorities.
Our swords all have melted in stoves,
We’ve skyscrapers instead of the castles,
There’s no honor code in our laws
And no sense in hustles and bustles.
Sofiya Kostytska
(«The Remnants of the Magnificent Era») [1, p.157].

Problem statement. Legal regulation and law application
within Ukraine is highly influenced by different trends in
social relations. Therefore law itself has to be an effective
mean for social relations’ regulation. In case of the lack in
communication and gaps in cooperation of the state authorities
and civil society as it still preserves in Ukraine since collapse
of the Soviet Union there occurs the wide range of
opportunities for different abuses of law and grows of
corruption rates within country. As far as such situation stays
unchanged corruption becomes general vulnerability of the
state causing different damages to the country and society.
So far changes in the outlined field were related to the
law itself but in the meantime it is obvious that social
relations have two major points of influence:
1. Public that is regulated by law and heavily depends on
the pressure and power of the state.
2. Private or individual that highly depends on the
personal preferences of the people within civil society. Same
refers to individuals holding positions within state
authorities (or «state bodies»).
As far as actual regulatory elements are not apprehended
in their connection and not adequately applied to social
relations with naturally legal means (in the view of peoples’
morally based goals) law itself will stay ineffective as the
measure of social regulatory activity making civil society
and state vulnerable to treacherous influence.
The aim of the work is to disclose some possible ways to
change legal regulations in order to improve cooperation of the
state authorities and civil society so to make legal oppression of
corruption within state more effective relatively.

Results of research. Considering current conditions
within Ukrainian state it is highly urgent to scientifically
review practical aspects of corruption oppression legal
regulation. At the basic level it should be recognized that
legal regulation and law application regarding cooperation of
the state authorities and civil society in order to oppress
corruption is an inevitable part of the state security system.
First of all it is needed to outline some general traits of
national security: «there should be no any gap-sectors in the
field of security and defense. State administration is carried
out regarding the named goal: the external and internal
political (military-political) situation is estimated; national
interests are formulated; milestones are set to be achieved
and decisions are made to ensure achievement of the set
goals. Decision-making process begins with the formation of
concepts (doctrines) that may be practically applied: national
security strategy, defense strategy, military security strategy.
Thus just after that strategic planning is conducted (longterm, medium-term, short-term), during this period, the
overall strategy plan is detailed considering separate
components that ensure the achievement of a certain goal of
national security. In the meantime, each national security
objective estimation degree control function is conducted by
the relevant security and defense sector» [2, p.4]. This
overview gives us explanation of some corruption
oppression system issues.
In the outlined context we need to consider relevant
definitions: legal regulation and law application.
Legal regulation should be recognized as the number of
laws and specific norms of other different laws (within
sectoral legislation) that in their complexity form an
effective system to cause influence on social relations and
form an adequate instrument that resemble actual traits of
such relations in order to suffice moral and humanitarian
requirements.
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Law application within this research is viewed as the
number of actions taken by legally recognized and specially
empowered subjects in order to suffice needs for adequate
legal regulation and individuals’ righteous coexistence
formed by peoples’ legal needs and evolution.
Regarding such definitions it is needed to outline that state
bodies empowered to provide law application are not always
abiding legal requirements that are set in order to make their
functioning sufficient. In such case civil society (in it’s
general meaning) is making applicable activity in order to
control different branches of the state power. In case if there is
the lack in such activity the whole society may face different
problems with the power abuse by state officials as it is often
happens outside of the so-called «highly developed
countries». Thus the main work in the field of oppression of
different state power abuses has to be done by so-called «nongovernmental sector». Yet such activities if not taken may
provide to authorities of different branches of the state power
a huge field for illegitimate actions.
As far as political corruption may form the basis for
instatement of the corruption system in the country (still due
to globalization we may face already existing international
corruption system as the number of illegal and semi-legal
bodies providing services for corrupt activities globally) civil
society may provide sufficient countermeasures: «public
organizations can hold the authorities accountable to society
through the implementation of various activities related to
increased transparency and openness of power, which could
force the authorities to publicly justify their decisions and
actions» [3, p.84].
Corruption within state turns out to become one of the key
measures for undermining of civil society’s values,
involvement of officials into illegal activities, actualization of
opportunities to suffice their needs and as the result for turning
country into an object of foreign manipulation (and into
resource base for involved foreign parties): «dissatisfaction
with the prevalence of corruption does not exclude high
estimations of its functionality, which gives rise to
discrepancy between value orientations and behavior» [4,
p.214].
Analysis of Ukrainian legislation that was worked-out by
I.M. Bernazjuk considering problem of «Civil Society
Institution as the Subject of Corruption Prevention» [5, p.4647] is still applicable regarding this research as well. Still
considering international legislation that may be applied in
Ukraine it is needed to outline some special traits regarding
such legal acts as:
1. Code of Good Practice for Civil Participation in the
Decision-Making Process CONF/PLE (2009) CODE1
adopted by the Conference of INGOs on 1 October 2009 [6].
2. International Convention on Access to Information,
Public Participation in Decision-Making and Access to
Justice in Environmental Matters done at Aarhus, Denmark,
on 25 June 1998 [7].
3. Recommendation of the Committee of Ministers to
member states on the participation of citizens in local public
life adopted by the Council of Europe Committee of
Ministers on 6 December, 2001 Rec (2001) 19 [8].
4. United Nations Convention against Corruption
adopted by the United Nations General Assembly resolution
58/4 on 31 October 2003 [9] etc.
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As far as legal acts are targeting groups of social
relations actual application of such regulations is provided
through actions done by individual applicants and in some
cases there is no worked out model of social relations of
involved parties. If individual (and regional) specifics are
not considered it may turn out to be the factor that lowers
effectiveness of legal regulation. If such factor is not taken
into consideration there is lower probability of the effective
law application. Therefore it is needed to reconsider the
model of objective social relations that should be
distinguished as the goal. Also here it is obvious that Russiasupported corruption system in Eastern Europe in it’s
widespread is one of the key points of the existence of many
representatives of some local elites. Still threats caused by
such system (including so-called «state interests») may be
opposed by civil society that stays in it’s embryo state since
the collapse of the Soviet Union. Some sporadic initiatives
and local successes of citizens in the field still may be
oppressed by corruption system if no adequate support is
provided (as far as it is observed within Ukraine). Contrary
to essentially illicit actions civil society with its «units» may
provide opportunities for effective oppression of corruption
system and other harmful trends: «V.A. Gallston points out
that voluntary associations are forming foci against tyranny
and oppression; they are reducing dangers of anomie and
strengthening social connections; instilling the habits of
social activeness; helping to shape public opinion; they are
providing means for non-instrumental manifestation of
moral convictions as norms proposed for society; they offer
groups of citizens sufficient opportunities to carry out
important social work in the process of collective actions
outside of the government control» [10, p.118]. One of the
threatening trends was outlined by V.V. Frančuk: «socially
dangerous acts of economic orientation cause significant
damage not only to the Ukrainian economy and the wellbeing of the population, but also become the ground for
activities of the organized crime, which leads to an increase
in the corruption of the state apparatus and law enforcement
agencies» [11, p.13]. In the meantime if there is no support
to civil society in Ukraine and no further increase of the
citizens’ involvement in public affairs it may cause further
collapse of the state from within. Related trends are observed
due to malpractices that started to surface due to functioning
of the new Ukrainian police and those existing threw years
within judiciary system. Therefore effective means of such
involvement still are not really functional due to opposition
of different state authorities holding their offices for a long
time (some of those even since Soviet Union collapse).
Therefore researchers of the European Center for Not-forprofit Law highly recommend that there should be effective
communication between state and civil society: «providing
feedback to the participants increases trust and strengthens
engagement. It also encourages the public to be more
committed and take part in future processes» [12, p.47].
Despite special legal regulation of the issue state authorities
often practice so-called «sign-off papers» providing general
information in order to suffice legal requirements and terms
but still not giving real overview on details of the legal
issues yet abusing their rights as position-holders.
Due to results of research provided by A.V. Mykytčyk
who studied the main directions within observed field there
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was outlined that: «іt is important that only simultaneous
work in certain directions of anticorruption policy, which
should be developed in the first place will bring desired
result». Some of the key destinations here may be checked
threw specific documents like (still it may be implemented
within Ukraine as well) those relevant to international nongovernmental organizations (further – INGOs): «The INGO
Accountability Charter is a statement of principles that
promote transparency and accountability both internally and
externally through a number of provisions that cover issues
such as respect of human rights, political and financial
independence, responsible advocacy, participatory and
effective programmes, non-discrimination, transparency in
reporting activities, accuracy of information, good
governance, professional and ethical fundraising» [14, p.19].
Such principles are of practical value for governmental
authorities (presuming positive attitude to state and strategic
vision), local NGOs and INGOs both.
M.H. Hordijenko and F.M. Medvidʹ have outlined
another trait that is important for creation of effective legal
regulation within Ukraine in order to oppress corruption:
«the starting point of the innovative thinking formation is the
revision of paternalistic consciousness and slave psychology
of Ukrainian citizens. Today, we must overcome not just the
external aggression of neo-imperial Russia, but internal
inferiority complex as well» [15, p.134]. Thus legal
regulations should be relevant and applicable to social
relations they are aimed to influence. Therefore if state
authorities are not abiding law common citizens are not
always willing to react and to influence explicit unjust
trends. Other problem in the field is quite general knowledge
of legal regulations and requirements in society and thus it
caused increased request for different legal consulting units
(private consultants, legal «clinics», lawyers etc). Therefore
illegal practices of state officials are still present in social
relations yet caused by instated trend to achieve private
goals even despite damages to the state, country, society and
citizens. That is why citizen society is not often recognized
as sufficient partner in the area of state services (including
modern Ukrainian police that is trying to block relevant
initiatives according to information provided by the Peoples’
deputy of Ukraine Boryslav Bereza to his voters). Still
special legal acts regulating cooperation between civil
society and state authorities in different fields are urgent to
be worked out in the short period of time in order to block
illicit initiatives of some state authorities (still holding their
positions with influence) and foreign parties interested in
preservation of corrupt practices within state.
Conclusions. Modern tribulations of the legal regulatory
effectiveness concerning corruption oppression within
Ukraine are often influenced by different trends that are
external to the law. Still such trends have to be considered
while creating relevant legal regulation in order to provide
sufficient law application and to apply adequate changes to
the legal system in whole. Citizens of Ukraine are highly
vulnerable to different changes therefore they were often
influenced by corrupt practices of the state authorities. Legal
regulation and law application in their unity have to become
an effective measure to ensure real opportunities of common
citizens to influence widespread corruption and to deprave
key office holders of their positions (considering all three

branches of the state power) so to oppress corruption system
(within Ukraine) that has instated since the downfall of the
Soviet Union in those countries still affected by Russian
influence at different levels in Eastern Europe and Asia both.
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ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ЗАДЛЯ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
Через неналежні умови щодо подолання корупції в Україні нагальною є проблема розвитку сучасної і внутрішньо
узгодженої правової системи з метою поліпшення практичної дієвості нормативно-правового регулювання. Проте
деякі аспекти застосування законодавства засвідчують високу залежність його ефективності від співпраці органів
державної влади і громадянського суспільства. У контексті цього дослідження застосовано загальну наукову
методологію і спеціальні методи юридичної науки. Нагальним лишається виявлення недоліків нормативно-правового
регулювання щодо подолання корупції задля внесення відповідних коректив до правової системи.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Определены основные проблемы получения законодательно установленных видов социальной защиты
пожилыми людьми, проживающими в сельской и поселковой местности. Доказано, что с внедрением
децентрализации и реформы государственного управления, лица преклонного возраста, проживающие на
территории села или поселка смогут получать социальную защиту в территориальной общине, органы
местного самоуправления получат финансово-экономическую автономию, что в свою очередь даст им
право самостоятельно решать вопросы об установлении дополнительных социальных гарантий, а также
о целесообразности функционирования учреждений социального обслуживания престарелых.
Ключевые слова: социальная защита; лица преклонного возраста; пожилые люди; централизация;
децентрализация; государственное управление; социальное обслуживание; социальные учреждения.
Постановка проблемы. В Конституции Украины
провозглашается путь построения гражданского,
правового, суверенного и демократического общества. В
части первой статьи 46 Основного Закона закреплено
право граждан на социальную защиту, включающее
право на обеспечение их в случае полной, частичной или
временной потери трудоспособности, потери кормильца,
безработицы по независящим от них обстоятельствам, а
также в старости и в других случаях, предусмотренных
законом [1].
Уровень и качество социальной защиты населения,
подвергшихся
воздействию
такого
неизбежного
социального риска как «старость», является наглядным
показателем толерантности общества, отражением
политической стабильности и финансово-экономического
положення государства.
За последние годы Украина достигла определенных
положительных изменений в сфере социальной защиты
лиц преклонного возраста. На данный момент
наблюдается переориентация стратегии государственной
политики социальной защиты в отношении пожилых
граждан от исключительно материального обеспечения
к
созданию
возможностей
и
условий
для
беспрепятственного
удовлетворения
собственных
жизненных, физических и духовных потребностей.
В то же время, нарезной проблемой для лиц
преклонного возраста, проживающих в сельской и
поселковой
местности,
является
получение
законодательно установленных видов социальной защиты
из-за
территориальной
отдаленности
субъектапоставщика вышеупомянутого. Согласно с Конституцией
Украины, систему административно-территориального
устройства Украины составляют: Автономная Республика
Крым, области, районы, города, районы в городах,
поселки и села [1]. Так, пожилой человек, фактически
проживающий на территории села или поселка и
имеющий право на получение пенсии, государственной
социальной помощи, льгот, субсидии на возмещение
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и
иных социальных гарантий, должен осуществить
обращение для получения вышеуказанного в Управление

социальной
защиты
районных
государственных
администраций, которые непосредственно расположено в
районном центре, что значительно усложняет механизм
получения социальных выплат.
Цель статьи – проанализировать систему социальной
защиты лиц преклонного возраста в условиях
децентрализации.
Изложение основного материала. К государственным
институтам социальной сферы в части социального
обслуживания граждан пожилого возраста, которые не
способны к самообслуживанию и нуждаются в
социальной поддержке и / или постоянной посторонней
помощи в случае нарушения их жизнедеятельности в
связи со старостью, следует отнести территориальные
центры социального обслуживания (предоставления
социальных услуг), которые образуются на таких
администативно-территориальных единицах – районах,
городах и районах в городах для социального
обслуживания. Дополнительно, в случае необходимости,
территориальный центр может создать рабочие места
для социальных работников для предоставления
социальных услуг по месту жительства лиц преклонного
возраста в сельских населенных пунктах [2]. При этом
другие вышеупомянутые структурные подразделения на
уровне сельской и поселковой общины – отсутствуют.
Это объясняется тем, что сеть социальных
учреждений в Украине создавалась в условиях старой
системы, в основе которой были заложены идеи
коллективного воспитания и коллективной защиты. В
связи с тем, что формирование сети социальных служб,
учреждений происходит централизовано, качество и
объем социальных услуг ориентированы преимущественно на финансовые возможности бюджета, а не
потребности населения. Получатели услуг и их
представители не привлекаются к планированию, оценке
и контролю за качеством предоставляемых услуг. На
данный момент не применяются методики проведения
оценки потребности в услугах как на уровне
территориальной единицы, так и на уровне учреждения
[3, с.98]. Чрезмерная централизация и государственная
монополизация в свою очередь привели к тому, что лицо
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пожилого возраста, фактически проживающее на
территории села или поселка и требующее из-за
определенных жизненных обстоятельств или по
состоянию здоровья стационарной или полустационарной помощи, может получить социальные услуги
только на уровне соответственного района, города или
области, а не конкретной общины. В связи с этим,
многие пожилые граждане остаются неохваченными
социальным обслуживанием через территориальную
удаленность структурных подразделений территориальных
центров.
Кроме того, в Украине подавляющее большинство
таких стационарных социальных учреждений для
обслуживания пожилых людей, как гериатрические
пансионаты, психоневрологические интернаты и т.д.
территориально функционируют на уровне области.
Устройство в них лиц преклонного возраста в
определенной степени ограничивает общение последних
с детьми и внуками через территориальную
отдаленность указанных учреждений. При этом,
специальные жилые дома для ветеранов войны и труда,
пенсионеров и инвалидов, а также дома-интернаты и
стационарные отделения с небольшой численностью
проживающих являются стационарными социальнообслуживающими учреждениями, которые функционируют
непосредственно в территориальной общине, где
социальные услуги предоставляются максимально
приближенно к месту жительства пожилого человека,
что способствует поддержанию родственных связей,
однако лишь единичные общины являются финансово
состоятельными по содержанию таких заведений.
Вышеуказанное свидетельствует о необходимости
создания такого механизма, который позволял бы
решать вопрос о жизнеобеспечении пожилых людей
непосредственно
на
местах
или
максимально
приближенно к месту их привычного жительства.
Отдельного
внимания
заслуживают
вопросы
механизмов финансирования социального обслуживания
в Украине. На данный момент бюджетные средства
направляются
на
содержание
государственных
социальных учреждений, а не на потребности
получателей социальных услуг. Финансирование
учреждений стационарного типа осуществляется в
расчете на одного человека, а не на конкретную услугу
потребителя, т.е. практически никто серьезно не
занимается оценкой того, какие именно социальные
услуги нужны в определенном регионе и в каком
количестве, а делать такую оценку необходимо, к тому
же с определенной периодичностью, чтобы вносить
необходимые коррективы, когда ситуация меняется [4].
Из-за отсутствия стратегического планирования и
оценки
реальных
потребностей,
на
практике
наблюдается дисбаланс между услугами, которые
фактически предоставляются лицам преклонного
возраста в учреждениях стационарного типа, а также
реальными потребностями данной категории граждан.
Кроме
этого,
государственные
социальные
учреждения, в части их финансирования, достаточно
зависимы от центра, в частности от профильных
министерств
и
других
центральных
органов
исполнительной власти, которым непосредственно
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подконтрольны и подчинены. У органов местного
самоуправления, которые лучше осведомлены в
насущных проблемах государственных социальных
учреждений
на
конкретной
административнотерриториальной единицей, фактически отсутствует
автономия по их финансированию, поскольку расходы
на предоставление социальных услуг в местных
бюджетах отдельным пунктом не предусмотрены.
Таким образом, на основании проведенного нами
анализа, можем выделить следующие существенные
пробелы в части жизнеобеспечения лиц преклонного
возраста в Украине:
– чрезмерная централизация и отсутствие на уровне
села
и
поселка
субъектов,
предоставляющих
социальную защиту, в связи с чем, многие пожилые
люди остаются неохваченными социальной защитой или
имеет место осложнения в получении указанного;
– не совершенство механизмов финансирования
государственных социальных учреждений, оказывающих
социальные услуги пожилым людям, в частности имеет
место финансирование учреждений, а не конкретных
потребностей социальных услуг.
Вышеупомянутое дает основания утверждать, что
существующая модель реализации государственной
политики в сфере социальной защиты лиц преклонного
возраста не надлежащим образом соответствует их
жизненно-насущным потребностям, а также затрудняет
или делает невозможным получение пожилыми людьми
законодательно установленных социальных гарантий.
Указанные вызовы выдвигают новые требования к
государственным
органам
власти
и
местного
самоуправлении, в частности актуализируют вопрос о
совершенствовании
организационных
механизмов
социальной защиты лиц преклонного возраста.
Опыт многих стран мира, которые перешли к
демократической организации общества, доказывает,
что процесс перехода сопровождался чрезвычайно
тяжелым поиском таких вариантов управления
учреждениями социальной сферы, которые наиболее
эффективно обеспечивали бы для органов власти
центрального уровня поддержку со стороны местных
органов власти и местных общин. Этим странам
приходилось отказываться от централизованного
управления всей сетью учреждений социальной сферы и
передавать ответственность за эффективность их
функционирования местным органам управления.
Поэтому децентрализация является наиболее очевидным
и надежным средством переноса политический дебатов о
качестве социальных услуг, гарантируемых государством, на
низшие уровни управления [5].
Научное сообщество констатирует, что Украина
является одной из самых централизованных государств
Европы, а система регионального управления только
находится на пути реального становления [6, с.307].
Учитывая это обстоятельство, В.Б.Гройсман подчеркивает,
что в Украине существует настоятельная необходимость
предоставить местным общинам реальные полномочия
для решения многих местных проблем, которые не
решаются из-за несовершенной системы сотрудничества
между администрациями разных уровней и местными
советами [7, с.235]. В связи с этим усиливается роль
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государства как политического института, который
должен предусмотреть и упорядочить процессы
жизнеобеспечения уязвимых категорий граждан.
Современный этап развития украинского государства
характеризируется значительными реформами во всех
сферах общественной жизни. Процессы европейской и
евроатлантической интеграции должны сопровождаться
демократизацией власти, направленной на укрепление
управления на всех уровнях, а также стимулированием
социально-экономической
независимости
каждой
административно-территориальной единицы.
Положительным
шагом
для
достижения
вышеуказанного является подписание Президентом
Украины Указа «О стратегии устойчивого развития
«Украина – 2020»» [8]. Данный документ предусматривает
реализацию 62-х реформ и программ развития
государства в рамках следующих четырех векторов
движения: вектор развития, вектор безопасности, вектор
ответственности и вектор гордости. Так, составляющей
вектора ответственности является децентрализация и
реформа государственного управления. Целью реформы
государственного управления, согласно Стратегии,
является построение прозрачной системы государственного управления, создание профессионального
института государственной службы, обеспечение ее
эффективности. Результатом внедрения реформы
должно стать создание эффективной, прозрачной,
открытой и гибкой структуры публичной администрации
с
применением
новейших
информационнокоммуникативных технологий (е-управления), которая
способна производить и реализовывать целостную
государственную
политику,
направленную
на
общественное стабильное развитие и адекватное
реагирование на внутренние и внешние вызовы [8].
Целью политики в сфере децентрализации является
уход от централизованной модели управления в
государстве,
обеспечение
способности
местного
самоуправления и построение эффективной системы
территориальной организации власти в Украине,
реализация в полной мере положений Европейской
хартии
местного
самоуправления,
принципов
субсидиарности,
вездесущности
и
финансовой
самодостаточности местного самоуправления [8].
Внедрение вышеуказанного документа приводит к
трансформации существующей системы государственного
управления, в частности, к сужению управленческих
функций центра и расширению их на местах –
соответствующих
административно-территориальных
единицах. Суть данной реформы заключается в
предоставлении автономии территориальной общине
самостоятельно решать свои проблемы. Реализация этих
реформ предусматривает внесение соответствующих
изменений в Конституцию Украины и ряд нормативноправовых актов.
В перспективе предусматривается трансформация
местных государственных администраций в новые, как
для украинской практики, так и науки государственное
управление, учреждения – перфекты. Данные органы
будут функционировать на уровне района и области,
осуществляя контрольно-надзорную и координационную
функции
за
деятельностью
органов
местного

