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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 18th issue of our journal. In this issue we 

propose you 46 research papers which were represented by the authors from various fields. We 

hope you will be interested in them. 

The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the 

promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the 

revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the 

implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals, 

development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of 

modern science.  

One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical 

conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the 

Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons, 

"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern 

Information Space: National and International Aspects". More than 3,000 scientists and researchers 

took part in the work of these conferences. 

We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the 

opportunity to get into prestigious international scientometric databases. 

In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the 

Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders” was signed. The cooperation of canadian 

and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development 

of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint 

projects,namely the development of author courses and seminars and trainers. 

Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial 

board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world. 

Today, the editorial board includes scientists from 12 countries: Azerbaijan, Hungary, Ireland, 

Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Czech Republic, Ukraine. 

According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the 

authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally. 

We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 

prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages: 
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I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements 

and assessed of its compliance to subject of the journal. 

II stage. The manuscript passes double-blind peer-reviewed. The first is a blind peer review by 

the members of the editorial board of the journal for relevant areas: neither the authors nor the 

reviewers do not know each other. Also, this stage involves checking articles for plagiarism, 

however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the borrowing of 

material and copyright violation lies on the author of the publication. 

III stage. The second review is carried out by the higher educational establishments (Volodymyr 

Dahl East-Ukrainian National University and Lugansk Institute of Post-graduate Pedagogical 

Education) and scientific organization “Sobornist”. After completion of the whole review process 

and receiving of positive result, the journal is considered on academic councils of the higher 

educational institutions. Only after the decision of the academic council about printing of the 

scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard 

time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your 

help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this 

experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also 

productive.  

Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on 

democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on 

various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the 

editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.  

The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and 

foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions, 

chairs, faculties for the common continuation of the started work. 
 

 

 
Best regards, 
Ph.D., professor, Editor-in-Chief  
Scientific Journal «Virtus»                       M. Zhurba 

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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Philosophy 
УДК 123:371 

Безена І.М., 

к.філос.н., доцент кафедри освітнього менеджменту  

КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», ivanbezen@ukr.net 

Україна, м. Дніпро  

КУЛЬТУРА СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ 

В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ТА ФІЛОСОФІЯ ПРОБЛЕМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Постановка проблеми. Не заперечною є думка, що 

мрією і прагненням будь-якої людини є загальна ідея 

бути успішним в життєвій діяльності. Кожна особистість 

ставить перед собою великі та малі цілі, а в результаті 

відповідно від особистісного осмислення і діяльності, 

від всебічного врахування, як внутрішніх, так і 

зовнішніх факторів, буде залежати його результат: успіх 

або невдача/поразка.  

Особистість є суспільною одиницею, тому має 

дотримуватись певних умов співіснування та спільної 

діяльності з іншими індивідами. А вказані аспекти 

особистісної діяльності не будуть успішно здійснитися 

без актуалізації концепту рівноваги/співвідношення/ 

балансу особистісної свободи та формування 

індивідуальної культури свободи. 

Концепція людської свободи була актуальною для 

класичної філософії і є визначальною для сучасної 

філософії, так як вказана наукова проблема належить до 

сутнісних проблем буття людини та є визначальною у 

осмисленні співвідношення індивідуальної свободи 

особистості із навколишнім світом. Філософія концепції 

свободи як ідея та ідеал, цінність і норматив, суспільна 

реальність і життєва діяльність (суспільного середовища 

і особистості), окреслені аспекти набули у наш час 

нового сутнісного звучання та змісту. Особливої ваги 

вказана проблема набуває у розвідках і їх співставленнях 

через освітній простір. 

Цілі дослідження. Здійснити дослідницькі розвідки 

філософсько-освітніх ідей самореалізації особисті у 

суспільстві через концепти культури свободи в 

розвивальному освітньому середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Джон Гатто 

висловлює думку, що ще два сторіччя тому «<...> Адам 

Сміт дав нам правильне визначення, що багатство націй 

є наслідком свободи, а не опікунства <...>» [1, с.3]. 

Дослідник на підтвердження даної думки наводить 

досить актуальні аргументи: зв’язок між корпоративною 

економікою, загальнодержавною політикою та шкільним 

навчанням – це хвороби колективізму, яку він пропонує 

подолати, щоб діти виросли самостійними, творчими 

людьми, здатними здійняти вільне суспільство до 

неймовірних висот у розвитку та індивідуальної 

самоорганізації особистості, яка є відповідальною за 

власну долю і в цілому цивілізованого суспільства. 

На нашу думку, однією з визначальних рис сучасної 

цифрової цивілізації є посилення актуальності 

особистісного та відповідально-індивідуального виміру 

буття, що у свою чергу значно актуалізує традиційну 

філософську концепцію свободи і культури свободи, 

через нові і синергетично зорієнтовані  процеси та сенси 

суспільного співіснування індивідів. У сучасному 

цивілізованому суспільстві вільна, освічена і культурно-

зорієнтована особистість виступає основою 

демократичного громадянського суспільства. Свобода 

особистості – один з визначальних критеріїв вільного 

цивілізованого суспільства, змістовний складовий 

визначник гуманістичного підходу до соціуму через 

сучасне, динамічне і перспективне його бачення. На 

думку Кена Робінсона «<...> школа прагне допомогти 

учням досягнути успіху, надаючи їм можливості 

налагодити тісні особистісні стосунки, що впливають на 

всі аспекти життя <...>» [2, с.201]. 

Сучасна філософська теорія широко актуалізує 

наукову проблему свободи особистості через осмислення 

концепції автономії людини, як автономної особистості, 

незалежної і самодостатньої. Дослідник проблеми 

Е. Агацці вбачав у особистісному прагненні «автономії», 

як генеруючу діяльність особистості у «пошуку того, що 

називається «свобода» або «визволення», але в той же 

час коли індивідом свобода буде використовуватись «не 

на благо людей», то вона має певним чином 

«обмежуватися», <...> «кожна людська дія повинна 

Свобода та культура свободи людини є відправними аксіомами самореалізації особистості в 

сучасному цивілізованому світі. Буття у свідомості особистості постає у різних сферах діяльності 

людини, середовищі його буття, індивідуальними факторами його формування та розвитку. 

Співіснування та спільна діяльність індивідів формує цивілізоване/нецивілізоване суспільство, його 

внутрішні принципи, практики застосування та визначають відповідальність, яка є індивідуальною  і 

суспільною. Освітнє середовище є одним із визначальних факторів формування культури свободи у 

людини, яка понесе її через все життя. 

Ключові слова: свобода, культура свободи, самореалізація особистості, співіснування та спільна 

діяльність індивідів, успіх, прагнення, розумна людина, лінь. 
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супроводжуватися особистісним уявленням про те, якою 

їй слід бути». Розширення та обмеження свободи, досить 

не однозначні суспільні чинники у сучасних реаліях. В 

вказаних контекстах постає питання: хто у сучасному 

цифровому суспільстві візьме на себе місію 

«надлюдини» та визначати їх межі діяльності і робити 

відповідні корективи для особистості, суспільства, 

розвивального освітнього середовища. В той же час, ми 

погоджуємося з його думкою, що «<...> свободу, 

відповідальність, наміри неможливо спостерігати або 

виводити їх на основі логічних співставлень, їх можна 

побачити лише в процесі особистісного досвіду або 

отримати їх при рефлексії <...>» [3, с.17]. 
В сучасному цивілізованому світі існують багатогранні 

критерії розуміння поняття «свобода» та наукові концепти 

суспільної сфери людства в проблемах особистісної 

свободи, які у свою чергу осмислюються як форми буття 

та екзистенціонального становища, людини у якої є нові 

цивілізаційні умови та життєвий простір, що постійно 

трансформується у все новіші і якісніші суспільні умови. 

В даному контексті, на нашу думку, постають два не 

зовсім збалансовані концепти: з однієї сторони, це 

можливість невимушеного ставлення до оточуючого світу 

і безумовне право особистості на вільний/необмежений 

вибір світоглядних орієнтирів та способу власного життя, 

а з іншої сторони, це самокритичність/відповідальність за 

співставлення межі між власною свободою діяльності та 

свободою іншої людини. На початкових етапах життєвої 

діяльності особистості, саме родина/суспільство має 

створити зовнішні/внутрішні передумови для її безболісної 

адаптації, формування особистісної культури свободи 

через розвивальну освітню систему та зміст освітніх 

програм. 

У сучасному науковому світі досить актуальними є 

концепти та осмислення практики застосування 

індивідуальної свободи, формування у особисті 

культури постійного життєдайного вибору як одного із 

способів її реалізації в життєвих обставинах. Вказані 

проблеми віднайшли своє дослідження у наукових 

дискурсах В.Табачковського, Ю.Габермаса, М.Култаєвої, 

Дж.Гатто, В.Тройно-Фунтусова, О.Русула, тощо. В 

концептах віднайшли свого окреслення наступні 

актуальні аспекти: індивідуальні принципи/позиція та 

внутрішня потреба/мотивація, сенси свободи та 

свідомість індивідуального вибору, впливи мережевого 

суспільства та ідеї раціонального вибору, рефлексія та 

формування культури свободи. 

Лише постійно рефлексуюча людина/особистість/ 

індивід спроможна пізнати/осмислити особистісну 

значимість/сутність свободи і зрозуміти всі можливі 

життєві ризики у процесах рухів до свободи, яка є, і 

необхідністю, і особистісною потребою. Вказаний рух є 

визначальним у індивідуальній діяльності, яка 

формується на основі особистісної внутрішньої волі та 

чіткості мети, кінцевим результатом таких дій можуть 

стати, як уявно окреслені, так непередбачувані 

результати/наслідки. Кожна особистість має власні 

уявлення про свободу: у одного – це особистісна 

спроможність вільно діяти без будь-якого обмеження, «а 

там, що буде», для іншого суб’єкта – це можливість 

вільної діяльності у окресленому «від – до», тобто 

суспільно відповідальному чітко окресленому векторі та 

із урахуванням інтересів інших індивідів, для окремих – 

є постійний страх за можливі наслідки своїх дій. В той 

же час, ми можемо говорити, що у поданих контекстах 

від свободи до хаосу, один крок. Тому, щоб не піти по 

шляху хаосу, нігілізму та в певній мірі індивідуального 

емоційно-психологічного насилля над іншими індивідами, 

суспільство регулює/встановлює прийнятне правило та 

визначає межі «від – до». 

У даних контекстах виникає питання: чи можлива 

воля і свобода у світі, в якому визначено атрибут слова 

«треба»? У даному контексті ми можемо відзначати 

можливий спектр діяльності особистості через систему 

суспільної необхідності, яку особистість може співставити 

із моральними принципами розвитку особистості і свободи 

творення. Адже моральність – це принцип відношення 

особистості до світу. Вказані ідеї обгрунтовував у своїх 

концептах І. Кант [4]. Ми окреслюємо також концепт, 

що сучасна людина – це надскладна система, яка 

відкрита, динамічна, гнучка, здатна до самоорганізації, 

для досягнення власно окресленої мети. Але в певних 

умовах вона потребує стимулів та власної волі для 

досягнення окреслених мрій та мети. В даних концептах, 

для людини є особливими питання: освіта, самоосвіта та 

саморозвиток протягом всього життя. Безумовно, 

сьогодні актуальною є давнокитайська мудрість 

викладена у наступному: «наскільки волю зміниш, 

настільки й лінощі меншими стануть» [5, с.53]. 

При такому стані речей, людина/особистість, освічена 

людина, як динамічна система, завжди відкрита до змін, 

трансформацій та коректив. К. Ясперс справедливо 

відмічає: «<...> людина не може бути завершеною, для 

того щоб бути, вона повинна змінюватися у часі, 

підкоряючись все новій долі <...>» [6, с.114]. 

Виходячи із вищеокреслених концептів, сучасна 

освіта має поставати у своєрідному роздвоєнні, перед 

запитом особистості щодо індивідуальної освітньої 

траєкторії розвитку школяра у досить структурованому 

розмаїтті освітнього середовища. Це відповідно, однієї 

сторони, суспільством та державою визначено вектори 

змісту освіти у стандартах, програмах, підручниках, 

методиках, які входять до загальнообов’язкового 

державного компоненту, а з іншої сторони, індивідуальні 

запити особистості на свободу розвитку, предметні 

уподобання, їх кількість, форми і цілі подальшої 

освітньої траєкторії. Актуальність давньогрецької 

мудрості, є досить очевидною і у сучасні часи: «не для 

школи, для життя навчання».  

У даному аспекті особлива місія вчителя, який має з 

одної сторони виконувати суспільні запити на 

обов’язкове формування у особистості обсягу знань та 

навичок, з іншої сторони бути «агентом змін» у концепті 

свободи розвитку та навчання школяра, з урахуванням 

його волі і внутрішніх потенціалів. Дослідник Бех І.Д. 

висловлює думку, що «<...> вершинна гідність людини 

пов’язується з її устремлінням до винайдення смислу 

життя у створенні творчого продукту, чи звершенні 

загальнозначущої справи, чи в переживанні добра, 

істини і краси, в переживанні природи і культури, чи у 

зустрічі з іншою унікальною людиною, з самою її 

унікальністю <...>» [7, с.18]. Саме виходячи з даного 



   
12 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

концепту особливою місією стає питання про допомогу 

школяреві віднайти власно окреслені та суспільно 

значимі устремління у житті, створювати особисті 

внутрішні запити на засвоєння і закріплення у власній 

душі культурних надбань, формування культури 

свободи, яка буде конструювати його життєві сенси. 

Мареєв В. висловив думку, що «<...> процес 

становлення і розвитку людини, можна окреслити на три 

рівні: початковий – це відповідно засвоєння норм – 

зразків, становлення простору життя – процес 

соціологізування людини; другий – розвиток особи, 

освоєння різних способів мислення і способів діяльності, 

проектування нових форм соціального життя; третій – 

складання свого образу буття, своєї особистої історії, 

входження в культуру через культурні контексти, 

освоєння її знаків, символів, типів свідомості <...>» [8]. 

У будь якої особистості у процесі освітньої 

діяльності формується внутрішня потреба сформувати 

принципи і компетенції, які будуть індивідуалізувати її, 

для реалізації життєвих цілей людини. Особистість, яка 

знає чого вона хоче, яким шляхом йти до окресленого та 

якими принципами керуватися у даному процесі. Тобто, 

вказане можна викласти із застосуванням думки 

дослідниці проблеми Култаєвої М., що особистість вже 

сформує для себе, «<...> які дари брати від свободи, як 

взагалі навчитися обирати <...>» [9]. 

Сучасна освітня система, перебуває на зламі, і від 

змістовності дій/посилу реформаторів «зверху», та дій 

«впроваджувачів» на місцях, буде результат – якісна 

зміна освітньої системи або ще глибше занурення освіти. 

Успіхи реформи будуть залежати і від здобувача освіти 

– школяра, як суб’єкта освітньої діяльності та замовника 

певного рівня змісту шкільної освіти.  

Ще досить повно не досліджене питання сучасної 

школи: родина та її надмірна опіка дитини в системі 

освіти, інколи помилкове, «не дитяче» визначення 

освітніх цілей та власних потенціалів. На скільки 

суспільство спроможне визначити межі втручання 

родини у процеси перетворення в школі. Адже інколи у 

школяра/дитини формується стан «ціложиттєвої 

залежності» від думки та дії батьків. У даних контекстах 

актуальними є питання академічної доброчесності від 

батьків, коли дітям не надають можливості самостійно 

долати трудності, формування родиною у дитини 

викривлених стереотипів норм поведінки з елементами 

хизування, ігнорування думки інших, прагнення 

відстояти «особливі умови» для дитини, відволікання 

дитини від «пізнання себе», тощо. У даному контексті 

актуальна думка Сенеки, що «<...> природні бажання 

мають межу, породжені викривленою думкою – не 

знають, на чому зупинитись, <...> адже все викривлене 

не має меж, <...> йдучи по дорозі прийдеш до цілі, але 

блукання безкінечні <...>» [10, с.42]. 

Спробуємо, уявити які основні риси притаманні 

сучасній дитині нового цифрового періоду розвитку 

людства, чи можемо сьогодні  встановити, що вони діти 

ХХІ століття один в один, як ми, але багато років назад, 

мабуть все таки ні: вони швидше сприймають 

інформацію, але менше її запам’ятовують; можуть із 

захопленням здійснювати пошук потрібної інформації в 

мережі Інтернет; не люблять великого числа інформації, 

швидко втомлюються від її змісту, тому потребують її 

постійного дозування та зміни форми подачі; не 

визнають авторитетів, відмічаючи свою самобутність і 

індивідуальність, шукають свій шлях в житті та повної 

свободи на цьому тяжкому шляху. А до чого готова 

система сучасної шкільної освіти у масовій школі: є 

заклади освіти, які постійно тримають високий освітній 

тонус, але поряд з ними є заклади, які вбачають стару 

основу, це повну покору особистості, «широкі коридори 

змісту» навчальної інформації у більшості випадків не 

потрібної для життя, відсутність амплітуди навчальної 

мотивації у дитини, ніхто не робить спроби спитати у 

нового покоління, яким шляхом навчання вони хочуть 

йти, тощо. Авторитаризм продовжується, але під іншими 

ідеями. Який вчитель має бути у такого покоління дітей? 

На наше глибоке переконання, до сьогодні, актуальне 

напутнє слово Сенеки для тих хто вчить інших: по-

перше, «<...> краще прийти і побачити на місці <...>», 

по-друге, «<...> довгий шлях настанов, короткий і 

вагомий шлях прикладів <...>» [10, с.26]. То ми маємо 

чесно і професійно відповісти, що ми хочемо від вчителя 

та школи, що ми спроможні зробити, а також що хочемо 

змінити в освітньому середовищі. 

Тобто розглянувши вище окреслене можна відмітити, 

що філософські категорії «свобода» і «необхідність» 

виконують функцію етичних принципів, які відповідно 

відображають, з одного боку, як суперечність між 

необхідністю яка є регулятором дії у природі і 

суспільстві, і той же час, з іншого боку, діяльністю 

особистості, як дієвого суб’єкта вільного або нічим не 

стримуваного вибору для самоствердження у житті.  

В сучасній Україні сформувалися певні кола 

педагогічної громадськості та суспільства, які охоплені 

запереченням цінностей та установлених суспільством 

норм, принципів, законів, авторитетів, який підсилений 

комерційними інтересами, плюралізацією думки і 

прагнень громадськості та певними елементами 

розбалансованості соціальних та освітніх реформ, 

закритістю для обговорення суспільством певних тем 

реформи освітньої галузі. Конкретні кроки покажуть, чи 

сформовано здорові (реформаторські) сили педагогічної 

та філософської думки, управлінська вертикаль, чи готові 

вони до модернізації комплексної системи шкільної 

освіти. На сьогодні залишаються відкритими ряд 

важливих питань, а саме: формування теоретичних засад 

(якого ідеалу ми хочемо?) та технології його практичної 

реалізації у вітчизняній школі (як ми будемо йти до 

окресленого ідеалу?); змінюючи школу, її змістові 

складові, чи маємо змінювати і управлінську надбудову 

над школою; на скільки оптимальною має бути мережа 

навчальних закладів та їх профіль освітньої діяльності. 

Можливо тому, ми все частіше звертаємося до 

окремих зразків зарубіжного досвіду щодо модернізації 

шкільництва до вимог сучасного суспільства. Але 

прикро, що професійно без різних нашарувань не 

визначено реально сучасний стан шкільництва в 

державі, що потрібно змінити в його змісті, аби 

досягнути ефективного позитивного результату – 

самореалізації особистості в освітньому просторі та 

житті. М. Култаєва слушно відмічає, що «<...> спроби  

інтенсифікувати процес розвитку дитини у добу 
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прискорення суспільних трансформацій і загально-

цивілізаційних зламів пов’язані із численними ризиками 
<...>» [11]. Адже, сьогодні дуже гостро постають питання 

про мотиваційні складові самореалізації особистості у 

освітньому шкільному процесі, міру свободи індивіда в 
навчанні (можливості вибору змісту навчання, форми 

навчання тощо) та подолання відчуження дитини, як в 

навчанні, так в соціальній комунікації. Гуманізація, 
дитиноцентризм та людиновимірність є основними 

цінностями розвитку сучасної шкільної освіти. Ми, 
сьогодні вже відчуваємо, що відчуження дитини від 

навчання, було спричинено відривом отриманого дитиною 

досвіду у школі від сучасного, дійсно важливого життєвого 
досвіду, коли особистість вчиться у школі не вбачаючи 

шляхів практичного застосування шкільних знань. 

Успішна самореалізація школяра у контекстах 
структурних змін, що відбуваються в освіті, тісно пов’язана 

з його уявленнями про своє місце в світі, своє покликання і 
призначення, а рівень свободи освітньої діяльності 

визначає формує особистісні мотиватори розвитку людини. 

Духовні кризи, які переживає навіть зріла особистість, у 
часи таких світоглядних пошуків, у школяра 

характеризується високим рівнем напруження внутрішніх 
духовно-душевних сил. В той же час, світоглядний 

оптимізм, сприяє зняттю такого напруження навіть у 

випадку невдалих спроб самореалізації школяра, орієнтуючи 
його на самопізнання, вироблення механізмів самоконтролю 

і самодисципліни, культури свободи діяльності, а в той час, 

як зневіра через світоглядне сприйняття змін у суспільстві 
та, яка посилює настрої безнадійності, апатії, ліні, втрати 

віри у життєдайність власних сил.  
Нами встановлено, що забезпечення культурної 

самоідентифікації особистості є головним завданням 

ціннісно-культурного змісту шкільництва. В процесі 
національно-культурної ідентифікації у шкільному 

освітньому просторі дитина ознайомлюється та робить 

спроби співставляти культури полінаціональної держави і 
буття народу, із своїм особистим. Змістом педагогічного 

процесу має стати формування здатності до культурного 
самовизначення, національна самовизначеність має 

складатися в процесі свідомого соціального та культурного 

самовизначення людини. Нова школа має виділити основні 
культурні компоненти у освітньому процесі, а саме: 

науково-раціональні, міфологічні та ірраціоналістичні 

цінності національної культури, культури свободи. В даних 
аспектах Г. Сковорода осмислює особистісну проблему 

самопізнання людини, підносить істинно людське, духовне 
начало в людині. У самопізнанні, на думку філософа, є сенс 

людського життя: «<...> дивись на тих людей, чиї слова, 

діла, <...> коротше кажучи, все життя скероване всередину 
<...>» [12, с.235]. 

Пошуки нових та інтерактивних педагогічних 
технологій навчання дитини, пов’язані з проблемою 

сутнісного розуміння сучасного покоління дітей, їх форми 

розуміння та дослідження світу, бачення свого місця у всіх 
процесах світу, суспільства та розвитку цілісної системи 

цивілізації. Вже набуло певного окреслення в освітніх 

системах методи гейміфікації, коли педагоги використо-
вують ігрові технології для неігрових, а у нашій ситуації в 

навчальних цілях. Не заперечним є значимість самого 
процесу гри, а він подвоює результати освіти, коли школяр 

проходить етапи від простого до складного, для життя і 

практичного застосування, навики виживання у складних 
життєвих ситуаціях та пошуку шляхів його гуманістичного 

розв’язання. Впровадження методів машинного навчання 

для персоналізації навчання особистості, коли школяр 
самостійно проводить до практичного відпрацювання 

завдання, а вчитель діагностує і коригує вказану навчальну 

роботу, пропонує здобувачу освіти нові рівні складності 
досліджуваної освітньої роботи. Адже знання завжди були і 

будуть, ознакою сили та мобільності особистості, у будь-

яких життєвих обставинах та ситуаціях. 
Відносно подолання негативних факторів-ризиків 

індивіда (психологічних – лінь, невмотивованість, байдужість 
до власного статусу тощо; поведінкових – небажання 

інтелектуально рухатись та розвиватися, розвивати 

інтелектуальну систему тощо) та формування у школяра 
культури свободи, маємо зрозуміти загальну системну 

тенденцію, від якої залежить успішність вказаного процесу, 

а саме: місія родини та школи, однолітків та громади, тобто 
оточуючих індивідів та світу, займають особливо актуальне 

місце у особистісному розвитку якостей вільної та 
суспільно сформованої особистості. З окресленої теми, ми 

висловлювали свої думки у ранніх наших дискурсах щодо 

місії системи освіти, яка «<...> повинна стати проектною 
моделлю системостворюючої соціальної поведінки 

особистості, яка буде суб’єктом впливу на перспективи 
розвитку суспільства <...>» [13, с.27]. 

Реформа шкільної освіти окреслила пріоритет освітньої 

системи через розвиток школяра для майбутнього період, 
його потенціалів та компетентностей. Досить слушною, у 

даному контексті є думка Кена Робінсона «<...> допомогти 

людям усвідомити глибину їхніх здібностей, <...> спонукати 
організації  повірити у силу інновацій і створити умови, в 

яких ті  процвітатимуть <...>, ми не зможемо успішно 
маневрувати у складному середовищі майбутнього, якщо без 

кінця вдивляємось у дзеркало заднього огляду <...>» [14]. 

Адже незаперечним є фактор, що ми зловживаємо 
регулюючими нормативами, а саме занадто завищеними 

стандартами освіти, що особистість має осягнути та мати 

відповідні компетентності, а можливо певні блоки знання в 
деякій мірі і непотрібні для їх майбутнього життя. І тим 

очевидно робимо недобру послугу дитині для її розвитку та 
реалізації в житті. Такими рутинними діями, ми обмежуємо 

їх прагнення, волю і свободу до інтелектуального та 

креативного розвитку особистості у сучасному сенсі життя, 
штовхаємо до інертності та безнадійності.  

Адже наявність документу про освіту, для особистості 

не надає свободи у життєвій діяльності в сучасному світі, а 
над ними буде «постійний тиск» (підготовка до 

самостійного життя, майбутня робота, ризики втратити 
життєву справу, зміни у інтенсивності та змісті роботи, 

соціальні та економічні чинники), все окреслене та інше буде 

тиснути на особистість, психологічно перевантажувати, а від 
її стійкості, спроможності, креативності, інтелектуальності та 

інших особистих якостей буде залежати міра її свободи та 
свобода самореалізації в житті. В даних аспектах, на нашу 

думку, для формування «самозарядної» молодої людини є 

особливою місія педагога та системи освіти. 
Висновки. Таким чином, культура свободи особистості 

є основоположним фактором у особистісному та життєвому 

процесі самореалізації людини в суспільному середовищі. 
Від формотворчих базових векторів особистісної діяльності 

та свободи індивіда буде орієнтир майбутнього стану і 
перспективи соціальності національно-культурного 

середовища людини. У вказаних аспектах особливе місце 

належить освітній системі та його складним елементам для 
формотворення «самозарядної» особистості. Від визначення 
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особистісних пріоритетів та життєвої культури свободи 
буде окреслено і їх індивідуальні стратегії реалізації у 

швидкозмінному цивілізованому суспільстві. Адже 

підсумковий висновок, що творчість людини – це її 
свобода, яка дає їй утримати себе для життєвої 

самореалізації в суспільстві. 
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THE CULTURE OF INDIVIDUAL FREEDOM IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT:  

MODERN TRENDS AND THE PHILOSOPHY OF THE PROBLEM 
Freedom and culture of human freedom are the starting axioms of self-realization of the individual in a modern civilized world. 

Being in the consciousness of the person appears in various spheres of human activity, the environment of his existence, individual 

factors of its formation and development. The coexistence and co-operation of individuals forms a civilized / non-civilized society, its 
internal principles, practices, and defines responsibility that is individual and social. The educational environment is one of the 

determining factors in shaping the culture of freedom in a person who sustains her through life. 
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Постановка проблемы. Дилемма интернализма и 

экстернализма, неизбежно возникающая при серьезных 

попытках объяснить закономерности развития науки, – 
это не только академическая проблема, сформулированная 

философией науки ХХ века. Что считать ведущим 

фактором, определяющим вектор, темп и характер 

научного прогресса в конкретную эпоху, в конкретной 

стране и в конкретной дисциплине – то ли внутренние 

стимулы типа субъективного желания индивида познать 

мир, как он есть, то ли стимулы внешние (социальный 

заказ в той или иной форме) – это еще и вполне реальная, 

нравственно-практическая проблема, встававшая перед 

всяким сколько-нибудь крупным ученым задолго до 

того, как научная деятельность сделалась предметом 

философской рефлексии. Тому, кто «познание сделал 

своим ремеслом» (О. Хайям), редко удавалось закрыться 

от всего, что ему мешало, в пресловутой башне из 

слоновой кости. С «профанами» ему приходилось иметь 

дело постоянно – то обращаясь к ним за помощью или 

защитой, то скрываясь от их гнева, а то и просто 

доказывая свое право на занятие любимым делом.  

Цель статьи – проанализировать, какого рода 

нравственные проблемы встают перед ученым, который 

работает в политарном обществе и полагает при этом 

лично для себя приоритетной ценностью свободное 

познание Истины, стремясь самосохраниться в качестве 

субъекта научной деятельности даже в неблагоприятных 

жизненных обстоятельствах. 

Изложение основного материала. В эпоху, которую 

вслед за уважаемым отечественным философом 

Ю.И. Семеновым мы будем называть политарной [1, 

с.52-58], подлинные интеллектуалы представляли 

штучный товар, где-то «один на тысячу» [2, с.510], а то 

и просто «малочисленную, но многострадальную кучку 

людей» [3, с.70]. В их «республике» складывались свои 

кодексы норм и оценок, определявшие отношение как к 

современникам, так и к ушедшим из жизни собратьям. 

То, что Р.Мертон в 1942 г. назвал императивами научного 

этоса и что в современной литературе стало 

записываться как CUDOS (по первым английским 

буквам каждого из императивов: С – Communism, U – 

Universalism, D – Disinterestedness, OS – Organized 

Skepticism [4, с.9-10]), уже действовало в этой среде на 

протяжении многих веков. Достаточно обратиться к 

аллегории Ибн Сины «Послание о птицах». Здесь 

«братья истины», под которыми нетрудно распознать 

содружество ученых интеллектуалов, обладают 

родственными душами, они абсолютно доверяют друг 

другу (мертоновский «сommunism», трактуемый как 

полная взаимная открытость членов корпорации 

ученых), они свободны от страстей и материальных 

нужд («disinterestedness») и т. п. [5, с.126-127]. Очевидно, 

что указанные нравственные нормы диктовались 

внутренними потребностями эффективного развития 

науки издавна, возможно, с первых шагов ее 

существования как особого рода человеческой 

деятельности.  

Этическое сознание истинных ученых всегда чутко 

реагировало на те действия их товарищей по цеху, в 

которых усматривалось желание облегчить себе жизнь, 

угодить окружающим и поставить интересы мира сего 

выше служения истине, иначе говоря, на те действия, где 

превалировала экстерналистская, вненаучная мотивация.  

Ибн Сина в «Книге исцеления» негативно отзывается о 

«многих людях науки», которые избегают действительно 

трудных (а потому и самых важных) вопросов, 

предпочитая толковать о вещах элементарных и не 

требующих умственного напряжения. «Мы же надеемся 

пойти по другому пути» [6], – пишет он далее, имея в 

виду, вероятно, не только себя, но и других подлинных 

Предметом исследования данной статьи является специфика нравственного выбора, перед которым 
оказывается ученый-естественник, живущий и работающий в политарном обществе (известном также 

под именами «азиатской формации», «восточного деспотизма», «этатизма» и др.). Общность 
экономических, социально-политических и культурных условий, существовавших на протяжении нескольких 

тысячелетий на огромной территории, делает такую постановку проблемы вполне реальной и 

плодотворной. Особую напряженность и драматизм приобретает для ученого задача его личного 
нравственного самоопределения в тех случаях, когда он сталкивается с мощным социальным 

противодействием в отношении своей непосредственной профессиональной деятельности. В статье 
анализируются две альтернативных социальных роли, которые могут выступать и как внешние формы 

самореализации, предлагаемые индивиду-интеллектуалу социумом, и как результаты его собственного 

сознательного выбора: 1) технократ, принадлежащий к политической элите и наделенный достаточно 
широкими властными полномочиями; 2) конформист, дистанцирующийся от публичной деятельности и 

целиком ушедший в частную жизнь.  

Ключевые слова: политаризм, ученый, научная деятельность, нравственный выбор, социальная роль, 
технократ, конформист. 
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«братьев истины». Его соратник Бируни с открытой 

неприязнью пишет о тех своих коллегах, сердца которых 

«лишены веры и жадны к достоинствам этого мира – 

благам и господству» [7, с.93]. Ибн Рушд, указывая на 

явные логические противоречия и софистическую 

аргументацию Газали, констатирует: «Похоже, он 

просто хотел угодить своим современникам, но так не 

поступают те, кто действительно стремится постигнуть 

истину» [2, с.27]. Хайям не скрывает презрения к 

хвастливым и тщеславным псевдоученым, чьи «души не 

вмещают ничего, кроме разве лишь понимания чего-

нибудь незначительного из наук» [8, с.450-451], «кто … 

имеет вид ученых, одевает истину ложью» и использует 

свой запас знаний лишь для низменных плотских целей 

[3, с.70]. В своих рубаи, не скованный цензурными 

условностями, он высказывается еще резче: «Мне чернь 

ученая достаточно знакома, Чтоб тайн своей души пред 
ней не разглашать» [9, с.36]. Или даже так: 

 Я знаю этот вид напыщенных ослов: 

  Пусты, как барабан, а сколько громких слов! 