самоуправления. Последние будут представлены через
трехуровневую систему управления – областная и
районная, а также совет общины, которые через
исполнительные
комитеты
будут
реализовывать
решения соответствующих советов. Таким образом,
управление в регионах будут осуществлять субъекты,
избранные в результате местных выборов.
Выше проведенный анализ реформы децентрализации
и местного самоуправления, теоретически дает основания
полагать о следующих положительных аспектах в части
жизнеобеспечения пожилых людей в Украине:
во-первых, лица преклонного возраста, проживающие
на территории села или поселка смогут получать
социальную защиту в территориальной общине;
во-вторых, органы местного самоуправления получат
финансово-экономическую автономию, что в свою
очередь дает право последним самостоятельно решать
вопрос об установлении дополнительных социальных
гарантий, целесообразности функционирования учреждений
социального обслуживания престарелых и т.д., исходя с
демографической структуры населения конкретной
административно-территориальной единицы.
В
большинстве
развитых
стран
процесс
децентрализации осуществляется трема взаимодополняющими
способами:
активное
привлечение
общественного влияния на решение социальных проблем;
усиление роли местных органов управления социальным
сектором в принятии соответствующих решений о начале
организационно-экономический
изменений;
рост
автономии заведений социального сектора в управлении
их финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами
[5]. Сейчас Украина находится в поиске оптимальных
путей внедрения децентрализации государственного
управления, в частности в сфере социальной защиты лиц
преклонного возраста, отвечающих ее национальным
традициям, административно-территориальному устройству,
а также реальным потребностям вышеуказанной
категории граждан.
Выводы. Таким образом, в рамках реализации
децентрализации
и
реформы
государственного
управления,
в
Украине
формируется
новая
самоуправляющая модель государственного управления
системой социальной защиты, ее базисной основой
является территориальная община, которая самостоятельно
решает свои проблемы, в том числе относительно
жизнеобеспечения лиц преклонного возраста.
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SOCIAL PROTECTION OF AGE PERSONS UNDER DECENTRALIZATION CONDITIONS
The main problems of obtaining legally established organizational and legal forms of social protection for elderly people
living in rural and settlement areas are identified. It has been proved that with the introduction of decentralization and public
administration reform, elderly people living on the territory of a village or settlement will be able to receive organizational
and legal forms of social protection in the territorial community, as well as local self-government bodies will receive financial
and economic autonomy, which in turn will give them the right independently solve questions about the establishment of
additional social guarantees, the expediency of the functioning of social care institutions for the elderly.
Key words: social protection; persons of advanced age; aged people; centralization; decentralization; public
administration; social services; social institutions.
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МОТИВАЦІЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті проаналізовано проблеми та перспективи мотивації у сфері державної служби України.
Здійснено аналіз еволюції концепцій і теорій мотивації, заснованих на потребах, інтересах, мотивах і
стимулах, запропоновано взяти із них все найкраще для використання в сучасних умовах розвитку
українського суспільства. Досліджено сучасний стан мотивації державних службовців та її нормативноправове забезпечення. Зазначено перелік дій держави для мотивації та залучення молоді до державної
служби в Україні.
Ключові слова: державна служба України, мотивація, персонал державної служби, ефективність
управління персоналом.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
українського суспільства, а особливо в умовах
політичної
та
економічної
кризи,
актуальним
залишається ефективність і результативність державного
управління, що в свою чергу залежить від професійності,
компетентності, чесності формування та реалізації
державної кадрової політики. Державна служба в
Україні може набувати нового якісного обличчя лише за
умови залучення до її лав молодих кваліфікованих
працівників. У цьому контексті важливе значення має
розвиток мотиваційного механізму ефективної праці
персоналу у сфері державної служби.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання мотивації
державних службовців у системі державного управління
та державної служби, зокрема мотивації державних
службовців як чинника підвищення ефективності їх
діяльності,
досліджують
вітчизняні
науковці
Н. Артеменко [1], В. Бондар [2], Л. Воронько [3],
Н. Гончарук [4], С. Загороднюк [5], В. Малиновський
[6], Ю. Молчанова [7], В. Олуйко [8], Т. Пахомова [910], В. Плугова [11] та ін.
Метою статті є дослідження проблеми мотивації
персоналу у сфері державної служби, обґрунтування
необхідності розвитку мотиваційного
механізму
ефективної праці персоналу у сфері державної служби.
Виклад основного матеріалу. Для ефективного
використання персоналу державної служби важливе
значення має його мотивація. У літературі є багато
визначень поняття «мотивація», однак всі вони
визначають процес, що відбувається всередині людини і
спонукає до дії, змушуючи її поводитися в конкретній
ситуації певним чином. Поведінка особистості, як
правило, спрямовується її найсильнішою в даний
момент потребою, яку вона прагне задовольнити,
активізуючи при цьому всю свою енергію і можливості.
Мотивація є важливою функцією державного
управління, без якої неможлива ефективна діяльність
персоналу державної служби. Це пов’язано з тим, що
основою діяльності й поведінки кожного державного

службовця є певні мотиви: внутрішні цінності, інтереси,
прагнення, що дозволяє пояснити їх поведінку і
особливості впливу на нього. Персонал державної
служби можливо примусити до виконання закріплених
за ним функцій і обов’язків, посадових інструкцій,
певної ділянки роботи, однак примусове виконання
покладених обов’язків, рішень керівників має певні межі
і не дає бажаних результатів. І навпаки, використання
мотиваційного механізму ефективної праці кожного
державного службовця, мотиваційних регуляторів,
урахування психологічних особливостей людини дає
можливість повною мірою використати і розвинути його
здібності щодо досягнення високих, ефективних
результатів праці. Саме тому мотивація має важливе
значення для ефективного використання персоналу
державної служби.
У сучасній теорії управління мотивація трактується
як процес пробудження людей для досягнення цілей
організації. Якщо розглядати мотивацію як процес, як
послідовні дії, то вона складається із створення
регулюючих умов, що знімають невизначеність у
трудових відносинах для керівників і працівників, і
виконання відповідно до цих умов простих процедур
контролю і обліку результатів праці в процесі
управління [12, c.198].
Під
мотивацією
потрібно
розуміти
процес
пробудження людини за допомогою внутрішньо
особистісних і зовнішніх факторів до певної діяльності,
спрямованої на досягнення індивідуальних і загальних
цілей [13, с.166].
Мотивація має подвійний характер: з одного боку
вона є проявом зовнішнього впливу по відношенню до
індивіда, а з іншого – використовуються внутрішні
«поштовхи». Крім того, мотивація виступає як одна із
функцій управління і як пробуджуюча сила [13 с.166].
Єгоршин А.П. визначає мотивацію як пробудження
людини до діяльності для досягнення цілей. Вплив
мотивації на поведінку людини залежить від багатьох
факторів, він дуже індивідуальний і може мінятись під
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впливом мотивів і зворотного зв’язку з діяльністю
людини [14, с.234].
Дещо інше визначення мотивації дає Лукашевич В.В.
На його думку, мотивація – це пробудження людини до
дії для досягнення нею особистих цілей і цілей
організації. Для того, щоб здійснити мотивацію,
необхідно визначити потреби працівників і очікувану
ними винагороду. Потреби – це фізіологічне або
психологічне сприйняття людиною недоліку в чомунебудь. Винагорода – все те, що людина вважає для себе
цінним [15, с.175]. Деякі автори визначають мотивацію
як таку рушійну силу, що ґрунтується на задоволенні
певних потреб, примушуючи людину діяти з
максимальними зусиллями для досягнення особистих
або організаційних цілей. При реалізації і формуванні
мотивів слід ураховувати три ключові поняття змісту
мотивації:
зусилля,
індивідуальні
потреби
та
організаційні цілі [16, с.166].
Для розуміння системи мотивації, що застосовується
до державних службовців, слід розглянути Закон
України «Про державну службу» і визначити методи
мотивації, а саме це:
– просування по службі та побудова службової
кар’єри (система рангів);
– навчання і підвищення кваліфікації (постійно, не
рідше 1 разу на 5 років);
– заохочення за сумлінну працю (грошова винагорода);
– щорічна додаткова відпустка;
– соціально-побутове забезпечення;
– пенсійне забезпечення та грошова допомога [17].
Ці методи діють в реальному житті, проте виконуються
не досконало, наприклад у пункті зазначеного закону
про соціально-побутове забезпечення визначено, що
«державні службовці забезпечуються житлом у
встановленому порядку з державного фонду, державні
службовці та члени їх сімей, які проживають разом з
ними мають право користуватися безоплатним
медичним обслуговуванням у державних закладах
охорони здоров’я» [17].
У реальному житті кожен держслужбовець не
забезпечується житлом, існує велика черга, яка
просувається дуже повільно. Стосовно медичного
обслуговування, то тут теж службовці ніяких гарантій не
отримують. Також у Законі України «Про державну
службу» визначено, що «Оплата праці державних
службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні
умови для незалежного виконання службових
обов’язків,
сприяти
укомплектуванню
апарату
державних органів компетентними і досвідченими
кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну
працю» [17].
Заробітна плата державного службовця складається з
посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки
за вислугу років на державній службі та інших надбавок
[17]. Виходячи з цього зрозуміло, що достойну заробітну
оплату праці мають працівники першої та другої
категорії (6-1 ранг), тобто це керівний склад, вони мають
певний досвід, вони певним чином реалізувалися, мають
сформовану сім’ю, проте працівники категорії «В» (9-6
ранг) – переважно молоді спеціалісти, які щойно почали
працювати, будують родину, потребують житла
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отримують низьку заробітну оплату, якої не достатньо
для відтворення їх матеріальних та моральних потреб та
потреб їх родин. Саме в цій категорії працівників і
виникають основні проблеми.
Варто наголосити, що уперше проблема залучення
молоді на державну службу була зазначена в Стратегії
реформування системи державної служби в Україні, де
вказувалось,
що
для
запобігання
рецидивам
непрофесіоналізму та некомпетентності необхідно
залучати на державну службу висококваліфікованих
фахівців нової генерації [18].
Залучення широких кіл молодих громадян до
системи публічного управління та відтворення з їх числа
еліти державної служби зараз є обов’язковим фактором
для розбудови міцних та ефективних суспільних
інституцій у державному управлінні. Головним
мотиваром молодих громадян до державної служби є
гарантований законодавством захист від безпідставного
звільнення, тобто постійна робота, стабільна оплата
праці, перспектива службового зростання тощо.
Для залучення молоді до державної служби потрібно:
– підвищити рівень громадської активності та
патріотичної свідомості молоді;
– популяризувати професію державного службовця
серед української молоді;
– підвищити рівень правової культури молодих
громадян;
– забезпечити
надання
підтримки
молодим
громадянам у працевлаштуванні на державну службу;
– створити умови, за яких молодь виявлятиме
бажання працевлаштовуватися самостійно саме на
державну службу;
– зменшити кількість молодих громадян серед
трудових мігрантів;
– збільшити чисельність молоді, що бере участь у
діяльності громадських організацій.
Досліджуючи проблеми формування і розвитку
мотиваційного механізму ефективної праці персоналу у
сфері державної служби потрібно звернути увагу на
аналіз еволюції концепцій і теорій мотивації, заснованих
на потребах, інтересах, мотивах і стимулах, взяти із них
все найкраще для використання в сучасних умовах
розвитку українського суспільства.
Мотивація як функція управління виокремилася в
результаті розвитку Д. Мак-Грегором теорії «людських
відносин» (засновником якої вважають М. Фоллет та Е.
Мейо, і прихильники якої вважають, що серйозну роль у
підвищенні продуктивності праці відіграють соціальнопсихологічні чинники), створення ним управлінської
концепції на основі поєднання досягнень психології
(науки про людську поведінку) з процесом управління.
Історично склалися дві концепції теорії мотивації:
економічна раціональність та психологічна концепція.
Основоположником першої концепції був автор теорії
наукового управління Ф. Тейлор, який розглядав
мотиваційну основу виключно з погляду економічної
раціональності і вважав, що мотиваційною силою, на яку
реагує працівник, є лише економічні стимули. Він
повністю зосереджувався лише на роботі, ігноруючи
інші потреби і мотиви працівників, не враховуючи
соціальні аспекти людської поведінки.
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Згідно з другою – психологічною концепцією,
мотивація праці включає багато інших чинників, не
лише матеріальних. Cприятливий моральний клімат у
колективі значно підвищує продуктивність праці, а тому
її ефективність залежить не лише від рівня заробітної
плати, економічних стимулів, а й від соціальних,
неформальних взаємовідносин в організації.
Cучасні світові теорії мотивації ґрунтуються на
визначенні потреб людини та їх структури. Вони
діляться на дві категорії: змістовні та процесуальні.
Змістовні теорії мотивації являють собою спроби
визначити і класифікувати потреби людей, що
спонукають їх до дій. В цілому змістовні теорії дають
змогу говорити про мотивацію як ймовірнісний процес,
коли те, що мотивує конкретного державного службовця
в конкретній ситуації, в конкретний час, може в інший
час або в іншій ситуації не мати на нього ніякого
мотиваційного впливу [19, с.171]. Процесійні теорії
мотивації базуються на ідеї, що поведінка людини
визначається не лише її потребами, а й сприйняттям
ситуації, очікуванням пов’язаним з нею, оцінкою своїх
можливостей та наслідків обраного типу поведінки,
внаслідок чого людина приймає рішення про активні дії
або бездіяльність.
Ці теорії мотивації, хоча й відрізняються за низкою
питань, не є взаємовиключними. Вони активно
використовуються у вирішенні щоденно виникаючих
завдань, що спонукають людей до ефективної праці.
В даний час система мотивації персоналу у сфері
державної служби має бути прямованою на розвиток
творчого
потенціалу
й
здібностей
державних
службовців, їх ініціативи, партнерське відношення в
колективі,
узгодженість
інтересів особистих з
інтересами організації.
У теорії і практиці управління персоналом державної
служби останнім часом все більше посилюється роль і
значення потреб, інтересів, мотивів і стимулів. Це
пов’язано з тим, що в умовах побудови розвинутого
демократичного суспільства, ринкової економіки на
зміну адміністративно-командним методам керівництва і
управління персоналом все активніше приходять нові
форми роботи з кадрами, засновані, перш за все, на їх
зацікавленості в результативності і ефективності своєї
діяльності, підвищенні професіоналізму.
До проблеми мотивації персоналу не можна
підходити формально. Кожне рішення повинно бути
продуманим, мають бути прораховані наслідки [20, с.1216]. Для того, щоб діяльність персоналу державної
служби була успішною, надзвичайно важлива мотивація
успіху, його настрій на позитивні результати. При цьому
слід зазначити, що універсальної і цілком ефективної
системи стимулювання і мотивації бути не може. Для
кожної організації має бути розроблена своя
корпоративна система стимулювання й мотивації, яка б
відповідала
організаційним
цілям,
ураховувала
особливості наявної організаційної культури і
мотиваційний тип персоналу. Слід також ураховувати
те, що розробка й використання нових мотиваційних
систем передбачає зміну традиційних форм організації
праці, зміну характеру і структури управління, до чого
психологічно не завжди готовий персонал державної

служби. Необхідною умовою застосування ефективної
системи мотивації є наявність чіткої системи ділової
оцінки персоналу з прозорими і зрозумілими
принципами і критеріями якісної та кількісної оцінки
праці і поведінки персоналу [21, с.16-17].
Ураховуючи це, необхідно знайти в першу чергу ті
мотиви, які просувають вперед кожного державного
службовця в його трудовій діяльності, створити йому
такі умови, щоб він міг, а головне хотів виконувати
покладені на нього функції і завдання.
Аналіз мотивації персоналу державної служби
показує, що для державних службовців не лише
матеріальний фактор є провідним. Привабливим
фактором є сама суть праці – цікава, різноманітна
робота, можливість реалізації особистісного потенціалу,
творчої, самостійної роботи, самовираження, соціальні
контакти, робота з людьми, кар’єрні зрушення тощо.
Однією із форм заохочення державних службовців до
підвищення рівня своєї професійної діяльності стало
проведення з 2008 року щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець» [22].
До участі у конкурсі заохочуюють не тільки
матеріальна винагорода, передбачена для переможців та
лауреатів, які посіли 2 місце у конкурсі, а й можливість
кар’єрного зростання та подальшого навчання.
Державна служба України передбачає чимало
заохочень за безперервну працю. Державні службовці
можуть бути нагороджені державними нагородами,
відзнакою Президента України, почесними грамотами
Кабінету Міністрів України та Почесною грамотою
Верховної Ради України, відомчими заохочувальними
відзнаками.
До державних нагород, почесних звань та відзнак
чинне законодавство України зараховує: звання Герой
України; ордени, медалі, почесні звання України,
Державні премії України; президентські відзнаки (ст. 3
Закону
України
«Про
державні
нагороди»).
Нагородження державних службовців державними
нагородами та почесними званнями проводиться на
загальних підставах, як і решти громадян України [23].
На сьогодні в Україні досить гостро назріла необхідність
вивчення і пропагування сучасних теорій мотивації,
розробки і застосування оригінальних методик
удосконалення системи мотивації персоналу на рівні
окремої організації. Важливим чинником удосконалення
механізму мотивації персоналу у сфері державної
служби є вдосконалення його нормативно-правової
діяльності, чіткість у розмежуванні і закріпленні
повноважень, обов’язків і відповідальності.
Для підвищення мотивації державних службовців
також доцільно: пов’язати результати діяльності органу
влади із системою оцінки кадрів та подальшою
винагородою конкретного працівника; розробити окремі
гнучкі мотиваційні програми для державних службовців,
які містили б можливі матеріальні стимули; мали чіткі
положення стосовно роботи, що виконується державним
службовцем і колективом та критерії її оцінки; ділові
оцінки, показники діяльності працівника; можливості
зміни змісту самої роботи; у посадових інструкціях
працівника закладати елементи мотиваційних програм;
заохочувати високопрофесійних досвідчених державних
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службовців до «наставництва» кадрів та керівництва
стажуванням молодих державних службовців і осіб,
зарахованих до кадрового резерву; удосконалити
систему оплати праці, житлового, пенсійного, інших
видів соціального забезпечення та захисту інтересів
державних службовців з метою залучення до державної
служби
найбільш
кваліфікованих
спеціалістів,
посилення
мотивації
їх
роботи,
підвищення
привабливості державної служби для молодих
спеціалістів та забезпечення її конкурентоспроможності
на ринку праці, запобігання проявам корупції.
Висновки. Отже, система мотивації у сфері
державної служби має поєднувати матеріальні і духовні
засоби впливу на особистість державного службовця,
сприяти створенню внутрішньо узгодженої системи
організаційних і психологічних засобів активізації
керівного персоналу і реалізації цієї системи на
високому професійному рівні. Система мотивації має
включати різноманітні елементи і мотиви, враховувати
вплив
на
кожного
державного
службовця
різноманітних політичних, соціально-економічних,
культурних та інших змін, що відбуваються в
українському суспільстві.
Таким чином, мотивація персоналу державної
служби стає сьогодні не лише актуальним, але й
реальним завданням, що дозволить забезпечити
ефективне управління персоналом у сфері державної
служби України. А вдосконалення системи професійної
підготовки, критеріїв відбору молодого персоналу та
стимулювання праці державних службовців може
сприяти залученню представників активної молоді до
державної служби, що в свою чергу призведе до
позитивних змін державного управління в цілому,
забезпечить потребу держави у висококваліфікованих
кадрах, здатних ефективно здійснювати управлінські та
представницькі функції, підвищить рівень професійної
кваліфікації працівників державної служби.
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MOTIVATION TO CIVIL SERVICE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The problems and perspectives of motivation in the field of civil service of Ukraine are analyzed. The evolution analysis of
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ЛОМОНОСОВ Ю.В. – ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ
У статті висвітлено життя для формування наукового світогляду вченого. Показані події, що вплинули
на подальший розвиток діяльності вченого його особисті відносини з сім’єю та колегами. Висвітлено
короткий нарис розвитку залізничного транспорту.
Ключові слова: Ломоносов Ю.В., дослідження, залізниця, паровоз, тепловоз.
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку
науки й техніки характеризується явно вираженим
інтересом до історії її становлення та розвитку.
Відмовившись від розгляду власної історії в глобальній
ретроспективі, наука відмовляється від її вивчення без
суб’єкту творчості, від дослідження знеособлених
наукових процесів і структур.
Зацікавленість в дослідженні історії науки й техніки
особливо активізувалося наприкінці минулого століття.
Звернення до витоків того часу, коли вітчизняна наука
була під пильним оком держави, матеріально
підтримувалася, а також мала вагомі досягнення, що
стало свого роду рефлексією наукової спільноти на
ситуацію, що змінювалася. Саме тоді вітчизняні вчені
виявили спробу зрозуміти досвід минулого. Загалом дані
факти призвели до формування мікроаналітичного
підходу в історії науки й техніки.
Основним поняттям в мікроаналітичній стратегії
історії науки й техніки є подія. Дослідження подій в
історії науки й техніки включає в себе багато факторів,
як логічних, політичних, соціокультурних і т. п.
Основним суттєвим фактором є особистість: вчений
його життя та діяльність, що розглядається в контексті
взаємодії з іншими вченими, розвитком науки й техніки,
особливо залізничної галузі.
Мета дослідження. В такому істориграфічному
напрямку є актуальними біографічні дослідження. Вони,
зазвичай, носять міждисциплінарний зв'язок. Для того,
щоб визначити генезис та направленість пізнання
вченого, його вплив на наукову діяльність, на вибір
предмета дослідження, історики науки й техніки
звертаються до біографій видатних вчених, які внесли
вагомий вклад в розвиток залізничного транспорту.
Професор Юрій Володимирович Ломоносов (18761952) був одним з талановитих вітчизняних вчених –
інженерів. В першій половині ХХ ст. вчений був
важливою особою в індустріалізації країни в основу якої
лежить економічний розвиток країни й особливо
розвиток залізничного транспорту. Життя Ломоносова
було доволі різноманітним, яке багате на події та часом і
драматичними. Юрій Володимирович зарекомендував
себе, як фахівець залізничної техніки, талановитий
організатор, керівник і не менш видатний економіст.

Дослідження може бути використано для подальшого
вивчення історії залізничного транспорту, укладання
бібліографічного довідника, присвяченого вченим, а
також при створенні відповідних навчальних та
спеціальних курсів.
Аналіз попередніх джерел. Особистої біографії про
життя та творчий шлях Ю.В. Ломоносова останнім
часом не було. Всі публікації містили довідковий
характер таких авторів,
як Л.Н. Гумилевский,
А.М. Бабічков, Н.А. Зензинов. Ґрунтовні джерела з
історії розвитку залізничного транспорту таких авторів,
як: Г.М. Фадеев, В.О. Раков, П.В. Якобсон, Е.О. Сотніков,
Е.Я. Красковского,
М.М. Уздина,
А.М. Бабічков,
Н.С. Конарева, містять факти наукової діяльності
вченого, однак вони не дають повної картини творчого
доробку. В роботі Герман Г.П. показано внесок вченого
в розвиток вітчизняного тепловозобудування. Особливо
цікавим та змістовним видання є видання Антоні Хейвуд
з університету Абердіна, Великобританія (2011). Саме в
даній праці є, багато фактів життя та діяльності
Ломоносова. Автор надає матеріал зі щоденника
Ломоносова, який вчений почав заповнювати з червня
1918 – до самої смерті. Однак, видання надруковане
іноземною мовою. Незважаючи на це ми спробуємо
відтворити певні моменти життєвого шляху вченого, що
дасть спробу науково обґрунтувати її.
Виклад основного матеріалу. Юрій Володимирович
Ломоносов народився 24 квітня 1876 р. у місті Гжатську
(нині місто Гагарін РФ). Батько Володимир Григорович
Ломоносов (1841-1905), був колишній кавалерійський
офіцер, який працював мировим суддею, мати Марія
Федорівна (1856-1921) місцева дворянка була відома тим,
що заснувала в Москві публічну бібліотеку. Своє перше
десятиліття він провів в окремому районі Сичівка
(Смоленська губернія) з батьками та молодшою сестрою
Ольгою.
У 1887 р. молодого Ломоносова відправили до
навчання у 1-й Московський кадетський корпус, проте
невдовзі він вирішив залишити військову кар’єру.
Ломоносов вирішив отримати вищу технічну освіту
склавши успішно екзамени у 1893 р. він вступив до
Петербурзького інституту шляхів. Саме таке рішення
молодого Юрія розбила сім’ю. Вже доволі дорослий
Ломоносов вчинив опір лише через те, що офіцери не
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можуть собі дозволити екстравагантний спосіб життя, і
він зазначив, що його розуміння математики було не
достатньо для артилерії. Також він натякнув батькам на
спробу піти вчитися в семінарію [1, с.12].
Закінчив інститут Ломоносов у 1898 р. Першим
місцем служби молодого інженера був Харківський
паровозобудівний завод (нині Харківський машинобудівельний завод імені В.О. Малишева), де влітку того
ж року мав змогу познайомитися з видатним інженеромзалізничником професором О.С. Раєвським. Професор
на той час завідував конструкторським відділом при
паровозобудівному заводі. Перші три роки Ломоносов
працював помічником керівника на Харківському
паровозобудівному заводі. Він хотів проводити
експериментальні дослідження паровозів, які існували
на вітчизняних залізницях і мав багато цікавих ідей по їх
вдосконаленню. Однак, вороже відношення керівника
заводу спричинило в жовтні 1897 році його звільнення.
На щастя, доглядач з локомотивного депо Е.М. Горохов
допоміг Ломоносову та спромігся знайти для нього
роботу контролера з нових локомотивів. Ця робота
давала можливість використовувати паровози в будьякий час. Саме там Ломоносов мав змогу вчитися
керувати паровозом, а також досконало вивчати
конструкцію та роботу паровоза без сторонніх осіб.
Нажаль, керівництво дізналось про його дії наказало
звільнитися, але Ломоносов звів наклеп на керівника
Харківського паровозобудівного заводу П.П. Рітстсоні.
Даний випадок показує темну сторону Ломоносова.
Він був дуже амбітним, запальним, енергійним і
рішучім, який любив панувати. В той же час був
впертим, втрачав почуття міри, мав сварливу
войовничість. В його спогадах є багато ознак
насильницьких дій під час його студентських років. В ті
роки, коли він працював на Харківському заводі, були
випадки коли Ломоносов викликав свого сусіда на
дуель; брав участь у п’яній бійці; привів лікаря під
дулом пістолета щоб стежив за реакцією своєї
однорічної дочці, який виписав недієві ліки, а також за
спробу підкупу. Чому він ніколи не був притягнутий до
суду невідомо, але було очевидно, що керівник заводу
Рітстсон пішов у відставку.
Як ми бачимо, стосунки з колегами у Ломоносова не
завжди були теплими. Працюючи з російським
інженером та керівником служби тяги Москва – Казань,
Е.Е. Нольтеном мали позитивні враження. Він знайшов
однодумця. У своїх спогадах Юрій Володимирович
згадував про ворожнечу з проф. М.Л. Щукіним. Микола
Леонідович на той час викладав прикладну механіку в
С.-Петербурзькому технологічному інституті та був
головою тягової комісії МШС. Вони були з різним
рівнем освіти, як вважав Ломоносов, Щукін був
«інженер-технолог», а не «колійник» і не дивно адже
розбіжності у поглядах простягнулися між вченими на
довгі роки[1, с.42].
Опісля звільнення керівника заводу, Ломоносов
міцно приземлився на обидві ноги. За порадою
Романових він дійшов до керівника служби тяги
Харківсько-Миколаївської залізниці Н.Д. Байдак, який
доручив
Ломоносову
призначити
керівника
локомотивного депо станції Ромни. Згодом Байдак