  Они – рабы имен. Составь себе лишь имя, 

  И ползать пред тобой любой из них готов [10]. 

До тех пор, пока ученый находится в социально 
комфортных условиях (не должен заботиться о хлебе 

насущном и личной безопасности, обеспечен 

литературой и техническими средствами для своих 

исследований, и т. д.), нет большого смысла говорить о 

моральных проблемах. Его долг перед наукой и перед 

собой здесь в том, чтобы с наибольшей отдачей 

использовать отпущенные ему время и ресурсы, не 

отвлекаясь ни на что постороннее и привходящее, не 

поддаваясь житейским соблазнам. По-настоящему же 

ситуация нравственного выбора возникает тогда, когда 

появляются серьезные препятствия на пути свободного 

познания (враждебные влиятельные личности и 

социальные группы, отсутствие необходимых 

инструментов, а то и просто пропитания и крыши над 

головой). Главная проблема в этом случае будет 

заключаться в том, чтобы самосохраниться, и не просто 

как заурядному биологическому индивиду, а именно в 

качестве субъекта научной деятельности. Морально 

положительная оценка (и себя, и своих коллег) будет 

тем выше, чем большую пользу для науки сумел извлечь 

имярек в этих неблагоприятных жизненных 

обстоятельствах, чем большим оказался объем той 
эмпирической и теоретической информации, которой он 

пополнил массив уже известного ему и до него знания.  

Результат совершенного выбора, который, собственно, 

и подлежит оценке и самооценке, будет заключаться в 

принятии или, напротив, сохранении той социальной 

роли, которая, по мнению данного индивида, позволит 

ему служить Истине наилучшим образом. Моральная 

опасность и риск здесь – в вероятности выбора не той 

роли, не той личины, которую следовало надеть на себя, 

чтобы, пожертвовав сравнительно малым, сохранить для 

науки главное. «Укройтесь масками, – советует автор 

«Послания о птицах» своим собратьям по истине, – 

…явите то, что скрыто, скройте то, что явно» [5, с.126]. 

Очевидно, что не всякая маска может оказаться 

подходящей – для данного индивида, для данного его 

окружения, для данной ситуации… Если понесенные 

потери окажутся в итоге несоразмерно велики в 

сравнении с приобретенными выгодами, сделанный 

выбор наверняка будет признан ошибочным. 

Политарное общество, оставаясь обществом 

достаточно традиционным, предоставляет интеллектуалу, 

как мы уже раньше писали [11, с.17-19] немало способов 

для публичной, профессиональной и иной 

самореализации (пусть и не так много, как, допустим, 

общество открытое типа античного и тем более 

современного западного). В самом общем плане, имея в 

виду человека науки, здесь можно выделить, как 

минимум, два таких варианта, две социальных роли: 

1) технократ – интеллектуал-политарист, занимающий 

положение, приближенное к политарху (в 

исключительных случаях – сам политарх, как правитель 

Самарканда и государства Тимуридов Улугбек или 

махараджа Савай Джай Сингх II, создатель пяти 

астрономических обсерваторий, включая колоссальную 

Джантар-Мантар [12]); и 2) конформист – ученый, 

максимально дистанцирующийся от власти и вообще от 

публичной деятельности и ведущий тихую жизнь 

незаметного обывателя. 

Разумеется, не всегда данная роль оказывается 

результатом сознательного выбора: членом 

технократической элиты можно стать просто в силу 

рождения от отца, уже занимающего высокое 

социальное положение, а в конформистах оказаться, 

совсем не прилагая к тому личных волевых усилий, 

лишь по причине резкого изменения социально-

политической конъюнктуры. Но здесь предметом 

нашего интереса являются именно те случаи, когда 

индивид осознанно принимает решение изменить или 

сохранить свое социальное амплуа, имея в виду в 

качестве высшей цели идеал любви к Истине и 

беззаветного служения ей.  1. Технократ. При дворе 

практически любого политарха, а иногда даже 

влиятельных субполитархов складывается особый штат 

людей, интеллектуальный уровень которых во многом 

превышает среднестатистический. При дворах первых 

китайских императоров это алхимики, маги и астрологи, 

выступающие носителями протонаучного, а потом и 

собственно научного знания [13, с.120]. Позже, в период 

Чжаньго (403-221 гг. до н. э.) «Правительство использует 

и направляет деятельность геомантиков, прорицателей, 

астрологов, географов, математиков и врачей. Записи их 

первых наблюдений вырезаются на кости» [14, с.173]. 

При египетских Птолемеях аналогичная команда 

состоит из «филологов («грамматиков»), историков, 

географов, математиков, астрономов, философов, 

поэтов…» [15, с.276]. Та же картина наблюдается на 

мусульманском Востоке: если ученый не имел 

собственных источников дохода, наукой он мог 

заниматься, только занимая одну из четырех должностей 

при дворе правителя – дабира (секретаря), поэта, 

астролога или врача [16, с.32]. 

Трудно отрицать, что положение высокопоставленного 

чиновника, пользующегося покровительством первого 

лица в государстве, выступает выигрышным по целому 

ряду причин. Разом решаются материальные проблемы: 

есть еда и крыша над головой, не надо думать о 

безопасности (по крайней мере, пока сохраняется 
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благосклонность политарха). Но самое главное в том, 

что ученый получает доступ к самой совершенной и 

дорогой аппаратуре и имеет возможность использовать 

для ее создания большие государственные ресурсы. 

Известны значительные астрономические открытия, 

сделанные в обсерваториях, построенных по 

предложению ученых достаточно просвещенными 

правителями: в Багдадской (халиф ал-Мамун, 829 г.), 

Исфаханской (султан Малик-шах, 1075 г., где долгое 

время работал Хайям), Марагинской (ильхан Хулагу, 

1259 г.), Самаркандской (тимурид Улугбек, 1428 г.) и др. 

Весьма любопытен, например, остроумный способ, 

которым выдающийся персидский математик и 

астроном Насир ад-Дин ат-Туси, будучи придворным 

астрологом Хулагу, сумел убедить того выделить 

огромные средства на науку. Когда ат-Туси в 1259 году 

поставил перед Хулагу вопрос о строительстве 

Марагинской обсерватории близ Тебриза (крупнейшей в 

мире на то время), расходы на это показались ильхану 

чрезмерно большими. Тогда ат-Туси предложил Хулагу 

во время ночевки его войска в горах спустить с горы 

медный таз. Таз, падая, произвел большой шум и панику 

среди войска, и ат-Туси сказал: «Мы знаем причину 

этого шума, а войска не знают; мы спокойны, а они 

волнуются; также если будем знать причины небесных 

явлений, мы будем спокойны на земле. Это 

подействовало на Хулагу, и он решил отпустить на 

постройку обсерватории 20000 динаров» [17, с.11]. 
Впрочем, периоды, когда собственные 

(«интернальные») потребности науки совпадали с тем, 

чего требовал социум, персонифицированный 

политархом либо его главными министрами, обычно 

оказывались непродолжительными. Часто со сменой 

правителя круто менялось и отношение нового владыки 

к интеллектуалам, обласканным его предшественником. 

Сразу после смерти Малик-шаха в 1092 г. обсерватория 

в Исфахане со всеми ее сотрудниками лишилась 

финансирования, а попытка Хайяма с помощью книги 

«Науруз-наме» убедить нового султана возобновить ее 

поддержку потерпела неудачу [18, с.200-204,211]. 

Обсерватория Улугбека также недолго проработала 

после его свержения и убийства. Китайские императоры, 

убедившись к XV веку, что не получат от своих 

придворных ученых вожделенного эликсира 

физического бессмертия, запрещают даосскую алхимию 

как «нелепое суеверие» и загоняют ее в подполье [19, 

с.275-276], тогда как, по мнению такого авторитета, как 

Дж. Нидэм, именно даосам обязан Китай своими 

многочисленными научными и техническими 

открытиями (См.: [20, с.73-75], [21, с.80-81], [22, с.119-

140]). Юстиниан, не ограничившись закрытием в 529 

году просуществовавшей девять веков Афинской 

академии как «языческой мерзости», издает закон 

«Относительно математиков, звездочетов, предсказателей 

и подобных им злодеев» [23], ставящий всех ученых на 

одну доску с астрологами-шарлатанами и вынуждающий 

их бежать из Византии в соседнюю политархию – 

Персию, чтобы продолжить там занятия наукой.  

Отношения придворного ученого с царствующей 

особой могли складываться конфликтно по разным 

причинам, но причиной тому редко становилась научная 

недобросовестность. Одно из исключений – описанная в 

летописи «Шуцзин» трагикомическая, но поучительная 

история астрономов Хи и Хо, обезглавленных за то, что, 

предавшись пьянству, они забыли о своих 

непосредственных должностных обязанностях и потому 

пропустили солнечное затмение [24]. Но чаще всего 

именно последовательное отстаивание интересов науки 

делало ученого персоной нон грата при царском дворе со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. Так, из 

клинописных табличек VII в. до н. э. нам известно, 

например, о напряженности в отношениях ассирийского 

царя Асархаддона и придворного астролога Баласи: 

ученый компетентно настаивает на том, что в ближайшее 

время затмения быть не должно, а венценосный дилетант 

вновь и вновь требует проведения бессмысленных 

наблюдений и вычислений [25, с.98-99]. Само нежелание 

ученого тратить время и силы на участие в придворных 

дрязгах и интригах делало его весьма уязвимым перед 

далекими от науки конкурентами – беспринципными 

клеветниками, выскочками и карьеристами, да и 

правителю такое поведение не от мира сего могло 

казаться странным и подозрительным на фоне 

привычного ему потока лести и славословия. Как 

правило, увлеченный своими теоретическими поисками 

интеллектуал довольно неохотно соглашается на 

предложение непосредственно заняться практическими 

государственными делами, а когда он все-таки такое 

предложение принимает, то результаты оказываются 

довольно плачевными, как в случае Ибн Сины, бывшего 

некоторое время главным везиром у эмира Хамадана 

Шамс ад-Даула [26, с.84-87], [27, с.152-183]. Разумеется, 

это не прибавляет ему авторитета в глазах правителя, 

который чаще всего руководствуется прагматическим 

принципом «критерий истины – практика» – практика, 

естественно, в его собственном, государевом понимании.  

Встречающиеся в сугубо научных сочинениях 

посвящения могущественным покровителям наглядно 

свидетельствуют о том, что ученый может быть 

благодарным тем людям, которые дали ему возможность 

нормально работать. Бируни одно из главных своих 

астрономических произведений посвящает Мас’уду, сыну 

султана Махмуда Газневи (кстати, того самого, который в 

свое время насильно депортировал ученого к своему 

двору и долго держал его на положении пленника): «Ведь 

он [Мас’уд. – В.В.] дал мне возможность посвятить 

остаток жизни целиком служению науке, позволив жить 

под сенью его могущества» [28, с.17-18]. Ибн Сина в 

предисловии к «Книге знания» восхваляет эмира 

Исфахана Ала ад-Даула [29, с.87], а Хайям находит слова 

признательности и самаркандскому кадию  –  имаму Абу-

Тахиру («совершенному во всех практических и 

теоретических качествах человеку, сочетающему в себе и 

проницательность в науках и твердость в действиях и 

усилиях делать добро всем людям» [3, с.70]), и везиру 

сельджукских султанов Фахр ал-Мулку [30, с.180]. И тот 

факт, что далеко не всякий политарх удостаивался 

подобных похвал от ученых, есть подтверждение того, 

что используемые здесь пышные и цветистые обороты – 

не просто банальные формулы вежливости или 

риторические фигуры.   
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Таким образом, выбирая роль приближенного ко 

двору государя технократа (или хотя бы прилагая 

усилия, чтобы сохранить ее за собой), ученый 

руководствуется, в первую очередь, своими 

профессиональными интересами. Эта роль и связанные с 

ней издержки, могущие замедлить ход или 

деформировать траекторию научного поиска, 

приемлемы лишь постольку, поскольку искупаются 

выгодами в других отношениях. Жертвы, требуемые 

наукой, не безграничны, и «технократ» – это не более 

чем одна из масок, которыми пользуется познающий 

разум. Как только выясняется, что служба данному лицу – 

это служба только лично ему, а не Истине, ученый 

считает себя свободным от нравственных обязательств в 

отношении того, кто полагает себя его благодетелем. Он 

оставляет за собой право перейти на службу к другому, 

более достойному с точки зрения науки, влиятельному 

лицу либо, если такового не окажется, вообще удалиться 

с поприща публичной деятельности – освободиться от 

дворцового плена и продолжить свои занятия, исполняя 

более скромную социальную роль.  

2. Конформист.   

Если есть у тебя для житья закуток – 

 В наше подлое время – и хлеба кусок, 

 Если ты никому не слуга, не хозяин – 

  Счастлив ты и воистину духом высок [31, с.202]. 

Подобная модель поведения, рекомендуемая ученым 

мужем в качестве оптимальной не только для своих 

духовных соратников, но и для всякого честного 

человека, была известна и до Хайяма, как минимум, 

полторы тысячи лет. Ее формулируют практически 

одновременно на разных концах евразийского материка: 

Эпикур – современник и очевидец становящегося 

эллинистического политаризма и Чжуан-цзы, живущий в 

условиях существовавшего уже много веков 

политаризма китайского. Первый, всячески избегающий 

контактов с властями предержащими, довольствующийся 

узким кругом единомышленников и уверенный, что 

мудрец, питаясь хлебом и водою, состязается в 

блаженстве с Зевсом, формулирует свою максиму 

предельно емко: «Живи незаметно!» [32, с.542]. Второй 

отвечает двум сановникам, посланным, чтобы сообщить, 

что царь предлагает ему пост министра, что 

предпочитает быть живой черепахой, волочащей свой 

хвост по земле, нежели мертвым объектом культа, пусть 

и в шелках и драгоценностях [33, с.175-176]. Герой 

другой его притчи, бывший правитель с говорящим 

именем Высокосовершенный, предпочитает во времена 

смут и упадка добродетели пахать землю, отказываясь 

идти на службу новой власти [33, с.118-119]. 

Маска конформиста, действительно, во многих 

случаях оказывается более предпочтительной, чем роль 

постоянно пребывающего на виду технократа. 

Эскапистская установка тем более подходит ученому, 

чем менее он нуждается в своих профессиональных 

исследованиях в сложной и дорогостоящей технике и 

редких материалах. Главное, что необходимо, например, 

математику, чтобы оставаться членом своего 

«невидимого колледжа», – это возможность работы со 

специальной литературой и общение с коллегами, 

живущими в других городах и странах. Первая задача 

решалась, во многом, благодаря тому, что в крупных 

городах существовали публичные библиотеки, посещение 

которых, как правило, было общедоступным и 

бесплатным. Конечно, нередко они закрывались или 

практически полностью погибали – из-за обычных 

пожаров, народных восстаний, войн или внезапного 

изменения государственной политики. Но, так или 

иначе, на протяжении не одного века они исправно 

выполняли свою научно-познавательную функцию, 

снабжая информацией как маститых ученых, так и 

тянущуюся к науке способную молодежь.  

Вторая задача также сравнительно успешно решалась 

благодаря налаженному почтовому сообщению – по 

крайней мере, в границах одной политархии.  Пусть не 

быстро и не всегда, но ученый все-таки мог сделать 

результаты своей работы известными для тех, кто был 

способен понять их и оценить. Сама переписка крупных 

ученых с неизбежными здесь спорами и разногласиями 

нередко становилась предметом заинтересованного 

обсуждения их современников и последователей, как, 

например, переписка Ибн Сины и Бируни [28, с.209-219]. 

Уже сам род занятий ученого мог выглядеть 

предосудительным в глазах темного простонародья и 

мелких начальников. Поэтому публичное следование 

общепринятому ритуалу оставляло индивиду достаточно 

широкое пространство духовной свободы: следуя тому, 

что в его макро- и микросоциуме считалось должным и 

благонравным, не провоцируя окружающих 

экстравагантностью поведения и «не давая повода 

ищущим повода», он мог относительно спокойно 

заниматься тем, что было для него делом и смыслом 

жизни. «…Свобода мысли и ортодоксальность жили бок 

о бок» [34, с.146], – писал Дж. Неру, и это имело место 

не в одной Индии. Для того чтобы выбить козыри из рук 

ортодоксов и фундаменталистов, от первоиерархов до 

рядовых блюстителей «веры и нравственности», ученому 

иногда достаточно было делать то же, что и все – 

например, пятикратно совершать намаз, живя в 

исламском окружении. Элемент лицедейства, которое 

сам он, будучи честен, не может здесь не видеть, 

искупается сознанием служения чему-то высшему, 

нежели прихоти и суеверия благочестивых, может быть, 

и в чем-то неплохих, но непросвещенных людей – ведь 

не только пороку приходится платить добродетели дань 

лицемерия (Ларошфуко), но и наоборот. Даосский 

ученый, духовно пребывая «по ту сторону пыли и грязи 

этого мира», помнит, что выполняет обряды и 

церемонии, принятые в мире, «лишь для того, чтобы 

угодить ушам и глазам толпы» [20, с.62]. Ритуализм 

ритуализму рознь: для знающего, пишет Ибн Сина, 

исполнение обрядов – это не сделка (праведность как 

взнос на этом свете – польза и плата на том), а 

«упражнение для ума и силы воображения, таящейся у 

него в душе…» [26, с.179]. Прикинуться, если требует 

ситуация, таким же, как все – это если и не нравственный 

подвиг, то уж никак не смертный грех: 

Когда к невеждам ты идешь высокомерным,  

 Средь ложных мудрецов ты будь ослом примерным.  

 Ослиных черт у них такое изобилье,  

 Что тот, кто не осел, у них слывет неверным [35].  
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О том, что не стоит метать бисера перед недостойными, 

пишет сто лет спустя и Хайям: 

 О мудрец! Если тот или этот дурак  

 Называет рассветом полуночный мрак, –  

 Притворись дураком и не спорь с дураками.  

 Каждый, кто не дурак, – вольнодумец и враг! [31, 

с.240]. 

Обобщая опыт многих поколений ученых и свой 

личный, решает эту проблему Ибн Рушд, опираясь на 

аристотелевское различение трех классов умозаключений 

– аподиктических, диалектических и риторических. 

Ученый мудрец, ставящий выше всего аподиктическое 

доказательство, дающее истину бесспорную, совершенную 

и непреложную, вовсе не обязан заявлять об этом на 

каждом шагу и где попало. Свое знание он должен 

держать при себе, тем более если оказывается перед 

«толпой», то есть перед широкой демократической 

публикой, уровень мышления которой ограничен 

риторическими псевдодоказательствами. Ему следует 

помнить, что «…любое истинное знание, достигаемое 

истинным пониманием, обычному человеку на первый 

взгляд кажется чем-то абсурдным» [2, с.187]. Для 

коммуникации с плебсом необходима именно риторика – 

видимость знания и объяснения, апелляция к стародавним 

обычаям и традициям, использование ярких метафор и 

поэтических оборотов, игра на эмоциях и предрассудках. 

Попытка разговаривать с простыми людьми на 

недоступном им уровне строгой науки вредна, 

бессмысленна и безнравственна, ибо она порождает 

путаницу и смятение в их неразвитых умах и может 

подтолкнуть их к напрасному бунту против власти: 

«Выносить … подобные вопросы на обсуждение толпы – 

это значит отравлять ее ум. Но как для одних животных 

яд – отрава, а для других – необходимое пропитание, так 

и тут: для большинства такого рода обсуждение – отрава, 

для немногих же – пища для ума» [2, с.309]. Она 

представляет реальную опасность и для самого мыслителя, 

рискующего сделаться жертвой фанатизма невежд. 

Касается Ибн Рушд и проблемы взаимоотношения 

истинного ученого с «диалектиками», имея в виду 

богословов, которые берутся наукообразно и с опорой на 

Священное Писание рассуждать обо всем, включая 

самого Бога и Его атрибутов. Не обладая аподиктической 

строгостью и последовательностью мысли, они, как тот 

же Газали, сплошь и рядом с помощью различных 

софистических уверток, ловко используя неоднозначность 

терминов, выдают за истину свои собственные 

измышления и дискредитируют истинных ученых в 

глазах как правителей, так и масс. Когда Газали 

обращается к теориям философов (здесь имеются в виду, 

конечно, и люди науки вообще) и демонстрирует их 

«широкой публике, не изучавшей труды философов с 

необходимой … подготовкой», он «изменяет природу 

истины, которая существует в их теориях… И, поступая 

таким образом, он наносит большой ущерб делу истины» 

[2, с.350]. Напротив, ученый, владеющий рационально-

логическим инструментарием, гораздо лучше рядового 

правоверного видит различные противоречия и 

несообразности даже в главной священной книге – 

Коране. Но у него есть адекватные средства для 

объяснения этих странностей, ибо он помнит, что любое 

вероучительное изречение может иметь не только прямой 

смысл (который, как правило, один), но и множество 

переносных, скрытых, иносказательных. «Мы утверждаем 

со всей решительностью: всякий раз, когда выводы 

доказательства приходят в противоречие с буквальным 

смыслом вероучения, этот буквальный смысл допускает 

аллегорическое толкование по правилам толкования, 

[принятым] в арабском языке» [36, с.178]. 

Зная, или, во всяком случае, имплицитно предполагая 

это, ученый не избегает упоминаний о священных 

текстах, даже рассуждая о естественнонаучных, 

математических и технических проблемах, которые, 

казалось бы, не имеют ничего общего с сакральными 

вещами. Бируни в своем физико-математическом 

трактате, посвященном теням, старательно приводит все 

места из Корана, где хотя бы просто есть слово «тень», 

вплоть до тех, где говорится о тени, дающей прохладу 

праведникам в раю, но не спасающей от адского 

пламени грешников [37, с.129-130]. Ал-Хазини в «Книге 

весов мудрости», подробно описывающей прибор для 

сверхточного определения состава минералов и сплавов, 

цитирует те места из Корана, где идет речь о весах и о 

взвешивании [38, с.16-18; 39, с.276]. И это отнюдь не 

только демонстрация внешней лояльности священной 

книге. Подобно тому, как в совершении повседневной 

молитвы ученый видит иной, высший смысл, нежели 

малограмотный профан, так и в отдельных цитатах и 

даже словах этой книги он усматривает, помимо 

буквального, множество иных смыслов. Каких именно – 

это зависит от тех научно-теоретических задач, которые 

он ставит перед собой в данный момент. Но то, что эти 

смыслы присутствуют здесь вполне объективно, и то, 

что, по крайней мере, многие из них могут быть (в 

случае необходимости и при наличии адекватных 

средств) извлечены оттуда субъектом, рационально 

поняты и расшифрованы, – это для ученого сомнению не 

подлежит. Так, «Коран предстает перед нами в 

интерпретации Ибн Сины как сборник загадок, притч и 

аллегорических символов. Ни одно слово здесь не 

понимается философом в его прямом смысле. Он как бы 

хочет подчеркнуть невозможность того, что священная 

книга была настолько грубо чувственна, как, например, 

знаменитые места Корана, описывающие блаженство 

праведников в раю…» [26, с.174]. 

Итак, конформизм, выражающийся в социальной 

мимикрии, кажущемся приспособленчестве, уклонении от 

рискованного активизма, нежелании лезть на рожон и 

вызывать огонь на себя, не есть, с точки зрения 

потребностей науки, однозначно порицаемый, 

недостойный стиль поведения. Пусть и не всегда, но все-

таки часто практический разум ученого резонно 

подсказывает ему, что при данном объективном раскладе 

социальных сил это – наименьшее зло. Другое дело, что 

искатель Истины не должен субъективно сливаться и с 

этой ролью, соблазняясь прелестями беззаботного, 

обывательского, рутинного существования. Средство и 

здесь не должно закрывать и подменять собой высшую 

цель, иначе индивид будет подлежать нравственному 

суду членов своего братства, и не суть важно – очному, 

заочному или даже суду потомков. Судьей может 

выступить и сам данный субъект, когда придет к выводу 



   
20 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

(хорошо, если не запоздалому), что не выполнил своего 

основного предназначения, разменял свой талант на 

мелочи, оказался нравственно несостоятельным.  

Выводы.  

1. В любой социальной роли, которую отводит 

политаризм человеку науки, последний оставляет за 

собой право быть верным своим высшим идеалам и, как 

следствие, несет моральную ответственность за то, 

насколько успешно он этим правом воспользовался.  

2. Исполнение роли технократа имеет смысл и 

приличествует ученому лишь постольку, поскольку она 

помогает решению его высшей, кардинальной задачи – 

расширению области наших знаний о мире, 

продвижению от тьмы невежества к свету истины. 

3. Роль конформиста является морально оправданной 

и допустимой для ученого в тех случаях, когда научное 

исследование не требует масштабных материально-

технических затрат и когда дает ему возможность 

полностью сосредоточиться на решении основных 

профессиональных задач.   
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SCIENTIST IN THE POLITARY SOCIETY: THE ALTERNATIVES OF MORAL CHOICE 

The subject of this article is to study the specificity of moral choice, which turns out to be a natural scientist, who lives and 

works in politary society (also known under the name of "Asian formation", "Oriental despotism", "statism", etc.). The 

commonality of economic, socio-political and cultural environment existed for thousands of years over the vast territory does 

the problem quite real and fruitful. The challenge of the scientist’s moral self-determination gains tension and dramatism in 

cases when he is faced with a strong social resistance against his immediate professional activity. This article analyzes two 

alternative social roles that can act as external forms of self-fulfilment which society offers to intellectual person, also as the 

results of his own conscious choice. The first is technocrat, who belongs to the political elite and with sufficiently broad 

powers; the second is conformist, who distances himself from public activities and lives a wholly private life. 

Key words: politarism, scientist, scientific activity, moral choice, social role, technocrat, conformist.   
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Постановка проблемы. Существуют определенные 

сложности в понимании семантики древних текстов, так 

как такие произведения нельзя трактовать по аналогии с 

более близкими к современности текстами. Такие 

произведения несут в себе не только и не столько 

художественный замысел, сколько представляют собой 

сложное переплетение мировоззренческих идей древних 

народов. По сути, это раннее представление об 

устройстве мира, о сущности пространственно-

временных отношений, о месте человека в этом мире, 

его онтологическом статусе.  

Древнеирландское произведение «Песнь Амергина» 

представляет собой стихотворную часть мифа «захват 

Ирландии». Характерная особенность поэтического 

текста «Песни» – наличие в нем большого числа 

местоимений от первого лица, то есть от лица поэта. 

Особая структура текста позволяет нам значительно 

реконструировать мировоззренческий контекст 

произведения и определить онтологический статус «Я» 

поэта на основе анализа поэтического текста и 

ирладнской мифологии в целом.  

Цель работы: выявить роль манифестации «Я» 

поэта при определении его онтологического статуса 

через пограничные состояния. Для такого текста поэт – 

не просто автор художественного текста, он 

одновременно творец новой реальности, стоящей в 

противоборстве с реальностью иного мира 

(потустороннего или мира дикой природы). Подобные 

исследования относятся к междисциплинарным из-за 

сложного по структуре предмета анализа. В нашей 

работе онтологическая система в мифологии Древней 

Ирландии раскрывается на основе семантического 

анализа текста и герменевтических принципов 

построения метода исследования. 

Изложение основного материала. Перед лицом 

сурового внешнего мира каждый человек, ищет сущест-

венную опору для дальнейшего движения, твердую основу 

для своего здесь-бытия. Именно таким видится вначале 

человек-заклинатель из древнеирландской «Песни Амергина»: 

это человек на пороге неизвестности, на пороге иного 

мира. Но такое впечатление – внешнее. Древнеирланд-

ский поэт – это не просто автор теста, это бард и филид в 

одном лице, это заклинатель, который творит и место, и 

все предметы реальности через слово. Слово барда, таким 

образом, приобретает онтологический статус. 

Амергин «белоколенный», Глунгел, один из сыновей 

Миля Испанского, приплывает, согласно легенде, вместе 

со своими братьями на Ирландские острова в 1000г. до 

н.э. и завоевывает их [1]. Гойделы, предки современного 

кельтского населения, действительно покорили эти 

острова, но по историческим данным, позднее – IV – III 

вв. до н.э., и родиной их была не Испания, а Галлия.  

Амергин – не просто поэт-прорицатель. Согласно 

кельтской мифологии, первые правители кельтского 

народа обладали чудесными свойствами и могли 

перевоплощаться. У кельтов нет мифа о сотворении 

мира как сотворения мира извне богами, 

существующими не только до людей, но и до самого 

пространства. Этот факт приводит к тому, что сами 

правители, предводители народов обретают 

божественные черты всемогущества, творя, вызывая из 

небытия новый мир, который они заселяют. Амергин 

еще в море речитативом читает поэму-заклинание: 

Вихрь в далеком море Я 

Волны бьются в берег Я… [6] 

Стихия моря, волны и ветер становятся не частью 

поэта, а сам поэт призывает их быть – частью его, 

частью его народа, который готовится вступить в 

неизведанные земли. Г.В.Бондаренко в своей работе, 

посвященной мифологии пространства Древней 

Ирландии, обращает внимание, что любое действо, 

любой процесс созидания или разрушения в 

древнеирландской мифологии обретает черты ритуала 

[2; 32]. Человек не просто вступает в новое 

пространство, осваивая его, он призывает его быть. 

Таким образом, человек становится соучастником 

процесса созидания нового места, пытаясь примирить с 

собой враждебность иного мира. 

Последнюю категорию стоит конкретизировать, так 

как за ней собственно и раскрываются «волшебные», 

чудесные свойства исторических персонажей, которые 

становятся легендами. Иной мир, или Other Word 

существует как пространство на границе бытия здесь и 

потустороннего бытия, – примером может быть 

праздник Самайн – временная граница приходящего и 

уходящего годов. Эта разорванность во времени и 

пространстве «склеена» четкими ритуальными 

событиями [2; 33], которые не дают распасться связи 

времен, погрузить пространство бытия в пучину бездны.  

Цель статьи – изучение онтологического статуса поэтического слова бардов Древней Ирландии. Метод 

исследования: философско-семантический анализ "Песни Амергина", реконструкция философской основы 

ирландской мифологии. Автор статьи предпринял попытку сопоставить разные уровни  ирландской 

мифологии времени и пространства через поэтические тексты Древней Ирландии. 

Ключевые слова: мифология пространства и времени; Другое Слово; онтологического статуса "я"; это 

слово как новая (иная) реальность; семан-тические пространства; герменевтика пограничных миров. 
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В кельтской мифологии потусторонний мир – это не 

противоположность миру здесь. Имя бога, что 

олицетворяет потусторонний мир, не называется, но 

видно,  что как и фоморы, и Балор, олицетворение тьмы 

было частью вечной битвы дня и ночи, что получило 

развитие как  в известный солярный миф. Самайн – это 

начало темного, холодного времени, и здесь берет 

начало год: потусторонний мир открыт, и потому силы 

хаоса и зла господствуют в мире. Но удивительно 

другое: Луг, что олицетворяет света, когда сменяет бога 

тьмы, в кельтской мифологии есть одновременно 

олицетворение и подземного мира – через свою мать 

Этлин (дочь Балора) Луг представляет через себя мир 

тьмы.[8; 214].  

Потому представление об Other Word как 

потустороннем мире неверно: это скорее граница пока 

еще враждебного мира, но открытого для преображения, 

обретения света и свободы (здесь очень уместен 

речитатив самого Амергина, называющего предметы 

реальности через «я»: и «то», и «это»). Other Word 

потенциально есть в любом месте, в том числе и в здесь-

бытии, однако, чтобы проявиться, Other Word 

нуждается в некоторых «пограничных условиях», и эти 

условия – часть песни Амергина. Мы видим, как 

постепенно грозный лик моря, сильного быка, 

подхваченного вихрем сражения, сменяется обликом 

чистоты и гармонии: 

Гром прибоя это Я 

Бык семи сражений Я 

Бык утеса это Я 

Капля росная это Я 

[Цветок] прекрасный это Я [6]. 

Так происходит встреча двух миров, на границе 

которых стоит поэт, заклинатель Амергин. Но 

постепенно герой двигается вглубь нового пространства, 

и иной мир, Other Word, раскрывается как светлое 

гостеприимное пространство, наполненное знакомыми 

(знаемыми, узнаваемыми) в этой реальности предметами 

и вещами, то есть попадает в мир своего знания, своей 

размерности (соразмерности): 

Он [лосось] в заливе это Я 

Озеро в долине Я [6]. 

Мощь богов создающих стихии потустороннего мира 

и мира здесь-бытия обычно невероятно пугающая в 

любой теогонии, она показывает человеком его 

ничтожность, тщету человеческих усилий покорить 

суровую стихию природы. Однако «Песнь Амергина» 

показывает теогонию совсем иного порядка: человек, 

подобие божественного, наделенный чудесными 

свойствами перевоплощения, создает новый мир. Песня 

поэта – это манифестация, проявление Other Word через 

барда, через его «Я». Это «Я» громогласно звучит не 

потому, что человек напуган и пытается перекричать свой 

страх. Это «Я», через которое новый мир явиться 

человеку, пройдя пределы, разделяющие свет и тьму, 

через границы потустороннего мира и мира людей. Эта 

манифестация – результат вызова поэта, продукт его 

заклинания, продукт слова («вначале было слово»). Слово 

запускает процесс творения, творение есть продукт 

внутреннего «горения» самого слова, самой песни: 

Слово бога это Я 

Пламя песни это Я [6]. 

Это очень сложный и семантически трудно 

раскрываемый ритуал «называния» мира, придания ему 

формы бытия, пригодного для человека. Невозможно 

усомниться в мощи заклинателя, который сам называет 

себя вначале божьим словом, а затем и богом, ведущим 

свое войско: 

Возглавляю войско Я 

Бог главы горящей Я [6] 

У Роберта Грейвса этот отрывок показан в том же 

семантическом значении: либо как «Я – бог, зажигающий 

огонь», или как «Я – бог, следящий за дымом священного 

костра для головы» – без попытки раскрыть сущность 

«божественного» в Амергине. Ведь поэт – это его 

слово, а слово само по себе есть акт сотворения нового 

мира, существующего если не над, то по крайней мере 

около пограничного состояния, где поэту открывается 

Other Word. 

И далее завершается теогонический цикл творения 

признание своей созидательной мощи возгласом «кто 

как не я?»: 

Главы гор сровняет Кто 

Ход луны исчислит Кто 

Место солнца знает Кто? [6] 

За очевидным ответом кроется всеведение 

заклинателя, это ведение жреца, знающего устройство 

мира, так как мир и этот, и другой – это он, заклинатель 

стихий, поэт и чародей. Народ, который придет за ним, 

следует за заклинанием, как стада, которые поэт 

«кличет», взывая к иному миру, заселенному племенами 

богини Дану, – с ними еще предстоит сразиться, но уже 

идут стада, и они будут у ног заклинателя: 

Стадо Темры кличет Кто 

Стадо Темры встретит Кто? [6] 

Все сущее в этой новой реальности, вступающей в 

противоборство с Other Word, становится возможным 

только благодаря манифестации барда, который через 

собственное Я призывает их мир и мир иной встретиться. 

Слово здесь приобретает новый, онтологический статус. 

Это новое бытие не просто  новая надреальность, некий 

знак присутствия в этом мире иного. Иное становиться 

возможным здесь только благодаря Я поэта. Поэт 

становится медиумом, связующим звеном двух разных 

миров. Да, грянет битва, но после: вначале было слово, 

слово поэта. 

Особенность такой коммуникации в том, что в ней 

информация имеет онтологический статус, это перенос 

одной реальности в другую. Я поэта должно 

аккумулировать в себе, вобрать в себя весь внешний и 

потусторонний мир, стать границей между мирами – и 

пронести эту реальность вовне через слово:  

Песнопенье это Кто 

Бог путей подземных Кто 

Ветра речь и речь копья 

Я! [6] 

Роберт Грейвс читает «Песню Амергина» как древний 

кельтский календарь алфавит: каждой строфе в нем 

соответствует определенный календарный период, за ним 
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же закреплены определенные символы (дерева и (или) 
животного) [3]. Потому можно говорить о боге, который 

проговаривает себя через поэта, что это Бог Пребывающего 

Года. Он вступает в битву с Богом Убывающего года за свою 
музу – Белую богиню. Белая Богиня непостоянна, всевластная, 

она есть триединое воплощение: их матери, их возлюбленной 
и их гибели. Соперник Тема – его брат, его альтер-эго, то есть 

его иное, он сам. 

Почему поэт наделен чудесными свойствами 
перевоплощения? Это еще одна характерная черта 

древнеирландской мифологии – представление о переселе-

нии душ. Оно является основой учения друидов о 
потустороннем мире: бессмертие души обретается через ее 

переселение в другое тело. Примером может быть 
ирландская легенда «Похищение быка из Куальгне», где 

вождь Монган вступает в спор по поводу места гибели 

короля по имени Фотад (погиб в битве с Финном Мак 
Кумхайлом в III в.н.э.). Ему помогает призрак Кальте (из 

потустороннего мира), чтобы в деталях описать место 

захоронения Фотада, Тут Кальте нечаянно едва не совершает 
оплошность, чуть не поведав Монгану, что он король 

Ольстера, и есть перевоплощенный Финн Мак Кумхайл.  
Выводы. Процесс «взывания» поэта к внешнему миру 

мог бы сопровождаться и реальным перевоплощением 

поэта в то, что он называет, то, что он проговаривает, если 
принять мировоззренческую установку древних ирландцев 

о переселении душ. В реальности – только слово имеет 
новый онтологический статус, так как создает иную 

реальность через себя, через поэта – как посредника, 

который это слово проговаривает [5; 42]. Потому так важен 
факт обращения его снова и снова к тождеству себя и 

своего слова (об этом мы будем говорить в исследовании, 

посвященном самоидентификации поэта в тексте, 
тождеству личности поэта и его слова). Только признав 

тождественность себя и слова бард может претендовать на 
новую «идентичность» – себя и окружающего его мира, 

мира «здесь» и Other Word. 

Символика противоборства света и тьмы находит 
выражение в победе наступающего перед уходящим, но 

уходящий – это тоже ты. Время – если только настоящее, то 

оно всегда – пограничное состояние. Но дальше свет 
пойдет на убыль, и снова будет борьба уходящего и 

наступающего миров. 
Символику пограничного состояния времени «Песня 

Амергина» переносит в пространственное самоопределение 

будущего народа, заселяющего Ирландские острова [2]. 
Песня – это вызов для иного мира, чтобы он открылся, 

чтобы он вышел, сразился – и был побежден. Но победа 

всегда несет в себе частицу отступающего мира. 
Пространство снова будет собрано на границе двух миров, 

здесь будет выражено в речи поэта, который снова 

признает, что и тот, и этот мир – это Я, Я – это место 
встречи двух миров, единство противобор-ствующих в мире 

сил. Только поэт силой своего слова, своего Я способен 

соединить две реальности силой своего заклинания и 
сделать возможным их пограничное сосуществование:  

Ибо я, Друид,  
который создал огам,  

Я, который разводит дерущихся,  

Я пойду в крепость сидов  
и буду искать там поэта,  

чтобы вместе с ним  

сотворить заклинания.  
Я – морской ветер [4] 
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Постановка проблеми. Традиції священних 

дійств доби Відродження у межах європейського 

культурного простору стають все більш очевидними у 

новітній час, перш за все для самих митців, що прагнуть 

до самовираження. Дебюссі був одним з них, оскільки 

вважав, що принципово не належить до якогось певного 

стилю, а хотів бути лише самим собою. 

Йому вдалося майже неможливе у період рушійних 

змін системи музичного мислення: він віднайшов власний 

стиль, що, поринаючи у минуле, відкривав нові горизонти 

у розвитку сучасного музичного мистецтва. Так, він 

поєднав можливості монодії та модальних звукових 

структур з вільним трактуванням тональної системи, 

йдучи на вільне використання політональності. В його 

музику ввійшла індивідуалізована музична форма, що 

відповідала безпосередньо змісту твору. Розкутими стали 

тембр та ритм – явище притаманне творам минулого 

століття. Він заглибився у почуття та настрої, на кшталт 

зображення у картинах імпрессіоністів. Рушієм 

драматургічних напружень у його музиці стає природа, а 

скоріше – стихії, що панують у Всесвіті і позначаються на 

долі людей. Дебюссі мислить категоріями всезагальними, 

що виводять його на розуміння буття на всіх його рівнях: 

космос, природа, етнос, суспільство, людина. 

В творах Дебюссі заявляла про себе розкута 

свідомість, де власне Я відтворювало себе, 

споріднюючись з явищами та персоналіями різних епох. 

Аналогією тут стають не лише твори у межах 

французької культури, а й інших країн – Звернемося до 

поезії Лесі Українки.  

Пригадаймо, тут існують герої, що належать різним 

історичним епохам, персонажі біблейні і античні. Особи 

без імен, яких вона виводить з небуття, стають не менш 

реальними (дружина Данте). Зовсім дивовижні персонажі: 

Мавка, Муза, Ангел, – що належать фантазії поетеси, все 

ж невід’ємні від її світорозуміння.  

Лесин поетичний світ простягається між реальністю 

та фантастикою, він зростає на перетині різних духовних 

тяжінь: античності та середньовіччя, язичництва та 

християнства. Але ж історична паралель свідчить лише 

про єдність стильових засад притаманних мистецтву 

сецессионів. 

У поезії та літературі доби модерну важливим стає 

також принцип відсторонення або дистанціювання, який 

називають “автопоезисом”, це коли автор дистанцюється 

від своїх героїв, як, скажімо, Достоєвський у “Братах 

Карамазових”. Три брати – Дмитро, Іван, Олексій – несуть 

із собою різні точки зору на світ . Ціле, художній задум 

виникає саме як гостро суперечливе поєднання думок, що 

можна віднайти в найбільшій мірі в симфонічній музиці.  

Переконуємося у тому, що принцип відсторонення 

або дистанціювання стає поширеним явищем, так само, 

як і принцип споріднення. Обидва вони постають у 

якості призм світоспоглядання, затверджуючись у добу 

Відродження скажімо, у Данте, ще більше на межі XIX-

XX століть, маються на увазі твори Лесі Українки, у 

нашому випадку – д'Аннунціо та Дебюссі. І творчий 

зв'язок Дебюссі з італійським поетом Габріелем 

д'Аннунціо виявився насамперед плідним у 

світтоглядній та естетичній площині.  

Мета роботи полягає у висвітленні своєрідності містерії “Мучеництво святого Себастьяна” Клода 

Дебюссі та Габріеля д'Аннунціо, яка полягає у відтворенні зрушень у світорозумінні, пов'язаних з переходом 
від язичництва до християнства. Спроба відтворити ці зрушення у межах твору, його композиції та 

драматургії, на думку авторів, є причиною нерозуміння твору широкою аудиторією, – це з одного боку, а з 
іншого боку – прискіпливою увагою до нього самих композиторів упродовж минулого століття, що 

здійснювали спроби подолання трагізму. Методологія дослідження базується на об'єднанні історико-

культурологічного, компаративного та структурного підходів. Наукова новизна дослідження 
розкривається у правомірності залучення містерії “Святий Себастьян” до традиції сакральних дійств, що 

беруть початок у добу античності і не втрачають своєї значимості в контексті новітньої історії. 

Широкий культурологічний підхід надав змогу визначити засади творчості композитора: його спробу 
подолання трагізму в поклонінні красі осього сущго: природи та людини. 

Своєрідність містерії Дебюссі-д'Аннунціо "Мучеництво Святого Себастьяна" можна зрозуміти тільки 
в контексті священних дійств, що брали початок в чисто церковних літургійних формах, але істотно 

вплинули на мистецтво від античності до наших днів. 

Ключові слова: містерія, античність, Відродження, світоспоглядання, принцип історизму, священне 
дійство. 
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Найважливішою ознакою світопоглядання доби 

модерну стає принцип історизму, який надає можливість 

грати зі стилями – це у мистецтві, а в історіографії 

затвердити тяжке розуміння ходи історії. 

Марк Блок писав свою «Апологію історії» під час 

Другої світової війни. Нагадаємо, взявши участь в опорі, 

проявивши, незважаючи на тортури, мужність і 

стійкість, Марк Блок був розстріляний недалеко від 

Ліона 16 червня 1944 року.  

Вся історія західної цивілізації з'явилася перед 

Марком Блоком як «велика драма гріха і спокути», у яку 

була вплетена доля кожної людини. Саме ця велика 

драма зв'язала між собою всі епохи, розсунувши межі 

свідомості, примусивши сприймати події сьогодення як 

відгомін подій тих, що пройшли. 

«Бо, на відміну від інших, – пише Марк Блок, – наша 

цивілізація завжди багато чекала від своєї пам'яті. Цьому 

сприяло все – і спадщина християнська, і спадщина 

антична. Греки і латиняни, наші перші вчителі, були 
народами-історіографами. Християнство – релігія істориків. 

Інші релігійні системи засновували свої вірування і 

ритуали на міфології, майже непідвладній людському 

часу. У християн священними книгами є книги 

історичні, а їх літургії відзначають – разом з епізодами 

земного життя Бога – події з історії церкви і святих. 

Християнство історичне ще і в іншому сенсі, мабуть, 

глибшому: доля людства – від гріхопадіння до Страшного 

суду – постає в свідомості християнства як якісь довгі 

мандри, в яких доля кожної людини, кожне 

індивідуальне «паломництво» є у свою чергу 

віддзеркаленням; центральна вісь всякого християнського 

роздуму, велика драма гріха і спокутування, 

розгортається в часі, тобто в історії» [1, с.7-8].    

Герман Гессе у своєму романі «Гра в бісер» писав: 

«Займатися історією – означає занурюватися в хаос та 

все ж зберігати віру в порядок і сенс. Це дуже серйозна 

задача і, можливо, трагічна» [3, с.191]. 

Трагізм буття завжди сприймається як намагання 

протистояти хаосу, зберігати загальнолюдські цінності 

впродовж усієї історії людства. Не дивно, що трагізм 

існування набуває широкого узагальнення в 

християнській трактовці історії: нова ера людства 

починається від народження Спасителя і має закінчитися 

картиною Страшного суду.  

Із затвердженням принципа історизму в художньому 

та філософському мисленні (а також безпосередньо в 

сфері музикознавчий – для нас тут яскравим прикладом є 

Ромен Роллан) стали можливими широкї екскурси в 

історію музичних жанрів, Ромен Роллан досліджував 

генезу опери, однією із складових якої стала містерія. 

Історизм дав можливість усвідомити злам у 

світоспоглдяданні при переході від язичництва до 

християнства, який залишається до кінця не вичерпаним 

і в наші дні. І не дарма Вагнер у статті “Мистецтво і 

революція” говорить про полюси тяжінь від Аполлона до 

Спасителя, що стали характерними для всього мистецтва. 

«Збудуймо ж жертовник майбутнього як у житті, так і 

у мистецтві двом найвеличнішим наставникам людства: 

Христу, котрий постраждав за людство, й Аполлону, 

котрий підняв його на висоту величі, що вселяє радість і 

бадьорість (курсив. – Р.В.)» [2, с.141].  

З часом стає зрозумілим, що від античності та 

християнства беруть свій початок найвизначніші 

напрямки у мистецтві, які, незалежно від естетичних 

програм та ступеня новаторства їх прихильників, 

знаходять примирення між собою у гармонійному, 

цілісному сприйнятті світу. Не виняток складають і 

майстри доби модерну, для яких минуле залишалось 

майже єдиною умовою усвідомити сучасність.   
Виклад основного матеріалу. У Дебюссі та д'Аннунціо 

полюси тяжінь від язичництва до християнства стали 

метою не тільки відображення, а й зображення, причому 

упродовж усього твору на різних його рівнях.  

Перша частина має назву “Двір лілій” (La cour des 

Lys) і складається з прелюдії № 1, дуету братів-

близнюків (виконують контральто) та хору лучників 

Емеси: “Себастьян, ти свідок” № 2, танця Себастьяна на 

палаючих вугіллях, дуету близнюків, хору Серафимів (a 

cappella), хору ангелів “Ось сім воїнів Господа” № 3. 

Все в цій частині зачаровує і дивує новаціями та 

архаікою самої інтонаційної основи, де вертикаль 

поєднує консонанси та дисонанси, постійно вражають 

ритміка та фактура, що безперервно оновлюються, 

оркестровий присмерковий колорит, де виділяються 

сумний наспів флейти з контрапунктом гобоя та 

англійського рожка, моменти проникливого звучання 

можуть несподівано перериватися спалахами оркестрових 

барв та аккордів-кластерів.  

Враження від музики таке, що приходиться повірити 

у відоме: за часів античності, було інше ставлення до 

поняття благозвучності: “Аристоксен, Птолемей, Евклід 

засвідчують..., що давні музиканти не користувалися 

нашими консонансами; іхній більш витончений слух 

неприємно вражали ті співзвуки, які зачаровують нас; 

наші недосконалі консонанти (терції та сексти) були для 

них дисонансами” [8, 73] – так пише Ромен Роллан у 

розвідці  “Античність і флорентійська музична драма” – 

в: [8, 68-86].  

Але ж не дарма автор “Зачарованої душі” додає: 

“новатори вимагають повернення до простоти, і, як усі 

новатори, вони хочуть здійснити свою реформу в ім'я 

природи, не помічаючи, що шукати простоту у минулому 

– означає ще більше витончуватися” [8, 73]. Дебюссі, 

напевно, погодився б цим висловлюванням.  

“Танок Себастьяна на палаючих вугіллях” – кульмінація 

першої частини, у якій дія охоплює кілька ярусів. На 

прохання Себастьяна брати співають гімн: “Весь морок 

розсіється і най буде завжди з нами Бог! Славимо його 

ім'я”. До гімну залучаються шість голосів корифеїв хору. 

Дебюссі в оркестрі відтворює звучання дзвонів. 

Контрастом стає танок Себастьяна. У партитурі значиться 

голос Себастьяна: “Я танцюю на палаючих вугіллях!”.  Хор 

Серафимів у дусі ренессансної поліфонії (тут за 

визначеннями ми йдемо за Людмилою Михайльвною 

Кокарєвою) – див: [7] вступає на тризвуку A-dur. Цей хор 

справжня Осанна небесам, “Це музика світла, що 

розливається”. Л.М. Кокарєва вважає, що “Кінець опери 

Франциск Ассизький Мессіана цілком зобов'язаний цьому 

фрагменту фінала першої частини” [7, 450]. 

На сцені разом зустрічаються християни і язичники. 

Храм язичників – це вже друга частина “Магічна кімната” 

(La chambre magique), – в двері якого мав намір пробитися 
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Себастьян і який захищають його супротивники, стає 

широкою ареною – символом позаісторичного простору, 

бо незалежно від того, що відбувається на сцені, двері 

храму відчиняються і на порозі глядач бачив Божу Матір з 

немовлям Ісусом на колінах. 

Уся попередня дія була підготовкою до іншої 

кінцівки. Trugschluß – оманлива кінцівка, до якої ми 

звикаємо в симфоніях Густава Малера та композиційній 

побудові роману – див.: [9], шокує враження, навіть 

якщо орієнтуватися на саму музику .  

А попереду цієї другої картини розгорталися події в 

Магічній кімнаті. “Прелюдія... відображає дивне, 

таємниче світіння” [7, 450]. З Магічної кімнати видні 

двері язичницького храму. Себастьян прагне зруйнувати 

язичницьких ідолів. Та його зупиняє з-за дверей голос 

Діви Ерігони: “Моя душа була сестрою ластівки. Моя 

тінь мені була крилами... І я була непорочною дівою, 

вірній моїй тіні і моій пісні”. Діва є жертвою Діоніса, 

перетворена на планету і змушена носитися в небі від 

однієї планети до іншої, від сузірря до сузірря.  

Себастьян проголошує нове царство. До нього 

приводять хвору дівчину, яка загорнена в плащаницю, на 

якій знаки святого тіла розіп'ятого Ісуса. 

З появою Богоматері з Ісусом небесний голос співає 

про немовля – чисте недоторкане ранами, у волоссях 

якого зорі струменять світло.  

Третя частина – рада неправдивих богів найбільш 

розгорнена: прелюдія – № 1, інтерлюдія – № 2, Хор 

кіфаредів в на честь Аполлона – № 3, Аллегорічний танок 

Себастьяна. Хор жінок Біблоса – № 4, Строфи соліста і 

хор жінок Біблоса – № 5, Хор. Ти, Адоніс, у своєму танці 

ти піднімешся до зірок – № 6, Хор. Погасить вогні – № 7. 

Третя частина починається з фанфар, які потім 

відгукнуться в ораторії “Царь Давид” Онеггера [7]. 

Знову музика дарує відчуття простору, завдяки ефекту 

“ехо”, започаткованому ще у добу бароко, коли 

затверджувалася “теорія афектів”. Хор кіфаредів на 

честь Аполлона продовжує мандри в античність – тут 

витримується унісонний спів, перегукування чоловічих 

груп, що стають ознакою хорового письма доби 

античності. Аллегоричний танок Себастьяна разом з 

його монологом: “Чи бачили ви того, кого я люблю?” 

знаходить продовження в запозиченні з Євангеля від 

Матвія: “І сказав він: Моя душа сумує смертельно... Неяк 

я, як ти хочеш”... В атмосфері жалоби жіночий хор: 

“Адоніс” – оплакує воїна-ліванця. Антифонні переклички 

розділеного хору повертають музику до асоціацій з 

григоріанським співом, а ще античними коментарями 

хору в трагедіях. Соло сопрано з окремими 

вкраплюваннями хору та оркестру. П'ятий номер 

починається з запитувань Себастьяна: “Ви шукаєте 

розіп'ятого? А чому ви шукаєте серед мертвих того, хто 

живий?” Соло сопрано вносить важливий смисловий 

акцент: “Годі плакати... Смерть подолана безсмертям!” 

Останні два хори, номери 6 та 7 випускаються в 

ораторіальному виконанні, з яким ми саме знайомі. 

Себастьян здіймає бунт проти язичників та імператора, 

за це його розпластали на потрощеній лірі. 

Четверта частина Пораненый лавр – La laurier blessé, 

де є три номери: оркестрові прелюдія, інтерлюдія, хор 

лучників та жінок Біблоса. 

Гай Аполлона, де Себастьян прив’язаний до лаврового 

дерева и має бути розстріляний своїми воінами. Все тут 

сповнене смутку: і піццікато арф, інфернальні пасажі 

струнних, і власне нестійкі кличи англійського рожка на 

двох тритонах, – все відповідно до ремарки в партитурі: 

“похмуро і повільно”, “експресивно і пронизливо”. 

Себастьян завкликає воїнів вбити його, бо вірує у своє 

воскресіння. 

П'ята частина Рай – La Paradis – складається з двох 

частни, про які композитор писав: “Запевняю вас, що я 

створив цю музику, ніби вона була замовлена церквою... 

і коли Святий у фіналі входить до Раю, я думаю, мені 

вдалося втілити все, що я відчуваю, думаючи про 

воскресіння” – цит. за : [7, 460]. 

За жанром і поет, і композитор створюють містерію, 

яка передбачає певну піднесеність, перехід від земного 

до небесного, на взірець “La comedia divina” Данте. 

Звернемо увагу на лист композитора до автора містерії: 

“Чи знаєте ви, що це так піднесено і так відірвано від 

усього земного, що буде надзвичайно важко знайти для 

цього відповідну музику” цит. за: [6, 460]. 

Але й паралель з Данте, який живить філософську та 

естетичну думку (див: праці М.Блока, О.Шпенглера) 

виявляється недостатньою при знайомстві з містерією 

д'Аннунціо – Дебюссі, оскільки йдеться про надзвичайну 

відкритість форми, що охоплює Всесвіт – хоча це є 

також у Данте. Новою саме у контексті безмежності 

розглядається можливість перетворення самого 

Себастьяна, унаслідку зміни однієї сутності на іншу: 

той, хто карав, стає захисником. Він, предводитель 

лучників імператора, відмовився вбивати одних з 

перших християн, і тоді його вбили самого за наказом 

імператора. Ці зміни в земних координатах 

передбачають смерть і подальше воскресіння й 

оновлення: Себастьян стає святим.  

В контексті європейської музичної культури 

міфологема перетворення, “смерті та відродження” 

стає притаманною музиці Баха, Генделя. Вона живить 

мистецтво бароко та класицизму, проступаючи у 

драматургії творів “від мороку до світла”. Прикладом 

стає й Месса сі-мінор Й.С.Баха, що виконувалася в 

академії під час Бахівської асамблеї. Цю ідею  відкриває 

для себе Гете у гаслі Stirb und Werde – помри і будь , 

Клопшток у дещо зіменому вислувлюванні Stirb um 

Werde – помри, щоб бути, Малер безпосередньо у змісті 

симфонічних творів.  

Малер розвинув думку Гете, зв'язавши різні симфонії 

воєдино, змушуючи їх бути причетними до розгортання 

надзвичайно масштабної “інтонаційної фабули” 

(І.О. Барсова), де один висновок у розвитку колізій може 

бути відкинутим іншим. Тоді не тільки окрема частина, а 

й сам твір постає як етап в становленні сущого (Третя 

симфонія), затверджуючи тезу про цінність окремої 

істоти: “Подивись, Батько, на рани мої, не можна щоб 

гинули творіння твої”. Яка коротка словесна формула-

метафора, і яка всеохопність її у межах розгортання 

художнього цілого. 

Безумовно, незалежно від Малера відтворюють 

міфологему “смерті та відродження” д'Аннунціо та 

Дебюссі, насичуючи та ускладнюючи дію сюжетно-

смисловими мотивами. 
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Себастьян звертається до воїнів: “О, лучники! Я маю 

померти! Необхідно, щоб ви, мої брати, розстріляли 

мене...Я говорю вам, що я воскресну. Вам зовсім нічого 

боятися” (четверта частина “Поранений лавр”). Коли 

святий помирає, жінки знаходять, що стріли, які 

пронизали тіло Себастьяна, перетворилися на квітучі 

лаврові віти. – Не дивно, що й ця сцена, як багато інших, 

викликає алюзії – у давному випадку – зі сценою 

поховання з симфонії Берліоза “Ромео та Джульєтта” 

(див.: [7, 459]). 

Себастьян також, ще до власної смерті в 

алегоричному танці-пантомімі Третьої частини – пораді 

несправжніх богів – проходить колами страждань 

Спасителя, у той час, як жінки Біблоса оплакують воїна 

Адоніса. Подібне нашарування оповідних кіл несе 

додаткове смислове навантаження, вказуючи на 

нескінченність людських страждань у різних прошарках 

буття, що започатковуються у духовній драмі Спасителя 

і розходяться у просторі історії [4]. 

Насиченність та ускладнення дії зумовлюється 

явищем не поодиноким у європейській культурі та 

європейському симфонізмі, де ідея твору розкривається 

через систему образів. Це явище німецькою мовою 

характеризується як “надання чутливості думки” 

(Gefülswerdung des Verstandes ), і яке стало характерним 

для доби модерну, надавши можливість проводити 

аналогії між музикою та іншими видами мистецтва на 

рівні розгортання символів, ідей, образів.  

Водночас на сцені зустрічаються біблоські жінки, що 

оплакують воіна Адоніса. Себастьян при цьому шукає 

спасителя: “Чи бачили ви того, кого я люблю?”  

Але ж подібне нерідко гостро суперечливе поєднання 

смислових ліній, що відбувається в один і той самий час 

сценічної дії не може відповідати “тезаурусу” 

(Назайкінський) – тобто здатності сприйняття твору 

слухачем або глядачем, якщо вони не є причетними до 

таємниць відтворення  авторської думки.  

Втім, залучення до процесу розгортання авторської 
думки стає певною вимогою сприйняття більшості художніх 

задумів, як доби Відродження, так і доби Модерну. 

Готовими сприймати твір можуть ті, хто має наперед 

відомості про особливості техніки письма, драматургії, 

вони знають самих персонажів, що діють на сцені. 

Доба Відродження ставить людину у центрі 

світобудови, робить причетною до акту творення світу, 

розбудови не тільки притч, а й великих наративів. Воно 

шукає нових мистецьких форм. Поряд, майже водночас 

з'являються опера та кантата, а до того драматичний 

мадрігал (у Монтеверді). Відбувається не тільки 

формування жанрів, а й форм музики, власне мелодії як 

носія певних почутів і характеристики людини. Від доби 

Відродження разом із спробами зображення модусів 

людського буття: людина дії, людина, що молиться, 

людин, що грає, розширюється шкала виразних засобів, 

композиційних та драматургічних прийомів. Ще якийсь 

крок у становленні музичного мислення і з'явиться 

теорія афектів. Але поки що у лоні перших синтетичних 

жанрових різновидів зявляються прообрази майбутнього 

мовного словника, усталених мотивів, що стають 

притаманними жанрам кантати, опери, меси, ораторії, 

мадрігалу [5].  

Жадоба до синтезу різних мистецтв знаходить місце 

вже в античній трагедії, на цьому наполягає, зокрема, 

Вагнер. Синтез мистецтв знаходить прояв і в 

середньовічній містерії. У якій здавен від 

театралізованих сатурналій Античності поєднуються 

відображення із спогляданням, дієвість і статуарність. 

Саме у межах давніх синтетичних жанрів та форм 

відбувається формування метамови, що об'єднує різні 

види мистецтв, створюючи відповідності між різними 

рівнями художнього цілого. Про найдавніші форми 

музичного висловлювання йдеться й при аналізі Містерії 

“Мучеництво Святого Себастьяна” д'Аннунціо – Дебюссі. 

Дебюссі у своїх осіяннях постає більш стриманним, у 

порівнянні з іншими композиторами-новаторами: 

Шенбергом у “Щасливій руці” та “Піснях Гурре”,  

Стравінським у “Весні Священній” або “Петрушці”. 

Його неповторність варто шукати у людських вимірах 

“психологічного часу”, про який говорить І.Стравінський. 

У Дебюссі примхлива метрика та ритм поєднують биття 

людського серця з пульсацією космоса, морських хвиль, 

вітру. Він олюднює стихії, хоча і в їх натрах 

пробуджується іноді жах, зриви-крушіння, які у певній 

мірі можна порівняти з крушіннями у симфоніях 

романтиків, – окремо, Шуберта та Малера. 

Стриманності, певній рівновазі між експресією та 

відчуттям міри Дебюссі вчився у тих речах, які його 

оточували: статуетки Жаби, Будди.  

Під час перебування на віллі Медичі у 1885-1886 

роках Дебюссі ділиться зі своїм другом Е.Веньє про 

враження, яке у нього викликає архітекртура та музика 

Риму. Варто навести фрагмент з його листа: Не лише 

завдяки казці долає Дебюссі протиріччя, що виникають у 

його свідомості і відображають складність існування. 

Він змушений відкинути все те у мистецтві, що не 

відповідає нормам довершеності, краси, що не має 

нічого спільного з щирістю висловлення, що стає 

перешкодою на шляху втілення безпосередньо почуттів. 

Тож не дивно, що, перебуваючи у Римі, він де-не-де 

відчуває себе митцем, митцем зі своїм власним 

уявленням про красу: «У церкві, за йменням Аніма, − 

пише композитор Ежену Ван’є, − я слухав дві меси, одну 

Палестрини, другу Орландо Лассо. Не знаю, чи знайома 

вам ця церква (вона губиться у сплетінні маленьких 

брудних вулиць). Мені вона дуже подобається своїм 

простим і чистим стилем, що відрізняє її від купи інших 

римських храмів, де шаліють скульптура і мозаїка і котрі 

я знаходжу дещо театральними. Христос там має вигляд 

скелета, що заблукав і меланхолійно запитує: чому 

тільки мене сюди помістили? Саме у церкві дель Аніма і 

потрібно слухати цю музику, єдину духовну музику, 

котру я сприймаю. Музика Гуно і компанії вважається 

мені продуктом містичної істерії і зловіщим фарсом. 

Названі мною вище добрі люди − обидва Майстра, 

особливо Орландо, котрий більш декоративний, більш 

людяний, аніж Палестрина. І потім я вважаю справжнім 

фокусом ефекти, котрі вони досягають одним лише 

величезним володінням мистецтвом контрапункту. Бо ви, 

певно, не здогадуєтесь, що контрапункт у музиці є річ, 

котра найбільш відвертає. 

Так ось, у них він робиться захоплюючим, що з нечу-

ваною глибиною підкреслює почуття, виражені словами, і 
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потім там іноді прослизають мелодичні малюнки, що 

здаються візерунками на дуже старих молитовниках. То були 
єдині години, коли у мені прокинулась істота, котрій 

доступні музичні враження» [6, с.21-22].  

«Нескінченність» − це те, що композитор вбачав у 
природі, у «тривалості часу» [6, с.40], у постійній зміні 

настроїв та почуттів самої особистості: «аби ви знали, як 

важко втілити в чітку форму переживання однієї й тієї ж 
особи», − ділиться Дебюссі думками про роботу над 

героїчною комедією Т. де Банвіля «Діана у лісі» зі своїм 
другом і наставником Еженом Ваньє у період перебування 

на віллі Медичі [6, с.23]. Складність роботи полягала в 

невідповідності літературного тексту самому образу: «у 
Діані, де сцени …не призначені для музики і можуть до 

того ж здатися ще й досить тривалими, диявольськи важко 

зробити так, щоб інтерес не слабшав і люди не позіхали від 
нудьги» [6, с.23]. 