направив Ломоносова в технічний відділ, що знаходився
в Харкові. Там йому було доручено виявити способи
економії палива паровозів серії «О», де були
організовані експлуатаційні випробування в період 1895
– 1896 рр., але все безрезультатно[1, с.48].
Влітку 1898 року він почав роботу над дослідженням
локомотивів та їх конструкцій, яка у подальші тридцять
років стала головною справою його життя.
З 1900 р. Ю.В. Ломоносов почав проводити дослідні
поїздки з паровозами. Ним була створена «Контора
дослідів над типами паровозів», в якій до 1916 р.
розробили вдосконалену методику дослідів паровозів в
експлуатаційних умовах. «Контора дослідів» провела в
реальних експлуатаційних умовах тягово-теплотехнічні
випробування паровозів всіх основних серій, що
експлуатувались тоді на залізницях.
Саме у період 1900-1916 рр. головна увага
приділялася паровій машині й тяговим характеристикам
паровозів, також почалося більш повне дослідження
теплової роботи паровозних котлів з використанням
різноманітних сортів палива – нафти, вугілля, дров й
торфу під час експлуатації. У дослідах Ломоносов
розглядав питання колії, тяги та експлуатації залізниць.
Тягові розрахунки, графічні методи рівнянь руху поїздів
та вирішення за їх допомогою різноманітних завдань
пов’язаних із залізницею й залізничним транспортом.
Результати всіх випробувань були занесені у
«паспортні книжки». В такі книжки вносили висновки
випробувань, які були необхідні для вирішення різних
завдань повсякденної практики залізниць та при
складанні проектів нових залізниць. Накопичений
дослідний матеріал дав змогу вивчити типи паровозів та
доцільну їх конструкцію, а також вказівки з експлуатації
рухомого складу залізниць [2, с.48].
Також у 1912 р. була введена розроблена проф.
Ю.В. Ломоносовим єдина система позначення серії
паровозів як для казенних так, і для таких, що існували
ще в той час, на приватних залізницях. Це дозволило
привласнити одну й ту ж букву в позначеній серії
однотипним паровозам, незалежно від того, ким вони
замовлялися та на якій залізниці працювали. Всі старі
товарні паровози типів 0-3-0, 1-3-0 й 0-3-1 за новою
системою отримали позначення серії Т (тривісні),
паровози типу 0-4-0 серій Ч (чотиривісні), пасажирські
паровози типів 1-2-0, 0-2-1, 2-2-1 й 2-2-0 Д (двовісні).
Серії решти паровозів почали позначатися іншими
буквами російського алфавіту, причому поряд з буквою
ставився верхній індекс, який вказував на ту або іншу
конструктивну особливість [2, с.50].
Згодом у своїй книзі «Научные проблемы
эксплуатации» (1923 р.), в якій описував перші висновки
дослідів над паровозами, Ломоносов писав: «Правильная
организация железнодорожного движения требует
глубоких познаний и в области экономической политики
и в области техники, ибо она немыслима без тонкого
понимания особенностей рельсового пути и, особенно,
железнодорожного
двигателя – паровоза».
Цікавий
вислів також проф. Ю.В. Ломоносова: «Многие задают
вопрос: Кто же изобрел паровоз? Паровоз – изобретение
не одного человека, а целого поколения инженеровмехаников» [3].
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Окрім наукової діяльності Юрій Володимирович
займався викладацькою діяльністю. У 1899 р. Ломоносову
було запропоновано працювати у Варшавському
політехнічному
університеті.
Маючи
чималий
практичний досвід Ломоносов читав курс з теорії та
керування локомотивами.
Одночасно з цим МШС, за вагомий внесок в
розвиток залізничної галузі, затвердило його в якості
інспектора Російських казенних та приватних залізниць.
Наприкінці літа 1900 р. Ломоносов прийняв участь у
Всесвітній виставці локомотивів в Парижі. Для
російського відділу була надана найбільша експозиційна
територія. Саме на цій виставці МШС та Міністерство
фінансів сподівалися на розробки Ломоносова, де він мав
брати участь у експертній комісії. Нажаль, Юрій
Володимирович прибув занадто пізно для цієї роботи і
лише займався показуючи відвідувачам російські експонати.
Невдовзі Юрій Володимирович був запрошений до
Києва. Ломоносов почав викладати курс паровозів у
Київському політехнічному інституті (КПІ), де одразу ж
був обраний на посаду професора.
Працюючи професором КПІ, Ломоносов у 1902 р.
був призначений керівником групи студентів, яка була
направлена в район Китайсько – Східної залізниці для
вивчення реконструкції колії. Даний маршрут включав
багато міст Далекого сходу: Іркутськ, Порт – Артур,
Владивосток, а також міста Японії та Китаю. В якості
інспектора російських залізниць Юрій Володимирович
доволі часто виїжджав за кордон для ознайомленням з
досвідом організації залізничного транспорту в інших
країнах. Все це дало вагомий поштовх у написанні
докторської дисертації, яку він захистив у 1905 р.
На той час в особистому житті Ломоносов мав дві
дружини, одна з яких була офіційна Соня, що жила у
Варшаві та коханка Ксенія, з якою він мешкав у Києві.
Загалом Ломоносов мав багато позашлюбних зв’язки,
результатом яких були позашлюбні діти. Коли його
дружина Соня вивчала медицину у Швейцарії (1906), за
дітьми Марією та Всеволодом доглядала молода дівчина
з єврейської родини Раїса Миколаївна (Ревекка Ізраїлівна)
Розен. Вона одночасно виконувало роль няні та секретарки,
яка завагітніла та народила у 1907 р. сина Юрія.
Наприкінці 1906 р., дружина Ломоносова, Соня розірвала
з ним шлюб, згодом він одружується на Раїсі Розен [1, с.76].
У 1907 р. Ломоносова призначають керівником відділу
тяги Катерининської, згодом Ташкентської та Миколаївської
залізниць під час першої світової війни Юрій
Володимирович був членом Інженерної ради МШС.
В цей період Ломоносов остаточно визначився в
безперспективності вдосконалення паровозів й прийшов
до висновку, що майбутнє за більш економічними
локомотивами з двигунів внутрішнього згоряння.
Після лютневої революції, а саме на при кінці квітня
1917 р., розруха на транспорті наростала швидкими
темпами. Революція призвела до скидання монархії та
встановлення Тимчасового уряду, але реальна сила на
залізницях була у робочих організаціях. Проте, МШС
залишалася під наглядом Тимчасового уряду, який
нічого не міг зробити для того, що б вивести транспорт з
економічної безвиході. У край важкому стані опинився
залізничний транспорт.
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Після встановлення радянської влади МШС було
скасовано, а постановою Другого всесоюзного з’їзду рад
26 жовтня (8 листопада) 1917 р., у зв’язку з декретом «Об
учреждении Совета Народных Комиссаров», був
заснований Народний комісаріат із залізничних питань.
Згодом, у грудні цього ж року, з переданням у його
ведення Управління внутрішнім водним транспортом, був
перейменований у Народний комісаріат шляхів сполучення
(НКШС). З 1921 р. до НКШС було передано управління
автомобільним, гужовим та трамвайним транспортом, а
також вантажно-розвантажувальна й транспортноекспедиторська робота на всіх видах транспорту. Лише у
1946 р. НКШС було перейменовано у МШС.
З перших днів існування радянського уряду потрібно
було зупинити розвал транспорту. В складних умовах
опору старого адміністративного апарату заходами по
налагодженню транспорту потрібно було підпорядкувати
їхню діяльність НКШС. Потрібні були термінові та
кардинальні зміни в організації рухомого складу. Для
виводу залізничного транспорту зі стану розрухи
потрібні справні локомотиви.
При слабкому фінансуванні та матеріальнотехнічному забезпеченні програма виконувалася ціною
надзвичайних зусиль. Наказ № 1042 запобіг руйнуванню
локомотивного парку. Всі існуючі на той час
паровозобудівні й ремонтні заводи та залізничні
майстерні
передбачалось
завантажити
ремонтом
паровозів. У результаті цієї роботи кількість
відремонтованих паровозів зросла в півтора рази в
порівнянні з 1919 р., що привело до деякого збільшення
парку справних паровозів. Від постійної нестачі палива та
матеріалів більшість заводів не працювали. Таким чином,
вітчизняної бази для побудови локомотивів практично не
існувало. Але все ж таки це складне питання вирішили у
1920 році. За наказом В.І. Леніна була організована
залізнична місія по закупівлі паровозів за кордоном.
Головою
залізничної
місії
став
професор
Ю.В. Ломоносов,
який
переконав
закордонних
представників паровозобудівних заводів у необхідності
побудови вітчизняних паровозів типу 0-5-0 серії Э за
кресленнями Луганського паровозобудівного заводу.
Паровози серії Э мали позитивний досвід експлуатації на
Владикавказькій, Північно-Донецькій, Катериненській
залізницях. У 1915 р. паровози пройшли тяговотеплотехнічні
дослідження
під
керівництвом
Ю.В. Ломоносова на Північно-Донецькій залізниці.
Ломоносов зауважив: «Ніяких змін у деталі нашого типу
паровозу закордонні інженери не внесли, напроти, вони
все хвалили наш тип за простоту».
Перший паровоз серії ЭГ № 5023 був побудований
30 липня 1921 р. на заводі «Геншеля», а останній –
14 березня 1923 р. Всього у Німеччині побудували 700
паровозів серії ЭГ.
Шведська фірма «Ніквіст і Гольм», у який приймали
участь шведські, німецькі, чеські та навіть англійські
фахівці, перший паровоз серії ЭШ № 4001 випустила
15 серпня 1921 р., а 15 грудня 1924 р. всі паровози серії
ЭШ були прийняті. Їхня кількість сягала 500 шт. До
першого січня 1922 р. планувалося поповнити
вітчизняний паровозний парк 1000 нових потужних
закордонних паровозів. Планувалось також замовити:
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цистерни, котли для паровозів, поставку рейок,
вогнетривкої цеглини, запчастин до рухомого складу,
метал, навчальні посібники та інше [4-6].
Рішення про замовлення паровозів за кордоном, як
вважав Ленін, мало трохи полегшити скрутний стан
вітчизняного залізничного транспорту. До складу
залізничної місії також входили такі вітчизняні інженери,
як В.П. Любимов, М.О. Добровольський, П.І. Травін,
О.Й. Долінджев, П.В. Якобсон та О.Н. Шелест. За весь
час перебування за кордоном інженери місії
ознайомились із тутешнім виробництвом локомотивів,
яке сприяло перспективному розвитку вітчизняного
локомотивобудування.
Одним із цікавих нововведень світового значення
став принцип взаємозамінності частин паровозів,
запропонований залізничною місією. Вітчизняне
паровозобудування йшло до зменшення різноманіття
паровозів на залізницях ще у 1893 р., але тільки у 1913 р.
комісія рухомого складу і тяги почала займатися
питаннями нормалізації, однотипності й взаємозамінності,
що необхідно для здешевлення побудови та ремонту
рухомого складу. Ця діяльність була оновлена лише у
1918 р., її метою стала розробка допусків при побудові
та ремонті рухомого складу. Тому при побудові
локомотивів
залізнична
місія
наполягала
на
використанні шаблонів при проведенні випробовувань з
паровозами, так як паровози будувалися на різних
заводах. Один зі співробітників місії В.П. Любимов
говорив: «Головний висновок, котрий можна зробити з
наших випробувань – це те, що була наочно
підтверджена
практична
спроможність
досягти
взаємозамінності окремих частин, які виготовлялися за
граничними калібрами та шаблонами на різних заводах».
До речі, таке випробування також було запропоновано
вперше в історії вітчизняного паровозобудування
вітчизняними інженера, яке згодом у нас називалося
німецьким. Але ж недовір'я до вітчизняних вчених було
повне; доходило до того, що один з німецьких
високопосадовців запитав у проф. Ю.В. Ломоносова:
«Кого ж ви пришлете приймати паровози: фармацевтів
чи перукарів?» [7].
Інакше кажучи, Ломоносов виконав доручення
НКШС та надав змогу західноєвропейській паровозній
промисловості ознайомитися з одним із найкращих тоді
локомотивів у вітчизняному виробництві.
Під час виконання доручення радянської влади по
закупівлі рухомого складу за кордоном проф.
Ю.В. Ломоносов одночасно виконував замовлення на
виготовлення тепловоза, розробленого за його проектом.
Такий тепловоз був побудований на заводі в Німеччині,
після чого він пройшов експлуатаційні випробування та
активно використовувався в поїзній роботі. Залізнична
місія була ліквідована у 1923 р.
У своїх спогадах Ю.В. Ломоносов зізнається, що
будучі на керівній посаді у складі залізничної місії,
привласнив собі велику суму коштів держави у 1922 р.
Після смерті Леніна проф. Ю.В. Ломоносов не повернувся
до Радянського Союзу [1, с.8]. Він продовжував працювати в
галузі залізничного транспорту, писав наукові статті,
видавав книги але визнання так і не отримав. Помер
Ю.В. Ломоносов у 1952 р. в Монреалі, Канада [8].

Висновок до проведеного дослідження. Висвітлено,
що проф. Ю.В. Ломоносов був талановитим вченим,
керівником, організатором досліджень на залізничному
транспорті результати яких мають велике значення.
Встановлено, що наукові інтереси Ю.В. Ломоносова
співпадали з тими напрямками розвитку вітчизняного
локомотивобудування, що були вузькими аспектами
залізничної галузі.
В науці про тягу поїздів розглядалися якості паровозів,
тепловозів та інших локомотивів, як тягових машин, що
послугувало науковою основою для раціонального
використання тягового рухомого складу в експлуатації.
Його ідеї, методи та розрахунки з різних технічних та
технологічних питань потрапили в довідники, а згодом і в
навчальні посібники. Завдяки Ломоносову був створений,
на сьогодні існуючий ВНИИЖТ, а саме через його
«Контору дослідів над типами паровозів».
Література
1. Heywood Anthony. Engineer of revolutionary Russia : Iurii
V. Lomonosov (1876–1952) and the railways / Anthony Heywood. –
2011 (електронний варіант).
2. Бережняк Г.П. Діяльність академіка Сергія Петровича
Сиром’ятникова в контексті розвитку вітчизняного
паровозобудування (перша половина ХХ ст) [Текст] : десерт.
канд. істор.наук. : 07.00.07 : захищена 18.03.2010 : затв.
14.04.2010 / Г.П. Бережняк. – К., 2010. – С. 48-49.
3. Ломоносов Ю.В. Научные проблемы эксплуатации
железных дорог / Ю.В. Ломоносов – Москва, 1923. – 26 с.
4. Ломоносов Ю.В. Паровозы 0–5–0 «Э», «ЭГ», «ЭШ» /
Ю.В. Ломоносов – Берлин : РЖМ, 1924. – 259 с.
5. Хроника. Заграничные паровозы / Хроника [ред.
Центральное Бюро Печати НКПС] // Вестник Путей
сообщения. – 1922. – №1. – С. 16.
6. Омоложение и заграничные заказы // Техника и
экономика путей сообщения. – 1921. – №22–24. – С. 27.
7. Красовский П.И. К вопросу о перекомандировках паровозов
и сосредоточие на дорогах–собственницах своих пассажирских
вагонов / П.И. Красовский // Вестник Путей сообщения. – 1922.
– №9. – С. 1-2.
8. Ракова В.А. Локомотивы отечественных железных дорог
(1845–1955 гг.). / В.А. Раков. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Транспорт, 1995. -564 с. ил., табл.
References
1. Heywood Anthony. Engineer of revolutionary Russia : Iurii
V. Lomonosov (1876–1952) and the railways / Anthony Heywood. –
2011 (електронний варіант).
2. Berezhnyak G.P. Diyal`nist` akademika Sergiya Petrovicha
Surom`yatnikova v kontekste rozvutku zaliznuchnogo transport
[Tekst] : / disert. / G.P. Berezhnyak. K., 2010. – S. 48–49.
3. Lomonosov Y.V. Nayhsnue problem eksplyatacui zheleznush
dorog / Y.V. Lomonosov – Moskva, 1923, - 23 p.
4. Lomonosov Y.V. Parovozu 0–5–0 «Э», «ЭГ», «ЭШ» / Y.V.
Lomonosov – Berlin : RZM, 1924, - 259 p.
5. Hronika. Zagranihnue paravozu //Vestnik Pytei Soobsheniya.
– 1922. - №1. – P.16.
6. Omolozhenie i zagranihnue zakazu // Tehnika I ekonomika
pytei soobsheniya – 1921. – №22–24. – P. 27.
7. Krasovskii P.I. K voprosy o perekomandirovkah parovozov I
sosredotohie na dorogah – sobstvennitsah pasazhurskih vagonov /
P.I. Krasovskii // Vestnik Pytei Soobsheniya. – 1922. - №9. – P.1-2.
8. Rakov V.A. Locomotivu otechestvennuh zheleznuh dorog
(1845–1955). / V.A. Rakov – М.: Тransport , 1995. -564 s.

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

233

German A.P.,
candidate of history sciences, senior lecturer department «Wagons and rolling stock»
State Economic and Technological University of Transport Ukraine, annakot78@yandex.ua
Ukraine, Kyiv
LOMONOSOV Y.V. - FORM OF THE SCIENTIFIC SURVEILLANCE
The article covers life for the formation of a scientific outlook of a scientist. Shows the events that influenced the further
development of the scientist's personal relationships with his family and colleagues. A brief outline of the development of
railway transport is presented.
Key words: Lomonosov Y.V., research, railway, locomotive, railway transport.

234

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

УДК 94(477.61/.62) «1920/1930»
Дем’янчук П.М.,
аспірант відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст.
Інституту історії України НАН України, piter_demyanchuk@ukr.net;
Науковий керівник: д.і.н., провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, Л.Д. Якубова
Україна, м. Київ

ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕТНОСТРУКТУРИ
МІСТ УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ (1920 ‒1930-і рр.)
У статті розглянуто процес трансформації етноструктури міст українського Донбасу в 1920–1930-х рр.
Цей процес розглядається як наслідковий до цілої низки економічних заходів радянської влади. Зроблено
спробу проаналізувати взаємозв’язок між станом економіки та бурхливим розвитком етнонаціональних
процесів у містах. Охарактеризовано міську етноструктуру регіону відповідно до переписів 1926 та 1939 рр.,
визначено основні зміни та економічні чинники, які цьому сприяли.
Ключові слова: міграція, урбанізація, етноструктура, український Донбас.
Постановка проблеми. Промисловий видобуток
корисних копалин Донбасу, що розпочався в середині
ХІХ ст., став одним із основних факторів подальшого
його розвитку. В цю галузь промисловості залучались
значні інвестиції, що сприяло постійному зростанню
місцевої економіки. Проте під час військових
протистоянь 1917-1921 років Донбас зазнав значних
економічних втрат. Для радянської влади якнайшвидше
відновлення його економічного потенціалу мало
стратегічне значення, тому для цього залучались як
фінанси, так і людські ресурси із усіх регіонів держави.
Міграція та урбанізація, що були викликані цим, активно
вплинули на всі сфери суспільного життя в Донбасі і
були одними з основних факторів трансформації його
міської етноструктури. Тому дослідження економічних
чинників цієї трансформації є необхідним для
повноцінного усвідомлення особливостей етнонаціонального розвитку Донбасу в міжвоєнний період.
Перші праці, в яких досліджувались певні аспекти
даної тематики, були опубліковані в 1920-1930-х роках.
Це були праці переважно радянських чиновників,
партійних керманичів та вчених. Вони спочатку
приділяли увагу проблемам економічного розвитку,
«національно-культурному будівництву», коренізації та
обґрунтуванню доцільності соціалістичного шляху
розвитку - загалом, тому дану проблематику практично
не досліджували. Хоча частково розглядали певні її
аспекти Е. Кантор [7], А. Глинський [3], І. Щербина [17],
А. Хоменко [16] та ін. У своїх працях вони на основі
комуністичних
переконань
епізодично
описали
становище національних меншин та охарактеризували
економічний розвиток держави загалом. З другої
половини 30-х рр. в СРСР дослідження проблем
розвитку етнічних спільнот втрачає свою ідеологічну
актуальність і центр таких дослідження перемістився за
кордон. Західноєвропейські дослідники відстоювали
антирадянську позицію, а їх праці зазвичай мали
тенденційний характер.
Протягом 1960-х-1970-х років в УРСР була
опублікована багатотомна праця «Історія міст та сіл
УРСР» [5-6], її автори детально описали історію
населених пунктів Донецької та Луганської областей,
проте проблеми етнічного розвитку розглядались ними
лише епізодично і мали лише описовий характер. Такий