Певно, що на творчість Дебюссі впливало особисте його 
життя, безпосередні стосунки з рідними: дружиною та 

донькою, остання пережила композитора тільки на один рік і, 

безумовно, була одним із стимулів творчості, втіхою і 
натхненням, ніби завдяки цій маленькій істоті композитор 

відкривав і себе у нескінченному життєвому просторі. 
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«MARTYRDOM OF SAINT SEBASTIAN» CLAUDE DEBUSSY AND GABRIEL D'ANNUNZIO – 

TRADITIONS SACRE RAPPRESENTATIONI 

Purpose of the work is to highlight the identity of the mystery of "The Martyrdom of St. Sebastian" by Claude Debussy and 

Gabriel d'Annunzio, which is the reconstruction of changes in the world outlook, associated with the transition from paganism 

to Christianity. Trying to re-create these shifts within the product, its composition and drama, according to the authors, is the 

cause of misunderstanding works a wider audience – is on the one hand, and on the other hand – close attention to it 

themselves composers of the past century, is an attempt to overcome tragedy. The research methodology is based on a 

combination of historical and cultural, structural and comparative approaches. The scientific novelty of the study is to review 

the legality of the mysteries of "Saint Sebastian" in the context of the tradition of sacred actions, rooted in antiquity and has 

not lost its significance in the context of recent history. Wide cultural approach made it possible to define the bases of the 

composer: his attempt to overcome the tragedy in the service and worship of the beauty of all things: nature and man. 

The originality of the mysteries of Debussy, d'Annunzio "Martyrdom of St. Sebastian" can only be understood in the context 

of a sacred act that took the start in a purely ecclesiastical liturgical forms, but significantly influenced the art from antiquity 

to the present day. 

Key words: mystery, antiquity, Renaissance, worldview, principle of historicism, sacred act. 
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Постановка проблемы. Актуальной проблемой во 

все времена и для всех народов является ассимиляция 

человека в общественное пространство, возврат к Себе 

через Другого. Самосознание современного человека все 

чаще демонстрирует социальную апатию, культурную 

неопределенность, морально-правовой нигилизм. 

Очевидно, преодоление этих деструктивных состояний 

невозможно вне исследования консолидирующего 

потенциала веры. Любая (особенно, претендующая на 

долгожительство и эффективность) идеологема 

источником истины провозглашает веру в 

осуществимость идеалов, возможность их воплощения, 

что, собственно, и формирует основания для уверенности – 

своеобразного маяка в безбрежном социальном океане. 

На властно-политическом Олимпе (как в секулярных, 

так и не секуляризированных сообществах) часто 

встречаемся с настоятельными рекомендациями или 

призывами к каждому гражданину (конечно же, 

лояльному к власти), принадлежащему к определённой 

конфессии, олигархическому клану, научной школе, 

художественно-просветительской элите, бизнес-группе и 

так далее, воплощать определённые веросодержащие 

идеологемы в реальную жизнь.  

В соответствии с таким подходом к вере, последняя 
представляется результатом креативно-коммуникационной 

деятельности человека, обуславливающей открытость 

личности и толерантность к носителям других проектов 

веры. Эта социально-философская парадигма, в 

частности, развивается Н.Аббаньяно, Ф.Достоевским, 

А.Камю, С.Кьеркегором, Г.Марселем, Ж.-П.Сартром, 
Л.Толстым, М.Хайдеггером, О.Ф.Больновым, К.Ясперсом, 

Л.Шестовым, Н.Бердяевым, А.Кульчицким, Э.Мунье, 

М.Бубером, П.Тейяр де Шарденом, Г.Гадамером, 

П.Рикером, Э. Левинасом, М.Бахтиным, Г.Сковородой, 

Н.Гоголем, П.Юркевичем и другими.  

Цель исследования. Научный подход к проблеме 

гармонизации глобального и плюрального в современном 

мире предполагает переосмысление фундаментальных 

принципов человеческого существования в контексте 

перманентной противоречивости универсального и 

уникального через определение роли веры в создании 

идеологем, а также их имплементации в жизнь неких 

вымышленных среднестатистических человека и 

общества. Коррелируя с этой целью, попытаемся 

зафиксировать консолидирующий характер веры, её 

присутствие в каждой форме общественного сознания, 

мировоззренческого знания и человеческого бытия 

вообще. 

Изложение основного материала. Успешная 

самоидентификация как отдельной личности, так и 

целого народа предполагает анализ истоков 

формирования этноса, профессионального исследования 

ментальности, онтологическими разновидностями 

которой являются религия, философия, политика, 

Понимание естественной и искусственной среды 

обитания в виде физиобиологических особенностей её 

носителей, культурного наследия, исторических 

тенденций и историософского опыта, дипломатических 

взаимоотношений, социально-политических традиций и 

тому подобное позволяет установить элементы 

закономерного и случайного в них.  

Акцентируя внимание на субъективности 

самоидентификации, всё же осмелимся выдвинуть 

предположение о доминировании в человеческом бытии 

идеологической составляющей, поскольку состоявшаяся 

личность – это всегда результат коллективного 

социального творчества. Ведь понятие «общество», как 

вытекает из этимологии слов в большинстве языков, 

производно от понятия «общее», «общение», 

«коммуникация». Значит, особо остро перед 
современными политологами, культурологами, историками, 

религиоведами, антропологами, социологами встаёт 

проблема построения так называемых продуктивных 

идеологем, связывающих воедино власть и народ, 

различные слои населения, личность и социум. Этот 

креативный процесс представляет возможности 

человеческого разума и души создать эффективные 

условия для развития каждого, являющееся, как это 

принято считать в цивилизованных сообществах, 

условием свободного развития всех.  

Духовная среда любого сообщества фиксирует 

самобытный народный характер, глубоко укорененный в 

человеческом бытии, часто отождествляемым с 

массовым сознанием. Взаимодействие религиозных и 

политических пристрастий оформляется в оригинальное 

мировосприятие, ярко представленное в летописях, 

проповедях, поучениях сочинениях церковно-

богословского характера, устанавливающего хрупкую 

грань между сугубо личным и общественным. Эта 

метаморфоза и представляется нам началом диалогизма, 

Вера – интегративное выражение человеческого отношения к миру, которое не ограничивается 

религиозными и политическими установками, где идеологические аксиомы и верования представляют собой 

их разновидности. Понимание духовного потенциала веры позволяет создать гуманитарное пространство. 

Это является неопровержимым доказательством имплементации веры в каждую из форм общественного 

сознания и сфер знания, независимо от их мировоззренческой направленности. 

Ключевые слова: идеологема, вера, коммуникация, цивилизация, самоидентификация. 
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создающего предпосылки к средосплетению человека (в 

классическом Сковородиновском понимании микро-, 

макро- и символического миров): «А что ж есть вера, 

если не обличение или изясненіе сердцем понимаемой 

невидимой натуры?..» [1, с.188-189]. Именно сердце 

постепенно завоёвывает статус центра событий, 

перемещаясь из религиозно-философского в социально-

политический контекст. 

Совокупность консолидирующих признаков веры в 

социуме необходимо оценивать, как полученное в 

наследство от предков состояние в виде почитаний, 

норм вежливости, религиозных ритуалов и так далее. 

Социальное положение обрекает каждого мыслящего 

индивида на экстравертированность в форме уважения к 

пограничным субъектам, многообразием которых щедро 

одарена среда обитания человека разумного. В 

архетипах памяти и артефактах этноса закодированы 

особенности ментальности, являющиеся важнейшими 

факторами самоидентификации, в основе которых лежат 

общечеловеческие ценности, возникшие из мифологии и 

народных традиций. Лишь глубоко изучив духовное 

наследие можно рассмотреть созидательный потенциал 

веры в виде переплетения политеистических, 

монотеистических, пантеистических и деистических 

тенденций с актуальными идеологемами. 

Длительное время, в связи с распространением 

христианства (очень часто насильственным путём), 

язычники сопротивлялись проповеди как форме 

повествования о жизни духов и воздействия на сознание 

верующих. Народ с трудом и нежеланием воспринимал 

чужую веру, ведь имел свои, привычные, традиционные 

религии и доступных, родных, любимых, с детства 

знакомых духов и божеств. Подавив политически, 

победить прамировоззрение архисложно фактически, 
ибо оно привлекательно эклектической смесью верований, 

суеверий, переживаний, мечтаний, фантасмагорий, 

архетипов коллективного бессознательного и так далее, 

удовлетворяющих любое духовное притязание [2].  

Разнообразный мифопоэтический мир олицетворяет 

природные силы, с которыми человек взаимодействует в 

повседневной жизни. Ритуальность, символика являются 

стремлением к активному вмешательству человека в 

естественные процессы, проявлением веры в 

собственные силы [3]. Кажется, отсюда в культах – 

элементы общения с Богом (богами), природой и 

человеком одновременно, в которых содержится 

психологическая готовность верующего адаптироваться 

к соседним религиозным традициям и, как минимум, 

знать основополагающие моральные принципы 

сообщения этноса, а как максимум, считаться с ними на 

социально-политическом уровне.  

Вероятно, как ранее, так и сейчас, основной 

составляющей цивилизационного развития является 

семья. История становления этой ячейки общества 

отражается в народном календаре, охватывающем 

важнейшие этапы становления каждого её члена, где 

верят Каждому и в то, что Все Свои. Здесь огромное 

внимание уделяется не столь религиозным или 

политическим интересам, сколь интимно-личностным, 

налагающим смысловой отпечаток на всю жизнь 

человека, ибо их влияние связано с эмоциональными 

переживаниями при взаимодействии с миром. Поэтому 

часто наблюдаем удивительное сочетание народных и 
религиозных ритуалов, канонизированных православной, 

католической, протестантской церковью с элементами 

языческих верований. Таким образом, в социальной и 

бытовой жизни народа возникают новые замечательные 

даты, связанные как с религиозными праздниками, так и 

выдающимися политическими событиями.  

Представляется, что содержанием духовности 

является не создание системы знаний о мире, а спасение 

самого себя, позволяющих не только адаптироваться, но 

и преобразовать его адекватно собственному пониманию 

истинного блага. Солидарны с мнением Э.Соловьева: 

«Главным из софизмов, в которых изживает, но не 

может изжить себя гибнущее религиозно-авторитарное 

мировоззрение, и является тезис «Раз бога нет, значит, 

все позволено» [4]. Как экстатическое состояние следует 

рассматривать её проявления в форме обители духов в 

культурно-антропологическом пространстве, способных 

через определенную ментальность материализоваться в 

реальности.  
Ситуация «оставшегося Другим-Чужим» (непознанным, 

неинтересным, неприметным, неуслышанным, неприятным, 

неприемлемым, недалёким, отдалённым и так далее) 

рано или поздно приводит к психологическому 

дискомфорту, отсюда – к маргинальному несоответствию 

и, в конце концов, к комплексу неполноценности как в 

личностном, так и национальном измерении. Желание 

пассионарного преодоления отчуждённости может, в 

свою очередь, создать трагический прецедент, а дальше 

ментальную коллизию самоидентификации, приводящую 

к гуманитарной катастрофе, для острастки и в назидание 

периодически «выныривающую» из глубин исторической 

памяти. Мировоззренческими «осколками» войны с верой 

в духовность являются эгоизм, цинизм, нигилизм, 
фанатизм, коллаборационизм, экспансионизм, колониализм, 

национализм, шовинизм, фашизм, тоталитаризм, то есть 

агрессия в разнообразии её политических и религиозных 

модификаций.  

Любая из них предупреждает о том, что отрыв от 

духовных корней этноса превращает человека в слепца, 

а официальная доктрина, основанная на фанатизме, 

превращается в презренную служанку идеологии, 

разрушительницу души. К примеру, коммунистическая 

идеология. «Если мы сравним Декалог с моральным 

кодексом строителя коммунизма, то заметим, прежде 

всего, сохранение общей структуры. Первыми идут те 

заповеди, которые касаются сферы взаимоотношения 

абсолютного, божественного и человеческого. Несмотря 

на многочисленные примеры культа самообожествления 

в советской цивилизации, человек рассматривается как 

божественное существо только на уровне идеологем», – 

небезосновательно полагает М.Столяр, парадоксально, 

на первый взгляд, соединившая религию и политику в 

советской цивилизации [5, с.27].  

Вероятно, источником и критерием истинной 

духовности можно считать внепартийное и 

внеконфессиональное усилие духа, основанное на вере в 

осуществимость идеалов; не эфемерную, а реальную 

возможность их воплощения. Эта в равной мере 

экзистенциальная и социальная потребность формирует 



   
32 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

в человеке абсолютную убеждённость в собственной 

силе, атараксии, уверенности в завтрашнем дне, 

оптимизме, необходимых элементах любой идеологемы, 

веросозидательный потенциал которой реализуется (или 

нет) в идеологических институциях. В контексте нашего 

исследования весьма органично выглядит следующая 

сентенция: «Хотя мы можем обнаружить феномен 

пассионарности и на отдельных людях (ярких и 

тусклых), но нагляднее она на примерах этнической 
истории. Когда прочие факторы взаимно компенсируются, 

выявляется статистическая закономерность, отличающая 

этногенез от социогенеза и культурогенеза. При всем 

различии эпох и стран модель пассионарности в 

этногенезе одна и та же» – утверждает автор концепции 

«длинной воли» Л.Гумилёв [6].  

Разнообразные проявления асоциальной модели 

поведения, по нашему предположению, являются не чем 

иным, как формами мировоззренческой безрассудности, 

психологической закомплексованности, когнитивной 

недалёкости, онтологической абсурдности и, в конце 

концов, национальной ограниченности. К счастью, 

исторически доказанная жизнеспособность сообществ 

свидетельствует о том, что они в подавляющем 

большинстве – последовательные сторонники интеграции 

веры, проявляющейся в отчётливом стремлении 

воссоединиться с возвышенным в Природе и Социуме, в 

конце концов, гармонично коммуницировать с 

космической душой. 

Не хотелось бы «наступать на одни и те же грабли» в 

болезненном осознании факта, что история нас учит 

тому, что (к огромному сожалению гуманитарного 

сообщества) очень часто ничему не учит. Незнание или 

нежелание знать что-либо об убеждениях, переживаниях, 

пристрастиях, ценностях, мифологемах человека за 

соседней стенкой или приграничном регионе 

свидетельствует, выражаясь религиозным языком о 

гордыне и зависти (в христианской парадигме – 

смертный грех) или, пользуясь политологической 

терминологией, о маргинальности и пассионарности (в 

социально-философской парадигме – неправомерность 

разума в притязаниях на властвование над душами 

верующих и снобизм или волюнтаризм).  

Именно поэтому необходимо воспринимать веру не 

как некий религиозный символ или идеологему, а, скорее, 

как культурный феномен, не абстрактно-логический 

процесс осознания Мира и Себя, а конкретно-ощутимый 

комфорт Души и Тела [7]. Такое гармоничное со-общение 

фиксирует социально-историческое по форме и интимно-

личностное по содержанию укоренение веры в культурно-

антропологическом пространстве и позволяет 

оптимизировать отношения между Своим, Другим и 

Чужим мирами. 

Выводы. Гуманитарно-настроенная часть сообщества, 

впрочем, как и конкретно верящий-верующий человек, 

начинают любое социальное действие, как правило, из 

веры, своеобразного средоточия интеллекта, силы воли 

и эмоций, которые еще в давние времена оценивались 

как деятельность души, нацеленной на поиск идеалов 

Добра, Истины и Красоты, которые материализуются, по 

определению, во внешнем мире, то есть, в социуме.  

Праксеологическое проникновение в структуру 

человеческого существования показывает, что 

консолидирующие возможности веры обусловлены 

непрекращающимся процессом адаптации человека ко 

всё более стремительно меняющейся и, тем самым, 

усложняющейся среде обитания. Они проявляются не 

только в позитивном эмоционально-психологическом 

состоянии носителя веры, но и в солидарном поиске 

разумных компромиссов между властью и народом, а 

также, между разновекторными интересами различных 

слоёв населения.  

Это предполагает разработку идеологемы целостности 

человеческого бытия, полноты познания человеком 

самого себя и мира, в котором волей судеб он оказался, 

приобретение необходимых так называемых внешних и 

внутренних навыков коммуницирования, единовременно 

направленных как на выживание цивилизации, так и на 

повышение качества жизни каждого пребывающего в 

ней. 

Таким образом, в человеческом бытии вера 

проявляет себя как феномен цивилизованного общения, 

в частности  –  коммуникационной культуры. Это 
обстоятельство является неопровержимым доказательством 

присутствия веры в каждой из социальных сфер, 

независимо от их институциональной направленности, 

со-бытия людей, искренне верящих в единение на 

основе возможного консенсуса между групповыми и 

индивидуальными интересами. 
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CONSOLIDATING OPPORTUNITIES OF BELIEF IN CONSTRUCTION OF REASONABLE IDEOLOGISTS 

Belief – integrative expression of the human attitudes toward the world, which is not limited to religious and political 

installations, where ideological axioms and beliefs are its variety. Understanding the spiritual potential of belief makes it 

possible to create a humanitarian space. It is an irrefutable proof of the implementation of belief in each of the forms of social 

consciousness and spheres of knowledge, regardless of their ideological orientation. 
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Постановка проблеми. Проблема ціннісних 

орієнтацій молоді перманентно актуальна як для 

наукових пошуків так і для суспільства в цілому. 

Насамперед це пов’язано з самою сутністю категорії 

молодь, адже основний етап соціалізації спрямований на 

молодих людей. Крім того завжди є актуальними 

питання «деградації» чи розвитку молоді як соціальної 

групи здатної до засвоєння ціннісних орієнтацій та 

формування адекватної щодо традиції життєвої позиції. 

Метою дослідження є визначення ролі вищих 

навчальних закладів у формуванні ціннісних переконань 

студентів. Для досягнення мети дослідження необхідно 

виконати наступні завдання: 1) проаналізувати 

емпіричні данні, здійснивши компаративний аналіз 

предмету дослідження як на сучасному етапі так і в 

радянську добу; 2) дослідити історичний досвід впливу 

держави на ціннісні орієнтації молоді через систему 

освіти та виховання; 3) з’ясувати, які форми освітніх 

заходів є ефективними та доцільними в контексті 

піднятої проблематики. 

Огляд літератури. Емпіричною та теоретичною 

базою дослідження є праці науковців сучасності та не 

далекого минулого, що стосуються питання життєвих 

цінностей молоді. Зокрема роботи Артемонової Т., 

Глоби Т., Майданевич В., Чуба О. та інш [1;2;3;4;5;6;7]. 

Система вищої освіти стикається з молодою людиною 

загалом у 17-18 років. В цей період закінчився період 

соціальної адаптації, відбувається інтеріоризація та є 

тенденція до екстеріоризації. Фактично основні моральні 

максими та світоглядні постулати якщо не відкрито, то 

латентно присутні. У даному контексті постає проблема 

ролі вищих навчальних закладів у формуванні ціннісних 

та світоглядних орієнтирів студентства. 

Особливість питання полягає у тому, що молодь на 

системному та науковому рівні стикається з 

філософською проблематикою на етапі, коли основні 

переконання сформовані, перебувають на стадії 

закріплення або навіть поширюються серед оточуючих. 

Безумовно що дана система цінностей сформувалася під 

впливом сім’ї та соціально активного оточення (друзів, 

знайомих, засобів масової інформації та інше). 

Проблема полягає в тому який вплив і в якій формі 

може здійснювати система вищої освіти на фактично 

сформовану особистість. Звичайно в ідеалі соціально 

набуті знання мають не суперечити знанням, які студент 

отримує у ВНЗ. Вища освіта може систематизувати та 

скорегувати, рідше спрямувати особистість.  

Це питання специфічно вирішувалось у різні історичні 

епохи. У стародавніх Афінах існувала стандартизована 

система виховного процесу для молоді, фактично з 

необхідністю відбувалася соціальна адаптація, 

інтеріоризація, а після ініціації (прийняття громадянства) 

і екстеріоризація набутих знань та переконань. Це 

доцільно, якщо освіта є частиною державного механізму 

управління суспільством. Відповідним чином процес 

виховання здійснювався у середньовіччі та у новий час, 

особливо у авторитарних та тоталітарних державах. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний західний 

світ розбудував специфічну ціннісно-світоглядну 

систему у вигляді ліберальної ідеології, яка базується та 

індивідуальній свободі, толерантності та рівності перед 

законом. У межах такої системи держава через освіту не 

має тотального та виключного права формувати життєві 

позиції індивідуума. Цікавий момент – людина отримує 

громадянство від народження, а не внаслідок певної 

послідовності виховних дій. Цим держава формально 

визнає індивідуальну свободу громадянина від 

народження, а отже позбавляє себе монополії на 

виховання громадян. 

Якщо далі слідувати за ліберальними постулатами, то 

вища освіта повинна надавати знання, а не тлумачення 

цих знань з точки зору лише однієї світоглядної та 

морально-етичної позиції. Відповідно виховний процес у 

стінах вищої школи є атавізмом, адже він не є сутністю 

даної форми освіти. Більше того виховний процес в 

межах ВНЗ може мати негативний аспект оскільки може 

прийти у протиріччя з системою виховання певної сім’ї 

(маються на увазі етнічні, релігійні, світоглядні та інші 

традиції) у якій відбувалась соціалізація індивіда. Тому 

інститут вищої освіти у західному світі є автономним від 

класичної системи виховання, адже виховання носить 

суб’єктивний характер. Наголос робиться на поширення 

Стаття присвячена актуальним питанням освіти молоді в Україні. Розглядаються ціннісні орієнтації 

студентів в контексті їх соціалізації у вищому навчальному закладі. З’ясовуються філософські аспекти 

формування світоглядних орієнтацій молоді. Метою дослідження є визначення ролі вищих навчальних 

закладів у формуванні ціннісних переконань студентів. Перевірка знань студента має бути заснована на 

вирішенні творчих завдань, проблемних ситуацій на основі запропонованого понятійного апарату. 

Доцільно здійснювати виховний процес не через імперативне (зовнішнє до суб’єкта) просвітництво, а 

через засвоєння студентом знань про людину та суспільство на основі інтеріоризації, тобто включення 

отриманих знань до життєвої позиції та ціннісних орієнтацій молоді. 
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наукових знань, що володіють вищим ступенем 

об’єктивності та істинності. 

Поширення та продукування відповідних знань серед 

студентства є головною функцією вищого навчального 

закладу виходячи з сучасної наукової та ідеологічної 

парадигми. Звісно є дискусійним питання про панування 

лібералізму як ідеології, однак в контексті даного 

дослідження лібералізм розуміється як метаідеологія, що 

базується на принципах індивідуальної свободи, 

толерантності, рівності перед законом, які є складовими 

частинами в тій чи іншій міри конкретно-історичних 

ідеологій сучасності (соціал-демократія, консерватизм, 

лібералізм). 

Особлива специфіка притаманна викладанню 

гуманітарних чи філософських дисциплін (філософія, 

логіка, етика, естетика, політологія, релігієзнавство, 

соціологія та інші). Справа в тому, що ці дисципліни 

фактично структурують, оновлюють та верифікують 

знання молоді про соціальний та внутрішній 

(особистісний) світ. Саме ці дисципліни можуть 

безпосередньо впливати на життєві позиції, ціннісні та 

світоглядні орієнтації молоді. 

Наступне питання – у якій формі даний вплив має 

відбуватися, щоб досягти найбільшої ефективності. По-

перше слід зазначити, під впливом мається на увазі 

поширення не суб’єктивних настанов щодо спрямованості 

та сенсу життя, а засвоєння знань, що закріплюють 

цінності сучасного світу з наукової точки зору. 

Наступний момент – чи потрібен такий вплив? Тут 

окремо слід зазначити, що ціннісні орієнтації молоді за 

останні десятиліття змінилися. Дослідження на теренах 

бувшого Радянського Союзу 60-х, 70-х. 80-х років 

показують що молодь розподіляла життєві цінності за 

наступною ієрархією: корисна та цікава робота, освіта, 

сімейне щастя. Вже в 90-х роках на перше місце 

стали задовільні житлові умови, пізніше пріоритет 

отримали сім’я та наявність друзів [5].  

Сучасні дослідження вказують на пріоритетність 

наступних цінностей: здоров’я, сім’я та 

високооплачувана робота. Є очевидним, що життєва 

позиція (чітко виражений, відносно встановлений, 

визначений характер оціночних суджень людини про 

навколишню дійсність, певні об’єкти, спосіб поведінки в 

певній ситуації при характерній мотивації його, 

спрямованість діяльності, заснованої на цілісних 

відносинах) молоді не зазнає кардинальної деградації. 

Однак є тенденція зміни пріоритетів. Цінності, що 

опинилися на вершині стають більш буденними, 

пов’язаними з індивідуальним буттям людини. Не 

коректно ставити питання про подолання буденності, 

оскілки вона не тільки складає сучасний образ 

щасливого життя, а й є його екзистенційним проявом. 

Іманентно у молоді присутні цінності індивідуальної 

свободи та толерантності, однак вони не є 

актуалізованими, хоч фактично є неусвідомленим 

підґрунтям ціннісних орієнтацій. Освітні заклади 

можуть надати цим цінностям академічного 

забарвлення, актуалізувати, вивести їх на свідомий 

рівень. Таким чином цінності буденного життя 

отримають свідоме обґрунтування та позбавляться 

вульгарних нашарувань. 

Класичне викладання гуманітарних дисциплін не є 

ефективним з точки зору формування життєвої позиції 

студента, оскільки вимагає від студента соціальної 

адаптації до позиції, яку викладають у стінах вищих 

навчальних закладів. Така форма поширення знань 

зустрічає спротив студента, який вже пройшов 

соціальну адаптацію до середовища (сім’я, друзі і т.д.). 

Таким чином засвоєні знання як правило не 

інтеріоризуються, а відкидаються як не потрібні для 

практичного життя. 

Висновки. Перспективним шляхом формування 

життєвої позиції студентської молоді може бути виклад 

матеріалу, що базується не на відтворенні знань, а на їх 

застосуванні до практичного мислительного процесу. 

Перевірка знань студента має бути заснована на 

вирішенні творчих завдань, проблемних ситуацій на 

основі запропонованого понятійного апарату. 

Прикладом таких завдань можуть бути наступні: у чому 

полягає сенс життя? (відповідь обґрунтуйте); побудуйте 

доцільну для України модель республіканського 

правління; Таким чином у процесі навчання студент 

буде змушений обґрунтувати отримане знання через 

залучення до процесу його верифікації, що сприятиме 

інтеріоризації отриманих знань. 

Отже на сучасному етапі при формуванні життєвої 

позиції студентської молоді слід враховувати її ступінь 

соціалізації на момент вступу до навчального закладу, 

здійснювати виховний процес не через імперативне 

(зовнішнє до суб’єкта) просвітництво, а через засвоєння 

студентом знань про людину та суспільство на основі 

інтеріоризації, тобто включення отриманих знань до 

життєвої позиції та ціннісних орієнтацій молоді. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 

розробці концептуальної моделі викладання предметів 

гуманітарного циклу як складової формування 

світоглядних настанов молоді. 
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FEATURES OF TEACHING PHILOSOPHICAL DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION 

The article is devoted to the actual issues of education of youth in Ukraine. The value orientations of students in the context 

of their socialization at higher educational institutions are considered. The philosophical aspects of the formation of 

ideological orientations of youth are elucidated. The purpose of the study is to determine the role of higher education 

institutions in shaping students' values. Student knowledge testing should be based on solving creative tasks, problem 

situations on the basis of the proposed conceptual apparatus. It is advisable to carry out the educational process through the 

mastering of knowledge about a person and society on the basis of internalization, that is, the inclusion of the knowledge 

acquired in the life position and value orientations of youth. 

Key words: youth, worldview, value orientations, life position. 
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Постановка проблеми. Досягнення у спорті 

обумовлюють розвиток та формування професійно-

важливих якостей (спортивно-значущих якостей), тобто 
психологічних властивостей спортсмена, які забезпечують 

його стійкість до впливу певних несприятливих факторів 

змагальної діяльності, зумовлюючи безпомилковість 

виконання поставленого завдання [1;5].   

Відзначена динаміка кількості станів психічних 

«перегорянь» під час змагань серед спортсменів-борців 

обумовлює актуальність психологічного вивчення їх 

діяльності, зокрема модельних характеристик борців, 

вимог до рівня сформованості провідних груп 

спортивно-значущих якостей спортсмена та їх 

взаємозв'язку з безпомилковістю виконання спортивних 

вправ та досягненню результату [2]. 

Вивчення науково-практичних основ забезпечення 

ефективності змагальної діяльності спортсменів у різних 

видах спорту, в тому числі борців вільного стилю на 

етапах спортивного вдосконалення показало, що серед 

найбільш значущих факторів провідне місце займає 

психологічна підготовка до змагань (Р.Д. Бабушкін, 

1996; П.В. Бундзен, 2000; В.М. Ігуменів, О.Б. Малков, 

A.B. Диваків, 2000; В.М. Ігуменів, 2001; В.М. Ігуменів, 

О.Б. Малков, A.B. Шевцов, 2001; О.Б. Малков, 

А.Ф.A.C.Кузнецов, 2002; A.A.Новіков, 2003; К.П.Жаров, 

2006; Е.П. Ільїн, 2009). 

За результатами досліджень багатьох авторів, таких 

як Б.П. Яковлєв, 2002, 2006, 2011, A.B. Коваленко, 2008, 

O.A. Чугреев, 2008, психічний стан робить прямий 

вплив на працездатність спортсмена. Спорт вищих 

досягнень широко використовує методики психологіч-

ного впливу на спортсменів в період змагань. У 

підготовці борців вільного стилю не враховуються 

індивідуальні властивості психіки. Дане положення 

актуалізує обрану нами проблему. 

Аналіз останніх досліджень. Ідею комплексного 

підходу в моделюванні в спорті найбільш об'ємно 

визначили В.І. Баландін, Ю.М. Блудов, В.А. Плахтієнко. 

Вони склали карту модельних характеристик 

спортсмена, де необхідні професійно-важливі якості 

згруповані за ступенем консервативності.  

На протязі багатьох років різними авторами були 

постійні спроби розробити ефективну систему 

спортивного професійного відбору у спорті, а саме: 

А.В. Алексєєвим, Б.А. Вяткіним, Ю.А. Кисельовим, 

Л.П. Запорожановою, В.М. Заціорським, Д.Ілютою, 

В.Р.Малкіним, В.Є.Мільманом, А.Ц.Пуні тощо [2;3;5]. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 

виявлення основних модельних характеристик у 

спортивній (вільній) боротьбі, а також виявлення 

показників виразності психологічних властивостей, 

необхідних для вищих досягнень у спортивній  боротьбі, 

спортивно-значущих якостей для спортсменів-борців. 

Виклад основного матеріалу. У складно технічних, 

складно координаційних видах спорту, кидкових 

одноборствах, до яких відноситься вільна боротьба стоїть 

завдання створення високо достовірних (а не приблизних) 

моделей спортивної майстерності. Вони повинні 

створюватися у двох напрямах: перший з них повинен 

скласти параметри спортивної діяльності найсильніших 

вітчизняних і зарубіжних команд (з усередненням 

показників за результатами урахування темпів приросту 

спортивної майстерності). Другий полягає у визначенні 

індивідуальних характеристик спортсменів, їх реальних 

можливостей, й темпів приросту їх майстерності [1].  

Ідею комплексного підходу в моделюванні в спорті 

найбільш об'ємно визначили ряд авторів [2]. Вони склали 

карту модельних характеристик спортсмена, де необхідні 

професійно-важливі якості згруповані за ступенем 

консервативності.  

У статті висвітлені результати проведених досліджень щодо виявлення основних модельних 

характеристик у спортивній боротьбі. Виявлені показники виразності психологічних властивостей, 

необхідних для вищих досягнень у спортивній боротьбі. Також виявлені спортивно-значущі якості для 

спортсменів-борців вільного стилю. Наведені характеристики індивідуально-психологічних особливостей 

спортсменів-борців з різним спортивним досвідом і спортивною кваліфікацією. 

Ключові слова: модельні характеристики, виразність психологічних властивостей, спортивно-значущі 

якості, спортивна боротьба. 
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До консервативних віднесені: 

 анатомо-морфологічні якості; 

 властивості нервової системи; 

 характерологічні якості; 

 психофізіологічні якості.  

До проміжних віднесені: 

 морально-політичний статус; 

 соціометричний статус; 

 стан здоров'я; 

 технічна готовність; 

 сенсомоторика. 

До лабільних віднесені: 

- психологічна готовність; 

- рівень загальної фізичної підготовленості; 

- рівень спеціальної фізичної підготовленості; 

- тактична готовність; 

- енергетичний рівень функціонування. 

До позитивного явища потрібно віднести розгляд 

психічних, фізичних, психофізичних якостей в одному 

комплексі. 

Що стосується розробки конкретних моделей, то 

вищезгадані автори представили психологічну модель 

фехтувальників-олімпійців. В модельні характеристики 

входять наступні показники: швидкість простого і 

складного реагування, реакція на рухомий об’єкт (РРО), 

рухливість і лабільність нервової системи, швидкість 

оперативного мислення, обсяг оперативної пам'яті, 

стійкість і перемикаємість уваги. Єдине, що не 

відноситься до психології, це степ-тест на фізичну 

працездатність [2]. 

З цього можна зробити висновок, що автори, 

досліджуючи діяльність фехтувальників, прийшли до 

висновку, що пріоритетними професійно-важливими 

якостями є психічні і психомоторні якості. 

При визначенні модельних характеристик плавців ми 

бачимо уявлення лише фізичних якостей. Це: 

антропометричні дані, фізична працездатність, 

швидкість, гнучкість, спритність [2]. 

М.С. Бріль, розглядаючи модельні характеристики 

спортсменів-ігровиків, звертає передусім увагу на ваго-

ростові показники, але відзначає при цьому, що 

психофізіологічні показники, що формують здатності до 

тактики, такі, як сенсомоторні реакції, оперативне 

мислення, властивості уваги, мають першорядне 

значення для відбору в ігрових видах спорту. Їм були 

зіставлені показники тенісистів вищих розрядів і 

еталонного контингенту. Виявлено достовірні 

відмінності показників РРО, реакції на відчуття часу, 

швидкості переробки інформації, реакції прогнозування, 

оперативного мислення, швидкості утворення динамічних 

стереотипів, кінестезичної чутливості і сенсомоторної 

координації.  

На жаль, не наведено кількісні характеристики 

названих якостей. Крім того, до модельних 

характеристик автор зараховує функціональні 

показники: ЧСС, легеневу вентиляцію тощо. До неї 

автор зараховує до модельних характеристик 

особистості гравця моделі ігрової ефективності. Ми ж 

розділяємо ці моделі. Новаторським слід вважати 

звернення авторів до думки тренерів. На основі 

анкетного опитування тренерів були складені так звані 

інформаційні моделі, тобто спортивно-значущі якості 

виділені тренерами та найбільш досвідченими 

спортсменами. Ми будемо користуватися цією 

інформацією при розгляді модельних характеристик у 

спортивній боротьбі, про які йтиметься нижче.  

Укладаючи огляд по моделюванню в спорті, можна 

констатувати, що думка про великий психологічної 

близькості спортивних ігор ще не оволоділа умами 

дослідників. У цьому плані можна згадати як піонерську 

роботу дисертацію С.М.Оплавіна, який розглядає кілька 

спортивних ігор як єдине ціле по відношенню до 

виховання швидкості реакції. 

Перш ніж побудувати експериментальне дослідження 

та перевірити гіпотезу нашого дослідження (успішність, 

надійність та безпомилковість спортивного результату в 

спортивній боротьбі залежить від комплексу спортивно- 

значущих якостей спортсмена, які необхідно 

враховувати перед визначенням ведення спортивної 

тактики) ми спробували класифікувати спортивну 

діяльність вільної боротьби задля чіткого розуміння 

психологічних передумов виникнення у спортсмена 

помилкових дій, що призводить до небажаного 

результату. Для того щоб зрозуміти динаміку розвитку 

різних психологічних характеристик та мотивації 

спортсмена в процесі зросту його спортивної 

кваліфікації (спортивної кар’єри), а також, враховуючи 

вищезазначене, визначити варіативність ведення 

тактичних дій кожного спортсмена-борця, ми розділили 

структуру спортивної діяльності боротьби за 2-ма 

основними принципами: 

1. видами спортивної боротьби (вільна, греко-

римська та жіноча); 

2. структурних рівнів діяльності. 

На сьогодні програма змагань зі спортивної боротьби 

включає специфічний набір тактико-технічних дій, які 

можна розділити за наступними критеріями: 

1. За своїм соціальним призначенням спортивна 

боротьба відноситься до олімпійських видів спорту та 

розділяється на три основні види: вільну, греко-римську 

та жіночу боротьбу.  

2. За домінуванням механізмів біоенергетичного 

забезпечення м'язової діяльності в період змагання ‒ 

швидкісно-силовий вид спорту. 

3. За біомеханічним характером рухів ‒ складно 

технічний, складно координаційний вид.  

4. За характером протиборства із суперниками ‒ 

контактний вид спорту, кидковий вид одноборства.  

5. За характером умов змагання та особливостям 

взаємодії учасників однієї команди спостерігаються 

ознаки, відповідні різним групам видів спорту.  

Враховуючи вищезазначене ми поділили спортивну 

(вільну) боротьбу на наступні групи, в рамках яких 

будуть використовуватися специфічні для кожної групи 

підходи вирішення проблеми аналізу та оцінки 

помилкових дій:  

1. індивідуальні виступи; 

2. командні виступи.  
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Однією з най значущих проблем у сучасній вільній 

боротьбі є відсутність психоспортограми даного виду 

спорту. На сьогодні користуються розробленими ще за 

радянських часів загально методичними вимогами щодо 

організації й постанови виховної роботи до яких входять 

організація й планування роботи. 

Отже, спираючись на вищевказане, можна 

зауважити, що на сьогодні дуже гострими є потреба у 

розробці психоспортограми спортсмена-борця вільного 

стилю та підбір методичного і психодіагностичного 

матеріалу для реалізації процесу якісного відбору 

кандидатів до секції з вільної боротьби, а також 

схильність до ведення специфічних тактико-технічних 

дій при відборі до шкіл вищої спортивної майстерності.  

Для реалізації поставленого завдання щодо розробки 

психоспортограми спортсмена-борця вільного стилю 

нами було використано опитувальник О. Ліпмана. На 

цьому етапі в нашому дослідженні взяли участь 

експерти, до складу яких увійшли 16 чоловік, серед яких 

тренери збірної команди зі спортивної боротьби 

Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Харківського державного 

вищого училища фізичної культури №1 та найбільш 

досвідчені спортсмени, які мають досвід виступів на 

змаганнях національного та міжнародного рівнів, а 

також спортивний стаж не менше 5 років. На основі 

оцінювання заданого переліку якостей, які можуть бути 

значущими для виконання нормативу ‒ майстер спорту 

України та високих спортивних досягнень ‒ чемпіон та 

призер чемпіонату України, командного кубку України, 

національного турніру.  

Отримані дані щодо виразності груп основних 

спортивно-значущих якостей спортсменів-борців 

вільного стилю представлено у таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Виразність психологічних властивостей, необхідних для вищих досягнень у вільній боротьбі 

№ 

з/п 
Властивості особистості 

Середній 

бал 
(M±m) 

Ранг 

1 Атенційні: здатність тривалий час зберігати стійку увагу; здатність розподіляти та 
концентрувати увагу; вміння переключати увагу з одного об’єкта на інший; вміння помічати 

незначні зміни в досліджуваному явищі. 
4,34 3 

2 Спостережливість: вміння обирати при спостереженні матеріал, необхідний для розв’язання 

проблеми; здатність до самоспостереження; професійна спостережливість.  
4,05 7 

3 Мнемічні: здатність помічати зміни в оточенні; вміння відтворювати почуте, побачене, 

прочитане; здатність легко запам’ятовувати словесно-логічний та наочно-образний матеріал; 

здатність тривалий час тримати в пам’яті великий обсяг необхідної інформації тощо.   
3,31 11 

4 Моторні: узгодженість рухів з процесами сприйняття; стійкість до динамічних навантажень; 

здатність швидко діяти в умовах дефіциту часу; швидка рухова реакція на несподівані 

подразники. 
4,62 1 

5 Сенсорні: вміння розрізняти кольори; окомірне визначення відстаней, кутів, розмірів; 

здатність до розрізнення перепадів температур; вміння швидко розпізнавати невеликі 
відхилення від заданої форми. 

3,61 10 

6 Імажитивні: здатність прогнозувати хід подій з урахуванням їхньої імовірності; вміння 
знаходити нові нестандартні рішення. 

4,19 6 

7 Інтелектуальні: здатність розглядати проблему з декількох боків; здатність схоплювати суть 
основних взаємозв’язків, властивих проблемі; уміння з усього обсягу обирати необхідну 

інформацію; вміння робити висновки з суперечливої інформації; здатність приймати 

правильне рішення за недостатності необхідної інформації.  

4,26 5 

8 Емоційні: емоційна стійкість при прийнятті відповідальних рішень; врівноваженість, 

самовладання при конфліктах; швидка адаптація до нових умов. 
4,32 4 

9 Вольові: уміння точно виконувати розпорядження; наполегливість; здатність до тривалої 

праці без погіршення якості, зниження темпу; здатність тривалий час зберігати високу 

активність; вміння брати на себе відповідальність у складних ситуаціях. 
4,51 2 

10 Мовні: вміння чітко та логічно викладати свої думки; здатність довільно передавати свої 

уявлення, почуття за допомогою жестів, міміки, інтонацій. 
3,69 9 

11 Комунікативні: уміння вести ділові переговори; здатність швидко встановлювати контакти з 
новими людьми; вміння узгоджувати свої дії з діями інших людей; уміння дати об’єктивну 

оцінку діям інших людей. 
3,73 8 

 

З отриманих результатів ми бачимо, що на першому 

місці в даному рейтингу розташовано групу моторних 

властивостей, оскільки, як вже було зазначено вище 

вільна боротьба ‒ швидкісно-силовий, складно технічний, 

складно координаційний вид спорту, досягнення у якому 

неможливо без цих якостей.  

Окремої уваги заслуговує група вольових якостей, 

яка розмістилась на другому місці у нашому переліку. 

Оскільки вільна боротьба є одноборством, де 

спортсмену необхідно не тільки показувати свої вміння, 

а й робити це за рахунок зниження результату свого 

суперника, фізичного йому протистояти, терпіти біль, 

діяти в умовах виснаження тощо, тому рівень розвитку 

даної групи якостей є вкрай важливою і необхідною для 

спортсменів-борців вільного стилю. 

На третьому місці атенційні якості особистості, 

тобто якості, які відповідають за концентрацію та обсяг 

уваги. А так як спортивна сутичка регулюється свистком 
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арбітру, звуковими сигналами початку та закінчення, як 

сутички, так і перерви між періодами, необхідністю 

слідкувати за результатами на табло, а також слідкувати 

за швидкими діями і тактичними «хитрощами» свого 

суперника. Тому вони разом із вищевказаними групами 

якостей складають фундамент психічного профілю 

борця вільного стилю. 

На наш погляд, саме перелічені нами групи якостей є 

не тільки спортивно-значущими для досягнення 

високого спортивного результату, а і вкрай необхідними 

для ефективного безпомилкового виконання 

спортсменом-борцем своїх змагальних завдань. 

Наступним кроком в уточненні психоспортограми 

спортсменів-борців вільного стилю стало проведення 

опитування членів експертної групи на предмет 

визначення найголовніших особистісних якостей або 

властивостей, що характеризують еталонного борця-

вільника. 

Отже, були отримані наступні дані:  

1. схильність до виправданого ризику; 

2. спеціалізовані сприйняття «Відчуття зони на 

килимі», «Відчуття фінішу сутички»; 

3. сміливість; 

4. вміння працювати у команді; 

5. альтруїзм. 

Оскільки у видах спортивної боротьби має місце 

командній роботі (командні кубки та «стінка на стінку»), 

експерти виділили якості, що необхідні у цих видах. 

Виділені якості не дозволяють сумніватися в їх 

значущості при досягненні спортивних результатів.  

Дані наведені у таблиці 2.  

Таблиця 2. 

Спортивно-значущі якості для командних видів 

взаємодії у спортивній боротьбі 

Оцінка 

якості 
Спортивно-значущі якості 

1 вміння працювати у команді 

2 вміння узгоджувати свої дії з діями інших людей 

3 узгодженість рухів з процесами сприйняття 

4 стійкість до динамічних навантажень 

5 вміння переключати увагу з одного об’єкта на 

інший 

6 здатність прогнозувати хід подій з урахуванням 

їхньої імовірності 

7 здатність швидко діяти в умовах дефіциту часу 

8 здатність тривалий час зберігати стійку увагу 

9 швидка рухова реакція на несподівані подразники 

10 вміння брати на себе відповідальність у складних 

ситуаціях 
 

Завершальним кроком з визначення модельних 

характеристик та спортивно значущих якостей у 

спортивній боротьбі стало висвітлення деяких 

індивідуально-психологічних особливостей спортсменів, 

які відрізняються за спортивним стажем та спортивною 

кваліфікацію. Усіх спортсменів при розділи на дві групи: 

1. Спортсмени, які мають наступну спортивну 

кваліфікацію: 2-й або 1-й розряд з вільної боротьби та 

стаж яких не перевищує 3 роки. 

Стриманість у міжособистісних контактах, активність, 

експресивність у соціальному спілкуванні, готовність до 

вступу в нові соціальні групи, схильність до лідерства. 

Незалежність характеру, обережність по відношенню 

до оточуючих, прямолінійність. В соціальній сфері 

проявляються конформні реакції: залежність від думки 

групи, схильність дотримуватись загальноприйнятих 

норм та правил. В окремих випадках може проявлятись 

соціальна несамостійність. У мотиваційній сфері 

проявляється незалежність, іноді байдужість до зросту 

та покращення спортивного результату. 

В цілому спортсмени цієї групи характеризуються 

високою саморегуляцією, контролем емоцій та 

поведінки, який забезпечує врівноваженість, внутрішню 

впевненість в собі та у своїх силах та спокійне 

сприйняття дійсності. В окремих ситуаціях може 

спостерігатись недостатній рівень стресостійкості, зайва 

емоційна напруженість.  

Також ці спортсмени можуть демонструвати 

раціональність, практичність, адекватність у сприйнятті 

дійсності, врівноваженість та стабільність поведінки. 
Досліджувані даної групи відрізняються оперативністю, 

динамічністю мислення, розвиненою аналітичністю 

мислення, цікавістю до нових знань, широтою поглядів. 

Окрім цього, такі особистості мають високо розвинену 

конкретну уяву та розвинений інтелект.  
2. Спортсмени, які мають спортивну кваліфікацію: 

кандидат у майстри спорту та майстер спорту України 

з вільної боротьби та стаж яких перевищує 5 років. 

Спортсменам цієї групи властиво демонструвати 

відкритість у міжособистісних контактах, активність, 

товариськість,  готовність до вступу в нові соціальні 

групи, стриманість та розсудливість у виборі партнерів 

по взаємодії. Схильні до екстраверсії. 

Незалежність характеру, відкритість, дипломатичність 

у ставленні до людей, прийняття загальних норм та 

правил, розвинене почуття відповідальності та 

обов’язку. Схильні підкорюватись вимогам групи поряд 

з виразним прагненням самостійно приймати рішення. 

Відрізняються емоційною стійкістю, впевненістю в 

собі та своїх силах. Схильні спокійно та адекватно 

сприймати ситуацію, вміють контролювати свої емоції 

та поведінку. Для таких особистостей характерний 

високий рівень стресостійкості. В поведінці є 

врівноваженими та націленими на реальну дійсність. 

Оперативність та швидкість розумових процесів, вміння 

оперувати абстракціями, розвинена аналітичність, 

прагнення до нових знань, схильність до вільнодумства, 

висока ерудованість та широта поглядів.  

Висновки. За допомогою всебічного психологічного 

аналізу змагальної діяльності у спортивній боротьбі 

нами було розроблено психоспортограму спортсменів-

борців вільного стилю. За результатами експертного 

оцінювання отриманого переліку професійно-важливих 

якостей було отримано їх рейтингову структуру. 

Провідні позиції в даному рейтингу займають моторні й 

вольові якості та атенційні властивості, а також 

властивості інтелектуально-імажинітивної сфери. 

У ході дослідження було виділено та 

охарактеризовано: модельні характеристики, групи 

основних спортивно значущих якостей, особливості 

індивідуально-психологічних характеристик спортсменів-

борців вільного стилю, які відрізняються за спортивним 

стажем та спортивною кваліфікацію. 
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MODEL CHARACTERISTICS AND SPORTS-SIGNIFICANT QUALITIES IN WRESTLING 
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Постановка проблеми. В сучасному інформаційному 

суспільстві існує вимога до особистості бути 

життєстійкою. Життєстійкість, як психологічний 

конструкт, дозволяє витримувати стресову ситуацію, 

зберігаючи внутрішню збалансованість, при цьому не 

знижуючи успішність діяльності та задоволення своїм 

життям. Залишається невивченим питання довіри в 

структурі життєстійкості особистості. 

Проблема довіри знайшла своє відображення у 

працях багатьох вчених і розглядається як особлива 

форма віри, що виявляється у вигляді установки 

особистості у ставленні до себе і до світу (Т. Скрипкіна, 

В. Зінченко, П. Шихірєв); як особливий тип стосунків 

(А. Купрейченко); як основа духовного розвитку 

особистості (Л. Міщиха). 

Життєстійкість сприяє розгортанню особистісного 

потенціалу (Д.А. Леонтьєв) у процесі самоздійснення, 

спрямовує людину до особистісного зростання 

(Л.А. Александрова), розвиває толерантне ставлення до 

невизначеності (С. Мадді), надає впевненості щодо 

продуктивності самореалізації в нових складних 

обставинах життя (Р.А. Ахмеров), справляє оптимізуючий 

вплив на ефективність самопрогнозування і планування 

майбутнього та зумовлює постановку адекватних 

життєвих завдань у складних життєвих умовах 

(Т.О. Ларіна).   

Мета статті – визначити місце і роль довіри в 

структурі життєстійкості особистості. 

Соціально-психологічною передумовою якісного 

життєвого моделювання можна вважати життєстійкість. 

Життєстійкість (англ. hardiness) – це фундаментальна 

особистісна характеристика, що лежить в основі 

здатності особистості долати несприятливі обставини 

життя [1, с.288]. Ця особистісна риса дозволяє 

витримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню 

збалансованість, при цьому не знижуючи успішність 

діяльності та задоволення своїм життям.  

Вітчизняні та іноземні автори по-різному розглядають 

зміст поняття «життєстійкість». Життєстійкість 

ототожнюють з особистісним адаптаційним потенціалом, 

який визначає стійкість людини до екстремальних 

чинників (А.Г. Маклаков). Поняття особистісного 

потенціалу як інтегрованої характеристики рівня 

особистісної зрілості та самодетермінації служить 

подоланню особистістю самої себе та обставин свого 

життя за рахунок волі, сили Его, внутрішнього опору, 

локус контролю, що в загальному відповідає сутності 
життєстійкості особистості (Д.А. Леонтьєв). Життєстійкість 

пов’язують з психологічними чинниками подолання 

стресу (Ла Грека), з копінг-стратегіями (Лазарус, 

Фолкман), гнучкістю у плані стійкості у відношенні 

примусу до змін (Раш, Шоел, Барнард), зі здоров’ям 

(Вільямс, Вібе, Сміт) і т.д.  

Розглянемо структуру поняття «життєстійкість», 
запроваджене С.Мадді. Вона включає: включеність, контроль 

та прийняття ризику [2, с.90]. Включеність визначено як 

упевненість у тому, що доручення до всього, що 

відбувається, дає особистості максимальний шанс віднайти 

для себе щось вартісне та цікаве. Щоб не відбулося 

навколо, у людини має бути настановлення включеності 

як усвідомлення того, що життя гідне того, щоб його 

прожити, не заважаючи на жодні обставини. Якщо 

людина має належний рівень включеності, то за скрутних 

обставин вона не буде замикатися в собі та уникати 

контактів з оточенням. Людина з розвинутим компонентом 

включеності отримує задоволення від власної діяльності. І 

навпаки, коли такого переконання немає, це породжує 

почуття відчуженості, перебування «за межами» життя. 

Контроль – це переконаність у тому, що завдяки боротьбі 

можна вплинути на результат того, що відбувається, 

навіть якщо цей вплив не є абсолютним і успіх зовсім не 

гарантовано. Людина з добре розвинутим компонентом 

контролю відчуває, що самостійно обирає свою діяльність, 

свій шлях. Така людина переконана, що завдяки ресурсам, 

які в неї є або яких у неї поки що немає, але їх можна 

отримати, вона може впоратися з проблемами, котрі 

постають на її шляху. Якщо у людини добре виражений 

компонент контролю, вона намагається впливати на події, а 

не проявлятиме бездіяльність. Прийняття ризику – це 

переконаність людини в тому, що все, що з нею 

трапляється, слугує її розвиткові, який відбувається за 

рахунок знань, отриманих з досвіду (неважливо – 

позитивного чи негативного). Людина, яка розглядає життя 

як спосіб отримання досвіду, готова діяти в умовах, коли 

немає стовідсоткової гарантії успіху, на свій страх і ризик. 

Така людина вважає, що прагнення до буденного комфорту 

та безпеки дуже збіднює життя особистості. В основу 

прийняття ризику покладено ідею розвитку завдяки 

активному засвоєнню знань із досвіду та подальшому їх 

використанню. Прийняття ризику дає людині змогу 

вчитися на власному житті, власному досвіді, а не 

сподівання на легке, безтурботне життя [1, с.293].  

У статті подаються результати теоретичного аналізу проблеми довіри в структурі життєстійкості 

особистості. Досліджено зв'язок довіри і життєстійкості, а також прослідковується траєкторія прояву 

довіри в практичній діяльності і спілкуванні між людьми. Детально аналізується сутність довіри як 

складової життєстійкості особистості. Обґрунтовується взаємозв’язок довіри до світу і довіри до себе, і 

подаються результати порушення рівноваги «довіра до світу і довіра до себе».  

Ключові слова: довіра, довіра до світу, довіра до себе, життєстійкість. 
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Л.А. Александрова додає до цих складових ще такі: 

базові цінності, кооперацію, креативність і довіру [3, 

с.41]. Довіра в структурі життєстійкості особистості є 

предметом нашого дослідження, тому проаналізуємо 

детальніше. 

Довіра – це здатність людини апріорі наділяти явища 

і об’єкти оточуючого світу, а також інших людей, їх 

майбутні дії і власні дії властивостями безпеки 

(надійності) і ситуативної корисності (значущості) [4, 

с.85]. Існує дуже багато видів довіри, соціально-

психологічних функцій  та характеристик довіри, однак 

у нашому контексті ми будемо розглядати тільки ті, що 

відносяться до рівня соціальних відносин та взаємодій в 

системі «людина – людина», а не «людина – 

суспільство» або «людина – всесвіт». Виокремлюють 

такі види довіри, як: довіра до світу, довіра до інших і 

довіра до себе. При цьому кожен з цих аспектів вивчався 

у психологічній науці відокремлено. Довіра до інших 

вивчалась в контексті соціально-психологічних проблем; 

довіра до себе виступала предметом психотерапевтичних 

і психокорекційних процедур; довіра до світу 

розглядалась як базова установка особистості [4, с.76].  
З метою визначення призначення довіри виокремлюють 

такі соціально-психологічні функції довіри: 

- пізнавальна – довіра забезпечує зв'язок зі світом; 

подвійність спрямованості психіки індивіда передбачає 

наявність довіри до світу (як умови взаємодії із світом), і 

довіри до себе (як умови активності особистості) [4, 

с.234]; 

- інтерактивна – довіра є фундаментальною умовою 

взаємодії зі світом; характеризується встановленням 

міжособистісних стосунків та організацією спільної 

діяльності [4, с.233]; 

- адаптаційна – довіра сприяє цілісності буття 

особистості; реалізується через співвідношення довіри 

до себе і довіри до світу, що знаходиться в стані 

динамічної рівноваги [4, с.235]; 

- інтегративна – довіра – механізм, що інтегрує 

зовнішні і внутрішні умови індивіда, роблячи їх 

співвідносним одне одному у суб’єктивному світі 

кожної конкретної людини [4, с.234]; 

- орієнтувальна – довіра сприяє злиттю минулого, 

теперішнього і майбутнього в єдиний цілісний акт 

життєдіяльності; що визначається минулим досвідом 

людини і не можлива без віри в правильність і реальність 
прогнозуючих вчинків, поставлених цілей, що виражаються 

в теперішніх поглядах та діях людини [4, с.235]; 

- регулятивна – довіра виступає мірою співвіднесення 

поведінки, цілей, поставлених завдань як до світу, так і 

до себе; почуття гармонії у стосунках зі світом і з самим 

собою [4, с.235]; 

- комунікативна – відповідна кількість (міра) довіри 

перетворює акт передачі, транслювання інформації в 

повноцінний акт спілкування; що є важливим у 

навчальному і виховному процесі [5, с.61]; а звідси 

випливає виховна функція довіри; 

- розвиваюча – довіра до себе дозволяє «виходити за 

межі себе», не вступаючи із собою у протиріччя [5, с.61]; 

- функція самовираження і самовдосконалення – 

сутність якої полягає у самопідтримці, самоповазі, 

самоприйнятті, самоуправлінні, що в свою чергу 

впливає на самовдосконалення негативних особистісних 

рис [5, с.61]; 

- афективна – довіра передбачає акт зіткнення, тобто 

переживання своєї цілісності з тим, до чого або до кого 

відчувається довіра; 

- креативна – порушення балансу довіри до світу і 

довіри до себе у бік довіри до себе передбачає поштовх 

індивіда до нового і виникнення ризику, який 

обумовлений розвитком потенцій особистості; 

- прогностична – довіра дозволяє передбачити 

результат взаємодії в конкретній ситуації; 

- аксіологічна – довіра відіграє роль регулятора у 

набутті, засвоєнні цінностей і основи у формуванні 

ціннісно-мотиваційної сфери особистості [6, с.64]. 

Довіра як специфічний суб’єктивний феномен має 
такі формально-динамічні характеристики: міра, вибірковість 

і парціальність. В залежності від пізнаваності об’єктів та 

фрагментів світу оточуюче середовище викликає у 

людини різну міру довіри, тому у різних життєвих 

ситуаціях ці об’єкти  мають і різну значущість [4, с.93]. 

Проблема полягає у знаходженні оптимальної пропорції, 

тобто міри між довірою до себе і довірою до світу. Хоча 

можемо припустити, що збільшення рівня довіри до 

світу, відбувається на фоні уже сформованого рівня 

довіри до себе, а збільшення рівня довіри до себе 

залежить від розвитку творчих можливостей людини. 

«Можливості розвитку індивіда, які виявляються тоді, 

коли перед ним виникають нові завдання для вирішення 

називаються потенційними здібностями» [7, с.221]. 

Вибірковість означає спрямованість особистості у 

контексті довіри (кому або чому довіряти). 

Парціальність передбачає кількість того, що довіряє 

людина (на скільки довіряє). Міра відображає 

інтегровану характеристику довіри (на скільки глибоко 

довіряє людина) [6, с.37].   

Розуміння довіри як механізму, способу, спрямованого 

на об’єднання людини, з одного боку (зі своїми 

внутрішніми цінностями, потребами, інтересами і 

бажаннями, тобто власною суб’єктністю), а з іншого – з 

тією частиною світу, з якою вона збирається вступати у 

взаємодію, і дозволяє кваліфікувати довіру як соціально-

психологічне явище. Психологічним механізмом довіри 

виступає соціальна установка, що формується завдяки 

одночасній спрямованості психіки людини у світ, у себе 

і взаємодії двох різноспрямованих позицій – соціальної і 

особистісної, що сформувалися на основі минулого 

досвіду взаємодії людини зі світом. Звідси довіра існує в 

інтеріндивідному просторі, хоча функціонує, проявляє 

себе в інтраіндивідному та в метандивідному просторі. 

Тому вона змінюється, трансформується, здійснюючи 

пізнавальну функцію (зв’язку людини зі світом). Довіра 

– явище двополюсне: внутрішнє і соціальне; багатогранне 

утворення, яке включає: первинні установки, що мають 

біосоціальну обумовленість (базову довіру – недовіру до 

світу, потребу у безпеці); вторинні установки («вторинна 

довіра», спрямування на світ чи на себе), 

інтеріорізуюючись, перетворюються на особистісні 

установки, що фіксуються як якості особистості. 

Будь-який об’єкт оточуючого світу і світ в цілому 

викликає довіру тільки тоді, коли вони характеризуються 

безпекою (надійністю) і значущістю (цінністю) [4]. 
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Людина, наділяючи об’єкт цими властивостями, може 

неоднозначно і суперечливо ставитись до них. Якщо 

значущість (цінність) об’єкта для індивіда є більшою, 

ніж його безпека, то взаємодія з ним стає ризикованою. 

В.А. Петровський, вивчаючи психологію неадаптивної 

активності, писав: «Переважання цінності ризику над 

цінністю розсудливості виступає у формі активно-

неадаптивної дії» [8, с.121]. Це пояснюється тим, що 

людина, довіряючи собі, може не лише взаємодіяти зі 

світом, а змінювати, перебудовувати його. Здатність 

довіряти собі дозволяє індивіду вийти за межі ситуації, 

творити нову, розімкнувши «постулат доцільності», 

адаптивності. Тому ризиковану поведінку, неадаптивну 

активність можна розглядати як прояв довіри до себе, 

що пов’язана з довірою до світу. 

Якщо розглядати явище довіри з точки зору 

саморегуляції, то можна побачити, що довіра, яка 

формується на ранніх етапах онтогенезу, постійно 

змінює свої межі в міру пізнання світу і включення 

людини у співпрацю з ним. Коли індивід набуває 

досвіду взаємодії з певними об’єктами, то з ними 

встановлює зв'язок, бо йому вже відомо наскільки можна 

довіряти їм. Рівень довіри до світу відповідає звичному 

рівню довіри до себе. Тому тут можна говорити про 

активність, що пов’язана з репродуктивними видами 

діяльності, про відносну цілісність особистості. Часто у 

людини виникають такі потреби і ситуації (проблемні 

ситуації), до яких у неї немає готових форм поведінки та 

звичних способів взаємодії. Так як індивід завжди 

намагається відповідати світові і собі, то розв’язати 

невідповідність у проблемній ситуації, можна двома 

шляхами: підвищити рівень довіри до себе або до  світу. 

У першому випадку (при підвищенні значущості, 

цінності власної суб’єктності) виникають неадаптивні 

форми активності, що пов’язані з ризиком, творчою 

ініціативою. Якщо буде досягнуто позитивного 

результату (задоволення потреби шляхом творчої 

самореалізації), то автоматично збільшується рівень 

довіри до світу. У другому випадку людина намагається 

посилити довіру до світу (підвищує значущість, цінність 

умов, що надає світ), тоді вона знижує рівень довіри до 

себе, а отже – і до світу [4, с.88]. Тому людина і 

намагається завжди розв’язувати суперечливі ситуації 

певним чином, а довіра до світу і до себе прагне до 

постійної динамічної рівноваги, що забезпечує 

формування життєстійкості особистості як адаптивної 

особистісної риси. 

Крайні форми виходу з рівноваги приводять до 

патологічних наслідків: людина втрачає зв’язок зі світом 

або відчужується від самої себе. Звідси ми виходимо на 

основне методологічне положення у дослідженні довіри: 

довіра по своїй суті пов’язана з гетеростазом, а не 

гомеостазом. Діяльність людини мотивована прагненням 

до особистісного росту, до самореалізації, пошуку себе, 

до збільшення довіри до себе і до світу. Ця рівновага 

постійно повинна бути динамічною, бо немає руху, 

немає розвитку. Мова йде про гуманітарну парадигму у 

психології, засновану на вивченні цілісної творчої 

людської реальності [9, c.440].  

Рівень довірчих відносин детермінується параметром 

значущості суб’єктів спілкування у ставленні один до 

одного. Індивід довіряє тому, хто є для нього значущим, 

хоча останній може і не довіряти першому. Значущість 

однак може виконувати роль «фільтра» у прояві довірчих 

стосунків, оскільки об’єкт спілкування може приховувати 

деякі сторони свого життя для того, щоб не втратити 

цінності в очах іншого. Тому значущість передбачає, 

перш за все, довіру, вплив один на одного, при цьому є 

можливість не саморозкриватися. Іншим параметром 

довірчих стосунків є безпека, що забезпечується 

особистісним рівнем взаємовідносин між людьми. 

Безпека передбачає ненанесення шкоди іншому, перш за 

все, у психологічному плані – емоційному, моральному 

тощо. Навіть за умови довготривалих і тісних стосунків 

між людьми все ж не можна повністю спрогнозувати 

майбутніх вчинків того, кому довіряє індивід. Тому довіра 

– це завжди ризик. Єдиним гарантом довірчих 

взаємовідносин є те, що особистість ставиться до іншої як 

до самої себе. Саме тут виникає зв'язок між довірою до 

себе і довірою до іншого, що реалізовується в афіліації. 