підхід до даної проблематики простежується у
наступних працях радянських науковців. До того ж,
переважна більшість істориків досліджувала розвиток
України саме в загальнодержавному, а не в
регіональному масштабі.
Лише із здобуттям незалежності розпочалось
ґрунтовне та всебічне дослідження особливостей
розвитку національних меншин України. В цей час
побачили світ праці Л. Гуцало [4], Ю. Ніколайця [13-14],
С. Кульчицького [9-11], Л. Якубової [11] [18-20] та ін. В
них досліджувались зміни, що відбулись в економічному
просторі України протягом відповідного періоду та їх
вплив на мешканців України загалом та Донбасу –
зокрема, особливості розвитку етнічних спільнот, їх
чисельного складу та особливостей соціальної
структури. Подібна тематика досліджувалась і в
зарубіжній історіографії. Зокрема такі історики, як
Б. Кравченко [8] та Г. Куромія [12] частково розглядали
вплив радянських нововведень міжвоєнної доби на
міжетнічні відносини та на різні сторони життя
пересічного мешканця держави.
Загалом, попри наявність значної кількості праць, в
яких дослідженні дотичні теми, саме особливості впливу
економічного розвитку міст Українського Донбасу на
трансформацією їх етнічної структури, досліджено не
достатньо. Тому цим і зумовлена тема цієї статті.
Мета роботи. Проаналізувати вплив особливостей
економічного розвитку на трансформацію етноструктури
міст Українського Донбасу протягом 1920-х-1930-х
років.
Виклад основного матеріалу. На початку 1920-х
років для відбудови економіки та подальшого
«соціалістичного будівництва» радянською владою
залучались не тільки матеріальні, а й значні людські
ресурси. Вони спрямовувались найперше в промислово
розвинені регіони. В Україні таким був Донбас.
Експлуатація його ресурсів мала задовольнити потреби
економіки країни, однак в умовах післявоєнної розрухи
та нестачі робочої сили його підприємства були не в
змозі демонструвати хоча б дореволюційні показники
виробництва. В порівнянні з показниками 1916 р. у 1919 р.
видобуток вугілля впав більше ніж на 80%, в 1920 р.
жодна із 65 доменних печей не працювала, виробництво
чавуну становило лише 0,5% довоєнного рівня, а в 1921 р.
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не працювала майже половина місцевих заводів, відчутною
також була нестача харчів та одягу [12, с.178-179].
Перед новою владою постала проблема забезпечення
розвитку важкої індустрії, видобувної промисловості та
досягнення високого рівня продуктивності праці
робітників, що стимулювало б загальний економічний
розвиток регіону. Для цього потрібно було припинити
традиційну сезонну міграцію селян до міст на тимчасові
заробітки. Промисловості потрібні були постійні
робітники. Високий рівень плинності кадрів був
несумісним із забезпеченням належного рівня
кваліфікації робітників, що вирішальним чином
впливало на продуктивність праці в низькотехнологічному виробничому процесі [14, с.89].
Мігранти з інших республік були потенційно
надійнішими
працівниками
для
радянського
керівництва, ніж українські селяни. Їм було складніше
повернутись в місце виходу – за сотні кілометрів від
донбасівських міст, ніж українським сезонним
заробітчанам, які зазвичай долали в рази меншу
відстань. Тому вони були мобільнішими й мали аж до
початку 1930-х рр. ще міцний зв'язок із селом. Внаслідок
чого переселення в цей регіон мігрантів із інших
республік стимулювалось і пропагувалось органами
радянської влади. Новими робітниками ставали
переважно мігранти з центральних російських та
голодуючих у той час регіонів, що спричинило чисельне
переважання росіян у 14-ти з 18-ти міст Донбасу. Так,
наприклад росіяни становили абсолютну більшість
мешканців в таких містах: Кам’янськ (93%), Шахти
(90%), Сулін (88%), Таганрог (72%), Дмитріївськ (67%),
Єнакієво (66%), Юзівка (65%), Горлівка (53%). В цей же
час, більшість представників національних меншин
(крім
росіян)
залишалися,
в
основному,
низькокваліфікованою робочою силою. До того ж, чітко
проявилась тенденція чисельного переважання росіян в
містах, а українців в селах [19, с.40-41] [15, с.14].
Крім того радянська влада використовувала частково
заохочуючі та репресивно-примусові заходи для
забезпечення Донбасу робочою силою. На шахтах
радянське керівництво
примушувало
працювати
«куркулів». Із 1920 р. на копальнях почали створювати
«концентраційні табори» для порушників дисципліни,
для злочинців та політв'язнів. В 1921 р. владою було
запроваджено натуральну оплату праці, що тимчасово
покращило продовольче забезпечення робітників. Проте
загалом всі ці заходи виявились неефективними і
супроводжувались голодом 1921-1922 рр. та постійними
робітничими страйками, під час яких основними
вимогами було надання достатнього продовольчого
забезпечення, підвищення рівня заробітної плати та
вчасна її виплата [12, с.181-191]. З огляду на це,
радянське керівництво запровадило вільний найм, а
також скасувало «зрівнялівку» в оплаті праці, і як
наслідок - в 1923 р. кількість бажаючих працювати на
донбаських підприємствах перевищила потребу.
У 1924 р. відбулась стабілізація грошової одиниці,
що свідчило про відновлення ринкових відносин в
економіці. В Донбасі промислове виробництво
поступово оживало, але переваги непу були помітні не
всюди [12, с.197]. У другій половині 1925 p., Гoлoвметaл
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склав перспективний план новобудов, y якому було
названо поряд з Криворізьким металургійним заводом
Краматорський завод важкого машинобудування [9,
с.77]. Побудова двох промислових велетнів мала
пришвидшити розвиток та посилити економічну
ефективність двох промислових районів УСРР –
Криворізького та Донбаського.
Масштабне промислове будівництво вимагало
значного рівня фінансування. Квітневий пленум BKП(б)
1926 p. розглянув проблему пошуку ресурсів для
індустріалізації. Було підсумовано, що єдиним
можливим методом, який забезпечив би швидке
отримання необхідних фінансів, була реорганізація
сільського господарства у формі колективізації [9, с.77].
Однак лише з 1929 р. за прямої вказівки Сталіна ці
плани почали реалізовуватись.
З початком колективізації, багато хто з селян не зміг
пристосуватись до нової моделі взаємовідносин між
односельчанами, між селом та містом, між селом та
державою та ін. Значна частина землеробів втратила
доступ до засобів виробництва. Багато з них були
розкуркулені та заслані. Природньо, що частина з них
опиралась таким змінам, тому темпи колективізації
відрізнялись по регіонам. В 1931 р. в лідерах були
«Степ», де в березні було 72,1%, а в жовтні – 86,6%
колективізованих господарств, та «Лівобережний
Лісостеп», де ці ж показники набули відповідно значень
у 44,8% та 70,1%. По всій території УССР вони
становили 48,5% та 68,0% [9, с.171].
Із зростанням темпів колективізації зростали темпи
міграції селян в міста. Оскільки в регіоні найчисельнішим
селянським етносом був саме український, то в складі
міського населення швидкими темпами збільшувавсь
саме український компонент. Поряд з цим постала
проблема класифікації населених пунктів держави.
Спершу планувалось на основі нових принципів
побудувати нову систему критеріїв для визначення
можливості надання того чи іншого статусу окремо
взятому населеному пункту. Проте поки ці плани
здійснено не було, статус населених пунктів визначався
різного рівня чиновниками. Внаслідок цього постійно
розширювався список «претендентів» на отримання
міського статусу.
В 1917 р. тут офіційно нараховувалось лише 7 міст –
Слов’янськ, Бахмут, Маріуполь, Слов’яносербськ,
Старобільськ, Луганськ, Юзівка, а в 1923 р. на статус
«заштатних» міст претендувало ще 7 – Алчевськ,
Гришине, Дебальцеве, Єнакієве, Кам’янськ, Сулин, і
Слов’янськ. Загалом в документах того періоду
зафіксовані подекуди доволі суперечливі списки міських
поселень. Пізніше, до обґрунтувань зміни статусу
поселення була включена наявність переважаючої
частини жителів, зайнятих в промисловому виробництві.
Завдяки чому, робітничим селищам, що швидко
виникали навколо шахт та підприємств, надавався статус
селищ міського типу. Протягом досліджуваного періоду
таких випадків було близько 65. В цей же час, населеним
пунктам регіону міський статус був наданий у 38
випадках [5-6]. Під час проведення перепису 1939 року
показники цих населених пунктів помітно скоригували
етнічний склад міського населення регіону.
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Етнічна структура населення міст Донбасу за
переписом 1926 року охарактеризована в таблиці №1.
Для зручності порівнянь, показники підраховані автором
відповідно до адміністративно-територіального поділу
1938 року, відповідно до якого Донецька область
поділялась на Ворошиловградську (Луганська та
Старобільська округи) та Сталінську (Артемівська,
Сталінська та Маріупольська округи). Проаналізувавши
наведені показники, можна зробити висновок, що
етнічний склад міського населення регіону був доволі
строкатим. Проте три найчисельніші етноси: російський
(460 319 осіб), український (389 231 осіб) та єврейський
(48 738 осіб) у загальній чисельності міського населення
регіону разом складали частку в 93,5%, тобто сумарна
частка усіх інших етногруп становила лише 6,5%.
(Таблиця 1). В містах також проживали нечисельні
діаспори: англійців, французів, німців, болгар та ін.,
однак вони корінним чином не могли вплинути на
етнострутуру міст регіону.
Таблиця 1 – Етнічний склад міського
Донбасу в 1926 році [1, с.336-353].
Етноси
Росіяни
Українці
Євреї
Татари
Білоруси
Поляки
Німці
Греки
Інші
Разом

населення

Майбутня
Ворошиловградська
область

Майбутня
Сталінська область

абс.
126 334
110 654
9 833
3 954
2 553
1 638
1 094
201
3 688
259 949

абс.
333 985
278 577
38 900
7 276
10 052
6 927
6 523
7 206
11 000
700 446

%
48,60
42,57
3,78
1,52
0,98
0,63
0,42
0,08
1,42
100,0

%
47,68
39,77
5,55
1,04
1,44
0,99
0,93
1,03
1,57
100,0

Введення в 1929 р. в усіх містах УССР хлібних
карток, не лише покращило ситуацію з продовольчим
забезпеченням в донбасівських містах, але й стало ще
однією з причин активізації міграційних рухів. В
Донбасі рівень продовольчого забезпечення був кращим
ніж в інших містах УССР. Підземні робітники Донбасу
та Криворіжжя, робітники гарячих цехів і особливо
важкої фізичної праці були віднесені до першої з шести
груп постачання (диференціація проводилась відповідно
до «корисності» кожної з груп працівників для держави).
Тому приналежність до певної категорії міських жителів
була життєво важливою для городян. Особливо це
проявилось під час Голодомору 1932-1933 рр. [9, с.8687].
Після Голодомору був остаточно розірваний зв'язок
із селом та традиційним способом життя сільського
населення. Новим орієнтиром в житті багатьох колишніх
селян стало місто. Внаслідок цього, за переписом
1939 р. найчисельнішим міським етносом регіону став
український (2 033 931 осіб), російський (1 349 688 осіб)
перемістився на друге місце, а єврейський (83 209 осіб)
залишився на третьому (Таблиця 2).

Таблиця 2 – Етнічний склад
Донбасу в 1939 році [2, с.68-70].
Етноси
Росіяни
Українці
Євреї
Татари
Білоруси
Поляки
Німці
Греки
Інші
Разом

міського

населення

Ворошиловградська
область

Сталінська область

абс.
461 299
693 112
19 120
9 162
8 594
2 666
6 008
9 431
1 209 392

абс.
888 389
1 340 819
64 089
13 267
27 375
8 007
16 464
39 071
23 951
2 421 432

%
38,14
57,31
1,58
0,76
0,71
0,22
0,50
0,78
100,0

%
36,69
55,37
2,65
0,55
1,13
0,33
0,68
1,61
0,99
100,0

Проаналізувавши частку зростання чисельності
кожного з міських етносів регіону за період між 1926 р.
та 1939 р., автор встановив, що найбільше зростання
було зафіксоване серед українців, чисельність яких в
містах регіону в 1926 році становила 389 231 особу, а в
1939 р. – 2 033 931 особу, тобто зростання їх чисельності
становило 522,55 %, на другому місці були росіяни, яких
в 1926 році тут нараховувалось 460 319 осіб, а в
1939 році – 1 349 688 осіб, тобто зростання становило
293,21%, на третьому – євреї, яких в 1926 році тут
нараховувалось 48 733 особи, а в 1939 році – 83 209 осіб,
тобто зростання становило 170,74%. Якщо ж
проаналізувати трансформацію етноструктури населення
міст по Ворошиловградській та Сталінській областям
окремо, то можна зробити висновок, що в обох випадках
лише частка українців зросла. Її показники змінились із
42,37% до 57,31% та із 39,77% до 55,37% відповідно.
Частки інших етносів – зазнали зменшення (Таблиця 3).
На думку автора, це є наслідком масштабного
міграційного руху селян (переважно українського
походження) в міста та значного зростання мережі міст
(що відбулось у зв’язку із утворенням обох областей в
1938 році.).
Таблиця 3 – Трансформація міської етнічної структури
населення Донбасу протягом 1926-1939 років (у %)
[1, с.336-353] [2, с.68-70].
Етноси
Росіяни
Українці
Євреї
Татари
Білоруси
Поляки
Німці
Греки
Інші
Разом

Ворошиловградська
область

Сталінська область

1926 р.
48,60
42,57
3,78
1,52
0,98
0,63
0,42
0,08
1,42
100,0

1926 р.
47,68
39,77
5,55
1,04
1,44
0,99
0,93
1,03
1,57
100,0

1939 р.
38,14
57,31
1,58
0,76
0,71
0,22
0,50
0,78
100,0

1939 р.
36,69
55,37
2,65
0,55
1,13
0,33
0,68
1,61
0,99
100,0
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Висновки. Протягом 1920‒1930-х рр. завдяки
втіленню радянської економічної політики відбулись
значні зміни в міській етноструктурі українського
Донбасу. В ході індустріалізації, яка орієнтувалась на
прискорення економічного розвитку шляхом масштабного
промислового будівництва, в містах Донбасу виникла
велика кількість нових робочих місць. Значна частина
мігрантів прибула в регіон на роботу в місцеві
підприємства. Вони завдяки обмеженням радянської
влади поступово витісняли українських сезонних
заробітчан. Частина з них осідала в містах регіону.
Завдяки чисельному переважанню в складі мігрантів до
початку 1930 років саме росіян статус найчисельнішого
міського етносу все ще залишався за ними.
Колективізація ж, забезпечила нову хвилю міграції.
До міст прибули нові робітники – донедавна селяни та
кустарі, які втратили доступ до засобів виробництва. Ця
міграційна хвиля мала явно виражений український
характер, хоча й включала складову етнічних меншин.
Збільшення кількості міських жителів також відбувалось
внаслідок розширення місцевої міської мережі, що
впливало як на економічний так і на етнонаціональний
розвиток регіону.
Голодомор 1932-1933 рр. остаточно змінив психологію
населення України загалом, та регіону зокрема. Був
розірваний зв'язок із селом та традиційним способом
життя сільського населення. Новим орієнтиром в житті
багатьох колишніх селян стало місто. Після Голодомору
відбулось різке зростання чисельності міського
населення регіону, а також трансформація міської
етноструктури регіону. Найчисельнішим міським етносом
регіону відтепер став український.
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ECONOMY AS A TRANSFORMATION FACTOR OF THE UKRAINIAN DONBASS CITIES’ ETHNIС
STRUCTURE (1920-1930's)
The article deals with the process of the Ukrainian Donbas cities’ ethnic structure transformation in the 1920s-1930s. This
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РАДЯНСЬКО-ЕМІГРАНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 1920-х рр.:
ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН ЕПОХИ
У статті розглянуто проблему радянсько-емігрантського співробітництва 1920-х рр., що, загалом, є
малодослідженою в українській історіографії. Метою даної розвідки є з’ясування форм та аналіз
особливостей міжустановчих та міжособистісних контактів, що склалися між представниками радянської
влади і постреволюційної української еміграції. У статті використано матеріали Центрального державного
архіву вищих органів влади і управління України, багато з яких дотепер не перебували у науковому обігу. Автор
опрацював фонди емігрантських навчальних закладів і товариств, що діяли на території Чехословаччини та
дослідив діловий і особистий епістолярій. Результатом проведеного дослідження стали висновки щодо
змісту, характеру та історичної продуктивності радянсько-емігрантського співробітництва у контексті
формування модерної української нації.
Ключові слова: постреволюційна українська еміграція, Український інститут громадознавства,
Українська Господарська Академія, Українська Академія Наук, дипломна праця, диспут.

Постановка проблеми. Столітній ювілей української
національно-демократичної революції суттєво пожвавив
дослідницькі пошуки. Важливим аспектом останніх, на
наш погляд, є постреволюційний емігрантський період,
що всебічно віддзеркалив одну з найважливіших подій у
новітній історії України. Емігрантський період
визвольних змагань українського народу, з одного боку,
пролонгував революційний процес, запропонувавши
нові форми боротьби, а з іншого, став етапом
осмислення державницьких пошуків української нації.
Проблему емігрантського етапу міжвоєнного періоду
досліджувало чимало науковців. У далекому 1942 р.
вийшла
монографія
діаспорівського
історика
С.П. Наріжного [1]. Різноманітні аспекти даної теми
вивчали В.П. Трощинський [2], С.В. Віднянський [3],
М.Г. Палієнко [4] та ін. Водночас, проблема радянськоемігрантського співробітництва 1920-х рр., на наш
погляд, дотепер залишається нерозвіданою.
Мета статті. Отже, метою нашої розвідки є
проведення аналізу тих форм співробітництва, що
впродовж 1920-х рр. мали місце між постреволюційною
українською еміграцією і затвердженою у Великій
Україні радянською владою; з'ясування змісту, характеру
та
продуктивності
наявних
міжустановчих
і
міжособистісних стосунків та контактів.
Викладення основного матеріалу. Варто підкреслити,
що тяжіння до означеної співпраці було взаємним і
цілком вмотивованим з обох сторін: підтримуючи зв'язки
з еміграцією. радянська влада прагнула демонструвати
свою цивілізованість, розширити коло своїх симпатиків і
добитися, врешті-решт, визнання; еміграція, у свою
чергу, намагалася зберегти єдність з Великою Україною
задля поширення свого впливу на її населення.
Емігрантські
кола
добре
усвідомлювали,
що
«розбіжність між еміграцією і Україною є шкідливою
для духовної єдності і цілості народу» [6, арк.35], а
плідність культурно-національної праці еміграції
можлива лише за умови «зв'язку з метрополією» [21, арк.3].
Обидві сторони були позбавлені щиросердних ілюзій:
так, лідер празьких емігрантів Микита Шаповал

схвалював проникнення українців в усі радянські
установи з метою послаблення більшовицького режиму
[7, арк.5-12]; представники пролетарської диктатури
виступали за повернення найодіозніших емігрантів на
батьківщину, щоб унеможливити їх подальшу участь у
антирадянській боротьбі [23, арк.11]. Та все ж, на тлі
цього жорсткого протистояння між фігурантами нашого
дослідження мали місце цілком доброзичливі стосунки.
Загалом, дружня налаштованість постреволюційної
еміграції до УСРР мала прояв у її позитивному ставленні
до
процесів
радянської
модернізації.
Останні
розглядалися у якості фундаменту для розвитку модерної
української нації, яка, нарешті, замає усі суспільні щаблі,
власну державну, виробничу, фінансову, наукову,
культурну еліти – тобто те, чого не мала «неповна»
аграрна нація і чого вона потребуватиме після здобуття
Україною незалежності [14, арк.10-12]. Інакше кажучи,
українська еміграція прагнула прагматичного підходу до
радянського періоду розвитку, використання його
здобутків на користь майбутньої соборної України. З
позицій сьогоднішнього дня дивно, але еміграція вбачала
позитиви
навіть
у
колективізації
сільського
господарства, розглядаючи його як чинник підвищення
аграрної культури та зростання кваліфікації українських
рільників [22, арк.5-6].
Досліджуючи дану тему, автор, перш за все, звернув
увагу на глибоку обізнаність еміграції у внутрішніх
справах УСРР. За кордоном була у ходу радянська
періодика, література, видана у Москві, Ленінграді,
Харкові, Києві тощо. Фонди ЦДАВОВ України
уміщують чимало документів, у яких йдеться про обмін
науковою літературою між Академією наук УСРР і
емігрантськими інститутами у Чехословаччині; про
налагодження та підтримання стосунків під час
проведення наукових з'їздів, конгресів, конференцій; про
спільне святкування ювілеїв та вшанування пам'яті
видатних українських науковців, діячів культури та
мистецтва. У цих документах особливо вражає
шанобливий тон, ступінь взаємоповаги і доброзичливості,
між тим, мова йде про контакти між представниками
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недавніх ворожих таборів. На тлі ще незагоєної рани від
болючої поразки у революції такий пієтет у радянськоемігрантських стосунках виглядає парадоксально, а факт
його поширеності, на наш погляд, становить політичний
феномен тієї епохи.
Показовим прикладом, у даному контексті, є лист від
28 листопада 1922 р., надісланий адміністрацією
Київського архітектурного інституту на ім'я емігранта
Вадима Щербаківського. У ньому висловлено прохання
надати допомогу у придбанні закордонної літератури з
питань архітектури і будівницта: «ласкаво прохаю Вас
повідомити мені, чи згоджуєтесь на мою пропозицію
сприяти зв'язкові Київського архітектурного інституту з
західноєвропейською наукою». Лист завершувався
«щирим товариським привітанням» і обіцянкою
термінової пересилки необхідних для придбання
літератури коштів [15, арк.18-19].
У списку книжок, якими користувалися науковці і
студенти Українського інституту громадознавства в
Празі, можна побачити насвіжіші радянські видання,
зокрема, двотомник «Війна і революція» Л. Троцького,
чотиритомник «Російської історії» М. Покровського,
«Війну і мир» О. Рикова, «Німецьку революцію»
К. Радека [5, арк.204]. Радянську літературу уважно
читали в Українській господарській академії, що
розташовувалася у Подебрадах. Так, у дипломній роботі
Макара Каплистого є численні посилання на видання
Держвидаву УСРР, Укрголовпрофосвіти, «Вищої
школи», «Червоного шляху», матеріали нарад ректорів
радянських інститутів і технікумів, праці відомого
наркомосівця і теоретика радянської педагогіки Я. Ряппо
[11, арк.66]. У дипломній роботі Антона Яковенка
використано записки Української Академії Наук 19261927 рр., праці таких радянських істориків, як
М.Покровський (Москва), В.Греков (Харків), М.Слабченко
(Одеса) [9, арк.74]. У списку літератури до дипломної
роботи Івана Слонського «Індустріалізація української
промисловості за останнє п'ятиріччя до п'ятилітки»
уміщено велику кількість тогочасних фахових видань
УСРР і СРСР: «Вісник статистики України» за 1928 р.,
статистичний довідник «Україна» за 1925 р., статистичні
щорічники за 1928-1929 рр., «Шляхи і темпи розвитку
народного
господарства
УСРР
(Харків, 1929 р.),
«Процеси реконструкції в українській промисловості»
(Харків, 1930 р.), «Важка індустрія в СРСР» (Москва,
1926 р.), «Донбас як основа південної металургії»
(Харків, 1926 р.), «Вугілля, руда і залізо у їх
взаємозв'язку» (авт. Я.Б. Лиманштейн, Харків, 1927 р.),
«Промислова политика СРСР» (авт. Я.С. Розенфельд,
Москва, 1926 р.) [10, арк.70]. Захищаючи свою роботу,
Іван
Слонський
продемонстрував
загальну
зацікавленість української еміграції в успішному
проведенні форсованої індустріалізації в УСРР. На його
думку, це вирішить проблему аграрного перенаселення
України [10, арк. 69]. У дипломній роботі Дем'яна
Малька «Проблема доброустрою міста» переважають
московські і ленінградські видання кінця 1920 р., але є і
доволі рідкісне харківське видання «Що таке
національні парки і для чого вони засновуються?» (авт.
Б.А. Захаров, Харків, 1919 р.) [8, арк.92]. Отже,
використання радянської літератури у навчанні