Коли людина не боїться довіряти собі, ставитись до себе 

як до самостійної, гармонійної особистості, тоді вона 

здатна довіряти іншим і таким самим чином ставитись до 

них. Однак істинна гармонійна особистість завжди 

відчуває міру: одночасно бути відкритою до світу і до 

самої себе [6, с.58]. Таким чином, оптимальне 

співвідношення довіри і недовіри – це відповідь 

суспільства на виклики сучасності [10, с.61].  

Висновки. Довіра є складовою життєстійкості, що 

забезпечує цілісність і внутрішню стабільність 

особистості. Перспективою подальших досліджень є 

вивчення довіри в контексті творчості особистості. 
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The article presents the results of the theoretical analysis of the problem of trust in the individual vitality structure. The 
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The urgency of the research problem. The professional 

maturity concept becomes more and more popular in current 

researches. It is being developed by many scientists, in 

particular researchers A. Derkach, V. Zazykin consider the 

professional maturity of future specialists as acmeological 

invariant of professionalism; V. Bodrov, A. Brushlynskyi 

consider it as the system property of the subject of work; 

L. Mitina – as a stage of professiogenesis of a personality; 

O. Bodaliov, S. Druzhylov – as a value of a professional and 

strength of his motivation; K. Abulkhanova-Slavska, 

B. Ananiev, O. Anisimov, L. Antsyferova, L. Vyhotskyi, 

A. Derkach, Y. Klimov, N. Kuzmina, D. Leontiev, 

A. Markova, V. Miasyschev, A. Petrovskyi, Y. Rohov, 

S. Rubinstein, D. Uznadze, M. Yaroshevskyi and others – as 

a result of professional and personal development.  

The reason to combine the concepts of mature 

personality by defining the most striking features that 

characterize a mature personality was given by the analytical 

review of the literature on the problems of personal maturity. 

In order to study these traits, the properties of the 

personality, which develops productively, were analyzed. 

They were found in the studies of Carl Jung, G. Allport, 

V. Shtern, A. Maslow, E. Shostrom, J. Stevens, G. Sallivan, 

R. Kehan, A. Ellis, K. Narankho, F. Perls, P. Weinzweig, 

C. Hall and G. Lindsay, B. Livehud, S. Holliday and 

M. Chandler, P. Jacobson, K. Abulkhanova-Slavska, 

M. Tutushkina, H. Abramova, N. Bordovska and A. Rean, 

D. Leontiev, H. Skrypkina, M. Savchyna, L. Ovsianetska, 

L. Lepykhova, T. Tytarenko.  
The aim of the research consists in the theoretical 

determination and experimental reasoning of the structure of 

meaningful characteristics of future socionomic specialists’ 

professional maturity.  

The methodological basis of the study consists of the 

principles of national psychology: the principle of unity of 

human consciousness and activities (S. Rubinstein); the 

principle of determinism (S. Rubinstein, O. Leontiev); the 

principle of systematic study of personality and activities 

(B. Ananiev, B. Lomov); activities-based approach to the 

study of personality (O. Leontiev); the onditions of 

humanistic psychology (A. Maslow, G. Allport, D. Rogers).  
 An additional attention is given to the research of the 

category of mental image, the image of the world, the image 

of Me as part of professional maturity (V. Barabanschykov, 

T. Berezina, B. Bratus, L. Vekker, A. Hostev, Y. Zabrodin, 

A. Zaporozhets, V. Zinchenko, E. Klymov, V. Komarov, 

I. Kon, A. Kronyk, V. Lektorskyi, O. Leontiev, B. Lomov, 

D. Medvediev, V. Petrenko, A. Petrovskyi, O. Poddiakov, 

A. Ponukalyn, Z. Reshetova, V. Semykyn, S. Smyrnov, 

V. Stolyn).  
Experimental base of the research. The experimental 

work was carried out on the basis of Kamianets-Podilskyi 

Ivan Ohienko National University. In total, 50 students 

participated in the experiment (25 first-year students of the 

faculty of corrective and social pedagogy and psychology, 

among them: 22 girls and 3 boys; and 25 fourth-year 

students of the same faculty, including 22 girls and 3 boys). 

The main material research. The personality-based 

growth and personality-based potential are the concepts 

which help to describe a mature human desire to make sense. 

D. Leontiev criticized the term “personal growth” when 

underlining it as a metaphor rather than a scientific concept 

[1;4]. Considering this interpretation, we stopped at a 

defining the personal growth as the development of personal 

in a personality and actualization of the process of self-

development under certain conditions. The need for 

favorable conditions for personal growth proves the 

influence of the social environment on the development of a 

personality. According to this criterion of human social 

development the concept of personal potential is 

qualitatively different. The scientists associated it with the 

concepts self-attribution (I. Kohn), self-transformation 

The theoretical principles of future socionomic specialists’ personal maturity are considered to be the principles 

of humanistic psychology and dispositional approach, according to which personal maturity is considered as a 
dynamic phenomenon being the result of continuous and natural desire of the personality to achieve self-actualization 

and personal maturity. It is established that the structure of the significant characteristics of future socionomic 

specialists’ professional maturity includes characteristics of intrapersonal constructive activity, expressing 
manifestations of improving the structure and functions of the personality; improving methods of interpersonal 

interaction and constructive personal effects; manifestations of improving the structure of self-identity. It is found out 

that the qualitative dynamics of the senior students of the faculty is explained by a significant increase in the 
indicators of intrapersonal constructive activity, interpersonal constructive activity, transpersonal constructive 

activity, the desire to realize personal abilities, continuous learning and a continuous process of improving 
professionally meaningful characteristics of the future profession.   

Key words: psychological determinants, professional maturity, personality, development, future specialists of 

socionomic professions, professional activities, professional competence, professional orientation, professionalism, 
psychological maturity. 
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(O. Shapovalova) and self-determination (D. Leontiev). So, 

personal potential reflects the level of overcoming a set of 

circumstances by a personality [5].  

The phenomenon of personality’s self-determination is a 

form of expression of personal potential [5]. The 

components of personal potential are seen to be the duty, 

sense and faith. Personally mature man can be called a 

resourceful person who finds the strength to overcome the 

circumstances and himself. The obligation is a mature 

personality’s attitude to the past, because the obligation is 

considered to be the continuation or completion of previous 

actions. Moral obligations can keep a person "alive" at a 

time when he/she is facing a crisis of sense or faith. Faith is 

understood as a belief in their own right, non-rational 

knowledge [3, p.31], hope and aspirations – as a bridge to 

the future.  

Critical life events are a kind of “shock conditions” 

during which a new view of reality is formed (A. Ananiev). 

A man feels the need for a new sense, a new understanding 

of existing meanings, rules, regulations, guidelines, 

something that call reinterpretation of experience, reflection. 

Thus the ability to transcendence enables a personally 

mature person does not get into the situation and create the 

situations for self-improvement (A. Sartre) [12].  
The theoretical foundation of the empirical study of the 

personal maturity phenomenon was the data of the scientific 

literature concerning: 

– personal maturity is formed personal structure, which is 

a manifestation of personal potential and personal growth 

criterion (D. Leontiev);  
– the phenomenon of self-determination is the main 

phenomenon of personal maturity (D. Leontiev); 

– G. Allport’s basic concept of personal maturity 

contains a description of personal characteristics, in 

particular traits of mature personality. Within the 

dispositional theory of G. Allport, the most important 

features of a man are fundamental and central ones; 

– the urgent problem is the separation of personal 

maturity parameters that do not match the parameters of 

personal growth (D. Leontiev). 

The professional activities of the personality are one of 

the most important factors in achieving personal maturity, 

realizing the human relationship with the environment. It 

causes the achievement of new social levels and identifies it 

as an active, transforming individuality. The maturity of the 

personality as a subject of professional activities is revealed 

primarily through the concept of professionalism and 

professional competence. 

In the modern meaning, professionalism is, above all, the 

desire of the personality to offer personal “Me” to the world 

through "business field" of that or another activity, to be 

fixed in its results. The meaning of the human 

professionalism is revealed in two ways: motivational and 

operational. Motivational aspect of the professionalism 

consists of motives which are the point in the life of 

professional activities, which targets people try to achieve. 

The operating professional sphere means the ways or 

methods people achieve their goals, the technologies they 

use as a means (knowledge, thinking operations, 

capabilities). Concequently, a professional is a specialist 

who mastered a high level of professional activities, 

deliberately changes and develops itself in work. It brings 

the individual creative achievements in the profession that 

found individual vocation [10].  
The competence is a characteristic of a specific person 

(or his/her actions), the individual nature of the degree of 

compliance with the requirements of the profession. The 

competence is defined as a combination of mental qualities 

like mental state that allows you to act independently and 

responsibly (action competence), as the person's ability to 

perform certain labor functions. The types of the 

professional competence include: special competence; social 

competence; personality-based competence; individual 

competence; extreme professional competence. Therefore, 

professionalism and professional competence are important 

factors in social and personal development of the personality 

and they are the integral components of psychological 

maturity.  
Recently the problem of professional socialization of a 

personality increasingly attracts attention of scientists, and 

among all important aspects of the study of specialists’ 

professional consciousness there is an aspect of motivational 

determinants professionalization of a personality. 

Professional socialization is a dynamic form of individual’s 

entry in a professional environment (learning professional 

experience, mastering the standards and values of the 

professional community) and active implementation of 

accumulated professional experience, which involves 

continuous professional self-development and self-

improvement.  
The motivational formations of a personality are 

considered as a foundation being the basic for higher levels 

of the personality, which largely determines the main focus 

initially unconscious habits and then conscious choices of 

man that will affect the fate and social activity of the 

personality [3;6]. Having chosen the profession, the 

individual has to understand what problems are posed by a 

particular profession, and what prospects are opened before 

him in the future. We identify conditions of successful 

activities of socionomic specialists: external conditions of 

professional activities and internal, psychological 

conditions. A specialist of socionomic professions in any 

field of social practice performs specific functions, and 

accordingly he must have a certain system of knowledge and 

skills.  

The personality’s imagination about oneself as a 

professional, the level of the Me-image identification is an 

indicator of motivational sphere of personality that 

determines the attitude to the profession [10;11].  

The basis of motivational sphere of socionomic 

specialists should make humanistic orientation of the 

personality. This concept includes several personal qualities 

and traits, mainly of motivational and ideological nature. 

Motivational substructure of socionomic specialists’ 

personalities provides formed positive motivation to the 

professional activities, to provide psychological help. The 

basic personal quality at this level is dialogism comprising 

dialogical readiness, unconditional acceptance of the other, 

personal reflection, a developed system of personal 

meanings, focus on mutual understanding [7;9;10].  
Considering the issue on professional necessary qualities 

of socionomic specialists, it is important to focus on the 
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success of their professional activities, defining the purpose, 

meaning, duration and form of their training. The 

professional activities of a specialist in socionomic 

profession can be considered successful if a psychologist has 

motivation to succeed; positive perception about Me-image; 

cognitive attitude about success or failure.  
An integrative psychological determinant determining 

the success of professional activities of socionomic 

specialists, is a need for self-actualization, which determines 

the level of personal maturity.  
The intercourse is considered to be the key point of 

socionomic specialists’ activities. It takes place in the form 

of communication, interaction and perception. The 

effectiveness of the work will be observed when a specialist 

is showing genuine interest in people, their lifestyle, 

emotions, thoughts; it depends on the ability to choose 

necessary words and tone, providing installation of required 

contact, listening, patience [2;10]. Consequently, talent of 

intercourse is the most essential ability for the professional 

realization of socionomic specialists.  
According to the studies there are several groups of 

motives in choice of profession: social, moral, aesthetic, 

cognitive, creative, physical, reasons of prestige and others. 

The motives of choice of profession are classically classified 

by the types of professional motivation: dominant type 

(persistent interest in the profession), situational type of 

professional motivation (the influence of circumstances that 

do not always correlate with the interests of the personality) 

and conformist (or suggestive) type of professional 

motivation (impact of the immediate social environment) 

[8]. The vocational guidance of a future specialist acquires 

procedural characteristics that appear under the influence of 

objective and subjective factors [11].  
Conclusions. The theoretical generalization and new 

solution of the problem on psychologically important 

determinants of future socionomic specialists’ professional 

maturity has been made in the article. The phenomenon of 

the professional maturity of a socionomic specialist is 

considered by the author as the characteristic of personality’s 

development reflected in the high degree of professional 

constructive activity and professional functional productivity 

of a person. The theoretical principles of future socionomic 

specialists’ personal maturity are the principles of 

humanistic psychology and dispositional approach, 

according to which personal maturity was considered as a 

dynamic phenomenon being the result of continuous and 

natural desire of the personality to achieve self-actualization 

and personal maturity.  
The structure of the significant characteristics of future 

socionomic specialists’ professional maturity includes 

characteristics of intrapersonal constructive activity, 

expressing manifestations of improving the structure and 

functions of the personality; improving methods of 

interpersonal interaction and constructive personal effects; 

manifestations of improving the structure of self-identity.  

In general, speaking about motivation of professional 

activities as a structural and functional component of the 

personalitiy’s professional maturity, one can not avoid the 

problem of self-development and self-actualization, which is 

significant in many modern concepts of human development. 

The urgent need in self-development, the desire for self-

improvement is valuable. They are an indicator of personal 

maturity and at the same time a condition for its achievement. 

The constant aspiration for self-development not only brings 

and ensures success in professional activities, but also 

promotes professional longevity of the personality. 

The implementation of the program on the development 

of professionally significant characteristics of the maturity of 

future socionomic specialists leads to positive changes in the 

levels of development of psychologically relevant 

characteristics of professional maturity among future 

specialists of the I and IV courses. The qualitative dynamics 

of the senior students of the faculty is explained by a 

significant increase in the indicators of intrapersonal 

constructive activity (leadership of one's needs, emotions 

and behavior, the ability to make an independent choice, 

revealing a high level of professional orientation), 

interpersonal constructive activity (the ability to act 

responsible and establish deep emotionally saturated 

contacts, empathy attitude to others), transpersonal 

constructive activity (identity with personal Me, acceptance 

of oneself and one’s experiences, the desire to realize 

personal abilities, continuous learning and a continuous 

process of improving the professionally relevant 

characteristics of the future profession.  
The results of the correlation analysis of the students of 

the faculty of correctional and social pedagogy and 

psychology made it possible to identify the factors that lead 

to the development of psychological determinants of the 

professional maturity.  
According to the used methods and the correlation 

analysis, it is revealed that the psychological factors leading 

to the professional maturity are: a view on human nature, 

creativity, time orientation, contact, motivation to achieve 

success, communicative control, high level of professional 

orientation, self-understanding, professional orientation. The 

methodical recommendations for students and teachers have 

been developed to increase the level of development of 

psychologically significant determinants of future 

specialists’ professional maturity. The psychological 

determinants leading to the deformation of professional 

maturity of future professionals are: low level of 

professional orientation, low communicative control, 

spontaneity.  
The study does not exhaust all aspects of the problem on 

psychologically significant determinants of professional 

maturity of future socionomic specialists. The further 

prospect of the study is to provide a more thorough 

theoretical and practical study of the conditions for the 

development of psychologically significant determinants of 

future socionomic specialists’ professional maturity, the 

implementation of the developing program in the 

educational process of future specialists’ professional 

training to optimize their professional and personal 

formation. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ 

З’ясовано, що теоретичними засадами розвитку особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних 

професій є положення гуманістичної психології і диспозиційного підходу, згідно якого особистісна зрілість 

розглядається як динамічний феномен, що є результатом вродженого і неперервного прагнення особистості до 

самоактуалізації і досягнення особистісної зрілості. Встановлено, що структура значущих характеристик 

професійної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій включає характеристики інтраперсональної 

конструктивної активності, які виражають прояви вдосконалення структури та функцій особистості; прояви 

вдосконалення способів міжособистісної взаємодії та конструктивного особистісного впливу; прояви вдосконалення 

структури самоідентичності. З’ясовано, що якісна динаміка старших курсів факультету пояснюється значним 

підвищенням показників інтраперсональної конструктивної активності, інтерперсональної конструктивної 

активності, трансперсональної конструктивної активності, прагнення до реалізації власних здібностей, постійне 

навчання та безперерсвий процес вдосконалення професійно значущих характеристик майбутньої професії.  

Ключові слова: психологічні детермінанти, професійна зрілість, особистість, розвиток, майбутні фахівці 

соціономічних професій, професійна діяльність, професійна компетентність, професійна спрямованість, 

професіоналізм, психологічна зрілість. 



   
50 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

УДК 159.922.62:316.6 

Завацький В.Ю., 

к.психол.н., докторант кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 

Україна, м. Сєвєродонецьк 

 ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПРЕДИКТОР УСПІШНОСТІ 

АНТИЦИПУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Постановка проблеми. Актуальність вирішення 

проблеми антиципації особистості зумовлена численними 

перешкодами в процесі адаптації, що наявні в разі 

кардинальної зміни життєвої ситуації. Якщо вплив таких 

змін перевищує наявні адаптивні можливості особистості 

і процес адаптації блокується чи відбувається невдало, 

виникає необхідність у підвищенні особистісного 

потенціалу особистості як предиктора її здатності до 

антиципування життєвих змін. Пошук засобів 

підвищення здатності особистості до антиципації в 

нових життєвих обставинах є актуальним напрямом 

соціальної адаптації особистості, оскільки це може 

значною мірою попередити та виправити негативні 

тенденції, що супроводжують процес адаптації [3;5;9]. 

Мета статті – визначення впливу складових 

особистісного потенціалу особистості на успішність її 

антиципації. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з гіпотезою 

дослідження необхідність у соціальній адаптації виникає 

у тих осіб, які мають знижені показники особистісного 

потенціалу. Тому необхідно дослідити, які з цих 

показників обумовлюють різні рівні особистісного 

потенціалу досліджуваних з метою подальшого 

урахування цих даних у розробці системи соціальної 

адаптації  осіб з різним ступенем здатності до 

антиципації. Саме це було предметом нашого 

спеціального дослідження. 

Враховуючи показники самооцінки, локусу контролю, 

характерологічні особливості, рівень агресивності, рівень 

фрустраційної напруженості та емоційної стійкості, 

індикатор ефективності адаптації, напрямок та тип реакції 

у ситуації фрустрації, коефіцієнт антиципації (СGR), 

показники функціонування мотиваційно-ціннісній сфери, 

а також параметри соціальної підтримки була проведена 

диференціація рівнів особистісного потенціалу 

досліджуваних. Це дозволило виокремити високий, 

середній, низький та дуже низький рівень особистісного 

потенціалу.  

Особи з високим особистісним потенціалом (23,6%) 

мають адекватну самооцінку з тенденцією к завищенню, 

а також значущий позитивний зв’язок між Я реальним та 

Я ідеальним (r=0,78; p≤0,05). Стійка і, разом з тим, 

досить гнучка самооцінка цих досліджуваних, яка за 

необхідності змінюється під впливом нової інформації, 

набутого досвіду, оцінок інших людей, є оптимальною 

як для особистісного зростання, так і для продуктивної 

діяльності. У досліджуваних переважає інтернальний 

локус контролю (p≤0,05). Показники рівня агресивності 

виявилися низькими – у межах -0,64±0,7 балів. Високий 

індикатор антиципації(0,42±0,62 балів) вказує на низьку 

фрустраційну напруженість та високу емоційну стійкість 

(p<0,01). Осіб з високим особистісним потенціалом 

відрізняє відсутність явних акцентуацій характеру та 

психопатій (φ=2,07; р≤0,01). У ситуації фрустрації 

переважно інтропунітивні реакції (І>М>Е) необхідно-

наполегливого типу (NP>OD>ED) (p≤0,05). У осіб з цим 

рівнем особистісного потенціалу високий коефіцієнт 

адаптації CGR – 53±4,3% (φ=1,64; р≤0,05). Щодо 

змістовного та динамічного аспектів мотивації, то 

співвідношення цінностей в різних життєвих сферах і 

доступності щодо їх досягнення відповідає нормативним 

показникам (33,2±0,41), і вказує на певне задоволення 

життєвою ситуацією та перевагу мотивації досягнення 

(р≤0,01). Особи з високим особистісним потенціалом 

мають високий рівень соціальної інтеграції та розвинуту 

соціальну мережу підтримки; відзначається висока 

емоційна та інструментальна підтримка (φ=1,57; р≤0,05). 

Досліджувані (33,4%) з показниками особистісного 

потенціалу середнього рівня мають неадекватну 

самооцінку, а коефіцієнт кореляції (r=0,34; p≤0,05) 

свідчить про слабкий незначний зв’язок між уявленнями 

осіб про якості свого ідеалу та про свої реальні якості. 

Локус суб’єктивного контролю переважно екстернальний 

(p≤0,05). Цих осіб відрізняють виражені (14,8±2,12 бали) 

акцентуації характеру (за збудливістю, циклотимністю, 

застряванням) (φ=1,64; р≤0,05). Рівень агресивності 

досліджуваних підвищений (1,27±0,4 бали). У ситуації 

фрустрації спрямованість реакцій представлена як 

екстрапунітивними, так і інтрапунітивними реакціями 

(Е≥І>М) переважно з фіксацією на перешкоді 

У статті наведено результати дослідження впливу складових особистісного потенціалу особистості на 

успішність її антиципації. Визначено рівні особистісного потенціалу в процесі антиципування особистості. 
Встановлене співвідношення між рівнем особистісного потенціалу та ступенем антиципації досліджуваних: 

переважна більшість досліджуваних з високим ступенем здатності до антиципації мають високий рівень 

особистісного потенціалу і не потребують спеціальної корекційної роботи; найбільша кількість 
досліджуваних з частковим ступенем здатності до антиципації мають середній рівень особистісного 

потенціалу, підвищення якого на більш високий рівень надасть можливість розвитку їх здатності  до 

антиципування в ситуації життєвих змін; більшість досліджуваних з дезадаптивним та з деструктивним 
ступенями здатності до антиципації мають, відповідно, низький та дуже низький рівень особистісного 

потенціалу. Зазначені особи потребують застосування заходів психотерапевтичного впливу. 

Ключові слова: особистість, особистісний потенціал, антиципація. 
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(OD>NP>ED) (p≤0,01). Зниженими є коефіцієнт 

адаптації на рівні 42±3,3% (при нормі ≥60%). Середній 

показник індикатору антиципації(1,01±0,5 балів) вказує 

на середню фрустраційну напруженість та вищу за 
середню емоційну стійкість (p<0,01). Дані функціонування 

мотиваційно-ціннісної сфери виявили середній рівень 

(42,6±1,5) дезінтеграції між цінністю та доступністю в 

різних життєвих сферах, що вказує: бажання 

переважають над можливостями їх реалізації. Низькими 

є показники мотивації досягнення (7±1 бали) (р≤0,05). 

Соціальна мережа підтримки виявилася обмеженою з 

низьким рівнем емоційної підтримки (φ=1,54; р≤0,05).  

Особи (29,1%) з низьким рівнем особистісного 

потенціалу мають неадекватну та нестійку самооцінку, 

що змінюється за найменших впливів та нечітке, 

недиференційоване уявлення про своє ідеальне Я та Я 

реальне (r=0,37; p≤0,05). Переважає екстернальний 

локус контролю (p≤0,01). Досліджуваних з низьким 

рівнем особистісного потенціалу відрізняють виражені 

акцентуації характеру (20±2 бали) та наявність 

психопатій (φ=1,57; р≤0,05). Вищий за середній рівень 

агресивності (1,79±0,6 балів) вказує на нестриманість у 

поведінці, низький контроль агресивних тенденцій. У 

ситуації фрустрації переважають екстрапунітивні реакції 

(Е>М>І) з фіксацією на перешкоді та самозахисні 

(OD>ED>NP) (p≤0,05). У досліджуваних майже вдвічі 

знижений коефіцієнт адаптації CGR – на рівні 30±4,9% 

(φ=2,14; р≤0,01). У цих осіб вища за середню 

фрустраційна напруга та низька емоційна стійкість, що 

впливає на низький індикатор ефективності їх адаптації 

(2,02±0,45 балів) (p<0,01). Дані змістовного аспекту 

мотивації вказують на стан фрустрації і наявність 

значних труднощів у досягненні ціннісних об’єктів. 

Значно підвищений (54,4±1,3) коефіцієнт дезінтеграції в 

мотиваційно-ціннісній сфері (р≤0,05). Дані динамічного 

аспекту мотивації вказують на перевагу уникаючої 

мотивації натомість мотивації досягнення (р≤0,01). 

Відзначаються порушення міжособистісних стосунків, 

значно обмежена соціальна мережа підтримки. Наявний 

дефіцит близьких довірливих зв’язків, низький рівень 

емоційної підтримки та соціальної інтеграції (φ=1,51; 

р≤0,05). 

Досліджувані (12,9%) з дуже низьким особистісним 

потенціалом мають неадекватну та нестійку самооцінку 

(r=0,32; p≤0,05). Їх відрізняє екстернальний локус 

суб’єктивного контролю (φ=2,09; р≤0,01). Виражені 

мозаїчні акцентуації характеру та психопатії  

проявляються в стійкій дезадаптивній поведінці. 

Високий рівень агресивності (2,76±0,3) свідчить про 

емоційну нестабільність, конфліктність. У ситуації 

фрустрації переважають екстрапунітивні реакції 

(Е>М>І) (переважно з фіксацією на самозахисті – 

ED>OD>NP) за рахунок значного зниження 

інтрапунітивних реакцій (p≤0,05). Суттєве зниження 

коефіцієнта адаптації (22±3,9%) вказує на низький 

рівень адаптивних можливостей і несприятливий 

прогноз антиципування досліджуваних (φ=2,28; р≤0,01). 

Переважає висока фрустраційна напруга та низька 

емоційна стійкість, співвідношення яких визначає 

низький індикатор антиципації (3,25±0,25 балів) 

(p<0,01). Показники функціонування мотиваційно-

ціннісної сфери (індекс розходження між цінністю та 

доступністю – 66,3±2,1) вказують на стійкий, глибокий 

внутрішній конфлікт (при Ц>Д); або стан внутрішнього 

вакууму, внутрішньої спустошеності, зниження потягів 

до діяльності при Д>Ц. При заниженій мотивації 

досягнення – високі (7±3 бали) показники мотивації 

запобігання невдач. У досліджуваних виражені 

порушення соціальної інтеграції, майже відсутня 

соціальна підтримка (як емоційна, так і 

інструментальна) (φ=1,56; р≤0,05). 

Висновки. Отримані дані підтверджують певне 

співвідношення між рівнем особистісного потенціалу та 

ступенем антиципації досліджуваних: переважна 

більшість досліджуваних з високим ступенем здатності 

до антиципації мають високий рівень особистісного 

потенціалу і не потребують спеціальної корекційної 

роботи; найбільша кількість досліджуваних з частковим 

ступенем здатності до антиципації мають середній 

рівень особистісного потенціалу, підвищення якого на 

більш високий рівень надасть можливість розвитку їх 

здатності  до антиципування в ситуації життєвих змін; 

більшість досліджуваних з дезадаптивним та з 

деструктивним ступенями здатності до антиципації 

мають, відповідно, низький та дуже низький рівень 

особистісного потенціалу. Зазначені особи потребують  

застосування заходів психотерапевтичного впливу. 
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PERSONAL POTENTIAL AS A PRINCIPLE OF SUCCESS OF ANTI-PERSONALITY ANTICIPATION 

The article presents the results of the study of the influence of the components of the personal potential of the individual on 

the success of its anticipation. Levels of personal potential in the process of personality anticyclization are determined. The 

correlation between the level of personal potential and the degree of anticipation of the subjects is established: the vast 

majority of subjects with a high degree of anticipation have a high level of personal potential and do not need special 

correctional work; the largest number of subjects with a partial degree of ability to anticipate have an average level of 

personal potential, which increase to a higher level will enable the development of their ability to anticipate in a situation of 

life changes; the majority of those with deadaptive and destructive degrees of anticipation have, respectively, a low and very 

low level of personality potential. The abovementioned persons need to apply measures of psychotherapeutic influence. 

Key words: personality, personal potential, anticipation. 
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Постановка проблеми. У зв'язку з підвищенням 

рівня конкуренції в змагальній діяльності борців, багато 

фахівців (А.А. Аліханов (1986) P.A. Пілоян (1999), 

A.B. Родіонов (2004), С.Н. Платонов (2005), Л.С. Дворкін 

(2008, 2012, 2015)) відзначають, що у сучасному спорті 

вищих досягнень неможливо досягти високих спортивних 

результатів лише за рахунок зростання об'єму і 

інтенсивності тренувальних навантажень, і надають все 

зростаюче значення психологічного супроводу при 

підготовці висококваліфікованих борців вільного та 

греко-римського стилю. 

Отже, особливої актуальності набуває пошук нових 

резервів подальшого підвищення спортивної майстерності і 

результативності виступів борців. Таким резервом, на 

наш погляд, може стати врахування індивідуальних 

властивостей психіки борців вільного та греко-

римського стилю, особливо в підготовці до змагань.  

Вищі досягнення у спортивній боротьбі 

обумовлюють розвиток та формування спортивно-

значущих якостей, тобто психологічних властивостей 

борця, які забезпечують його стійкість до впливу певних 

несприятливих факторів змагальної діяльності, 

зумовлюючи безпомилковість в досягненні спортивної 

результативності і, як наслідок, надійності у виступах.  

Аналіз останніх досліджень. Проблема надійності 

(безпомилковості) виконання завдань спеціалістів 

екстремального профілю, до яких відноситься спорт 

вищих досягнень, має достатньо розроблені теоретичні 

основи та практичні результати, завдяки дослідженням 
В.А.Бодрова, Г.М.Зараковського, Є.О.Клімова, М.А.Котіка, 
М.С.Корольчука, Д.В.Лєбєдєва, Б.Ф.Ломова, О.Р.Малхазова, 

В.Д. Небиліцина, К.К. Платонова, В.А. Пономаренка, 

Г.В. Суходольского [2], а також зарубіжних авторів 

J.W. Altman, J. Reason тощо, але все ж її не можна 

вважати вирішеною.  

Проблема поліпшення процесу психологічної 

підготовки спортсменів до змагань неодноразово 

підкреслювалася науковими дослідженнями І.А.Григорьянца 

(2001, 2006), С.М. Гордона (2004), А.Ц. Пуні (2008), 

П.А. Рудика (2009), А.Б. Ільїна (2009) та ін, однак 

конкретних робіт з підготовки борців з урахуванням 

індивідуальних властивостей психіки спортсменів, 

зокрема борців греко-римського стилю, не зустрічається. 

Вивчення науково-практичних основ забезпечення 

ефективності змагальної діяльності спортсменів у різних 

видах спорту, в тому числі борців вільного та греко-

римського стилю на етапах спортивного вдосконалення 

показало, що серед найбільш значущих факторів 

провідне місце займає психологічна підготовка до 

змагань (Р.Д. Бабушкін, 1996; П.В. Бундзен, 2000; 

В.М. Ігуменов, О.Б. Малков, A.B. Диваков, 2000; 

В.М. Ігуменів, 2001; В.М. Ігуменів, О.Б. Малков, 

A.B. Шевцов, 2001; О.Б. Малков, А.Ф. Шаріпов, 2001; 

А.Н. Блеер, В.О. Шиян, 2002; A.A. Карелін, 2002; 

A.C. Кузнецов, 2002; A.A. Новіков, 2003; К.П. Жаров, 

2006; Е.П. Ільїн, 2009).  

Метою статті є висвітлення психологічних 

досліджень на предмет виявлення основних стрес-

факторів, що детермінують помилкові дії у спортсменів 

вільного та греко-римського стилю.  

Виклад основного матеріалу. Як показали 

дослідження, у спортивній боротьбі всі помилкові дії 

можуть виникати при попередньому негативному 

досвіді виступу на змаганнях або ж відсутності виступів 

високого рівня. В залежності від індивідуально-

психологічних характеристик спортсмена, від його 

досвіду й спортивної кваліфікації, умов змагань, 

взаємовідносин із командою, тренером та сім’єю рівні 

змагальні умови по різному впливають на спортсменів. 

Тому і психологічні детермінанти помилкових дій у 

спортсменів будуть різнитися.  
Однією з небагатьох, по суті психологічних, є 

класифікація помилок фахівця за ступенем їх навмисності, 

запропонована М.А.Котіком [2]. У самому загальному 

У своїй статті автори проаналізували основні існуючі концептуальні підходи щодо визначення понять 

безпомилковості (надійності) у спортивній діяльності. Висвітлили психологічні дослідження на предмет 

виявлення основних стрес-факторів. Визначили оцінки психічних актуальних станів у період відсутності 

змагань (міжсезоння) й безпосередньо перед змаганнями, а також вивчені фактори, що впливають на 

психічний стан, для кожної із груп досліджуваних спортсменів. Довели за допомогою 

психологіагностичного дослідження, що стрес-фактори змагальної діяльності є детермінантами 

помилкових дій у спортивній боротьбі (вільній та греко-римській). 

Ключові слова: стрес-фактори, помилкові дії, психологічна надійність, спортивна боротьба, критерії 

типових помилок, детермінанти. 
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плані автором виділяються дві групи помилок – навмисні 

й ненавмисні, а в кожній із груп – окремі їхні різновиди.  

Помилки, що здійснюються ненавмисно, зумовлені 

наступними причинами:  
1) зовнішніми – через недоліки спортивного середовища, 

умов й організації діяльності (тривалий переїзд до місця 

змагань, невдала акліматизація, суб’єктивне суддівство, 

вплив вболівальників, умови організації змагань, 

екіпіровка тощо);  

2) внутрішніми – через вади власних можливостей 

(спортивно-професійна непридатність, недостатня 

підготовленість, порушення функціонального стану й 

психічних процесів), через невикористання власних 

можливостей (недооцінка значущості змагань, втрата 

віри у свої можливості, мотивації тощо).  

З проведеного аналізу існуючих на сьогодні у 

психологічній науці підходів щодо розгляду даного 

питання ми не знайшли інших досліджень, окрім 

дослідження М.А. Котіка [2], який і виділив декілька 

причин виникнення навмисних (свідомо чинених) 

помилок, деякі з них можна віднести до категорії 

спортсменів-борців, а саме:  

1) під впливом внутрішніх конфліктів – наприклад, 

між вигодою або зручністю й безпекою («зіркова 

хвороба», непрофесіоналізм);  

2) у пошуках інтересу на змаганнях (наприклад, 

навмисне ускладнення поточних завдань висококвалі-
фікованим спортсменом для професійного самоствердження 

й відходу від звичних, освоєних прийомів їхнього 

вирішення); 

3) для покарання кривдника (наприклад, навмисний 

вчинок з несприятливим результатом для «покарання» 

тренера або членів команди);  

4) у порятунок – порушення правил безпеки для 

запобігання більш серйозному порушенню. 

У нашому дослідженні взяли участь спортсмени 

вільної та греко-римської боротьби віком 17-30 років 

(спортсмени Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Комплексної 

дитячо-юнацької спортивної школи №1 (м. Харків), 

Дитячо-юнацької спортивної школи ВО «Комунар» 

(Харківська область), Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи №7 (м. Харків)), що мають спортивну 

кваліфікацію, майстер спорту України, кандидат у 

майстри спорту та I та ІІ дорослий розряди ‒ 54 особи. 

Усіх спортсменів ми розділили на 2-і групи за 

принципом досвіду та спортивної кваліфікації.  

Таким чином, до 1-ї групи увійшли 25 осіб, віком від 

17 до 30 років, що мають досвід виступів на змаганнях 

міжнародного та національного рівнів більше, ніж 3-и 

роки та мають спортивний розряд зі спортивної 

боротьби: майстер спорту України та кандидат у 

майстри спорту. 

До 2-ї групи увійшли 29 осіб, віком від 17 до 20 років, 

що мають досвід виступів на змаганнях національного 

рівня менше, ніж 3-и роки та мають І-й розряд та ІІ-й 

розряд зі спортивної боротьби. Насамперед ми 

спробували визначити кількість та причини помилок, що 

допускають спортсмени-борці під час виконання 

змагальної сутички (2 періоди по 3 хвилини з 30-ти 

секундною перервою між ними).  

Всі типові помилки борців ми класифікували за 

наступними критеріями:  

1.Технічний критерій: 

– атакуючі дії з дистанції та із захватів; 

– захисні та контрзахисні дії; 

2.Тактичний критерій: 

– невірний вибір стилю ведення боротьби у 

співвідношенні до суперника (робота 1-м або 2-м 

номером); 

– невірне застосування технічного арсеналу відносно 

рівня та стилю суперника;  

3.Фізичний критерій: 

– невірне використання фізичних якостей; 

– прорахунок у фізичній витривалості протягом 

спортивної сутички; 

4.Психологічний критерій: 

– недостатній рівень мотивації перед сутичкою або 

падіння мотивації під час сутички; 

– недооцінка можливостей суперника. 

Далі ефективність (безпомилковість) діяльності 

спортсмена-борця ми визначали відношенням числа 

критеріїв, виконаних вірно до числа критеріїв виконаних 

не вірно, й зовсім не виконаних з множенням на 10. 

Загальне число основних технічних дій – 8.  

Отже, згідно розрахунків, показники від 0 до 2 – 

високий рівень безпомилковості, від 3 до 5 – середній, 

від 6 до 8 – низький рівень (максимальне число 

допущення помилковий дій, що впливають на 

змагальний результат). Далі розраховувався коефіцієнт 

безпомилковості виконання критерія під час змагальної 

сутички  Х  (середнє значення у групі) за формулою: 

  
 

 
 

де,   ‒ коефіцієнт безпомилковості виконання 

критерія під час змагальної сутички; 

Σ ‒ сума балів; N ‒ кількість спортсменів. 

Проведений розрахунок t-критерій Ст’юдента 

дозволив констатувати, що отримане емпіричне 

значення tЭмп = 12.7 та знаходиться в зоні значення. А це 

означає, що достовірність даних підтверджується. Тобто 

спортсмени 1-ї групи допустили меншу кількість 

помилок у порівнянні зі спортсменами 2-ї групи.  

Також за оцінкою експертів був виділений ступінь 

помилок, який можна віднести до ненавмисних помилок у 

обох групах. У 1-й групі переважна більшість спортсменів 

допустила помилки через зовнішні причини (тривалий 

переїзд до місця змагань, невдала акліматизація, 

суб’єктивне суддівство, вплив вболівальників, умови 

організації змагань, екіпіровка тощо). 

У 2-й групі помилки були зумовлені внутрішніми 

причинами (недостатня підготовленість, порушення 

функціонального стану й психічних процесів), 

недооцінка значущості змагань, зневіра у власні 

можливості, недостатня вмотивованість тощо). 

Результати представлені у таблиці 1. 

Відомо, що змагання для спортсмена являються 

екстремальною ситуацією. Особливо це стосується 

спортивної боротьби, де спортсмену необхідно швидко 

та складно-координовано рухатися в умовах фізичної та 
психологічної протидії суперника. Задля визначення 

психологічних детермінант, які могли б призвести до 
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допущення помилок під час виконання тактико-технічних, 

фізичних та психологічних критеріїв борцями ми 
спробували виявити основні стрес-фактори, що впливають 

на спортсмена під час змагань.   

У проведеному нами психодіагностичному дослідженні 
були визначені оцінки психічних актуальних станів у 

період відсутності змагань (міжсезоння) й безпосередньо 

перед змаганнями, а також вивчені фактори, що впливають 
на психічний стан, для кожної із груп досліджуваних 

спортсменів.  
Для більш детального дослідження стрес-факторів, 

характерних для спортсменів різних класифікаційних груп, 

залежно від їх рівня кваліфікації та домінуючого характеру 
фізичних навантажень, ми диференціювали стрес-фактори 

за двома напрямами. 

Таблиця 1. 
Відмінності у допущенні помилкових дій під час 

змагань зі спортивної боротьби 

Кількість 

чол. 

Показник помилок 
Відхилення від 

середнього 

1-а група  2-а група 1-а група  2-а група 

1 1  6  -0.96  0.14  

2 1  5  -0.96  -0.86  

3 2  4  0.04  -1.86  

4 3  7  1.04  1.14  

5 1  4  -0.96  -1.86  

6 2  6  0.04  0.14  

7 4  5  2.04  -0.86  

8 2  7  0.04  1.14  

9 3  5  1.04  -0.86  

10 2  6  0.04  0.14  

11 2  7  0.04  1.14  

12 2  4  0.04  -1.86  

13 1  6  -0.96  0.14  

14 1  6  -0.96  0.14  

15 1  8  -0.96  2.14  

16 1  6  -0.96  0.14  

17 3  7  1.04  1.14  

18 2  4  0.04  -1.86  

19 3  6  1.04  0.14  

20 2  5  0.04  -0.86  

21 0  7  -1.96  1.14  

22 2  6  0.04  0.14  

23 3  5  1.04  -0.86  

24 2  6  0.04  0.14  

25 4  7  2.04  1.14  

26 1  8  -0.96  2.14  

27   8    2.14  

28   4    -1.86  

29   5    -0.86  

Суми: 51 170 0.04 0.06 

Середнє: 1.96 5.86   

tЭмп = 12.7  
 

По-перше, розподіл здійснювався за часом актуальної 

дії стрес-факторів, тобто з актуальною дією ще до 

початку змагань та актуальною дією безпосередньо під 

час змагань. 
Авторами такого підходу є А.В.Родіонов та В.Ф.Сопов 

[4]. Проте серед запропонованих факторів є такі, що, на 
нашу думку, потребують більш глибокого наукового 

вивчення, а саме, «больовий фінішний синдром» та «страх 

смерті», тому ми обмежилися лише частиною їх розробок. 
По-друге, диференціація факторів відбувалась залежно 

від місця локалізації джерела або причини стресу. В цьому 

випадку ми поділили всю сукупність стрес-факторів на 
категорії зовнішніх та внутрішніх причин. 

Експериментальна реєстрація оцінки дії стрес-факторів 

проводилась з допомогою «стрес-симптом-тесту» 
Р. Фрестера. Перелік стресових ситуацій становить 21 

фактор, які, за даними автора, є найбільш поширеними 

джерелами змагального стресу в спортивній діяльності. 
Отримані дані говорять про відмінність виразності 

стрес-факторів у групах досліджуваних. Тобто для 1-ї групи 
стрес-факторами явились ті, що відносяться до зовнішніх 

умов впливу. Результати груп спортсменів наведені нижче 

у таблиці 2. 
Стосовно 2-ї групи, то для її представників більш 

характерними є стрес-факторами, що відносяться до 

внутрішніх умов впливу. Результати груп спортсменів 
наведені нижче у таблиці 3. 

Спираючись на теорії багатьох авторів [1;3;4], а також 
на думку експертів такі результати пояснюються тим, що 

спортсмени 1-ї групи мають великий досвід та високу 

кваліфікацію, а відповідно самоідентифікація та 
відношення до них соціуму завищені, тобто від них 

чекають вже високих результатів й низький результат на 
змаганнях вони сприйматимуть як внутрішню 

невідповідність. Також важливим чинником для цієї групи 

являється якість організації умов змагань. Наприклад, 
спортсменам високого рівня необхідні умови об’єктивного 

суддівства, тренерської підтримки при секундуванні, перед 

стартом можливість для налаштування на сутичку, 
можливість використовувати захисну медичну екіпіровку 

(тейпи) тощо. 
Будь-яка невідповідність цих умов неодмінно 

призводять до внутрішнього дискомфорту і, як наслідок, до 

помилкових дій. 

Таблиця 2. 
Стрес-фактори, джерелом яких є зовнішні умови 

№ Стрес-фактор 

Середній бал 

(M±m) 

1-ша 

група 

2-га 

група 

1 Конфлікт із тренером , товаришами по 

команді або в сім'ї 

8 6 

2 Необ'єктивне суддівство 8 4 

3 Відстрочка старту, початку змагань 6 7 

4 Положення фаворита перед 

змаганнями 

7 5 

5 Докори тренера, товаришів під час 

виступу 

8 6 

6 Погане матеріальне оснащення змагань 6 5 

7 Значна перевага суперника 6 5 

8 Несподівано високі результати 

суперника 

7 6 

9 Незнайомий суперник, відсутність 

відомостей про нього  

6 5 

10 Завищені вимоги тренера 7 5 

11 Тривалий переїзд до місця змагання 6 6 

12 Зорові, акустичні й тактильні 

подразники 

6 6 

13 Попередні поразки від майбутнього 

супротивника 

5 5 

14 Негативні реакції глядачів 5 6 

Всього 12,21 5,5 
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Для 2-ї групи досліджуваних спортсменів, основними 

стрес-факторами яких явились внутрішні причини, 

можна знайти наступні пояснення: по-перше, відомо, що 

добра фізична підготовленість позитивно впливає на 

передстартовий психічний стан спортсмена, сприяє його 

оптимізації (що не можна сказати про представників 2-ї 

групи, які були фізично підготовлені не дуже добре). 

По-друге, відсутність необхідного досвіду виступів 

сприяє розвитку невпевненості у своїх силах та 

невизначеності майбутнього. По-третє, спортсмени, що 

входять до цієї групи, знаходяться у стані формування 

мотивації й вплив сукупності різних чинників може 

знижувати її рівень. Й, як наслідок, спортсмен не 

прикладає максимум зусиль для високого результату. 

Таблиця 3. 

Стрес-фактори, джерелом яких є зовнішні умови 

№ Стрес-фактор 

Середній бал 

(M±m) 

1-ша 

група 

2-га 

група 

1 Погане самопочуття відносно фізичного 

стану 

5 8 

2 Надмірна напруженість на старті 4 6 

3 Підвищене хвилювання, поганий сон за 

день або кілька днів до змагання 

5 8 

4 Попередня невдача на змаганні 6 5 

5 Постійно переслідуюча думка про 
необхідність успішно виконати 

поставлені завдання 

6 4 

Всього 5,2 6,2 
 

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного 

дослідження помилкових дій та дії стрес-факторів в 

умовах змагань зі спортивної боротьби (на прикладі 

змагальної сутички з вільної та греко-римської 

боротьби) ми отримали наступні результати:  

 спортсмени 1-ї групи допустили меншу кількість 

помилок у порівнянні зі спортсменами 2-ї групи. У 1-й 

групі переважна більшість спортсменів допустила 

помилки через зовнішні причини, а в 2-й групі помилки 

були зумовлені внутрішніми причинами; 

 доведена відмінність виразності стрес-факторів у 

групах досліджуваних. Для 1-ї групи стрес-факторами 

були ті, що відносяться до зовнішніх умов впливу. Для 

2-ї групи були стрес-фактори, джерелом яких є 

внутрішні умови.  

Отже можна зробити висновок, на борців різного 

рівня спортивної кваліфікації під час змагань впливають 

дії різних стрес-факторів, у результаті чого вони 

допускають помилки. А тому можна констатувати, що 

стрес-фактори змагальної діяльності є детермінантами 

помилкових дій у спортивній боротьбі.  

Перспективами подальшого дослідження є 

визначення кореляційних зв'язків між індивідуально-

типологічними характеристиками борців та спортивно-

значущими якостями, а також розробка формули щодо 

визначення коєфіцієнта вірогідності допущення 

помилкових дій спортсменами. 
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Постановка проблеми. Демократизація освітньої 

сфери, її гуманізація та гуманітаризація є неможливою 

без розв’язання проблеми гендерного розвитку 
особистості. Вирішення гендерних проблем особистісного 

розвитку є важливими для змісту освіти та виховання, 

основним завданням яких є формування гармонійно 

розвиненої особистості з позитивною “Я-концепцією”. 

Нагадаємо, що в структурі «Я-концепції» виокремлено 

три компоненти: 1) когнітивний – реальні, ідеальні та 

дзеркальні уявлення особистості про власне «Я» 

(фізичні, емоційні, соціальні, інтелектуальні та ін.); 

2) емоційно-оцінний  –  самооцінка, самоставлення, 
самоповага чи самозневага; 3) поведінковий – самоконтроль 

особистості.  

Серед особистісних утворень, що обумовлюють 

поведінкові та індивідуально-психологічні особливості 

людини, її взаємини з оточуючими ключове значення 

належить самооцінці. Формуючись в процесі всієї 

життєдіяльності особистості, самооцінка, у свою чергу, 

виконує важливу функцію в її розвитку, виступає 

регулятором різних видів діяльності та поведінки 

людини. Від самооцінки дитини залежить характер 

спілкування, відносини з іншими людьми, успішність її 

діяльності, подальший розвиток особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Досліджуючи зміст самооцінки учнів початкових класів 

в учбовій діяльності, А.В. Захарова і Т.Ю. Андрущенко 

розкривають її динамічну характеристику. Вчені 

зазначили, що в учнів першого і другого класів зміст 

самооцінки визначається учбовою діяльністю. До змісту 

самооцінки належать такі особистісні якості, що є 

найбільш важливими для дитини на певному проміжку 

часу. В процесі виконання учбової діяльності школяр 

усвідомлює себе її суб’єктом, засвоює дії контролю та 

оцінки, які спочатку спрямовані на навчальні завдання 

та дії, а згодом – на власні особистісні якості та 

поведінку [7]. 

Водночас науковці зауважують, що молодшим 

школярам важко бути об’єктами і суб’єктами 

оцінювання, тому вміння оцінювати оточуючих людей 

з’являється швидше у порівнянні із здатністю до 

самооцінювання [3;5;11]. 

На думку вчених (Л.І. Божович, Д.Б. Ельконін, 

О.М. Леонтьєв, Н.Г. Морозова, О.В. Скрипченко та ін.), 

з віком в учнів початкових класів розвиваються такі 

характеристики самооцінки, як критичність і 

самостійність. У порівнянні з першокласниками, які 

лише позитивно оцінюють результати власної учбової та 

поведінкової діяльності, об’єктами самооцінювання 

другокласників є успішні й неуспішні результати учіння, 

добрі та погані вчинки [10;13;14]. 

Поява критичності зумовлює зростання самостійності 

під час самооцінювання. На відміну від першокласників, 

самооцінка яких визначається оцінками їх результатів 

учіння з боку вчителя, друго- та третьокласники спершу 

оцінюють себе за вимогами вчителя, а згодом 

розпочинають оцінювати себе самостійно. Водночас 

З.С. Карпенко зауважує, що з подорослішанням дитини 

зростає її вміння адекватного самооцінювання. Вчена 

експериментально з’ясувала, що в учнів перших-

четвертих класів зустрічаються всі види самооцінок за 

параметром «адекватність». Важливим є висновок 

дослідниці про те, що стійкою заниженою самооцінкою 

вирізняється найменша кількість школярів, що, в свою 

чергу, виступає свідченням альтернативного характеру 

самооцінки в учнів початкових класів [8]. 

Важливими є висновки А.Д. Андрєєвої щодо вікової 

динаміки самооцінки учнів початкових класів. Так, у 

другокласників переважає занижена самооцінка, що 

зумовлена потребою учнів в оцінюванні результатів 

своїх учбових дій, їх порівнянні з результатами 

ровесників, необхідністю у порівнянні себе з іншими 

тощо. Дослідниця з’ясувала, що самооцінка 

третьокласників вирізняється стабільністю [1]. 

Конкретність і ситуативність самооцінки молодших 

школярів експериментально підтверджено результатами 

дослідження А.В. Захарової та Т.Ю. Андрущенко. 

Дослідниці виявили, що до закінчення початкової школи 

самооцінка стає стійкішою, перетворюючись у 

внутрішню позицію школяра, та є чинником розвитку 

певних особистісних якостей і важливим мотивом 

поведінкової діяльності дитини [7]. 

Науковці виокремлюють два провідних чинника 

розвитку самооцінки в учнів початкових класів: 

1) успішні чи неуспішні результати учбової діяльності – 

У статті представлено короткий теоретичний аналіз стану вивчення проблеми формування самооцінки 

молодших школярів у психологічній науці. Розкрито результати експериментального дослідження гендерних 

особливостей становлення основних складових емоційно-оцінкового компонента «Я-концепції», зокрема, 

характеру самооцінки учнів початкових класів. 

Ключові слова: самооцінка, гендер, гендерні особливості, емоційно-оцінковий компонент «Я-концепції», 

хлопчики, дівчатка, молодші школярі, динамічні характеристики. 
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оцінювання вчителем навчальних умінь дитини 

призводить до появи здатності оцінювати однолітків і 

себе, сприяючи становленню самооцінки; 2) оцінки у 

процесі міжособистісної взаємодії школяра – дитина 

співставляє себе з оточуючими, намагається об’єктивно 

оцінити власні інтелектуальні та фізичні якості, вчинки і 

поведінкову діяльність [4;7;12]. 

Вивченню особливостей взаємозв’язку образу «Я», 

самооцінки та ціннісних орієнтацій учнів другого класу 

в процесі розвитку їх самосвідомості присвячено 
дослідження К.О.Островської. Автором експериментально 

доведено, що характер самооцінки дитини пов’язаний з 

її уявленнями про себе. Так, другокласники, що 

виокремлюють власне «Я» за допомогою сфери 

діяльності, вирізняються завищеною самооцінкою; а 

діти, в яких уявлення про себе належать до сфери 

взаємин, мають занижену та адекватну самооцінку. 

Т.І. Юфєрєвою переконливо доведено, що самооцінка 

молодшого школяра виконує функцію регулятора його 

поведінкової діяльності, зокрема адекватна самооцінка 

призводить до появи самостійності та незалежності у 

поведінці дитини [16]. 

Мета роботи – виявлення гендерних особливостей 

становлення самооцінки дітей молодшого шкільного 

віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою 

вивчення гендерних особливостей становлення 

самооцінки дітей молодшого шкільного віку нами було 

використано метод порівняльного аналізу становлення 

самооцінки в хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного 

віку. Основними параметрами у виборі методик 

дослідження виступили: висока валідність і надійність, 

відповідність меті та завданням дослідження, віковим 

характеристикам молодших школярів. 

У даному експерименті взяли участь 296 школярів, 

віком від 6 до 10 років (148 хлопчиків і 148 дівчаток). 

Рівень загальної самооцінки учнів початкових класів 

визначався за допомогою опитувальника Г.Н.Казанцевої 

[15]. Кожному школяреві пропонувалося вибрати один з 

варіантів («Так», «Ні» чи «Не знаю») у відповідь на 

кожне із двадцяти запропонованих тверджень. У процесі 

обробки отриманих результатів було підраховано 

кількість позитивних відповідей на твердження з 

парними номерами і кількість негативних відповідей на 

твердження з непарними номерами. Число, яке 

вказувало на характер загальної самооцінки, є різницею 

між кількістю позитивних і негативних відповідей. 

За допомогою проективної методики «Символічні 

завдання на виявлення різних характеристик Я-образу» 

[6;9] з’ясовувалися особливості самооцінки, сили 

власного «Я», соціальні характеристики, егоцентризм та 

ідентифікація. Учням було запропоновано заповнити 

бланки згідно з інструкціями до кожного завдання. 

Інтерпретація отриманих результатів здійснювалася за 

такими принципами: фізична дистанція між кружечками, 

у яких індивід позначає себе та значущих інших людей, 

інтерпретується як психологічна дистанція; позначення 

власного «Я» у кружечку, що розміщений лівіше у 

порівнянні з кружечками, в яких позначено значущих 

інших, є свідченням власної цінності, яку переживає 

індивід; позначення свого «Я» у кружечку, який 

знаходиться вище від кружечків, у яких індивід 

позначив значущих інших, вказує на «силу» «Я»; 

позначення власного «Я» всередині фігури, яка 

складається з кружечків, у яких позначено інших людей, 

інтерпретується як переживання залежності, належність 

до соціуму, позначення свого «Я» за межами фігури – 

незалежність «Я». Зауважимо, що результати цієї 

методики щодо соціальних характеристик і сили 

власного «Я» ми відноситимемо до когнітивного 

компоненту «Я-концепції», щодо самооцінки та її 

співвідношення із силою «Я» – до емоційно-оцінного 

компоненту «Я-концепції», а дані щодо егоцентризму та 

ідентифікації – до психологічних механізмів «Я-

концепції». 

Характер самооцінки молодших школярів щодо 

певних якостей, які перераховано нижче, вивчався за 

допомогою методики Т.В.Дембо – С.Я.Рубінштейн [15] 

у модифікації Ю.О. Бабаян [2]. 

Школярам було роздано картки, на яких було 

зображено сім вертикальних ліній довжиною 100 мм, 

кожна з яких відповідає таким характеристикам: розуму, 

старанності, самостійності, відповідальності, складності 

учіння, везінню та наполегливості. Знизу на лінії 

позначено точку, вгорі – прапорець (див. Додаток В). 

Учням було запропоновано оцінити себе за кожною з 

семи якостей згідно з інструкцією: «На малюнку 

зображені лінії, нижня межа яких позначена точками, а 

верхня – прапорцями. Кожна лінія має свою назву. 

Подивіться на першу лінію. Внизу напис «Везіння». 

Уявіть собі, що уздовж цієї лінії розташовані Ваші 

ровесники. Зверху – тільки ті діти, яким завжди щастить. 

Трохи нижче – діти, яким щастить дуже часто. У самому 

низу – ті діти, яким майже ніколи не щастить, і вони 

постійно потрапляють у неприємні ситуації. Позначте 

хрестиком на цій лінії, де, на Вашу думку, знаходитесь 

Ви. А потім – на другій лінії і т. д.». Методику було 

проведено в невеликих групах (по 7 школярів). 

Отримані дані опрацьовувалися та інтерпретувалися 

таким чином. 1 мм лінії відповідає 1 балу самооцінки. 

Вимірювання проводилося від нижньої точки на лінії до 

хрестика, який позначила дитина. Довжина лінії – 75-

100 мм, тобто 75-100 балів вказує на завищений 

характер самооцінки, нечутливість до власних помилок і 

неуспіхів, невміння правильно себе оцінити. Лінія 

довжиною 60-74 мм, тобто 60-74 бали, є свідченням 

адекватної («високої») самооцінки. Довжина лінії 45–59 

мм, тобто 45–59 балів, вказує на наявність адекватної 

(«середньої») самооцінки. Довжина лінії, менша ніж 45 

мм, тобто менше ніж 45 балів, відповідає заниженій 

самооцінці. 

Опитувальник Г.Н. Казанцевої дозволив зафіксувати 

гендерні особливості загальної самооцінки в учнів 1-4-х 

класів. Для унаочнення і проведення аналізу одержаних 

даних їх подано до табл. 1. 
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Таблиця 1. 

Загальна самооцінка дівчаток і хлопчиків молодшого шкільного віку (дані у %), n=296 

Характер 

самооцінки 

Класи 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка 

Занижена 16,67 16,67 18,92 13,51 13,51 8,11 7,89 10,53 

Адекватна 80,56 83,33 78,38 83,79 70,27 86,49 86,85 84,21 

Завищена 2,77 - 2,7 2,7 16,22 5,4 5,26 5,26 

Всього 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

З табл. 1 видно, що найбільша кількість учнів 1-4-х 

класів вирізняються адекватною самооцінкою. Так, у 1-2-

х класах помічено незначне переважання кількості 

дівчаток з адекватною самооцінкою у порівнянні з 

хлопчиками. А саме: в 1-х класах – 80,56 % хлопчиків і 

83,33 % дівчаток, у 2-х класах – 78,38 % хлопчиків і 83,79 

% дівчаток. У 3-х класах кількість хлопчиків з 

адекватною самооцінкою складає 70,27 %, що на 16,22 % 

менше у порівнянні з дівчатками (86,49 %). У 4-х класах 

виявлено протилежне до описаного вище гендерне 

співвідношення: кількість хлопчиків з адекватною 

самооцінкою становить 86,85 % і на 2,64 % перевищує 

кількість дівчаток з адекватною самооцінкою. 

У порівнянні із завищеною занижена самооцінка 

зустрічається в усіх досліджуваних частіше. Водночас у 

1-3-х класах кількість дівчаток з цими видами 

самооцінки є меншою (чи такою ж самою) у порівнянні з 

хлопчиками. У 1-х класах зафіксовано однакову 

кількість хлопчиків і дівчаток із заниженою 

самооцінкою – по 16,67 %. У 2-х і 3-х класах кількість 

дівчаток із заниженою самооцінкою відповідно 

становить 13,51 % і 8,11 % і менша на 5,41 % і на 5,4 % у 

порівнянні з хлопчиками. В 4-х класах помічено 

протилежне до описаного вище співвідношення: 

кількість дівчаток із заниженою самооцінкою незначною 

мірою перевищує кількість хлопчиків з цією 

самооцінкою – на 2,64 %.  

Щодо завищеної самооцінки зафіксовано такі дані: у 

2-х і 4-х класах – однакова кількість хлопчиків і дівчаток 

з цією самооцінкою: по 2,7 % і 5,26 % відповідно; у 1-х 

класах – 2,77 % хлопчиків і жодної дівчинки, а в 3-х 

класах – майже втричі більше хлопчиків (16,22 %) у 

порівнянні з дівчатками (5,4 %).  

Описані вище результати знаходять підтвердження у 

результатах досліджень особливостей розвитку 

самооцінки молодших школярів, які проводилися 

А.Д. Андрєєвою та З.С. Карпенко. Так, за висновками 

З.С.Карпенко, в учнів початкових класів є всі види 

самооцінок за параметром «адекватність» [8]. У результаті 

дослідження динамічної характеристики загальної та 

парціальної самооцінки в молодших школярів 

А.Д. Андрєєва встановила, що з віком дитини, зокрема до 

3-го класу, її самооцінка стає стабільнішою [1]. 

Результати вивчення загальної самооцінки за 

опитувальником Г.Н. Казанцевої порівнювалися з 

даними проективної методики «Символічні завдання на 

виявлення різних характеристик Я-образу». Дітям було 

запропоновано бланк, на якому в одному рядку 

зображено 8 кружечків. У цих кружечках вони 

позначали власне «Я» та значущих інших людей (друзів, 

родичів, батьків і вчителів). Інтерпретація одержаних 

результатів проводилася таким чином: чим лівіше 

розміщено кружечок, у якому школяр написав власне 

«Я», тим вищою є його самооцінка. Зокрема два крайніх 

кружечка зліва вказують на завищену самооцінку, третій 

зліва – на адекватну з тенденцією до завищеної, 

четвертий і п’ятий зліва – на адекватну, третій справа – 

на адекватну з тенденцією до заниженої, два крайніх 

кружечка справа – на занижену самооцінку.  

З метою унаочнення отримані дані подано у табл. 2. 

Таблиця 2. 

Гендерно-динамічна характеристика самооцінки молодших школярів (дані у %), n=296 

Характер 

самооцінки 

Класи 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка 

Занижена 2,77 8,33 8,11 13,52 35,14 8,11 5,26 - 

Адекватна з 

тенденцією 

до заниженої 

- 22,22 - 21,62 - 10,81 - - 

Адекватна 41,67 41,67 43,24 43,24 54,05 40,54 18,43 52,63 

Адекватна з 

тенденцією 

до завищеної 

30,56 27,78 21,62 21,62 10,81 - 5,26 7,9 

Завищена 25 - 27,03 - - 40,54 71,05 39,47 

Всього 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

З табл. 2 видно, що в 1-2-х класах найбільша 

кількість досліджуваних з адекватною самооцінкою. У 

1-х класах адекватну самооцінку виявлено в 41,67 % 

хлопчиків, а адекватну самооцінку з тенденцією до 

завищеної – в 30,56 % хлопчиків, тобто в 72,23 % 

хлопчиків загалом. Кількість дівчаток-першокласниць з 

адекватною самооцінкою загалом становить 91,67 %, що 

перевищує відповідну кількість хлопчиків на 19,44 %. 
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Зауважимо, що у порівнянні з хлопчиками в дівчаток 

більш диференційована самооцінка. Зокрема 22,22 % 

дівчаток мають адекватну самооцінку з тенденцією до 

заниженої (у хлопчиків-першокласників такої самооцінки 

не зафіксовано), а 27,78 % – адекватну самооцінку з 

тенденцією до завищеної (кількість хлопчиків з цією 

самооцінкою незначною мірою перевищує кількість 

дівчаток – на 2,78 %). 

Найменшу і найбільшу кількість досліджуваних із 

заниженою самооцінкою було виявлено з-поміж 

хлопчиків, а саме: лише в тридцять шостої частини 

першокласників (2,77 %) і майже третини 

третьокласників (35,14 %). У 2-х і 4-х класах кількість 

хлопчиків з цією самооцінкою складає 8,11 % і 5,26 %. У 

порівнянні з хлопчиками в 1-х і 2-х класах зафіксовано 

майже втричі і майже в 1,5 рази відповідно більшу 

кількість дівчаток із заниженою самооцінкою: 8,33 % і 

13,52 %. На противагу до описаного вище, у 3-х класах 

кількість дівчаток з цією самооцінкою майже в 4 рази 

менша у порівнянні з хлопчиками (8,11 %), а в 4-х 

класах дівчаток із заниженою самооцінкою не має. 

Цікавими виявилися дані щодо завищеної самооцінки. 

Найбільший кількісний показник досліджуваних з цією 

самооцінкою помічено у хлопчиків, учнів 4-х класів: 

майже дві третини – 71,05 %. Кількість дівчаток-

четвертокласниць з цією самооцінкою майже вдвічі 

менша – 39,47 %. У 3-х класах встановлено майже таку ж 

кількість дівчаток із завищеною самооцінкою – 40,54 %, 

водночас хлопчиків-третьокласників з цією самооцінкою 

не виявлено. Завищена самооцінка не сформована і в 

дівчаток – учениць 1-х і 2-х класів. У порівнянні з 

дівчатками майже четверта частина хлопчиків у 1-х і 2-х 

класах вирізняються завищеною самооцінкою – 25 % і 

27,03 % відповідно. 