української молоді, що перебувала у політичній
еміграції, було поширеною звичною практикою, а
наявність великої кількості актуальних у часі радянських
видань за кордоном свідчить про найтісніші контакти
між УСРР і постреволюційною українською еміграцією.
Передивляючись дипломні роботи українських
студентів-емігрантів, ми звернули увагу на той факт, що
дані тексти позбавлені політичних оцінок. Так,
абсольвент агрономічного факультету УГА Олександр
Кошель у своїй дипломній роботі, захищеній 27 червня
1928 р., здійснив глибокий аналіз катастрофи 19211922 рр. (так він називає перший голодомор в УСРР) і
зробив висновок, що сільськогосподарська криза в
Україні «тягнулася кілька десятків літ», «головною її
хибою є організаційна», «потрібна реорганізація у
вигляді інтенсифікації, потрібні нові методи аграрії»,
«необхідна промисловість: розвиток індустрії розчинить
густонаселеність України з невеликим відсталим
сільським господарством, що повільно модернізується»
[12, арк.2-3].
Причинами
голоду
він
називає
«напівнатуральне господарство», «аграрне перенаселення
у гострій формі», «посуху 1921-1922 рр.». При цьому,
про злочинні дії більшовиків у тексті, взагалі, не
йдеться. Вирішуючи проблему, майбутній агроном
пропонував інтенсифікувати сільське господарство
шляхом
його
раціоналізації,
максимального
використання сонячної енергії та природних багатств;
виключити ненадійні культури та селекціонувати нові,
пристосовані до кількості опадів у неврожайний рік;
поліпшити обробку грунту; вдосконалити техніку
хліборобства – і всі ці новації, на його думку,
потребували «глибоких змін суспільних відносин в
країні» [12, арк.2]. Вищеназваний Д. Малько у своїй
роботі спокійно констатував, що трамваї у невеличких
українських містах (Єлісаветград (1896 р.), Севастополь
(1898 р.), Кременчук (1899 р.) з'явилися раніше, ніж у
Москві (1903 р.) і Петербурзі (1907 р.) [8, арк.76]. А
дипломна робота Макара Каплистого «Сільськогосподарська шкільна освіта на Великій Україні» (1928 р.)
місцями, взагалі, виглядає комплементарною щодо
радянської влади [11, арк.58-65]. Автор схвалює
«створення шкіл з ухилом», «перебування дітей в умовах
рідного оточення», називає радянські методи навчання
«правильними з погляду модерної педагогіки», зазначає,
що освітня схема в УСРР «запозичена з німецької і
почасти
американської» [11, арк.59].
Критикуючи
більшовиків за пролетаризацію вищої освіти та недоліки в
українізації сільськогосподарських шкіл, він схвалює
науковий і педагогічний склад в УСРР, пише про те, що з
1921 р. у народній освіті України спостерігається
позитивний перелом.
Налаштованість на неупереджений аналіз предмету
свого
дослідження
демонстрували
і
викладачі
емігрантських вишів. Так, професор УГА С. Тимошенко,
вивчаючи проблему тваринництва в УСРР у 3-й рік голоду
(1934 р.) писав про різкий спад експорту збіжжя з СРСР:
якщо у 1930 р. з країни було вивезено понад 2,5 млн т
пшениці, 646 тис. т жита, майже 1,2 млн т ячменю, 353
тис. т вівса, то у 1932 р. ці цифри були відчутно меншими
(538 тис. т пшениці, 417 тис. т жита, 409 тис. т ячменю, 17
тис. т вівса), а у 1934 р. – меншими у 6-10 разів, за
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виключенням, вівсяних показників (212 тис. т пшениці,
100 тис т жита, 182 тис. т ячменю, 141 тис. т вівса) [13,
арк.21]. Отже, викладач емігрантського (!) навчального
закладу документально підтверджував факт небайдужості
радянської влади до трагедії масового голоду.
Знайдені нами документи свідчать про плідне
співробітництво між Національним музеєм у Львові і
дипломатичними представниками УСРР у Варшаві, про
дружні і далеко непоодинокі контакти львівських
музеєзнавців з пересічними громадянами СРСР. Так, у
звіті управи Національного Музею за 1927 р. говорилося,
що впродовж року було закуплено 984 експонати, з яких
«138 книжок з України», які надійшли «внаслідок поїздки
директора в УСРР», окрім того, у якості подарунків у
музей прибули артефакти з Москви (від громадян
А.І. Анісімова,
І.Є. Грабаря),
з
Ленінграду
(від
А. Зарембського,
А.Я. Лященка),
з
Києва
(від
А.С.Вінницького, Д.Дорожинського, Ф.Ернста, А.Середи),
з Харкова (від В. Дубровського, С. Таранущенка) [16,
арк.12-15].
Встановленню контактів між Національним музеєм у
Львові і книжковим ринком СРСР і України сприяли
різноманітні радянські установи, а саме: Всесоюзне
товариство культурних зв'язків з закордоном і Бюро з
пересилання книжок, що діяли у Москві, Російська
Академія Наук у Ленінграді, Видавництво Української
Академії Наук у Києві [16, арк.14]. Представники
зазначених установ обговорювали питання про
ліквідацію мита на постачання книжок [16, арк.14].
Керівник Управи Львівського національного музею
І. Свенціцький, з цього приводу, писав: «Прихильне
вирішення питання буде підставою нового наукового
життя не тільки України, але й більшої плодючості
наукової роботи в Галицькій Землі» [16, арк.14].
Львівські музеєзнавці брали участь у заходах,
присвячених
50-літтю
«Товариства
стародавньої
писемності і мистецтва» у Ленінграді, разом з
радянськими колегами відзначали ювілей академіка
Д. Багалія [16, арк.14].
Зв'язкам з науковими установами УСРР був
присвячений окремий (8) розділ вищезазначеного
музейного звіту. У ньому, окрім того, розповідалося про
допомогу, що її надав музею Уповноважений
представник СРСР у Польщі Петро Войков. Останній
пообіцяв своє сприяння у справі повернення до
Національного музею частини архіву, вивезеного
російськими жандармами у 1914-1915 рр. Тож, львів'яни
сумували разом з «совєтами», коли у Варшаві одіозного
діяча убив білоемігрант. Директор музею встановив
контакт з новопризначеним Повнпредом СРСР у Польщі
Л.В. Богомоловим, який завірив, що «докладе усіх
старань, щоб уладнати справу повернення архіву у
найкоротшому часі» [16, арк.14].
Про наявність тісних радянсько-емігрантських
контактів свідчать і більш емоційні за змістом архівні
джерела. Так, під час історичного диспуту з питання
«Ким були руси?», який проходив 17 березня 1928 р. на
сцені Українського народного дому у Саскатуні (США)
празький емігрант Н.Я. Григоріїв у запалі вигукнув, що
його аргументацію щодо неслов'янського походження
русів підтримують в Українській Академії Наук [17,
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арк.1-14]. І коли у відповідь його американський опонент
зазначив, що «УАН під більшовиками», Григоріїв
буквально заволав, що «там не всі більшовики!» і почав
співати «Ще не вмерла Україна...». Під час свого виступу
Никифор Якович не приховував, що в оцінці
давньоруської
державності
поділяє
концепцію
радянського історика М.І.Пархоменка, який стверджував,
що Київська Русь була неслов'янською, а значить,
неукраїнською, державою [17, арк.1-14].
Орієнтованим на тісне співробітництво з УСРР був
«Комітет допомоги українським культурним силам на
Україні», що діяв у Празі. Зазначена інституція закликала
до «негайної допомоги голодуючій Україні» [19, арк.35].
У фондах ЦДАВОВ зберігається список членів ВУАН за
підписом академіка А. Кримського (загалом 150 осіб), які
отримали харчові посилки від празького комітету [19,
арк.12-14]. Серед отримавших фігурують відомі прізвища:
Й.Ю. Гермайзе,
М.І. Пархоменко,
К.Г. Воблий,
Б.І.Срезневський, О.В. Фомін, Д.О. Граве, В.І. Липський,
П. Тичина та ін. У листопаді 1923 р. з Праги на адресу
ВУАН надійшов одяг і деякі побутові речі: «30 плащів, 10
курток, 41 блузка, 2 жакети, 53 штанів, 16 камізелек, 28
сорочок, 2 зимові сорочки, 1 зимові підштаники, 15
звичайних підштаників, 5 светрів, 34 ковнірці, 12
краваток, 4 хусточки, 22 пари шкарпеток, 39 пар
черевиків, 1 чоботи, 7 капелюхів, 10 кашкетів, 1 жіноча
торбина, 1 башлик, 1 пара шкіряних рукавиць, 3 скриньки
цукру, 20 шпульок ниток, 20 тузинів гудзиків, 20 пакетів
голок та 479 шматків мила марки «Неllada» [19, арк. 41].
Згодом, з тієї ж адреси були надіслані емігрантські
підручники: «Історія українського права» Ростислава
Лащенка, «Огляд української історіографії» Дмитра
Дорошенка, «Загальна наука права» Станіслава
Дністрянського [19, арк.50].
Гуманітарні зв'язки між еміграцією і УСРР підтримувалися за допомогою «нансенівських посилок». Численні
довіреності на їх отримання радянськими науковцями
зберігаються у фондах ЦДАВОВ [19, арк.15-34].
Слід
зазначити,
що
радянсько-емігрантське
співробітництво спрямовувалося на кардинальну зміну
поглядів учасників української революції. Вельми
показовою є вдала «ідейна обробка» керівника Другого
зимового походу Юрія Тютюнника. Пояснюючи свій
переїзд до СРСР, він писав: «... концентрація
національних сил повинна відбутися на території
революційною боротьбою утвореної УСРР, бо українська
радянська держава є фактом, котрого ніхто не заперечить.
На її зміцнення кожний чесний син нації мусить віддати
свої сили, бо серед пануючих сил на Заході нема факторів,
які були б зацікавлені в існуванні держави українського
народу. Навпаки, зажерливий імперіалізм тримає свої
сили в стані поготівлі, збираючись кинутися на землі
українського народу, вирвати вже здобуте нами,
повернути нас у рабів... диктатура працюючих є
відповідаючою інтересам української нації...» [18, арк.12]. Про неабияке вміння радянської сторони «домовлятися»
з колишніми опонентами яскраво свідчить факт
повернення на батьківщину лідера української революції
М.С. Грушевського.
В архівних надрах ЦДАВОВ зберігаються і сатиричні
за змістом документи, у яких висвітлюються ті чи інші
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форми радянсько-емігрантських контактів 1920-х рр.
Так, у відверто знущальному тоні емігрантська преса
висвітлювала візит у Прагу радянських письменників
В. Поліщука, Ол. Досвітнього і П. Тичини: «... Вони, ці
кошерні, яким відпущено їх бувші «петлюрівські» гріхи,
після поцілунку московського папи приїзджають у
прокляті ними місця, місця осідку української еміграції,
до Праги. З комуністично-радянського раю гай до
Праги? Дивно! Ні. Затужили за свіжим повітрям... Вони
приїхали ознайомитися з новими напрямками, що
царюють у західноєвропейській літературі? Шановні, це
ви в Совдепії царюєте, а в європейській літературі –
демократія» [20, арк.64-70]. Глузуючи з радянських
візитерів, празькі емігранти охрестили Поліщука і
Досвітнього «совітськими Бімом і Бомом».
Висновки. Таким чином, впродовж 1920-х рр. між
українською політичною еміграцією і радянською
владою, через яку, власне, і виникла чергова екзильна
хвиля нашої історії, були налагоджені міцні і достатньо
продуктивні стосунки. Останні зреалізовувалися як на
міжустановчому, так і на міжособистісному рівнях.
Досліджені контакти, переважно, носили діловий
(науковий, культурний) та гуманітарний характер, хоча,
окремі епізоди свідчать про наявність їх виразного
політично-емоційного забарвлення. Феноменальними
характеристиками цих стосунків, на думку автора, є їх
обгрунтована
вмотивованість
та
практична
цілеспрямованість, що дозволяли уникнути заведення
цього, вочевидь, парадоксального співробітництва у
глухий кут. Співпраця з радянською владою свідчила про
гостре бажання еміграції не відриватися від тіла Великої
України та демонструвала їх стремління скористатися
здобутками радянського етапу розвитку у справі
формування модерної української нації та розбудови
майбутньої незалежної держави.
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In the article the problem of Soviet-exile Cooperation 1920s. That, in general, are less explored in Ukrainian
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UKRAINE, 1991 – 2014: CONSERVATIVE TENDENCIES VS.
CIVIC SOCIETY
Ukraine passed through three revolutionary waves on the border of the twentieth and twenty-first centuries. It
was: the collapse of the Soviet Union and proclamation of state independence, the «Orange» revolution and the
«revolution of dignity». Each of them was forewent by the crisis of political system, corruption, outright
falsification of the will, ignoring interests of the population, attempts to manipulate of mass consciousness. All
these events were not mere meetings and protest actions. They were not spontaneous. This is the regularity, the
components of one process. This is the process of the transformation of Ukrainian society.
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«Revolution of dignity».

The statement of a problem. Ukraine is undergoing to
the process of transformation nowadays, beneath our very
eyes. This process goes on slowly. Sometimes dramatic
events take place. At other times changes come insensibly.
From the «Communism National Park» Ukraine is turning to
a democratic state.
The purpose of the article. The tendencies of the
development of Ukrainian society is a question now. We
know a little about ourselves. Author tried to expose her own
vision on this topic.
The statement of the main material. In the second half
of the 1980s an unexpected thing for the Soviet Union
occurred: citizens have created the People's Movement of
Ukraine for Perestroika (Narodny Rukh Ukrayiny za
perebudovu). It was the precedent case of civic activity for
the Ukrainian Soviet Republic. The Rukh's role in the
process of pronouncement of the Independence of Ukraine in
24th August, 1991 was considerable.
The «Orange» revolution started in November, 2004 and
the «Revolution of Dignity» started nine years later, in
November, 2013. Students, entrepreneurs, highly skilled
workers, intellectuals have become its driving forces. In
other words, Ukrainian middle class made these revolutions.
What the phenomena? Are they real revolutions or
something else? What kind of connection do they have? And
do they really have a connection?
G. Kasianov notices that the citizens had taken into
account economic considerations as well as the other
indicators before they have voted for the independence. The
supporters of the idea of exit from the USSR promised rapid
economic growth. Moreover, the economists of the Deutsche
Bank predicted one of the leading positions in the reliable
level of prosperity among ex-Soviet republics for Ukraine [1,
p.72].
But there were no economic growth, quite the reverse.
Ukraine have plunged into a severe economic crisis in the
1990th and social tensions as well as lack of faith in the
future were its consequences. Ukrainians felt total distrust to
the state and all that close to it. What caused this? Does it
mean that German economists were wrong?
Actually German economists were right. They have
calculated the economic potential of Ukraine, so there was

no error in figures. We should take into accommodation that
a potential means only a promising start. It needs some
certain conditions to be realized. There were no such
conditions in Ukraine in 1991.
We can see that the democratic countries are the most
prosperous countries in the modern world. These countries
have legal culture, civic society, private ownership,
entrepreneurial initiative and freedom. All these things that
might be seemed as a truism for Western people were under
restriction in the Soviet Union. For this reason a peculiar
type of society has been formed in the USSR. Moreover, the
Soviet authorities ruthlessly suppressed any manifestation of
civil activity.
Possibility can be realized only subject to condition
mentioned above. Without democracy and civic society
economic growth such as wellbeing for Ukrainian nation
will remain only a good wish. The victory of liberalism and
Ukraine integration into globalization are also required.
Therefore, if a scholar fits out the ideology of liberalism
he'll be able to unveil all the enigmas of the development of
the modern Ukraine.
It thinks that the dissidents have launched the process of
the development of civic society. The number of the
dissidents was low, something about 1,000 persons in the
Ukrainian Soviet Republic. Their resources were small. The
Soviet society didn't even pay much respect for their social
activities. Moreover, the dissidents were under the strict
control. They were pursued by the authorities and the public
opinion as well. Nonetheless, the dissidents have
accomplished their mission. The foundation had been laid.
The argumentations which have been declared by the public
figures in the 1980-ies had been written in the papers by
L. Kostenko, I. Drach, V. Symonenko, M. Vingranovskyj,
I. Dzyuba,
I. Svitlychnyj,
Ye. Sverstyuk,
V. Stus,
V. Goloborodko, V. Moroz, V. Chornovil, B. Goryn [2,
p.64] in the 1960-ies.
The crisis of the Soviet socialistic system became evident
in the second half of the 1980-ies. The USSR came up close to
the collapse. M. Gorbachov tried to avoid the catastrophe. The
reforms of the system (so called perestroika) have been seen
as the perfect solution. The signing a new Union Treaty and
the nascence of the renewed Soviet Union have been seen as
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the perestroika’s ultimate goal. State's authorities have
concluded that the providing the population with the
employment initiative rights and providing wide economic
rights to the Regions were the measures quite appropriate [3,
p.14].
The momentous events for the USSR and Ukraine took
place in August 1991 [4, p.10]. M. Gorbachov was taking his
vacation in Crimea, having the date of signing of the new
Union Treaty with leaders of Union republics agreed before.
So called Putch started in 19th August with the
announcement of the creation of the Emergency Committee
and the invasion to Moscow. It was in vain. In 22th August
an extraordinary session of the Verkhovna Rada (the
Parliament) of Ukraine was convened. Then the Act of
declaring independence of Ukraine and the Decree on
referendum on its approval in 1th December were adopted.
People's Movement of Ukraine has carried through a
great propaganda and agitation work to convince the
population that the proclamation of independence was the
best option for the country and its people. First of all there
were methods known as the «History education», the most
known events such as: «The human chain» dedicated to the
Day of Unity in 22th January, 1990, and the mass celebration
the 500 anniversary of Zaporizhzhyan Cossacks. The
political program of the People's Movement of Ukraine was
worked out openly and everyone had an opportunity to
discuss its points. 125 members of People's Movement of
Ukraine were elected to Parliament in 1990. There the
deputies made a faction called People's Council (Narodna
Rada). Later they've made successful attempts in
compromising with the Communists.
A modern young man can find it all too simple, even
naive. People of our generation are accustomed to
democracy. We are coddled with democracy. Soviet people
lived in another reality. G. Goncharuk writes that in 1990
«… initially the omnipresent party network expanded a
crazy ideological and political struggle for its liquidation,
but having been ensured that the process of national rebirth
came too far, it made attempts to neutralize or even
minimize the influence the ideas of the Movement, and
subordinate People's Movement of Ukraine to the Party
structure at all» [2, p.20].
So, the activity of People's Movement of Ukraine was
not licit by the Communist Party. Moreover, the authorities
did all sorts of obstacles because the People's Movement of
Ukraine was a threat to their monopoly of power.
The «Orange» revolution began in November, 2004. It
was a series of protests, rallies and the other acts of civil
disobedience caused by rude election fraud. The majority
wanted V. Yushhenko to be the President of Ukraine while
the authorities and V. Putin supported V. Yanukovych. All
the most important events took place in the main public
square of the country (Majdan). French journalist A. Gijmol
witnesses:
«They've set a clear and concrete goal: the
determination of the result of the second round of the
presidential election as falsified. All the speeches concerned
this topic par excellence» [6, p.19].
А. Galchynskyj characterizes the «Orange» revolution as
«the revival of the nation, which undoubtedly is
important factor of the approval of civic society in Ukraine,
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implementation of democracy and, the most important, the
self-dignifying of a Ukrainian citizen, the own «me» of each
of us» [7, p.172].
The «revolution of Dignity» started in November, 2013.
The V. Yanukovych's refusal from signing the Association
Agreement with the European Union was its pretext. But
what was its cause? The «revolution of Dignity» was lasting
till February, 2013, when armed confrontation and escape of
V. Yanukovych took place.
V. Yanukovych was elected President of Ukraine in
2010. The abolition of the Constitutional Reform-2004 was
his first step. The Constitution Court of Ukraine has dedicted
to return the Constitution-1996 in action. So called «Tax
Majdan» lasted in November and December, 2010. It was
the entrepreneurs' protest against the adoption of the Tax
Code by Parliament. The provisions of the Tax Code
supported big business but affected small and medium
business. In summer 2012 the «Language Majdan» took
place. It was the protest against enactment «The Principles
of State Language Policy» law. This law provided the
opportunity of equivalent to use of Ukrainian and Russian
languages de jure, but the strengthening of Russian influence
de facto.
Actually, V. Yanukovych attempted to establish an
authoritarian regime. Ya. Gryczak revealed the Zeitgeist. In
the preface to the book «Passion for Nationalism», 2011, he
noticed:
«The constatation of fact that Ukraine has relative
political stability doesn't mean that the situation over
Ukrainian nation is hassle-free now. There are problems,
very serious problems. But their roots doesn't go to the
national identities and the creation of a nation – this
situation is a dramatical one, not critical, – this is the
question of values: the values of closed society which is not
ready for changes are dominating now» [7, p.11].
That's why the «revolution of Dignity» was the rebellion
of civic society against conservative regime of V.
Yanukovych. The authorities' attempts to stop the processes
of liberalization of modernization of Ukraine as well as the
willing to restrain the civic society were its causes.
Conclusions. Ukraine is going the path of liberalization
now. We have a lot of problems, this is the fact. One can
read and understand all the postulates of liberalism starting
from A. Smith and ending L. fon Mises easily. Much more
difficult is to implement new way of life. You can't teach old
dog new tricks. It is easy to get a ticket to New York and get
there in several hours. Physical distances can be passed
easily. Ideological distances don't. That's why there was no
instantaneous switch into democracy. It was impossible.
Democratic values have to mature and civic society has to
pass through certain «stair steps» in the process of this
evolution. These are the processes in modern Ukraine.
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УКРАЇНА, 1991 – 2014: КОНСЕРВАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇЇ VS. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
В двадцятому і двадцять першому століттях Україна пережила три революційні хвилі. Це були: розпад
Радянського Союзу і проголошення незалежності, «помаранчева» революція і «Революція гідності». Їм передували
криза політичної системи, корупція, фальсифікація волевиявлення, нехтування правами та інтересами громадян з
боку влади, намагання маніпулювати свідомістю людей. Але це не просто мітинги і масові демонстрації. І вони не
були спонтанними. Всі ці зазначені революції – це ланки одного процесу. А саме – процесу трансформації
українського суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство; процес; розвиток; лібералізм; демократія; «помаранчева» революція;
«Революція гідності».
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MARKETING APPROACHES TO THE HEALTH CARE
SERVICES MARKET
The author analyzes existing problems of social marketing on medical services market, considering the marketbased approach. The issues of effectiveness of health care services monitoring, cooperation of public and private
sector of medicine and quality control of medical services are considered. Special attention is given to the concepts
such as the market size of medical services, their availability and market prices, sustainable development of the health
services.
Key words: health care services market, social marketing, state politics, health care system.
The statement of a problem. Implementation of state
policy in the health care sector provides the right to health
and equal access to quality health care services to every
citizen, stipulating the formation of public consciousness,
ideology of healthy lifestyle, and strengthening the materialtechnical base of health care institutions.
The American Medical Association determines marketing
in the health care system as a complex process of planning,
economical substantiation and managing health care services
production using price policy in the sphere of medicalprophylactic process, promoting and realizing services and
medical goods.
Except basic market players – suppliers of medical
services and their consumers – health care services market
also has its specific players such as public and local
authorities, pharmaceutical companies, producers and suppliers
of medical equipment, insurance companies and others.
This market, unlike others, needs the strong regulation of
interrelations between its main parts, since the general aim
of its functioning is health of population.
Issues of marketing and managing on medical services
market have been illustrated in scientific works of many
scientists in our country and abroad: I. Vasilenko,
N. Vishnyakov, E. Zaharchenko, E. Korneychuk, N. Lakusta,
I. Lazar,
A. Tkachuk,
N. Milovanova,
E. Muratova,
N. Petrova, T. Fillipova, A. Shomnikova [1-7].
The purpose of the article. To analyze existing
marketing approaches to the health care services market.
Determine their impact on the market and the possibility of
introducing into practice.
The statement of the main material. The process of
medical marketing is realized in case of market relationships
between a doctor and a patient, in competitions between
doctors,
medical
institutions
and
pharmaceutical
manufactures.
Basic directions of marketing in health care system are
the following: marketing of medical services, marketing of
medical and biological technologies and marketing of
medical equipment. Some scientists also distinguish the
marketing of medicines, however, we consider it as the
marketing of pharmaceutical industry.

The issues of modernization of medical sphere in period
of reforming the Ukrainian economy become actual and
require thorough analysis and effective solutions.
One of the most important problems is the development
of social marketing program taking into account the marketbased approach to formation of medical services. This
development is aimed at monitoring health care system
functioning, including the use of medicines, medical
services, providing the availability of these products and
ensuring market segmentation based on the willingness and
means to pay.
Nowadays, demanded quantities of medical services
cannot be the main measure of formation of health care
services market. Only the monitoring of effectiveness of
medical services and social marketing determines modern
health care services market.
Social marketing is a particular part in the development
of market-based approach in reforming the health care
system and providing medical services.
Social marketing in medicine ensures planning and
implementation of special methods and programs, aimed at
the realization of social changes for the improvement of
medical services taking into account the demands and
facilities of different groups of population.
In addition to medical procedures directed to prophylaxis
of diseases, preventive measures include informational
events focused on the prevention of traumatism while using
vehicles, influence of bad habits on the level of health and
life span, prophylaxis of cardiopathies, importance of
vaccination and safe sexual practices to prevent infectious
diseases transmitted sexually and to preserve reproductive
health.
Social marketing is based on the following marketing
conceptions:
– final aim of marketing is the impact on consumers’
action and behavior;
– decisive steps including changes, innovation, reforms
that are brought into operation in case of prevalence of
advantages and minimization of expenses.
– conceptual changes based on understanding of personal
perception of suggested changes by target audience.
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– target audience should be divided into segments
according to needs of a contingent.
– health care services market is constantly changing, in
this case, it is necessary to do opportune analysis of reforming
the program effectiveness and to ensure regular control.
Marketing activities on the health care market include:
– products – to create an interesting product, that is
medical service;
– price – to minimize the price aiming at a target
audience as the ultimate consumer of medical services;
– places – to guarantee the possibility of the consumption
of medical services in institutions available to contingents
and corresponding to their lifestyle;
– promotion – to promote the information about
products/services throughout channels that maximize
required results.
The traditional concept of the marketing-mix consisting
of product, price, place and promotion has been extended to
organize the sphere of services to 7 «P».
Supplementary factors are the next:
– people, including staff and customers, those who are
involved in providing and receiving services;
– process, that is developed in consistent actions to
provide services; physical evidence, in other words, physical
circumstances and atmosphere in which a consumer is given
a service, information promoting services on the market.
Some authors expand this classification with one more
element – partnership, that is to enter into such relations with
customers when being satisfied by rendered services and loyal
attitude they become promoters of a medical institution.
Health care services market formation, according to
market-based approach, is characterized by financing of state
and non-commercial medical services sector intended for
low-income, socially and economically vulnerable categories
of the population, and in the same time by supporting the
sustainable model of the commercial ensuring of medical
services on the free market for consumers with financial
feasibility.
The features of the model of market-based approach in
formation of health care services market are the following:
– to increase the level of the medical services use among
target groups to provide for the expansion of market in order
to interest and attract new costumers;
– to guarantee the effectiveness, health care services
market should be segmented into similar groups with the
same requirements and characteristics;
– to form such a medical services market that could use
the advantages of every sector (commercial, state, social) for
achieving maximum efficiency of functioning, and at the
same time allowing every sector to aim their resources at the
most destitute groups.
Indexes of health care services market should be sharply
defined as market size, market price, availability on the
market, sustainable market development.
Market size embraces the amount of different types of
medical services, and items of medicines, which have been
provided or sold, and the quantity of consumers.
Market price includes the cost of medical services,
possibility of different groups of the people to pay for
medical services, a part of medical services covered by the
state, insurance.

Availability on the market is represented by the
percentage of medical services consumers, who know where
they can get them and do not see any obstacles to obtain
these services in case of a distant location of medical
institutions.
Sustainable market development comprises leaders of
health care market, a part of market, amount and a part of
separate highly specialized services on the market, a number
of resources to get medical services.
The principal purpose of market-based approach in
formation of medical services is to understand possibilities
and readiness of the population with regard to the global
market of medical services, to attract partners to planning the
global market of medical services, and to give the
information to interested parties according to the concept of
reformation of the health care system.
To achieve this aim it is necessary to determine the
objective needs in different types of medical services; to
estimate the influence of interested parties; to identify
supporters and opponents; to find out the opinion of different
groups of population about the global market of medical
services and about measures of health care system reformation;
to develop a state strategy considering the availability and
quality of health care provided to all social groups.
Understanding of market and political sphere in order to
estimate health care market formation is of great importance,
thereupon, the following questions should be promptly and
correctly settled:
– what group of people is the main contingent interested
in the ensuring of medical services;
– whether private sector of medical services is viable;
– potential resources of medical services financing that
are available;
– ways of impact of state administration on private sector
of medical services;
– scales and character of competition existing in private
sector of medical services;
– barriers to enter the health care services market.
– who renders medical services on primary, secondary,
and tertiary levels, and what is a percentage of every type of
medical aid on the health care services market;
– types of medical services existing on health care
services market, their price and availability for population;
– ensuring legislative regulations with regard to different
types of medical services;
– analysis of medical services quality;
– flows of resources and variants of financing,
forecasting of needs in medical services;
– dissatisfied needs in medical services;
– existing and potential market niches for both state and
private sectors;
– readiness of different groups of population to pay for
medical services.
It is important to note, that there are regulative measures
affecting supply and demand for medical services.
They include a guarantee of quality and mechanisms
controlling medical services quality, professional regulations
regarding the services rendered by specialists and medical
institutions, licensing and accreditation of medical
institutions, controlling sanitary conditions in medical
practice.
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During
economical
reformations,
market-based
approaches in the process of forming the packet of medical
services enable the support of coordinative mechanisms of
state-private cooperation to meet the needs among all groups
of population.
Such cooperation provides for free urgent medical aid for
low-income and destitute groups of population. People with
average and high income have the possibility to receive
medical services in both state and private medical
institutions.
It should be noted that the public-private cooperation has
real advantages: it guarantees financial stability, coordination,
clear determination of the volume of rendered medical
services, accurate identification of groups of population, first
of all vulnerable groups, expansion of health care services
market and increase of medical services providers.
The essential directions in health care services market
formation are public financing of medical services for lowincome contingents with coordination of public and private
financing and promotion of medical institutions with private
investment for groups of population with high level of
profits.
Understanding of motivation and determination of
relations between public and private sectors are the basis for
cooperation between them. Both parts consolidate national
assignments of public health care system with interests and
real situation of private sector.
Public-private cooperation is aimed at making contracts
between health care public organs and private providers of
medical services.
Such contracts envisage providing health care services to
population, determining clearly the licensing and
accreditation system, regulating the license for separate
types of medical services by the state, social marketing
programs, ensuring the control of health care services quality
and developing continuous educational system for
physicians of all specialties with obligatory certification of
their educational level according to qualification category.
Effective public-private cooperation in the field of health
care services will contribute to the increase of medical
services amount by private and public institutions. In
addition, such collaboration leads to the achievement of high
quality in medical services due to competition, raises the rate
of private sector in rendering health care services, guarantees
quality standards and adequate prices in case of expansion of
health care services number, increases medical services
quality due to the improvement of physicians’ qualification.
Such cooperation will allow guaranteeing the availability
and quality of medical services rendering to all population
groups.
Conclusions. Thus, market-based approach in marketing
strategies on health care market contributes to the development
of its infrastructure, increase of consumers’ information
awareness considering the supply of medical services that in
turn is resulted in the rise of medical services demand.
Public-private cooperation will ensure the acceleration of
market growth rates through the creation of favorable
conditions for market development, formation of new
opportunities on the national and international market,
effective collaboration of all market players, and
introduction of new social programs.
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МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Автор аналізує існуючі проблеми соціального маркетингу на ринку медичних послуг, використовуючи ринковий
підхід. Розглянуто питання ефективності моніторингу послуг охорони здоров'я, співпраці державного та
приватного секторів медицини та контролю якості медичних послуг. Особлива увага приділяється таким поняттям,
як розмір ринку медичних послуг, їх наявність та ринкові ціни, сталий розвиток медичних послуг.
Ключові слова: ринок медичних послуг, соціальний маркетинг, державна політика, система охорони здоров'я.
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PRINCIPLES OF TEAMMAKING AS THE EFFECTIVE INSTRUMENT
OF MANAGEMENT
The article deals with an active mechanism of creating an effective managerial team under modern economic
conditions; principles, methods and ways of work in team; the possibility to work for getting a result in the light of
personal qualities of each representative of a team taking into account their psychological aspects.
Key words: team, leader, project, human resources, psychological factors, beginners, work principle, creativity,
intensive work.
The statement of a problem. The effective organization
of the system work of team management for business is the
main reason of a successful work, good organization and the
fulfillment of which is the guarantee of success.
The following famous scholars in this area dedicated
their works to team management: A. Chundler, A. Ansoff,
M.X. Mescon, U. Woodcock, B. Karlofff, U. Howard and
others. Besides foreign developers, national scholars have
been investigating this issue for a long time, they are:
A.Ya.Kybanova, S.Kapustina, O.S.Vykhanskyy, O.N.Hromova,
T.Yu. Bazarov, who emphasized, “Modern managers
consider culture of their company as a mighty strategic
instrument giving a possibility to orient all subdivisions and
separate persons to common goals, mobilize initiative of
workers and support productive communication between
them”. Authors in their works suggest that personnel
planning should be in the form of principal complex
programs according to strategy of management of company
development taking into account the main directions and
tendencies of scientific and technical progress, estimation of
team members and results of their labor activity and
improvement of methods of team work.
A team is a group of people working together, combining
their own aim with the common one and consciously
cooperating with each other to achieve their common aim
and doing it with pleasure.
The purpose of the article. Building modern mechanism
of management of an organisation: from an effective team to
productive and competitive organisation.
The statement of the main material. Teamwork is one of
the actual directions at the given moment in modern world of
management. Life shows that for the work on a project it is
necessary not only to gather perfect specialists but also costs are
necessary. It is necessary to teach workers to be a single whole
and to create a coordinated mechanism. However, to create a
real team is not so simple, it is a real science [1].
Top manager of the company “Microsoft” said, “If you have
a good family, then a team is the best family in the world. All
are friends and love each other, and help each other. Who
should take away a basket is not a question, that person who
leaves he takes away it. Somebody was appointed and he
according to the schedule does his job. Everybody can help each
other and can be happy to do this”.
Ability to work in a team is an essential work function of each
worker. Working in a team leaders should be energetic but not
rude, they should be able to discuss necessary problems for a
project but not be distressed in case if a team has another opinion,

and, what is more, everybody in a team should respect team
members’ work and point of view about a project.
It is known, that profit maximization depends on
professional and successful work of a team. Personnel
manager is the key person of management of human resources
of a project. This person should be not only perfect manager
but also a professional psychologist, because economic
reasons and, mainly, psychological are of primary importance [2].
Team management requires patience and ability to
delegate authority. It is necessary to have an imagination
about skills of each member of a group and disseminate parts
of a project to those members having corresponding habits in
this area. Team management provides the leadership of
discussions and recognition of different opinions. A team
will not be able to show everything it can do without
correspondent leader habits.
In permanent team, everything is adapted to the manner of
making other members. However, before start to work, it is
necessary to predict the possibility of everybody to express his
own opinion during discussions, some managers recommend
to make main rules and principles of teamwork [3].
Among all possible principles for teamwork, the
following ones should be emphasized:

Table 1 – Teamwork principles [4]
Teamwork principles
Content of principle
1. Principles of
Each team member does that part of
collective doing
common task, which was given him by a
work.
team and not that he was authorized usually
to do.
2. Principle of colle- If task is not fulfilled, all team is responsible
ctive responsibility
for it.
3. Principle of the Payment and other forms of stimulating
only
form
of team members are discussed with leaders
stimulation for a final beforehand. “Stimulation fund is created”.
result for a team.
Fund allocation is inside a team without
leaders or customers participation.
4. Principle
of Management of team members is done by
autonomous
self- team leaders but not by administrative
government of a team. leaders of an organization.
5. Principle
of Each team member answers for the final
increased executive team result with his life. Each team member
discipline.
free takes the given principle.
6. Principle of free This is the key principle of team making.
will to be in a team. Only that candidate can be in a team, who
free shows his readiness to be in a team
knowing and understanding all conditions of
a team activity.
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Team members, except functional roles depending on the
competency in some area, play social roles defining how the
given member influences the process of done work. English
investigator Belbin was the first who distinguished the
following social roles of team members [5]:
 a thinker is characterized by increased creativity;
 an
executor implements ideas and introduces
arrangement in team actions;
 an estimator fulfills unprejudiced and critical analysis of
a situation;
 an investigator of resources knows the art of negotiation
and effective communication;
 a motivator is oriented on decisions of the given task
and stimulates his colleagues to work more intensive;
 a collectivist harmonizes relations in a team and
accommodates differences;
 a coordinator clearly formulates goals and he is a social
leader; specialist has rear skills and habits.
The same person can play some roles simultaneously.
The wider is range of roles the better team “player” he is.
The role of a team coordinator becomes special, the main
task of which is to start the mechanism of self-realization,
support a team development, accommodate differences,
control emotions and free reach coordinative goals.
A big quantity of team management methods is used
nowadays. The methods used by Ukrainian companies are
essentially different from those ones used by world leading
companies such as “Google”, “Apple”, “Toyota”, “BMW”
and others. However, Ukrainian leading companies try to
implement new team management methods gaining the
experience of business “giants” to have an effective and
successful teamwork.
Among different variants of team management methods,
the main three can be recognized: authoritarian, democratic
and delegation method, the methods of which are widely used
in all spheres of productive and creative activity of teams [6].
Authoritarian method is the most inquired in the period
of team formation when skills of common work, vision of
goals and ways are not formed. The manager, as a leader,
shares his own vision, experience and effectively allocates
resources. In this situation, a leader should have an authority
among his subordinates not only as a person having power
but also as a specialist, a skillful manager and a good
instructor. There are disadvantages in authoritarian method:
it decreases creative initiative of subordinates, makes worse
social and psychological climate in a team and causes
personnel turnover.
Democratic method is the most suitable for forming team
relations on the base of good will and openness of leaders
and subordinates. This is educative method. It supports
gaining experience for joint actions, combines
purposefulness connecting with tasks and people, methods of
conviction and compulsion, supports initiative, interest of a
person in his development, understanding tasks owing to the
process of common decision making. The disadvantages of
the given method are the following: additional spending of
time for discussion of problems and in case of its deficiency,
its effectiveness decreases sharply.
The delegation method is widely discussed among
managers, it is the most complex one in use because it is for
managers, who understand the situation very well,

understand the levels of collaborators and share them only
those duties they can do. The given method should be used
only in high effective teams, which learned all levels of
forming and development and have perfect motivated
specialists. In this situation, a leader decides what, when and
who can do something, and it causes irritation. Such team
needs a leader, who is always ready to advise. Delegating the
authority, he increases the employer’s status what is
important for those people, who have experience, knowledge
and high qualification and want to work independently, and
see in this the next stage of self-development.
For example, the volume of correspondence and
discussions should be decreased [7].
Ability to listen carefully is an important point in
management. Building relations in a team is impossible
without communication between coworkers. Active
listening, constant visual contact and support of interest in
questions during a talk will help to interest a coworker in
communication and make it better. It is necessary to listen to
people and do not wait the time to talk and give an
interlocutor the possibility to be open. Pay attention to not
only received information but also follow the gestures and
try to understand and feel what was not said.
There can be conflicts in teamwork. Conflict is a zone of
increased tension; it is always visible, because it has some
external features: high level of tension in a team; decrease of
ability to work; worsening of industrial and financial
indications; change for the worse relations between suppliers
and customers, etc.
It is necessary to differentiate productive, constructive
conflict from rivalry and intrigues. During the conflict,
which is considered constructive, only ideas and concepts
are discussed, in no case, personal qualities of participants.
Besides, during such conflict intensification of emotions,
caps lock voice and mutual blames. Such scenes can look
like serious quarrels. However, in teams, able for a
constructive conflict, it is understandable that its purpose is
to find optimal problem decision during the shortest period.
Conclusions. Summarizing we can make the following
conclusions: under modern conditions, the main resource of
management is availability of an effective team. The role of
persons making the process of management increases
sharply. The people’s life and prospects of company’s
development depend on qualification, business activity, and
ability to interact and achieve social significant result.
The most necessary personal quality among
professionalism is specialist’s ability to act in a team. The
key reason of an effective work of a team is the ability of
team member “to get the result”. However, in practice,
psychological aspect removes from the results of activity to
interpersonal competition, what causes hidden and clear
confrontation. Moreover, this in its turn leads to business
and economic decrease; it forms tension inside the team and
ruins the personality.
The possibility to work in a team gives every person
serious support and prospects to develop as a person.
Thus, successful forming and effective functioning of
teams in a company provide intensification the role of a
manager as a leader, changes in the system of management
and communication in a company, changes of organizational
culture and styles of management leadership.
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Having investigated the given issue, the following
practical advices for an effective management of a team to
achieve the goal can be emphasized:
1) While transformation to team management it is
necessary not simple to create teams but form labor
processes.
2) Change of assessment of individual indications of
work or their total cancelation.
3) Ascertainment of concrete and strict tasks to increase
effective teamwork.
4) Creating proper work surrounding.
5) Interference in team business if it has problems.
Using these advices supports creating and management
of teams under crisis conditions and achievement of
effective results.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ
В статье представлены существующие тенденции развития теории экономической неустойчивости.
Доминирующая на сегодняшний день теория нового неоклассического синтеза не смогла предсказать
возникновение мирового финансового кризиса и должна быть дополнена либо пересмотрена с учетом
новых подходов. Во всех рассмотренных теориях прослеживается единый вектор развития и,
соответственно, подход к решению проблемы. Однако на сегодняшний день не одна модель не смогла
представить единого и цельного подхода по изучению экономической неустойчивости.
Ключевые слова: экономическая неустойчивость, экономические циклы, кризисы, поведенческие
финансы, рыночные пузыри.
Постановка проблемы. Возникновение мирового
финансового
кризиса
2007-2008
года
стало
неожиданным событием для многих экономистов.
Частично эта проблема связана с нереалистичными
предположениями,
на
которых
основываются
большинство финансовых моделей, в том числе и
основополагающая теория общего равновесия. В связи с
этим необходимо анализировать экономику, как
сложную адаптивную систему, учитывая ее сетевую
структуру взаимодействий. Модели, основанные на
данном принципе, могут позволить нам предусмотреть
крупные «фазовые переходы» в экономике, даже если
мы не сможем прогнозировать сроки их возникновения.
Цель работы – проанализировать существующие
тенденции в изучении экономической неустойчивости.
Изложение основного материала. На сегодняшний
день можно с точностью сказать, что теоретического
инструментария и эмпирических результатов теории
нового неоклассического синтеза оказалось явно
недостаточно
для
предотвращения
наступления
глобальной рецессии. Поэтому развитие новых теорий и
концепций экономической неустойчивости, направленных
на преодоление слабых мест существующих теорий,
будет
способствовать
не
только
укреплению
действующей экономической системы, но и улучшению
понимания
экономической
действительности.
На
сегодняшний день достаточно трудно сказать, какой
подход будет успешен и станет общепринятым.
Возможно лишь выделить общие направления развития.
Основными подходами в данной проблематике на
сегодняшний день являются теории финансового
акселератора и кредитного рационирования, которые
достаточно неплохо справляются с описанием передачи
циклических колебаний в экономике.
В теории финансового акселератора говорится о том,
что возможность получать заемщиком внешнее
финансирование ограничивается негативным шоком
чистого богатства. Это ограничение выражается в росте
стоимости кредитных ресурсов, или другими словами в
росте премии внешнего финансирования. Другими

словами, в экономике существует неравенство стоимости
внешних и внутренних средств финансирования, как
результат возникновения рыночных несовершенств.
Внешние финансовые средства являются более дорогими
для заемщика, поскольку у кредиторов возникают
дополнительные агентские издержки на анализ и
мониторинг деятельности фирм.
Теория кредитного рационирования говорит о том,
что спрос на кредит какого-либо заемщика остается
неудовлетворенным, даже если этот заемщик готов
выполнить все ценовые и неценовые условия кредитного
контракта [1]. В теории различают два типа
рационирования: полный отказ в кредитовании части
заемщиков, который может выбираться в том числе
случайным образом, или предоставление кредита в
меньшем объеме, чем он запрашивался.
Однако после событий финансового кризиса эти
подходы нуждались в доработке. Дополнением к этим
теориям может служить теория поведенческих финансов
(behavioural finance).
Поведенческие финансы пытаются объяснить
экономические решения людей путем объединения
результатов поведенческих и когнитивных исследований
с традиционной экономикой и финансами. Этот подход
возник
из-за
провала
традиционной
теории
(максимизация полезности рациональных инвесторов на
эффективных рынках), при объяснении многие
эмпирические события. Поведенческие финансы начали
развиваться еще в 1960-х и 1970-х годах, когда
психологи начали изучать процессы принятия
экономических решений. Среди самых известных
психологов – нобелевские лауреаты А. Тверский и
Д. Канеман, которые подробно описали эвристику и
предубеждения людей, принимающих решения в
условиях неопределенности [2]. В то же время были
собраны эмпирические данные, которые вызывали
сомнения относительно обоснованности некоторых
ключевых идей в области финансов – гипотезы
рыночной эффективности и модели ценообразования
активов. Было обнаружено, что во многих случаях
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поведение и решения участников рынка не
соответствовали предположениям стандартных теорий.
Несмотря на то, что существует большое количество
эмпирических данных о человеческом поведении и
растущий объем исследований, которые пытаются
интегрировать эти поведенческие выводы в модели
финансовых рынков, поведенческие финансы не
обеспечивают
единую
структуру
или
даже
альтернативную парадигму стандартной макроэкономической теории. В настоящее время существует большое
количество моделей, которые сосредоточены на разных
конкретных моментах человеческого поведения. Тем не
менее, существуют модели, которые пытаются интегрировать результаты поведенческих финансов с целью
лучшего понимания возникающих рыночных пузырей.
Многие выводы о поведении человека на
финансовых рынках были использованы Р. Шиллером в
своих работах. Р. Шиллер определил спекулятивный
пузырь как «ситуацию, при которой новости о
повышении цен подстегивают энтузиазм инвестора,
распространяющийся, как инфекция, от человека к
человеку, все больше преувеличивая рассказываемые
истории, оправдывающие рост цен. В результате на
рынок приходят все новые инвесторы, которых,
несмотря на их сомнения относительно реальной цены
объекта инвестиций, привлекает отчасти зависть к
чужим успехам, а отчасти – азарт игрока» [3].
Он описал развитие рыночных пузырей следующим
образом:
1) Возникает некоторые начальные повышения цен
(ускоряющий фактор).
2) Оно поддерживается определенной петлей
обратной связи, что приводит к дальнейшему росту цен.
3) Повышение цен привлекает внимание средств
массовой информации и широкой общественности к
событиям, которые объясняют это увеличение.
4) Эти события оправдывают дальнейший рост цен.
5) Что привлекает еще больше людей на рынок и
увеличивает цены еще больше.
Ускоряющие факторы являются экзогенными
историческими событиями, которые приводят к
первоначальному восходящему движению цен, что,
однако, не может объяснить формирование пузыря.
Чтобы объяснить, почему возрастает первоначальная
цена, Шиллер ввел понятие петли обратной связи,
которое обозначает рост цен, вызванный энтузиазмом
инвесторов от первоначального увеличения цен. Он
отводит определенную роль средствах массовой
информации, которые формируют общественное мнение
и активно направляют внимание аудитории на
некоторые события. Делая это, средства массовой
информации могут усилить механизмы обратной связи.
Кроме того, они могут создавать каскады внимания. Это
ситуация, когда внимание аудитории направлено на
определенный факт, который затем привлекает
внимание к ряду других факторов, ведущих к
изменениям общественного восприятия.
Шиллер попытался отойти от популярных теорий
рыночных пузырей, когда инвесторы подвержены
стадному поведению. Он попытался укрепить свою
теорию,
обратившись
к
выводам
социальной
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психологии, чтобы объяснить поведение инвесторов. Он
приводит в пример так называемые «ошибки мозга»,
которые влияют на принятие решений людьми.
Спекулятивные пузыри являются результатом ошибок
мозга, влияющих на всю финансовую систему.
Шиллер утверждал, что люди готовы поверить в
мнения большинства или мнения авторитета, даже если
они прямо противоречат их суждениям. Поэтому, если
на рынке достигается критическая масса людей, с
одинаковым мнение о ситуации, скорей всего
большинство остальных людей будут действовать
аналогично этому мнению.
Поведенческие финансы показывают, что инвесторы
не действуют рационально, как предполагают
рациональные ожидания и гипотеза эффективного
рынка. Несмотря на то, что на рынке могут быть
рациональные инвесторы, их способность влиять на
цены весьма ограничена. Р. Шиллер попытался
объединить
различные
выводы
из
области
поведенческих финансов, чтобы создать теорию
рыночных пузырей. Он подчеркнул важность внешних
факторов для создания пузыря, которые затем
усиливаются петлями обратной связи. Шиллер
основывал свою теорию на выводах других наук, таких
как психология и социология, которые объясняют
стадное поведение людей.
Однако Р. Шиллер был не первым, кто обратил
внимание на поведенческие факторы человека с точки
зрения экономики. Первые исследования поведенческих
стереотипов в зарождении и развитии экономических
циклов были произведены А. Пигу [4] и Г. Хаберлером
[5]. В них рассматривались ложные ожидания экономических агентов относительно деловых циклов, и влияние
ожиданий на них. А. Пигу пишет, что позитивные ожидания
относительно будущего приводят к росту спроса на
капитальные активы. Однако, когда эти предположения
не осуществляются, возникает период сдерживания
инвестиций, который может привести к спаду.
В последние годы этот подход вновь получил толчок
к развитию. Согласно теории рациональных ожиданий,
экономический подъем не может быть продлен только
на основании оптимистических оценок текущей
ситуации экономическими агентами. Наоборот такие
оценки ускоряют наступление кризиса, поскольку
оптимизм приводит к увеличению планов потребления.
Эффект дохода приводит к снижению предложения
труда, а соответственно и выпуска.
Альтернативой подходу рациональных ожиданий
является теория оптимальных ожиданий, в рамках
которой возможно формирование экономического роста
за счет лишь одних ожиданий. Основой данной теории в
рамках цикличности экономики являются самоуверенность
(завышенная оценка вероятности благоприятных
исходов)
и
чрезмерный
оптимизм
(ожидание
благоприятного исхода). Наиболее значимым фактором
для экономических циклов является самоуверенность
экономических агентов. Вместе с тем, даже наличие
этих двух факторов не способно создать циклические
колебания в экономике.
Еще одной теорией, основанной на поведенческих
принципах, является так называемая гипотеза «духа
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капитализма" (the spirit of capitalism hypothesis) [6]. Она
основывается на предположении, что богатство для
экономических агентов является не только средством
увеличения потребления. Богатство в денежном
выражении может быть включено в функцию
полезности экономического агента. При этом в
потребительском наборе оно представляет собой особое
благо, которое определяет социальный статус индивида.
Это предположение позволяет снизить эффект дохода на
рынке труда, поскольку в этом случает рост объема
выпуска и потребления не будут уменьшать объем
предложения труда. Следовательно, оптимистические
предположения экономических агентов будут приводить
к экономическому подъему и последующему спаду
(boom-bust cycle). С помощью данной гипотезы
экономистам удалось объяснить некоторые нетипичные
шаблоны сберегательного поведения экономических
агентов, различие темпов роста между странами,
нестандартное ценообразование активов.
Но несмотря на эти успехи, проверка модели
оптимальных ожиданий и гипотезы «духа капитализма»
достаточно трудоемка, поскольку она является
чувствительной к анализируемым данным. Более
перспективным направлением является объединение
поведенческих финансов и макроэкономических
исследований.
В связи с этим можно привести работу Дж. Акерлофа
и Р. Шиллера «Animal Spirits: How Human Psychology
Drives the Economy, and Why It Matters for Global
Capitalism» [7]. В ней авторы пишут о том, что эмоции
имеют сильное влияние на принятие экономических
решений. Они выделяют пять когнитивных и социальнопсихологических явлений, называя их «животное чутье»
(термин, придуманный Кейнсом): доверие, коррупция и
недобросовестность, денежные иллюзии, справедливость
и истории.
Согласно Дж. Акерлофу и Р. Шиллеру, доверие
является основой экономического поведения индивидов,
так как оно является ожиданием позитивного исхода в
будущем. Временами на рынке уверенность изобилует
без надежной основы, выходя за рамки рационального
поведения. Обычно это происходит во время бурного
роста, где возникает второй фактор: коррупция и
недобросовестность. В эти моменты возникают стимулы
для получения прибыли с доверчивых людей, которые
самонадеянно верят в вечный рост. Авторы анализируют
случаи последних трех крупных рецессий в
Соединенных Штатах, где каждый раз коррупция играла
важную роль в возникновении кризиса.
Они также приводят описание денежной иллюзии
(неспособность когнитивной системы учитывать
инфляцию или дефляцию цен или заработной платы) и
историй (мышление через повествование). Депрессия
1890-х годов сопровождалась крахом доверия,
всепроникающими денежными иллюзиями, которые
мешали действовать рационально при падающих ценах,
а истории были сосредоточены на неудаче, коррупции и
несправедливости. Великая депрессия отличалась теми
же элементами. В течение 20-х годов истории о больших
прибылях на фондовом рынке заставляли людей
спекулировать акциями, что и привело к депрессии.

Кроме работы Дж. Акерлофа и Р. Шиллера, также
можно выделить книгу Р. Фридмена и М. Голдберга
«Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and
Risk» [8].
В своей работе авторы приписывают некоторую
степень вины за финансовый кризис, начавшийся в 2008
году, плохому состоянию денежно-кредитной и
финансовой теории. Они обвиняют сторонников теории
рациональных ожиданиях и рыночной эффективности в
том, что те далеки от реальности при построении своих
моделей. Р. Фридман и М. Голдберг обосновывают
новый подход в экономической теории, который они
называют несовершенной экономикой знаний (или IKE).
Основная предпосылка модели IKE заключается в
том, что участники рынка и экономисты всегда имеют
несовершенные знания о взаимосвязи между такими
переменными, как их будущие доходы, вероятности
реализации этих доходов, поведение фундаментальных
факторов и т.д. Именно эта предпосылка позволяет
модели IKE учитывать психологические соображения, и,
в отличие от большинства моделей поведенческих
финансов, по-прежнему согласовываться с фундаментальными факторами, которые в большей степени
объясняют длительные колебаний цен и рисков активов.
Формулируя основы своей модели колебаний цен
активов, Р. Фридман и М. Голдберг отмечают, что не
существует единого универсального подхода, который
может адекватно охарактеризовать, как рациональные
участники рынка прогнозируют будущее во всех
контекстах и временных периодах. Поэтому, чтобы
моделировать индивидуальное принятие решений,
экономисты должны опираться на эмпирические данные
психологии и других социальных наук. Авторы
показывают, что колебание цен возникает в периоды,
когда участники рынка пересматривают свои стратегии
прогнозирования. Связав колебания цен активов с
фундаментальными факторами, модель IKE может быть
построена на основе данных временных рядов с
использованием эконометрических методов.
Выводы. Приведенный обзор макроэкономических
подходов
в
рамках
теории
экономической
неустойчивости позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, во всех теориях прослеживается единый
вектор развития и, соответственно, подход к решению
проблемы. В частности, в каждой теории предполагается
высокая степень неопределенности в принятии решений
экономическими агентами, что приводит к снижению
прогностического потенциала модели. В случае, если
прогноз возможно построить, его результаты будут
весьма неустойчивы.
Во-вторых, пока не одна модель не смогла
представить единого и цельного подхода по изучению
экономической нестабильности. В связи с этим они пока
не являются конкурентами доминирующей на
сегодняшний день теории нового неоклассического
синтеза.
Поэтому преодоление существующих проблем в
анализе и прогнозировании неустойчивого поведения
экономических систем произойдет не с помощью
принципиально новой теории, а путем значительного
пересмотра и дополнения существующей.
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE ECONOMIC INSTABILITY THEORY
The article presents current trends in the development of economic instability theory. The dominant paradigm of the New
Neoclassical Synthesis model could not predict the emergence of a global financial crisis and should be supplemented or
revised, taking into account new approaches. In all the theories examined, a single vector of development can be traced and,
accordingly, an approach to solving the problem. However, not one model has been able to provide a single and integral
economic instability theory.
Key words: economic instability, economic cycles, crises, behavioral finance, market bubbles.

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

258
УДК 339.727.22

Попов О.С.,
к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу
Національного аеро-космічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», popov-as@mail.ua
Україна, м. Харків

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В УКРАЇНУ
У статті продемонстровано, як іноземні інвестиції в цілому позитивно впливають на країну, що їх
приймає. Проаналізована динаміка портфельних і прямих іноземних інвестицій в Україну.
Розглянута позиція України в міжнародних економічних рейтингах (Індекс економічної свободи й Індекс
глобальної конкурентоспроможності). Перелічені сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в
Україну, а також можливості для поліпшення її інвестиційного клімату. Оцінені перспективи збільшення
обсягів приваблюваних в Україну іноземних інвестицій.
Ключові слова: іноземні інвестиції, Україна, прямі іноземні інвестиції, портфельні іноземні інвестиції,
інвестиційний клімат.
Постановка проблеми. Потрібно розрізняти поняття
«ввезення капіталу» й «іноземні інвестиції». Якщо
ввезення капіталу – це періодичний приплив іноземного
капіталу, то іноземні інвестиції – загальна сума
накопиченого іноземного капіталу в національній економіці
за певний період [7, с.165].
Згідно із Законом України «Про режим іноземного
інвестування», під іноземними інвестиціями розуміють
«цінності, які вкладаються іноземними інвесторами в
об'єкти
інвестиційної
діяльності
згідно
із
законодавством України з метою одержання прибутку
або досягнення соціального ефекту» [1].
За метою вкладення інвестицій виділяють:
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – вкладення з метою
придбання довгострокового економічного інтересу в
країні інвестування, що забезпечує контроль інвестора
над об'єктом інвестування.
Портфельні іноземні інвестиції (ПрІІ) – вкладення в
іноземні цінні папери, що не дають інвесторові права
реального контролю над об'єктом інвестування.
Перерозподіл інвестиційних потоків у світовій економіці
відбувається в умовах гострої конкурентної боротьби між
окремими країнами за фінансові ресурси. У географічному
розподілі імпорту капіталу підсилилася довгострокова
тенденція до підвищення питомої ваги країн, що
розвиваються та країн з перехідною економікою [5].
З початком чергової світової економічної кризи
відбувається різке скорочення прямих іноземних інвестицій. Так, після скорочення на 16% у 2008 р., глобальний
приплив ПІІ зменшився ще на 37 %, до 1114 млрд. дол.
США. Як показує макроекономічна світова статистика
останніх років, ми перебуваємо на порозі чергової
світової економічної кризи. Вже у 2014–2015 рр. спостерігається припинення зростання обсягів прямих іноземних
інвестицій у світі та їх спад більше, ніж на 0,5 % [4].
Мета роботи – дослідити перспективи збільшення
обсягу іноземних інвестицій в Україну за рахунок
покращення її інвестиційного клімату.
Виклад основного матеріалу. Як показує світовий
досвід, залучення іноземних інвестицій впливає на
економіку країн, що їх приймають. Раціональне

використання закордонних капіталовкладень сприяє
розвитку виробництва, залученню нових технологій,
створенню
нових
робочих
місць,
зростанню
продуктивності праці, підвищенню конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, розвитку відсталих
регіонів. Стимулюється конкуренція й пов'язані з нею
позитивні явища (ослаблення позиції місцевих монополій,
зниження цін і підвищення якості продукції, що тої, що
заміщає імпорт, так і застарілих виробів місцевого
виробництва). Залучення іноземного капіталу й створення
спільних підприємств розширюють базу оподаткування й
можуть стати важливим додатковим джерелом формування
прибуткової частини державного бюджету [7,10].
Інвестиції направляються насамперед у країни, що
мають високі темпи економічного росту. До першої
десятки лідерів за обсягом залучення іноземних
інвестицій серед країн, що розвиваються, є: Аргентина,
Індонезія, Китай, Колумбія, Малайзія, Мексика,
Сінгапур, Гонконг, Таїланд, Тайвань. Однак країни, що
розвиваються, не тільки приймають іноземний капітал.
Між ними активізується рух прямих іноземних
інвестицій з метою створення спільних підприємств.
До основних тенденцій у глобальній структурі
прямих іноземних інвестицій відносяться наступні:
– збільшення питомої ваги країн, що розвиваються і
країн з перехідною економікою, і як об'єктів розміщення,
і як джерел глобальних ПІІ;
– скорочення темпів інвестування в обробну
промисловість у порівнянні з темпами інвестування у
видобувну промисловість й сільське господарство;
– подальше поширення процесів інтернаціоналізації
виробництва.
Країни, що розвиваються, і країни з перехідною
економікою виявилися найменш вразливими до кризових
явищ у порівнянні з розвиненими країнами, про що
свідчать темпи й рівень зниження потоків ПІІ, швидкість
їх відновлення. Крім того, відбуваються певні зміни у
географічній структурі основних нетто-експортерів і
імпортерів капіталу.
Сьогодні Україна за імпортом капіталу займає досить
скромне місце у світі. Це пов'язане, насамперед, з
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відсутністю сприятливого інвестиційного клімату, який
у першу чергу визначається політичною стабільністю,
юридичними гарантіями для закордонних інвесторів,
розвинутою інфраструктурою, податковими пільгами
для закордонних вкладників.
Щоб зрозуміти, наскільки привабливими для
іноземних інвесторів є інвестиції в Україну, можна
орієнтуватися на міжнародні економічні рейтинги.
Наприклад, два досить відомі індекси – Індекс
економічної свободи й Індекс глобальної конкурентоспроможності – побічно характеризують інвестиційний
клімат країн світу.
Перший індекс – Індекс економічної свободи (Index
of Economic Freedom) – це комбінований показник і
супроводжуючий його рейтинг, що оцінює рівень
економічної свободи у країнах світу. Публікується
американським дослідним центром «Фонд спадщини»
(The Heritage Foundation) разом з газетою The Wall Street
Journal. Експерти Фонду визначають економічну
свободу як «відсутність урядового втручання або
перешкоджання виробництву, розподілу й споживанню
товарів і послуг, за винятком необхідного громадянам
захисту і підтримки свободи як такої». Аналіз
економічної свободи здійснюється щорічно, починаючи
з 1995 року [9].
Другий розглянутий індекс – Індекс глобальної
конкурентоспроможності (The Global Competitiveness
Index) – це глобальне дослідження й супроводжуючий
його рейтинг країн світу за показником економічної
конкурентоспроможності.
Розраховується
за
методикою Всесвітнього економічного форуму (World
Economic
Forum),
заснований
на
комбінації
загальнодоступних статистичних даних і результатів
глобального опитування керівників компаній –
великого щорічного дослідження, яке здійснюється
Всесвітнім економічним форумом разом з мережею
партнерських організацій – провідних дослідницьких
інститутів і організацій у країнах, аналізованих у звіті.
Дослідження здійснюється з 2004 року і на сьогодні є
найбільш
повним
комплексом
показників
конкурентоспроможності різних країн світу [9].

259

За рівнем економічної свободи у 2017 р. Україна
посіла 166 місце з 180, відставши від усіх її
географічних сусідів, і відноситься до групи країн з
несвобідною економікою. За індексом інвестиційної
свободи Україна також відноситься до групи країн з
несвобідною
економікою
[3].
За
показником
конкурентоспроможності у 2016 р. Україна посідає
низьку позицію (85 місце з 138). Із сусідніх країн нижче
її у списку перебуває лише Молдова (100 місце) [2].
Згідно з дослідженнями UNCTAD World Investment
Survey 2009–2011 рр. [4], найбільш вагомими факторами
ризику для інвесторів є наступні: волатильність обмінних
курсів, цін на нафту й сировину, зростаючий
протекціонізм і зміна інвестиційних режимів, інфляція й
дефляція, загальне падіння показників економічного
росту, зростаюча фінансова нестабільність, а також зміна
кліматичних
умов,
погрози
бізнесу
(тероризм,
криміналітет), продовольча криза, військова й політична
нестабільність. Більшість із цих факторів ризику
достатньо актуальні для сьогоднішньої ситуації в Україні.
Для прогнозування можливого залучення іноземних
інвестицій в Україну, необхідно розглянути їх динаміку
за останні роки.
У табл. 1 наведений обсяг накопичених прямих і
портфельних іноземних інвестицій в Україну на початок
2010–2017 рр. Для більшої наочності, обсяг прямих і
портфельних інвестицій в Україну показаний на рис. 1.
Таблиця 1 – Обсяг накопичених в Україні іноземних
інвестицій*
На 1
січня
року
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ПІІ в
Україну,
млрд.
дол.
США
39,0
45,4
48,2
51,7
53,7
40,7
36,2
37,7

ПрІІ в
Україну,
млрд.
дол.
США
18,4
20,1
21,8
26,8
36,0
33,0
29,9
29,7

Частка ПІІ

Частка ПрІІ

68,0
69,3
68,9
65,9
59,9
55,2
54,8
55,9

32,0
30,7
31,1
34,1
40,1
44,8
45,2
44,1

*Джерело: складено автором за даними [6,8]

Рисунок 1 – Динаміка обсягу інвестицій в Україну
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З таблиці видно, що обсяг накопичених прямих
іноземних інвестицій, що надходять в економіку України,
зростав з 2010 по 2014 р. З 2015 р. почався значний відтік
раніше вкладених у країну ПІІ. Портфельні інвестиції
виявляють схожу динаміку. Частка портфельних
інвестицій зростала з 2011 по 2016 р. з незначним
зниженням у 2017 р. Переважно в Україну надходять саме
прямі інвестиції, а якщо згадати специфіку портфельних
інвестицій, а саме їхню переважну спрямованість на
державні облігації, можна стверджувати, що саме ПІІ
становлять найбільший інтерес для економіки України.
З рисунку видне, що накопичені прямі й портфельні
іноземні інвестиції в Україну виявляють нерівномірну
динаміку. Стабільне зростання тих і інших закінчується у
2014 р., після чого спостерігається різкий спад обсягу ПІІ
й плавний спад ПрІІ. Причому, якщо ПІІ в 2017 знову
починають зростати, ПрІІ усе ще зменшуються. Обсяг ПІІ
в Україну на 2017 р. на 3,4 % нижче, ніж на 2011 р. Усього
за 3 останніх кризових роки ПІІ зменшилися приблизно
на 30 % у порівнянні з 2014 р., а ПрІІ – на 17 %.

Більш об'єктивно оцінити достатність обсягів прямих
іноземних інвестицій в Україну можна шляхом
розрахунку
відносних
показників
інвестування.
Розрахована частка прямих іноземних інвестицій в
економіку України у світових ПІІ, ПІІ в економіку
України у загальному обсязі її валового внутрішнього
продукту, ПІІ в економіку України на душу населення й
аналогічні показники для світового господарства в
середньому (табл. 2).
Як можна побачити з таблиці, частка ПІІ в економіку
України у світових ПІІ зростала до 2014 р. з наступним
зниженням з 0,21 до 0,15 %. Отже, падіння ПІІ в Україну
в останні роки значно випереджає незначний спад
світових показників ПІІ.
ПІІ в економіку України на душу населення
становили у максимумі у 2014 р. 1184 дол. США на
особу, у той же час середньосвітові значення
перебувають у межах 3000–3400 дол. США на особу.
Отже, Україна сильно відстає за цим показником від
світу у середньому.

Таблиця 2 – Відносні показники інвестування України й миру.
Рік

Частка ПІІ в
економіку України
у світових ПІІ, %

ПІІ в економіку
України у ВВП, %

ПІІ світу у ВВП, %

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0,19
0,20
0,20
0,21
0,21
0,16
0,15
0,15

32,1
32,1
28,5
28,3
28,2
30,5
39,9
45,1

34,7
34,3
33,5
33,6
32,5
31,6
33,3
32,7

ПІІ в економіку
України на душу
населення, дол.
США/чол.
848
991
1057
1138
1184
900
846
884

ПІІ світу на душу
населення, дол.
США/чол.
3016
3228
3457
3497
3438
3382
3326
3273

*Джерело: складено автором за даними [4, 6]
На рис. 2 зображено динаміку показника прямих іноземних інвестицій у ВВП України та світу.

Рисунок 2 – Динаміка показника прямих іноземних інвестицій у ВВП
ПІІ в економіку України у ВВП не тільки порівняно
В України є ціла низка сприятливих умов для
стабільні, але й випереджають середньосвітовий рівень
залучення іноземних інвестицій, але інвестиційний
у 2016 і 2017 рр. Однак це говорить не про привабклімат країни все одно вимагає значного поліпшення.
ливість України для інвесторів, а про значне
Зокрема, необхідно:
зменшення її ВВП.
– розглянути можливість повторного створення
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українських вільних економічних зон і територій
пріоритетного розвитку зі спрощеним режимом для
іноземних інвесторів;
– удосконалювати законодавство, що забезпечує
державні гарантії захисту іноземних інвестицій протягом
тривалого часу;
– реалізувати пріоритетні державні програми й
інвестиційні проекти у виробничій сфері;
– сприяти залученню продуктивного іноземного
капіталу у сферу матеріального виробництва й
здійснювати державний контроль його використання;
– створювати сприятливі умови для розвитку
виробничих спільних підприємств;
– приділяти особливу увагу розвитку фінансової,
інвестиційної й валютної свободи;
– забезпечувати високий рівень політичної й
соціально-економічної стабільності;
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– здійснювати детінізацію економіки, боротися з
корупцією й бюрократією;
– реалізовувати програми стимулювання промислового
експорту;
– розбудовувати об'єкти інфраструктури;
– підвищувати рівень життя населення;
– повернути та підтримувати репутацію української
банківської системи;
– контролювати рівень інфляції.
Послідовна політика України з поліпшення
інвестиційного клімату може забезпечити стабільний
приплив іноземних інвестицій. Припускаючи, що Україна
може розраховувати на середній річний приріст обсягів
ПІІ й ПрІІ 2010–2014 рр. (у середньому 8,4 % річного
приросту ПІІ й 18,8 % річного приросту ПрІІ) у наступні 5
років, спрогнозировано обсяги накопичених ПІІ й ПрІІ на
2018–2022 рр. (табл. 3, рис. 3).

Таблиця 3 – Прогноз обсягу іноземних інвестицій в Україну*
Тип
показників

Фактичні

Прогнозні

На 1 січня
року
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

ПІІ в економіку України, ПрІІ в економіку України,
млрд. дол. США
млрд. дол. США
39,0
18,4
45,4
20,1
48,2
21,8
51,7
26,8
53,7
36,0
40,7
33,0
36,2
29,9
37,7
29,7
40,8
35,3
44,3
41,9
48,0
49,8
52,1
59,1
56,4
70,2

Темп приросту ПІІ в
економіку України, %
16,4
6,2
7,3
3,9
-24,2
-11,2
4,2
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4

Темп приросту ПрІІ в
економіку України, %
9,4
8,6
22,7
34,3
-8,1
-9,6
-0,4
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8

*Джерело: складено автором за даними [6]
Як видно з таблиці й рисунку, якщо темпи приросту
прямих і портфельних іноземних інвестицій будуть
відповідати прогнозу, Україна зможе до 2022 р.
перевищити рівень накопичених прямих іноземних
інвестицій 2014 р., і вже до 2019 р. перевищити рівень

накопичених портфельних іноземних інвестицій 2014 р.
На 2022 р. обсяг накопичених прямих і портфельних
інвестицій в Україні може скласти 56,4 і 70,2 млрд. дол.
США відповідно.

Рисунок 3 – Прогноз обсягу іноземних інвестицій в Україну
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Висновки. Для України особливо важливою є
успішна конкуренція у сфері залучення іноземного
капіталу. Це дозволить прискорити розвиток економіки,
створити нові робочі місця, відповідно до правила
Вальраса забезпечити баланс між експортом і імпортом
товарів та послуг, продемонструвати потенційним
іноземним економічним партнерам України
її
благонадійність.
Поряд з великою кількістю сприятливих для
залучення іноземних інвестицій в Україну факторів, є ціла
низка факторів, що відлякують іноземних інвесторів. Але
якщо Україна буде послідовно здійснювати заходи зі
створення сприятливого інвестиційного клімату в країні,
це дозволить не тільки повернутися за показником обсягу
залучених іноземних інвестицій до рівня докризових
років, але й перевищити його.
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PROSPECTS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO UKRAINE
The article demonstrates how foreign investment in general has a positive effect on the host country. The dynamics of
portfolio and direct foreign investments in Ukraine is analyzed.
The position of Ukraine in international economic ratings (Index of economic freedom and Index of global
competitiveness) is considered. Favorable conditions of attracting foreign investment in Ukraine are enumerated, as well as
opportunities of improving its investment climate. The prospects of increasing the volumes of foreign investments attracted to
Ukraine are estimated.
Key words: foreign investments, Ukraine, foreign direct investments, portfolio foreign investments, investment climate.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПРИКАРПАТТЯ
Відповідно до поставленої мети у статті представлено дослідження стану економіки Прикарпатського
регіону України і особливостей його розвитку. Встановлено, що в умовах фінансової децентралізації через
послаблення механізмів міжбюджетного вирівнювання поглиблюються диспропорції у розвитку територій та
адміністративно-територіальних одиниць регіону. Якщо говорити про конкурентну здатність областей
Прикарпатського регіону України в контексті глобальних ринків, то визначено складові, які дають змогу
конкурувати щодо залучення іноземних інвестицій. Дослідження показують, що погіршення зовнішніх умов
призводить до необхідності проведення обмежених за масштабом, але цілеспрямованих реформ.
Ключові слова: економіка Прикарпаття, безробіття, розвиток територій, регіони України, інвестиційна
привабливість, необхідність реформ.

Постановка проблеми. Як і в інших регіонах
України, на Прикарпатті спостерігаємо наслідки
глибокої економічної кризи, що панує в країні. Зростає
кількість безробітних, низький рівень зайнятості, масова
еміграція молоді та спеціалістів зі стажем за кордон у
пошуках роботи, масове закриття підприємців-фізичних
осіб. На цьому фоні негативні демографічні тенденції
(скорочення населення, висока трудова міграція за
кордон, підвищення демографічного навантаження)
збільшують ризик для подальшого «старіння» населення
та поглиблення невідповідності між пропозицією і
потребами регіонального ринку праці, зокрема, в частині
нестачі висококваліфікованих робітничих кадрів.
Мета роботи – проаналізувати та розкрити особливості
розвитку економіки Прикарпаття.
Виклад основного матеріалу. В умовах фінансової
децентралізації
через
послаблення
механізмів
міжбюджетного
вирівнювання
поглиблюються
диспропорції у розвитку територій та адміністративнотериторіальних одиниць регіону.
Внаслідок радикальних системних змін правового і
політичного характеру та децентралізації публічної
влади
в
Україні,
активізується трансформація
територіальної організації влади регіону: продовжують
формуватися
економічно
спроможні
первинні
адміністративно-територіальні одиниці, яким надаються
можливості для саморозвитку й реалізації свого
людського та економічного потенціалу.
Актуалізується
реалізація
власних
соціальноекономічних та природно-ресурсних можливостей і
конкурентних переваг економіки Прикарпаття. Зона
вільної торгівлі з ЄС, близькість окремих територіальних
одиниць до європейських ринків на фоні нової
промислової політики держави створює підґрунтя для
технологічного переоснащення промислових підприємств
Прикарпаття. Продовжують, розвиватися традиційні для
Прикарпатського регіону виробництва, включаючи

підприємства нафто-газодобувної промисловості, а також
підприємства стратегічного та оборонного значення.
Львівська область займає одне з визначних місць у
державі за наявністю природно-рекреаційних та
лікувально-оздоровчих ресурсів, які представлені
лікувальними
мінеральними
водами
(7 типів),
лікувальними грязями, озокеритом, на базі яких
розвиваються відомі в Україні та за кордоном курорти −
м. Трускавець, смт Східниця, м. Моршин, смт Немирів,
смт Великий Любінь, смт Шкло.
Південну частину Львівщини займають гірські
ландшафти Українських Карпат. На її території
знаходяться Національні парки «Сколівські Бескиди» та
«Яворівський». В області існує 400 територій і об’єктів
природно-заповідного фонду, зокрема державний
природний заповідник «Розточчя», 33 заповідники,
ботанічний сад Львівського національного університету
ім. І. Франка, 240 пам’яток природи, 55 парків – пам’яток
садово-паркового мистецтва, 61 заповідне урочище, [2] то
особливого
розвитку
набувають
підприємства
туристичної індустрії, яка набуває все відчутнішого
значення для місцевого господарства і характеризується
за останнє десятиліття, за виключенням кількох кризових
років, позитивною та сталою динамікою. Практика
показує, що рівень зацікавленості міжнародних інвесторів
до України, та, зокрема, Прикарпаття, залишається на
високому рівні. Зокрема, аграрна сфера є у нас однією з
небагатьох, яка й сьогодні продовжує нормально
функціонувати – Україна завжди славилася своєю землею
і врожаями. Наша країна експортує не лише
агропродукти, а й агротехнології, створені українськими
аграріями. Тобто ми маємо не тільки ґрунт, на якому
можна зібрати хороший урожай, а й людей, які можуть
розробляти і впроваджувати нові передові технології, що
дозволяють примножити урожай, і які затребувані й за
межами України. Крім того, планується скасування
мораторію на продаж сільгоспземель, що є однією з
ключових вимог МВФ. Коли це трапиться, агросектор
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отримає новий суттєвий стимул до розвитку і стане ще
більш привабливим для інвестування, адже зараз багатьох
іноземних інвесторів зупиняє те, що право власності на
сільськогосподарські землі отримати неможливо, а право
оренди вони вважають занадто «примарним».
Доцільно виділити дванадцять причин, які мають
посприяти іноземним інвесторам зробити вибір на
користь Прикарпаття:
1) близьке розташування до кордонів ЄС;
2) проєвропейська ментальність населення;
3) в регіоні зосереджені значні запаси деревини
України, родовища 25 видів корисних копалин;
4) наявність кваліфікованих та адаптивних трудових
ресурсів, наукових кадрів та наукових розробок;
5) зручна економіко-географічна диверсифікація:
туристичний захід та південь, агропромисловий схід та
промислова північ;
6) підприємницька ментальність населення;
7) позитивна демографічна динаміка останніх років;
8) значний
туристично-рекреаційний
потенціал
(область посідає друге місце за кількістю туристів у
державі), збережені автентичні місцеві промисли,
національні культурні традиції;
9) високий рівень самоорганізації населення;
10) наявність позитивного досвіду реалізації великих
інвестиційних проектів;
11) наявність
інфраструктури
для
залучення
інвестицій – індустріальні парки та інвестиційні зони;
12) максимальна відкритість регіональної влади – як
представницької, так і виконавчої.
Спираючись на підписану Угоду про асоціацію
України з ЄС, це за правильного та ефективного
використання дозволить підняти добробут українців, і
зокрема, мешканців Прикарпаття.
Хоча місцева влада й не драматизує ситуації, однак
найбільшою проблемою залишається війна на сході
України. Саме це відштовхнуло за минулі роки від
Прикарпаття цілу низку іноземних інвесторів. З другого
боку, той факт, що Україна перебуває впродовж останніх
двох років у центрі інформаційних потоків, посприяв
активізації економічної діяльності, привернув увагу до
нашої держави, зокрема з боку потенційних іноземних
інвесторів. Якщо говорити про конкурентну здатність
областей Прикарпатського регіону України в контексті
глобальних ринків, то є три складові, які дають змогу
конкурувати щодо залучення іноземних інвестицій.
Перше – це девальвація гривні, яка призвела до
суттєвого зниження зарплатні у валютному еквіваленті.
Цей неприємний для населення факт зумовив
підвищення уваги з боку іноземних інвесторів, адже
наявність на Прикарпатті кваліфікованих робітників дає
змогу виготовляти високоякісну продукцію і в
найкоротші терміни перевозити її в країни ЄС. Саме з
цього випливає другий фактор привабливості для
іноземних інвестицій – це географічна близькість до
кордонів ЄС, а отже й економічна вигідність. І врешті
третій фактор – це війна на Сході. Західна Україна в
очах інвесторів із цього огляду виступає значно
привабливішим регіоном. Навіть із Харкова окремі
підприємства перебираються на Івано-Франківщину та
Львівщину.

Відповідно до Угоди про асоціацію України – ЄС,
зокрема її економічної частини про зону вільної торгівлі,
компанія "Леоні" ухвалила рішення про створення заводу
на території Івано-Франківської області. Ознайомившись
із ситуацією на місці, вирішено збільшити заплановані
виробничі площі та потужність заводу і планують
створити до 2021 року 8150 робочих місць.
Прийнятий проект "Єврокарпатська ініціатива" також
передбачає повний інвестиційний супровід іноземних
компаній, які вкладають кошти у розвиток ІваноФранківської області. Іноді іноземний інвестор
прийшовши, боїться ризиків, корупції, остерігається,
зважаючи на це, не вкластись у заплановані часові межі
відкриття
підприємства,
не
знає
особливостей
законодавства. "Єврокарпатська ініціатива" покликана
сприяти інвесторам, здійснювати всебічний супровід і
надавати допомогу їхнім проектам. У цьому контексті
ведуться переговори з великою іноземною компанією, яка
планує будівництво заводу для виробництва електроніки.
Інвестори розглядають як потенційних партнерів ІваноФранківщину та одну з балканських країн.
Також передбачено сприяння будівництву якісних
транспортних артерій, без яких неможлива співпраця з
європейськими інвесторами. Ще одним із напрямків
"Єврокарпатської ініціативи" є використання інструментів
міжнародної технічної допомоги. Ідеться про "Індекс
регіонального розвитку" – норму, прийняту в ЄС. Вона
полягає в тому, що згідно із цим індексом чим гірший
інфраструктурний стан регіону, тим більше туди
скеровується коштів. Цей напрямок активно використовує
сусідня Польща. До 2021 року вона планує отримати від
ЄС для розвитку своїх регіонів 88 млрд євро. Через
"Єврокарпатську ініціативу" Прикарпаття сподівається,
співпрацюючи з польськими колегами в спільних проектах,
отримати також частину цих коштів. Головним є навчитися
залучати кошти Європейського Союзу, повністю використовувати положення Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
Усе це робиться для залучення іноземних інвестицій,
демонстрації відкритості економіки Прикарпатського
регіону до співпраці з європейськими партнерами.
Висновки. Поряд з цим, погіршення зовнішніх умов
призводить до необхідності проведення обмежених за
масштабом, але цілеспрямованих реформ. Прийняті на
вищому рівні заходи з підтримки стратегічно важливих
галузей і нових починань в галузі торгівлі та інвестицій
ведуть економіку до відновлення зростання, але не
настільки, щоб всебічно перетворити всю економічну
систему Прикарпаття.
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FEATURES OF ECONOMY PRYKARPATTYA
According to this goal in the article the study of economics Prikarpatsky region of Ukraine and peculiarities of its
development. It is established that in a weakening of fiscal decentralization through mechanisms of intergovernmental
equalization compounded by disparities in development areas and administrative units in the region. Speaking of competitive
ability of regions Prikarpatsky region of Ukraine in the context of global markets, defined components that allow you to
compete to attract foreign investment. Studies show that the worsening external conditions leading to the need for limited
scale, but focused reforms.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СІЛЬСЬКОГОВПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті встановлено особливості формування економічної безпеки сільськогосподарських
підприємств, та виділено структурні елементи, які спричиняють прямий вплив на неї. На основі
усвідомлення відмінності сільськогосподарського виробництва від інших секторів економіки визначено
стримуючі фактори формування економічної безпеки, що підтверджено статистичними даними на
прикладі Житомирської області. Найвагомішою складовою формування економічної безпеки підприємств
у сільському господарстві є фінансова складова, адже ефективно господарююче прибуткове
підприємство зможе забезпечити розвиток усіх інших елементів поєднавши їх в єдину систему
економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, сільське господарство, елементи системи економічної безпеки
підприємства.

Постановка
проблеми.
Нестабільність
умов
господарювання та конкурентна боротьба викликають
необхідність у всіх суб’єктів господарювання знаходити
шляхи виживання у динамічному зовнішньому
середовищі, зокрема за рахунок формування стійкої
економічної безпеки. Складність даного питання
особливо гостро постає у сільськогосподарському
секторі економіки України, яке через його внутрішні
особливості, що історично склалися на терені нашої
держави, знаходиться у економічно нестійкому
становищі. Функціонування більшості сільськогосподарських підприємств у короткостроковій перспективі та
у деякі фінансові періоди може бути прибутковим, проте
відсутність системи забезпечення економічної безпеки
робить їх вразливими у довгостроковому періоді. Тому,
виявлення основних структурних елементів системи
економічної безпеки, які впливають на її формування
саме на сільськогосподарських підприємствах дасть
можливість налагодити даний механізм та створити
кращі умови для його реалізації у майбутньому.
Актуальність
теми
обумовлена
спадаючими
тенденціями розвитку підприємств сільськогосподарського
виробництва, які за статистичними даними, зокрема
Житомирської області, у 2015 р. показують зменшення
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції,
що є неприпустимим, адже підприємства даного сектору
економіки є гарантом забезпечення продовольчої
безпеки держави та сировинною базою всього харчового
комплексу держави. Так, за статистичними даними
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції у
2015 р. менше рівня 2013-2014 рр. (3390,6 млн. грн.
проти 3274,3 та 3712,1 млн. грн. відповідно). Відмітимо,
що зменшення обсягів виробництва відбувається за усіма
категоріями господарств, як на сільськогосподарських
підприємствах, у тому числі фермерських господарствах,
так і у господарствах населення [6].
Вивченням проблем забезпечення економічної
безпеки займаються такі провідні вчені-економісти, як

М.М. Єрмошенко,
Є.П. Картузов,
В.І. Кириленко,
А.В. Козаченко,
Л.В. Куделя,
О.М. Ляшенко,
В.П. Пономарьова, В.В. Шликова, В.І. Ярочкін та інші.
Відмічаючи їх суттєвий вклад у теорію економічної
безпеки та cекьюрітологію зауважимо на відсутності
систематизованих підходів щодо формування економічної
безпеки
сільськогосподарських
підприємств
з
урахуванням усіх особливостей даного сектору
економіки. Таким чином, існує ряд питань, що
потребують більш детального дослідження, зокрема
виділення особливостей формування економічної безпеки
сільськогосподарських підприємств з урахуванням
динаміки сучасних змін в суспільстві та владі.
Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування
особливостей
формування
економічної
безпеки
сільськогосподарських підприємств для підвищення
ефективності управління ними в процесі здійснення
господарської діяльності.
Виклад основного матеріалу. Умови господарювання
сільськогосподарських підприємств з кожним роком
стають дедалі жорсткішими, ускладнюючи процес
функціонування, що негативно позначається на
економічних показниках ефективності їх діяльності.
Одним із шляхів утримання вже досягнутих ринкових
позицій має стати усвідомлення необхідності формування
ефективної
системи
економічної
безпеки
на
підприємствах даного сектору економіки з урахуванням
усіх його особливостей.
Головною метою формування економічної безпеки
підприємства є забезпечення стабільного господарювання
за рахунок максимальної ефективності використання
наявних та потенційних його можливостей. Рівень
ефективності даного заходу буде напряму залежати від
майстерності керівництва уникати можливі загрози і
швидко ліквідувати шкідливі наслідки окремих
негативних складових зовнішнього і внутрішнього
середовища. Отже, економічну безпеку підприємства
неможна розглядати як статичний процес, досягнення
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якого стовідсотково гарантує успіх підприємству у
майбутньому. Її необхідно розглядати у динаміці, адже
ринкове середовище потребує постійного маневрування
у відповідності до наявних та прихованих загроз
середовища існування підприємства.
Узагальнивши підходи до складових економічної
безпеки виділимо ті, що безпосередньо впливають на
формування економічної безпеки саме сільськогосподарських підприємств. Цілком розділяючи результати
анкетування
сільськогосподарських
виробників,
проведених Л.В. Куделею, серед основних складових
економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
виділимо: фінансову, кадрову, виробничу та ресурснотехнічну, екологічну та інформаційну безпеку.
За даними опитування Л.В. Куделі найбільшу частку
(40%), яка має визначальний вплив на забезпечення
економічної безпеки та результати господарської
діяльності сільськогосподарських підприємств займає
фінансова безпека [5, с.30].
Фінансова безпека підприємства – це такий його
фінансовий стан, який характеризується:
– по-перше, збалансованістю і якістю сукупності
фінансових інструментів, технологій і послуг, що
використовуються підприємством;
– по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз;
– по-третє, здатністю фінансової системи підприємства
забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів,
місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів;
– по-четверте, можливістю забезпечувати ефективний
і сталий розвиток цієї фінансової системи [3, с.174].
Фінансова безпека на терені нашої держави винесена
на перший план через те, що у більшості
сільськогосподарських підприємств існують відчутні
проблемі із готівкою, наявністю або доступністю
фінансових ресурсів, що в свою чергу призводить до
небезпек. Серед яких слід виділити низьку ліквідність,
фінансову залежність, неплатоспроможність, фінансову
нестабільність тощо.
До основних груп показників, що характеризують
фінансове забезпечення економічної безпеки можна
віднести: 1) показники ліквідності та платоспроможності
підприємства;
2) показники
фінансового
стану,
забезпеченості фінансовими ресурсами та можливості
доступу до них.
Розглянувши статистичні дані сільськогосподарських
підприємств Житомирської області щодо фінансового
результату їх діяльності, відмітимо, що динаміка є
позитивною, проте може виявитися нестабільною та
тимчасовою. Так, у 2013 р. фінансовий результат до
оподаткування становив – 16477,2 тис. грн., у 2014 р. –
2470609,8 тис. грн., а у 2015 р. вже 3060,4 тис. грн.
Статистичні дані втішають, проте якщо розрахувати
величину фінансового результату до оподаткування на 1
господарство, то вийде приблизно по 3408,9 грн., що є
надзвичайно низьким показником для забезпечення
розширеного відтворення підприємств даного виду
діяльності. Протягом цього ж періоду зросла кількість
прибуткових підприємств (з 63,9% у 2013 р. до 73,0% у
2015 р.), і, відповідно зменшилася частка збиткових.
Проте, сума прибутку є надзвичайно невисокою. Зростає
також сума оборотних активів підприємств з
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3864241,2 тис. грн. у 2013 р. до 15327776,9 тис. грн. у
2015 р., хоча невідомо чим викликане дане зростання,
величиною високоліквідних активів (грошових коштів)
або неліквідних (запасів та дебіторської заборгованості).
Тому важко відповісти на питання чи позитивною є дана
фінансова ситуація [6].
На друге місце, за проведеним опитуванням
Л.В. Куделі [5, с.30], віднесено безпеку виробництва та
охорону об'єктів нерухомості, проте ми вважаємо
доцільним назвати її виробничою та ресурсно-технічною
безпекою. Адже сутність такої безпеки в рамках
діяльності
сільськогосподарського
підприємства
зводиться не лише до організації виробничої діяльності
в цілому, а й забезпеченню підприємства технікою та
технологією. Ресурсно-технічне забезпечення підприємства
визначається
рівнем
забезпеченості
сировиною,
матеріалами, технікою, а також ефективністю їх
використання, а виробнича безпека відповідає за
налагодженість
технологічного
процесу,
його
безперервність та ефективність. До основних елементів
даної
безпеки
слід
також
віднести
обсяг
капіталовкладень, який дає можливість поряд із простим
функціонуванням забезпечити розвиток підприємства у
майбутньому на інноваційній основі [1, с.17-18].
До основних груп показників, що характеризують
виробничу та ресурсно-технічну складову економічної
безпеки можна віднести: 1) показники забезпечення
підприємства основними та оборотними засобами, їх
структури та динаміки; 2) показники стану основних
засобів, виробничих фондів та якісні показники матеріальних ресурсів; 3) показники ефективності використання
основних та оборотних засобів; 4) рівень ефективності
організації та управління підприємством тощо.
Звернувшись до статистичних даних Житомирської
області відмітимо наступне. З кожним роком на
сільськогосподарських
підприємствах
критично
зменшується кількість технічних засобів, призначених для
виробництва сільськогосподарської продукції та обробки
угідь. Так, якщо у 2013 р. тракторів було 3733 шт., то у
2015 р. – вже 3015 шт. У розрахунку на 1 господарство у
2015 р. це становило 2,4 трактори. Така тенденція
прослідковується в розрізі усіх технічних засобів.
Цікавим є факт збільшення вартості необоротних активів
в структурі активів сільськогосподарських підприємств з
2264536,7 тис. грн. у 2013 р. до 3525147,4 тис. грн. у 2015
р. Відбулося це, напевно, за рахунок дооцінки основних
засобів. З кожним роком зростає матеріаломісткість
продукції, витрати на виробництво якої у 2013 р. в
структурі операційних витрат складали 70,6%, а у 2015 р.
– 71,8% [6].
Позитивною відмітимо наступні динаміку. В
Житомирській області в сільському господарстві сума
капітальних інвестицій, тобто інвестицій у придбання
нових і тих, які були у використанні, або виготовлення
власними
силами
для
власного
використання
матеріальних і нематеріальних активів, витрати на
капітальний ремонт та модернізацію з кожним роком
зростають, так у 2013 р. – 47489 тис. грн., у 2014 р. –
503479 тис. грн., у 2015 р. – 815357 тис. грн., що в
розрахунку на одне господарство є все ж таки досить
невеликою сумою приблизно по 637,5 тис. грн. [6].

268

Scientific Journal Virtus, July # 15, 2017

На сьогоднішній день, особливо на сільськогосподарських підприємствах, зростає роль кадрової безпеки в
рамках забезпечення економічної безпеки підприємства.
Це в перу чергу зумовлено відтоком молоді із сільської
місцевості, занепадом сільських територій, зруйнованою
інфраструктурою тощо. Більшість сільськогосподарських
підприємств змушені формувати та комплектувати штат
працівників тими кадрами, які ще живуть у сільській
місцевості. Тому про зважену кадрова політику, яка б
забезпечувала зростання кількісного та якісного складу
персоналу підприємства та давала можливості для
розвитку взагалі говорити не доводиться.
До основних груп показників кадрової безпеки
Куделя Л.В. відносить наступні: 1) показники чисельного
складу персоналу і його динаміки; 2) показники
кваліфікації та інтелектуального потенціалу; 3) показники
ефективності використання персоналу; 4) показники
якості мотиваційної системи. Особливої актуальності
кадрова безпека набуває у вирішенні питань обробки
сільськогосподарських
культур
гербіцидами
та
ядохімікатами на полях [5, с.34-35].
Дійсно кадровій безпеці повинна бути відведена
важлива роль на усіх підприємствах не лише сільськогоподарського сектора економіки, адже від її організації
залежить високопродуктивна та ефективна праця,
збереження комерційної таємниці, можливість взаємозамінності працівників на більшості ділянках роботи для
забезпечення безперервності виробничого процесу.
У структурі витрат на виробництво продукції на
сільськогосподарських
підприємствах
зменшується
частка витрат на оплату праці з 8,0% у 2013 р. до 4,8% у
2015 р., що ніяким разом не може мотивувати працівників
працювати з максимальною віддачею. Низпадаючою
тенденцією характеризуються показники кількості
зайнятих
працівників
на
сільськогоспо-дарських
підприємствах Житомирської області. Так, у 2013 р. їх
було 21,7 тис. осіб, а у 2015 р. вже 20,8 тис. осіб [6].
Особливої актуальності наразі набуває екологічна
безпека сільськогосподарських підприємств. Адже за
умов екологізації виробництва та набуття популярності
органічного виробництва неодмінною конкурентною
перевагою підприємства на ринку стає відмова від
нераціонального та неефективного використання ґрунтів
(впровадження екологобезпечної системи землеробства),
мінімальне використання хімікатів (пестицидів), збереження
сівозмін. Отже, дотримання екологічної безпеки сільськогосподарськими підприємствами дасть можливість
підвищити продуктивність використання ґрунтів за
рахунок забезпечення зростання обсягів виробництва
високоякісної конкурентоспроможної продукції.
Основними елементами екологічної безпеки у сільськогосподарському виробництві виступають: 1) екологічно
чиста продукція – матеріали або продукти (харчового,
технічного призначення), що не містять у собі шкідливих
домішок у концентраціях, небезпечних для природного
середовища, тварин і рослин, здоров’я людей; 2) екологічно
чисті ґрунти – такі, які не містять шкідливих елементів та
їх сполук у кількостях, що загрожують стану ґрунтової
біоти і здоров’ю людини; 3) екологічно чисте виробництво –
рівень організації виробництва, при якому встановлюється
відповідність екологічним вимогам [5, с.35-36].

Щодо внесення добрив під сільськогосподарські
культури у сільськогосподарських підприємствах на
Житомирщині ситуація наступна. Мінеральних добрив у
2013 р. внесено – 59,9 тис. т, а у 2015 р. – 45,9 тис. т., хоча
частка удобреної площі залишилася незмінною – 76,8%.
Щодо внесення органічних добрив, то тут спостерігається
зростання як обсягів внесених добрив з 346,8 тис.т у
2013 р. до 363,8 тис. т у 2015 р., так і частки удобреної
площі, з 15,0% до 17,3% у 2013р. та 2015 р. відповідно [6].
У сучасній науці існує таке поняття як «економікоекологічна безпека» яка на нашу думку підкреслює усю
неминучість
необхідності
переходу
кожного
сільськогосподарського товаровиробника та екологічну
основу. В європейських країнах набуло популярності
поняття «від лану до столу». Дана концепція передбачає
дотримання високих стандартів якості продукції
протягом усього її життєвого циклу починаючи від
безпечної обробки ґрунтів при виробництві продукції
включаючи транспортування, зберігання, продаж та
утилізацію відходів.
За даними анкетування респоднетів, проведених
Куделею Л.В. [5, с.30] останнє місце у структурі чинників
впливу на рівень економічної безпеки підприємства
займає інформаційна складова – 3%. Інформаційна
безпека, на нашу думку, повинна займати одне із
головних місць у системі забезпечення економічної
безпеки особливо сільськогосподарського підприємства.
Це пояснюється в першу чергу тим, що в період
глобалізації та євроінтеграції швидкими темпами
розвивається технології обробки ґрунтів, вирощування
рослин, енергозберігаючих та безвідходних виробництв
тощо. Інформаційні технології, в свою чергу, можуть як
допомогти підприємствам бути конкурентоспроможними
на ринку, так і при неефективному використанні здатні
надати шкоди економічній безпеці в цілому. Не дарма
кажуть: «Хто володіє інформацією – той володіє світом».
Узагальнюючи весь шлях, який пройшла категорія
«економічна безпека підприємства», в період свого
становлення, слід звернути увагу до найперших поглядів
на неї як на захист комерційної таємниці. Тобто захисту
внутрішньої інформації, яка стосується впровадження
новітніх технологій, зниження витрат, виробництва
конкурентоспроможної продукції та інших конкурентних
переваг, які в кінцевому підсумку приведуть до
збільшення прибутку і вважаються його інтелектуальною
власністю. Таким чином, економічна безпека з самого
початку ототожнювалася з інформаційною безпекою [4,7].
Сучасна наука розглядає підприємство як відкриту
систему, яка функціонує у середовищі і бере з нього
ресурси (не лише фінансові та матеріальні, а й
інформаційні) для забезпечення своєї життєдіяльності. У
процесі життєдіяльності їх переробляє і видає як кінцевий
продукт у вигляді товарів, послуг та інформації, що є
свідченням того, що без інформації складно уявити
ефективно діюче підприємство. Отже, на сьогоднішній день
висуваються досить жорсткі вимоги до інформації, як до
одного із головних елементів системи формування
економічної безпеки підприємства.
Основними вимогами, які висуваються до інформації це
її точність, якість, своєчасність, достовірність та повнота,
адже приймати зважені рішення, ефективно функціонувати
у складному динамічному просторі та досягти
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конкурентоспроможного рівня господарювання неможливо
без інформаційної безпеки.
Основними групами показників забезпечення інформаційної безпеки у сільськогосподарському виробництві
виступають: 1) захист програмних даних; 2) продуктивність
та захищеність інформації; 3) коефіцієнт інформаційної
озброєності; 4) витрати на розробку програмного забезпечення для ведення управлінського та бухгалтерського обліку.
Особливості
формування
економічної
безпеки
сільськогосподарських підприємств обумовлені різного
роду чинниками впливу на неї. Так, негативними
чинниками впливу на рівень економічної безпеки
підприємства є: 1) зменшення масштабу виробництва та
обсягу сільськогосподарських угідь, що припадають на 1
сільськогосподарське
підприємство;
2) зменшення
абсолютної кількості одиниць сільськогосподарської
техніки і транспортних засобів на підприємствах в
розрахунку на 1 сільськогосподарське підприємство;
3) низький рівень фондовіддачі та високий рівень
матеріаломісткості виробництва; 4) низький рівень оплати
праці працівників , с.156Також до них варто додати:
1) збитковість
господарств
та
низький
рівень
рентабельності виробництва; 2) відсутність доступу до
інформаційних ресурсів, а саме новітніх технологій
виробництва та землеробства; 3) розкрадання матеріальних
цінностей та незадовільний стан їх збереження; 4) низький
рівень захисту комерційної інформації та рівень організації
всередині окремих підприємницьких структур тощо.
Висновки. Дослідивши особливості формування
економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
відмітимо. Серед великої кількості складових елементів
економічної безпеки респондентами виділено та виставлено
у певній черговості елементи, у якій на їх думку, мають
найбільший вплив на економічну безпеку. В цілому всі
елементи, що були виділені респондентами не викликаючи
сумніву мають велике значення для сільськогосподарських
підприємств. Проте, як вже відмічалося найбільш важливим
елементом виділено фінансову безпеку, яка безперечно
відіграє провідну роль адже ефективно господарююче
прибуткове підприємство зможе забезпечити розвиток усіх
інших складових.
Зважаючи на статистичні дані відмітимо, що результати
анкетування повністю ними підтверджуються. Збитковість,
або дуже низька прибутковість сільгосп-підприємств, висока
матеріаломісткість продукції, низький рівень оплати праці,
зношеність парку основних засобів тягне за собою ряд
виробничих, ресурсних, технологічних, кадрових та
інформаційних проблем, які не дають підприємствам вийти
на шлях розширеного відтворення. Подолання цих проблем,
можливо в першу чергу за рахунок формування системи
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економічної безпеки підприємства як цілісно діючого
механізму.
Перспективами подальших досліджень має стати
розширення знать щодо чинників впливу на формування
економічної безпеки сільськогосподарських підприємств та
визначення шляхів управління ними.
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FEATURES OF FORMING THE ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article identifies the peculiarities of the formation of economic security of agricultural enterprises, and identifies the
structural elements that have a direct impact on it. On the basis of awareness of the differences in agricultural production
from other sectors of the economy, deterrating factors of the formation of economic security are identified, which is confirmed
by statistical data on the example of Zhytomyr region. The most important component of the formation of economic security of
enterprises in agriculture is a financial component, because an efficiently operating profit-making enterprise can ensure the
development of all other elements by combining them into a single system of economic security of the enterprise.
Key words: economic security, agriculture, elements of the system of economic security of the enterprise.
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