На основі співвідношення даних щодо самооцінки та 

сили власного «Я» можна зробити висновок про те, що 

усі досліджувані молодші школярі з адекватною і 

завищеною самооцінкою та середньою мірою сили 

власного «Я» вирізняються позитивним самоставленням. 

Таким чином з’ясовано, що позитивним самоставленням 

вирізняється більшість учнів в усіх класах: 97,23 % 

хлопчиків і 91,67 % дівчаток у 1-х класах, 91,89 % 

хлопчиків і 86,48 % дівчаток у 2-х класах, 64,86 % 

хлопчиків і 91,89 % дівчаток у 3-х класах та 94,74 % 

хлопчиків і 100 % дівчаток у 4-х класах.  

На особливу увагу заслуговують дані про те, що 

35,14 % хлопчиків-третьокласників мають негативне 

самоставлення. Тому важливим завданням дослідження 

є з’ясування чинників такого самоставлення передусім у 

хлопчиків-учнів 3-х класів, а також у всіх досліджуваних 

з негативним самоставленням і проведення відповідної 

корекційної роботи, спрямованої на формування в них 

позитивного самоставлення. 

Отже, кількісні дані щодо адекватної самооцінки за 

опитувальником Г.Н. Казанцевої та за методикою 

«Символічні завдання на виявлення різних характеристик 

Я-образу» за більшістю показників схожі й знаходять 

підтвердження у результатах методики «Неіснуюча 

тварина». Незначні відмінності зафіксовано у показниках 

завищеної самооцінки з-поміж дівчаток у 3-х і 4-х 

класах і в показниках неадекватної (завищеної та 

заниженої) самооцінки у хлопчиків у 1-4-х класах.  

У зв’язку з виявленими відмінностями в отриманих 

кількісних даних щодо неадекватної самооцінки, 

розкриємо результати вивчення самооцінки молодших 

школярів, отримані за допомогою методики Т.В. Дембо-

С.Я. Рубінштейн у модифікації Ю.О. Бабаян. Нагадаємо 

про те, що діти оцінювали у власному «Я» такі якості, 

які характеризують їх як учнів, а саме: розум, 

старанність, самостійність, відповідальність, складність 

учіння, везіння та наполегливість. Таким чином, 

кожному школяреві потрібно було оцінити сім власних 

характеристик.  

З метою унаочнення одержаних за цією методикою 

даних і зручності проведення аналізу їх подано до табл. 3. 

Таблиця 3. 

Гендерні особливості самооцінки учнями 1-4-х класів власних характеристик школяра (дані у %), n=296 

Характер 

самооцінки 

Класи 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка 

Занижена 9,13 3,58 9,27 3,86 14,28 13,12 8,65 5,64 

Адекватна 

середня 

12,3 15,87 12,74 15,83 27,04 17 16,54 12,03 

Адекватна 

висока 

7,94 11,11 8,11 11,58 12,74 12,74 19,17 12,78 

Завищена 70,63 69,44 69,88 68,73 45,94 57,14 55,64 69,55 

Всього 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

З табл. 3 видно, що найбільша кількість усіх 

досліджуваних високо оцінюють власні учнівські якості. 

У 1-2-х класах ці показники є найвищими, а в 3-4-х 

класах – незначною мірою меншими, а саме: 70,63 % 

хлопчиків і 69,44 % дівчаток у 1-х класах, 69,88 % 

хлопчиків і 68,73 % дівчаток у 2-х класах, 45,94 % 

хлопчиків і 57,14 % дівчаток у 3-х класах та 55,64 % 

хлопчиків і 69,55 % дівчаток у 4-х класах. 

Доречно зауважити, що у 1-2-х класах значних 

гендерних відмінностей щодо завищеної самооцінки не 

виявлено, тоді як у 3-4-х класах у порівнянні з 

хлопчиками з боку дівчаток помічено значне 

переважання кількості завищених самооцінок власних 

учнівських якостей. 

Порівнюючи ці дані з результатами, отриманими за 

допомогою іншої проективної методики «Символічні 

завдання на виявлення різних характеристик Я-образу», 
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можна зробити висновок про те, що дівчатка надто 

високо оцінюють власні учнівські якості на противагу 

особистісним, тоді як більшість хлопчиків надто високо 

оцінюють учнівські та особистісні властивості. 

Проаналізуємо дані щодо заниженої самооцінки. 

Схожі гендерно-динамічні тенденції зафіксовано у 1-2-х 

класах: цією самооцінкою вирізняється майже десята 

частина хлопчиків – 9,13 % у 1-х класах і 9,27 % у 2-х 

класах та втричі менша кількість дівчаток – 3,58 % у 1-х 

класах і 3,86 % у 2-х класах. У 3-х класах виявлено 

майже однакову кількість школярів із заниженою 

самооцінкою: 14,28 % хлопчиків і 13,12 % дівчаток. У 4-

х класах кількість дівчаток з цією самооцінкою 

становить 5,64 %, що на 3,01 % менше від відповідної 

кількості хлопчиків. 

У порівнянні з хлопчиками адекватною середньою 

самооцінкою власних учнівських якостей характери-

зується більша кількість дівчаток у 1-2-х класах: 15,87 % 

першокласниць і 15,83 % другокласниць на противагу 

12,3 % хлопчиків-першокласників і 12,74 % хлопчиків-

другокласників. У 3-4-х класах кількість дівчаток з цією 

самооцінкою є меншою у порівнянні з хлопчиками: у 3-х 

класах – на 10,04 % (27,04 % хлопчиків і 17 % дівчаток), 

у 4-х класах – на 4,51 % (16,54 % хлопчиків і 12,03 % 

дівчаток).  

Схожі до описаних вище гендерно-динамічні 

співвідношення зафіксовано щодо адекватної високої 

самооцінки. У 1-2-х класах у порівнянні з хлопчиками 

переважає кількість дівчаток з цією самооцінкою: 11,11 % 

дівчаток і 7,94 % хлопчиків у 1-х класах, 11,58 % дівчаток 

і 8,11 % хлопчиків у 2-х класах. У 3-х класах однакова 

кількість хлопчиків і дівчаток з адекватною високою 

самооцінкою – по 12,74 %. У 4-х класах кількість 

хлопчиків з цією самооцінкою становить 19,17 % і 

перевищує відповідну кількість дівчаток 12,78 %. Таким 

чином, більшість дівчаток і хлопчиків надто високо 

оцінюють власні учнівські якості. 

Одержані нами дані щодо динаміки становлення 

самооцінки учнів початкових класів та її нестійкості 

знаходять підтвердження у результатах досліджень 

Т.Ю. Андрущенко, А.В. Захарової, З.С. Карпенко та 

К.О. Островської.  

Висновки. Отже, 1-2-х класах гендерних відмінностей 

у становленні самооцінки помічено значно менше у 

порівнянні з 3-4-ми класами. У значної кількості дівчаток 

зафіксовано загальну адекватну самооцінку, на противагу 

хлопчикам, більшість яких вирізняються загальною 

неадекватною самооцінкою. Зокрема хлопчики високо 

оцінюють власні учнівські та особистісні якості, 

дівчатка – лише учнівські характеристики. Самооцінка 

усіх молодших школярів загалом є нестійкою та 

ситуативною. У значної кількості учнів початкових класів 

виявлено позитивну самоповагу. 
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RESULTS OF STUDY OF GENDER FEATURES OF THE SELF-EMPLOYMENT OF YOUTH CHILDREN 

The article presents a brief theoretical analysis of the state of the study of the problem of self-assessment of junior pupils in 
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school students, are revealed. 
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Постановка проблеми. Інформаційно-технологічний 

прогрес сьогодення розвивається досить швидкими 

темпами. Людство дуже швидко звикає до нього та не 

завжди в змозі проаналізувати його за шкалою 

«екологічність-не екологічність». Фундаментальні 

зміни, що притаманні нашому часу, відбуваються у всіх 

сферах життєдіяльності особистості на паралелі з 

прогресивним розвитком новітнього інформаційно-
комунікативного інструментарію соціально-психологічного 

впливу на теренах інформаційного простору. 

Інформатизація на сучасному рівні свого становлення 

перетворилася на глобальний ресурс, засіб 

цілеспрямованого інформаційно-психологічного впливу 

на соціум тощо. Тобто, сьогодні переважна частина 

цілеспрямованого впливу на психічний стан особистості 

та соціуму здійснюється за допомогою інформаційних 

ресурсів.  

Якщо ж ми проаналізуємо останні збройні конфлікти 

в нашому суспільстві, то одними з фундаментальних 

технологій їх ведення є інструментарій інформаційно-

психологічного впливу. Ця тематика не є новою в 

наукових колах, адже велика кількість досліджень 

розкривають основні механізми інформаційно-

психологічного впливу в різноманітних сферах 

життєдіяльності людини. Проте, слід зазначити, що в 

процесі формування інформаційної революції цей 

технологічний інструментарій постійно змінюється та 

вдосконалюється в напрямку своєї цілеспрямованої 

дієвості на особистість чи суспільство в цілому. А це, в 

свою чергу, вказує на те, що постійно виникають нові 

прогалини на рівні екологічності цих новітніх 

технологій інформаційно-психологічного впливу, які 

мають неабиякий вплив на рівень забезпечення 

інформаційно-психологічної безпеки. З цього приводу 

все більше науковців звертають увагу на необхідність 

активізації досліджень у проблематиці інформаційного 

та психологічного захисту особистості, держави та 

суспільства в цілому від сучасних «неекологічних» 

технологічних систем соціально-психологічного впливу 

в інформаційному просторі. 

У науковому пошуку вітчизняних і зарубіжних 

дослідників щодо вивчення інформаційно-психологічного 

впливу можна виокремити декілька основних напрямів: 

дослідження різних аспектів такого поняття як «вплив» 

(Є. Доценко, Г. Ковальов, Ф. Зімбаодо, Д. Майєрс, 

І.Маноха, С.Мілграм, В.Резнік, О.Сидоренко, В.Татенко, 

Р. Чалдіні тощо); розкриття концептуальних, теоретичних 

і прикладних аспектів соціально-психологічного впливу 

в інформаційному просторі (Я. Андрєєва, В. Богуш, 

П. Горностай, Г. Грачов, Т. Кабаченко, М. Попов, 

Г. Почепцов, В. Хорошко, Ю.Хохлачова, Г.Чуйко тощо); 

вивчення технологічного інструментарію інформаційного 

протиборства та інформаційно-психологічної безпеки 

(В.Баришполець, І.Воробйова, М.Дзюба, В.Крисько, 
Л.Кучма, І.Замаруєва, О.Манжай, В.Носов, М.Присяжнюк, 

М.Попов, Г.Почепцов тощо). 

Мета статті – проаналізувати інформаційно-

психологічний вплив як технологічний потенціал 

сучасних інформаційних воєн 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає 

Н.Уханова, агресивність мас-медіа, досить велика 

кількість неконтрольованих чи слабо контрольованих 

контактів, утворення екологічних і демографічних криз, 

прояви тоталітарних режимів у свідомості мас, 

психологічна незахищеність людей, яка виступає 

основною першопричиною піддатливості професійному 

тиску зі сторони певних суб’єктів впливу,  нестача 

ефективних соціальних інституцій щодо забезпечення 

належного рівня інформаційно-психологічної безпеки 

тощо – всі ці чинники, в свою чергу, призвели до 

інтенсивного застосування деструктивних технологій 

соціально-психологічного впливу в інформаційному 

просторі [1, с.95]. Тобто, на суспільному рівні існує 
досить нагальна проблема – це забезпечення інформаційно-

психологічної безпеки. Інформаційно-психологічну 

безпеку визначають як стан захищеності інтересів 

особистості, держави та суспільства в цілому, за якого 

неможливо причинити шкоду духовній сфері людини, 

загальнокультурним надбанням соціуму за допомогою 

застосування деструктивних інформаційно-психологічних 

впливів [2].  

У статті розкривається проблема технологічного інструментарію цілеспрямованого інформаційно-

психологічного впливу як найнебезпечнішої зброї сьогодення з метою забезпечення інформаційно-

психологічної безпеки соціуму. Охарактеризовано основні прогалини в забезпеченні інформаційно-

психологічної безпеки.  

На підставі вивчення літературних джерел та аналітичного матеріалу запропоновано дієві заходи 

протидії сучасним технологіям цілеспрямованого інформаційно-психологічного впливу. 

Ключові слова: інформаційно-психологічний вплив, інформаційно-психологічна зброя, інформаційно-

психологічна війна, технологічний інструментарій соціально-психологічного впливу, маніпуляція, 

інформаційно-психологічна безпека. 
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Загальновідомо, що будь-яка інформаційна війна 

побудована на відповідній сукупності інформаційних 

атак. Виокремлюють декілька типів таких атак: 

соціальна інженерія, отримання віддаленого доступу до 

тієї чи іншої інформації за допомогою комп’ютерних 

вірусів, вплив на інфраструктуру відповідного 

стільникового зв’язку, маніпулятивний соціально-

психологічний вплив через ЗМІ, використання 

технологій електромагнітної зброї, відмови в 

обслуговуванні, атаки на енергетичні ресурси об’єкту 

нападу, політичний спамінг, дезорганізація систем 

управління, виведення з ладу інформаційних систем 

провайдерів тощо [3].   

На думку Г.Почепцова, інформаційна війна в наш час 

є одним найінтелектуальніших варіацій будь-якого 

протистояння з тієї причини, що об’єктом і суб’єктом 

впливу виступає саме людський розум [4, с.7]. 

Інформаційна війна – це відповідні цілеспрямовані 

впливи, які здійснюються суб’єктами інформаційного 

впливу на об’єкти цього ж впливу із застосуванням 

технологічного інструментарію інформаційної зброї для 

досягнення відповідної мети [3]. Г.Почепцов класифікує 

інформаційні війни таким чином: інформаційно-технічна 

війна – це напад на кіберресурси відповідного 

противника, в інформаційно-психологічній війні 

технології спрямовують свою увагу на прийняття 

рішення опонента та інформаційно-смислова війна – 

акцентує увагу на смислах, які можуть вплинути на 

інтерпретацію певних фактів [4, с.5]. Виокремлюють і 
більш диференційований перелік різновидів інформаційної 

війни: командно-управлінська; розвідувальна; психологічна; 

хакерська; економічна; електронна і кібервійна [5]. 

Кожна із цих форм інформаційної війни, в більшості 

випадків, переслідує, в кінцевому результаті, одну і ту ж 

саму ціль – оволодіння свідомістю окремої особистості 

чи суспільства взагалі. Тому, у цьому випадку, потрібно 

звернути увагу, в першу чергу, на дослідження такого 

різновиду інформаційної війни як інформаційно-

психологічна. Так, наприклад, Б. Кобільник і А. Гізун 

зосереджують свою увагу на тому, що сьогодні в 

загальному розумінні будь-яку інформаційну війну 

виграє той, у кого є в наявності кращі фахівці 

програмування. Але автори вказують на те, що в 

інформаційній війні, яка ведеться за психологічний стан 

суспільства, технічні засоби завжди залишаються 

засобом, а не метою. Крім того, чим більше 

інформаційна система поширюється у світі, розкидаючи 

свої мережі, тим більше вона стає технічно вразливою. 

Але не технічна поразка є метою інформаційних війн, їх 

мета – глобальний контроль над інформаційним 

простором шляхом контролю свідомості людей [6, с.28]. 

А це, в свою чергу, також доводить нам те, що саме 

інформаційно-психологічна складова інформаційного 

простору все частіше виступає домінантою у веденні 

інформаційної війни.  
Інформаційно-психологічна війна – це певна сукупність 

різноманітних форм, методів і засобів інформаційно-

психологічного впливу на людей з метою зміни в 

бажаному напрямі їх відповідних психологічних 

характеристик, групових норм і суспільної свідомості [7]. 

Інструментом ведення будь-якої інформаційно-

психологічної війни є інформаційно-психологічна зброя. 

Так, наприклад, І. Воробйова вказує на те, що 

інформаційно-психологічна зброя застосовується при 

проведенні певних інформаційно-психологічних заходів 

і операцій, що мають на меті: викривлення отриманої 

керівництвом протидіючого боку відповідної інформації 

та нав’язування йому «фейкової» інформації, що 

призводить до неправильних рішень; психологічну 

обробку соціальних груп; ідеологічні диверсії та 

дезінформацію; підтримку сприятливої громадської 

думки; організацію масових протестів під 

різноманітними помилковими гаслами в тій чи іншій 

ситуації; пропаганду та поширення неправдивих чуток 

за допомогою створення відповідних інформаційно-

психологічних потоків (марафонів) тощо [8, с.142]. 

Якщо ж ми проаналізуємо всі ці вище перераховані 

інформаційно-психологічні операції та заходи, то можна 

зробити висновок, що домінантою в їх реалізації 

виступають технології інформаційно-психологічного 

впливу. А це нам вказує на те, що враховуючи 

важливість інформаційно-психологічного фактору у 

життєдіяльності нашого суспільства, аналіз 

технологічного інструментарію цілеспрямованого 

інформаційно-психологічного впливу як «зброї 

сьогодення» з метою забезпечення інформаційно-

психологічної безпеки соціуму, є дуже нагальною 

проблемою сучасної науки. Тобто, в першу чергу, 

потрібно зосередити свою увагу на дослідженні 

інформаційно-психологічного впливу як основному 

технологічному інструментарії ведення сучасних 

інформаційно-психологічних та інформаційних воєн в 

цілому. 

На думку І.Воробйової, сьогодні можна стверджувати, 

що формуються наявні умови для виокремлення 

інформаційно-психологічної зброї у відносно самостійний 

вид сучасного озброєння через посилення інформаційно-

психологічного впливу на всіх рівнях [8, с.141].   

Інформаційний вплив – це поширення відповідних 

поглядів, ідей чи ідеології на теренах інформаційного 

простору та є засобом певної політики. Його визначають 

як цілеспрямовані, систематичні спроби формувати 

сприйняття, маніпулювати свідомістю та спрямовувати 

поведінку соціуму у відповідному напрямі [9]. Поняття 

«інформаційно-психологічний вплив» прийнято вживати 

в декількох значеннях. Перш за все, з допомогою цього 

поняття визначають будь-який цілеспрямований вплив 

на особистість, так як він спрямований на її психіку та 

проходить через неї. У цьому випадку інформаційно-

психологічний вплив спрямований на психологічний 

рівень свідомості (підсвідомості) окремої людини чи 

групи людей. Дуже часто з допомогою цього поняття 

виокремлюють цілеспрямований вплив, що орієнтований 

не тільки на розуміння, але й на емоційне сприйняття. Тут 

потрібно зазначити, що в цьому випадку інформаційно-

психологічний вплив виступає як метод маніпуляції 

людиною чи соціальною групою. На думку А. Фаріної, 
стратегія інформаційно-психологічного впливу вибирається 

в залежності від його цілей, завдань, об’єктів, наявних 

сил і засобів, а також доступності каналів доведення 

інформації. Результативність і ефективність 

цілеспрямованого впливу залежить від того, наскільки 
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правильно враховані сфери психіки, від яких залежить 

управління поведінкою людини чи групами в 

конкретних ситуаціях [10]. Як зазначає О.Потєряхін, що 

інформаційно-психологічний вплив виступає однією з 

основ інформаційно-психологічних воєн і операцій, 

наносячи, при цьому, дуже серйозну шкоду об’єкту, на 

який він спрямований [11]. 

У більшості випадків, всі процеси інформаційно-

психологічного впливу мають кінцеву мету змінити ті чи 

інші соціальні установки (мотивацію вчинків). Для цього 

застосовується відповідний набір психологічних 

прийомів, що створюють логічний контекст сприйняття, 

тобто такий контекст, за допомогою якого об’єкт 

цілеспрямованого впливу оцінює отриману інформацію 

з боку її логічного обґрунтування [10].  

В.Макаров зазначає, що інформаційно-психологічний 

вплив може здійснюватися за допомогою різноманітних 

методів та основних інструментів, що можуть вплинути 

на свідомість і підсвідомість людей: 1) власне 

психологічними методами (переконанням, навіюванням, 

інформуванням, покаранням, методом прикладу, 

заохоченням, примусу тощо); 2) психологічний вплив 

може здійснюватися із застосуванням військових засобів; 

3) для психологічного впливу може використовуватися 

система фінансових санкцій, спрямованих на економічний 

підрив потенційного противника; 4) психологічний вплив 

може реалізовуватися з допомогою суто політичних 

засобів [12, с.75].  

На нашу думку, цей перелік залежить ще й від 

ідеологічних уподобань, релігійної приналежності, 

етносу, рівня інтелекту і культури в цілому тощо. З тієї 

причини, що визначальними чинниками при розробці 

дієвих засобів інформаційно-психологічної та 

інформаційної зброї в цілому стають саме 

індивідуально-типологічні окремої особистості та 

соціуму. Так, наприклад, на думку В.Хорошко та 

Ю.Хохлачової, для того, щоб змоделювати поведінку 

людини (соціуму), необхідно володіти інформацією саме 

про її (його) індивідуальні особливості [13].  

А це, в свою чергу, вказує на те, що технології 

інформаційно-психологічного впливу потрібно 

диференціювати в залежності від індивідуально-

типологічних особливостей людей, типу суспільства, 

культури, етносу тощо. Така диференційованість 

ускладнює розробку технологічного інструментарію 

інформаційно-психологічної безпеки, але й, разом з тим, 

утруднює розробку ефективних методів і засобів 

інформаційно-психологічного впливу. У цьому напрямі 

суспільство потребує створення соціальних інституцій, 

які б допомагали виявляти та протидіяти технологіям 

деструктивного інформаційно-психологічного впливу. 

Так, наприклад, для того, щоб визначити 

правильність (істинність) аргументацій на теренах того 

ж самого інформаційно-комунікативного простору у 

висловлюваннях, виступах чи тезах людини можна 

застосувати багатовекторну схему аналізу Б.Літтса [14], 

крім цього, можна дослідити рівень схильності 

особистості до маніпулятивного впливу на основі 

дослідження критичного мислення особистості: 

дослідження формувальних загально світоглядних 

принципів здорового мислення (Є. Волков) [15]; 

порівняльного аналізу ознак критичного та звичайного 

мислення (М.Ліпман) [16] чи порівняння вищих якостей 

мислення та основних недоліків мисленнєвої сфери 

(Р.Паул) [17] тощо. Ми вважаємо, що схема Б.Літтса 

може виступити одним із дієвих засобів виявлення 

деструктивного соціально-психологічного впливу та 

захисту від нього не тільки в реальному, але й 

інформаційному просторі [18]. За твердженням Б.Літтса, 

в першу чергу, потрібно навчитися визначати, в чому 

полягає висловлювання, виступ чи тези – визначати те, 

що автор хоче довести до відповідної аудиторії. 

Наприклад, тези бувають двох видів. До тез першого 

виду відносять описові. Якщо в когось виникнуть 

сумніви з приводу достовірності тих чи інших 

результатів, то перевірити їх можливо за досить простою 

схемою. Можна повторно провести дослідження, чи 

порівняти з результатами таких же чи подібних 

досліджень. У подібних статтях, мета яких – заставити 

відповідну аудиторію чи окрему особистість погодитися 

з яким-небудь описовим висловлюванням, наводять 

відповідну статистику, яку можна в будь-якому випадку 

перевірити. Але існують тези наказового характеру, 

результати яких перевірити набагато важче. Так як мета 

описової тези – лише змусити особистість визнати те, 

що описано, то мета тези наказового формату – 

заставити людину погодитися з тим, що повинно бути 

[14]. Саме тези наказової форми сприяють утворенню 

догматичного мислення, заперечуючи існування 

критичного. А це, в свою чергу, вказує на те, що на 

людину з догматичним мисленням досить легко 

впливати. Якщо людина вчасно не зможе застосувати 

навички критичного мислення з метою виявлення 

деструктивних інваріацій соціально-психологічного 

впливу, то наслідки цих цілеспрямованих  дій можуть 

стати досить небезпечними для її життєдіяльності в тій 

чи іншій сфері. Досить часто зустрічаються ситуації, 

коли особистість дуже добре усвідомлює, що на неї 

здійснюється деструктивний вплив, але не в змозі йому 

протистояти. У цій ситуації потрібно звернутися до 

компетентного фахівця (психолога-практика) з метою 

діагностики технологій деструктивного впливу на свою 

особистість та відпрацювання процедур дієвого 

контрвпливу на основі розвитку рівня  критичного 

мислення особистості. Але іноді люди з високим рівнем 

критичного мислення, інтуїції та навичками протидії 

маніпулятивному впливу можуть не справлятися з 

«деструктивною бомбою» соціально-психологічного 

впливу, навіть  усвідомлюючи її негативну дію. 

Наприклад, політична чи економічна ситуація, до якої 

тепер потрібно пристосуватися, щоб знайти вихід 

пізніше, проаналізувавши своє становище, виробити 

гіпотези подальших дій і відпрацювати перспективний 

план [18].   

Висновки. Через швидкий прогрес в становленні 

інформаційного простору технології інформаційно-

психологічного впливу сьогодення виступають 

домінантою ведення інформаційної війни в цілому. 

Потрібно зазначити, що процес інформаційно-

психологічного впливу на особистість чи соціум, який  

реалізується як окремими особистостями, так і 

різноманітними соціальними інституціями, виступає 
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сьогодні як певний вид діяльності, що здійснюється з 

використанням різноманітних специфічних способів і 

засобів, скоординованих в часі та просторі. У цьому 

спрямуванні суспільство потребує створення соціальних 

інституцій, які б допомагали виявляти та протидіяти 

різноманітним технологіям деструктивного цілеспрямо-

ваного впливу в інформаційному просторі. На 

суспільному рівні, для виявлення та дієвого запобігання 

деструктивному інформаційно-комунікативному впливу в 

інформаційно-комунікативному просторі потрібно 

створювати регіональні центри прикладної та практичної 

кіберпсихології, які б аналізували простір та 

відпрацьовували технології інформаційно-психологічної 

з урахуванням всіх характеристик, які притаманні тому 

чи іншому регіону, надавали психологічну допомогу 

населенню, організаціям тощо. Для того, щоб 

стабілізувати ситуацію в інформаційному просторі 

регіональні центри мають співпрацювати з між собою на 

державному рівні, а державні, в свою чергу, мають стати 

невід’ємною одиницею соціальних інституцій на 

світовому рівні. Тобто, сучасне суспільство потребує 

ефективного технологічного інструментарію контрвпливу 

з метою забезпечення належного рівня інформаційно-

психологічної безпеки.  
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TECHNIQUES OF INFORMATIONAL-COMMUNICATIONAL INFLUENCE AS THE MOST DANGEROUS 

MODERN WEAPON 

The problem of the techniques and instruments (means) of directed informational-communication influence is reviewed in 

the paper. It is stated that in order to provide society with informational psychological security we have to consider techniques 

of informational-communication as the most dangerous weapon, modern era faces with. Main gaps in the field of 

informational psychological security are characterized also. 

Effective means for counteracting modern techniques of the directed informational psychological influence were made on 

the grounds of reference sources studies and analytical research data. 
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Постановка проблеми. Сценічний виступ – це 

результат рутинної праці музиканта-виконавця та є для 

нього досить відповідальним процесом, який впливає на 

його подальше професійне зростання. Як зазначає 

Т.Кремешна, «…різні види сценічного виконання, 

зокрема і музичне, вимагають великої підготовки, 

майстерності та володіння способами максимального 

розкриття можливостей виконавця. При цьому, лише 

поєднання фізичного, емоційного та розумового 

компонентів під час підготовки до сценічного виступу 

дозволить підвищити виконавський рівень студентів-

музикантів, їх упевненість у своїх силах, та приносити 

максимум задоволення від виступу перед слухацькою 

аудиторією» [1, с.8]. Проблемі щодо успішного виступу 

музикантів-виконавців присвячено дуже багато праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, які розкривають:  

- психологічні аспекти музично-виконавської 

діяльності (О.Алєсєєв, Л.Бочкарьов, Л.Гінзбург, М.Давидов, 

Я.Мільштейн, В.Петрушин, Р.Сулейманов, Ю.Цагареллі, 

Г.Ципін тощо);  

- методику навчання гри на основному музичному 

інструменті та підготовки до сценічного виступу 

(В.Апатський, О.Гольденвейзер, О.Голубєва, Й.Гофман, 

Г.Коган, О.Завалко, Г.Нейгауз, В.Ражніков, С.Сабурова, 

С. Савшинський, С. Сапожніков, П. Столярський, 

А. Ямпольський, Ю. Янкелевич тощо);  

- технології попередження та подолання сценічного 

стресу (С.Бірюк, Д.Григор’єва, П.Казальс, Ю.Литвиненко, 

С. Мелешко, Н. Наєнко, Д. Ойстрах, С. Сабурова, 

К. Станіславський, Г. Цзинхен тощо). 

Дуже багато фактів з історії сценічних виступів 

підтверджують, що навіть досвідчені музиканти-

виконавці можуть бути не готовими до виконання 

програми перед публікою. Сценічний стрес виступає 

однією із найактуальніших проблем для виконавців, що 

супроводжує їх в процесі професійної діяльності.  

Мета статті – проаналізувати актуальність психологічного 

супроводу концертних виступів музикантів-виконавців 

щодо попередження та профілактики сценічного стресу 

Виклад основного матеріалу. На думку 

Т. Кремешної, сьогодні багато музикантів-виконавців 

потребують корекції неправильної сценічної поведінки в 

процесі публічних виступів. Такі симптоми як відмова 

голосу чи слуху, тремтіння колін, рук, неспроможність 

сконцентрувати свою увагу на виконанні музичного 

твору, просто страх виходити на сцену, є головними 

проявами сценічного хвилювання [1, с.2].  

Основою будь-якого сценічного хвилювання є 

психоемоційний стан нервового напруження. Фактично, 

публічний виступ є певним стресовим навантаженням [2]. 

Але, сценічне хвилювання є не тільки джерелом 

негативних емоцій, воно дає відповідний імпульс 

творчому натхненню та є заставою успішної діяльності, 

якому важко утворитися в спокійній (стабільній) 

атмосфері  [3]. Воно є основою для розвитку емоційного 

інтелекту виконавця, що виступає одним із основних 

його особистісно-професійних утворень. На думку 

Д.Благого, особливості різноманітних сценічних станів 

детермінуються не стільки певними властивостями 

нервової системи, скільки інтелектуально-творчими 

якостями музиканта [4]. 

Як зазначає Л.Котова, «естрадне хвилювання» 

розглядається як однотипно-негативне, так і діалектично 

суперечливе та багатоаспектне явище («хвилювання-

паніка», «хвилювання-підйом», «хвилювання-апатія», 

«хвилювання в образі», «хвилювання за себе», 

«хвилювання за композитора» тощо)» [5, с.4]. Без певної 

емоційної напруги в діяльності музиканта неможливо 

увійти у відповідний стан емоційного тонусу, творчого 

піднесення тощо. Емоційне збудження – це одна з 

найважливіших передумов для успішного виступу 

виконавця. У кожного музиканта є власний рівень 

вираженості емоційного збудження, що надає йому 

можливість успішно реалізовувати творчий задум в 

процесі сценічного виступу [2]. 

У статті проаналізовано актуальність психологічної підготовки до концертних виступів майбутніх 

музикантів у процесі професійної підготовки. Охарактеризовано роботу зі сценічним стресом на основі 

індивідуального підходу щодо його попередження та подолання. Розкрито роль формування психологічної 

культури та музичної в цілому в музикантів-виконавців. 

Ключові слова: сценічний стрес, сценічне хвилювання, інструментально-виконавська надійність, 

емоційна стійкість, психологічний супровід.  
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Аналізуючи проблему сценічного стресу, дослідники 

зазначають, що в цій ситуації прослідковується 

відповідна залежність не тільки від рівня професійної 

підготовки, але й від психіки конкретного музиканта-

виконавця, типу його нервової системи, вольових зусиль 

і вмінь налаштовувати себе на успіх в процесі публічних 

виступів. Так, наприклад, багато дослідників 

зосереджують увагу на тому, що основними причинами 

сценічного хвилювання виступають психофізіологічні 

особливості особистості майбутнього музиканта [2;5;6]. 

З цього приводу М.Василевич вказує, що внаслідок 

індивідуально-психологічних особливостей, сценічне 

хвилювання в одних музикантів-виконавців може 

сприяти більш яскравому виконанню, ефективнішому 

контакту між ними та слухачем (публікою), а в інших 

може посприяти повному «фіаско» в проробленій до 

цього роботі тому, що більша частина сил буде 

витрачена на інтенсивну боротьбу з цим видом 

хвилювання [3, с.510]. Так, автор рекомендує не 

проводити порівняльний аналіз щодо успішності того чи 

іншого виступу майбутнього музиканта. Як зазначає 

М.Василевич, що трапляються ситуації, коли 

обдарований учень потерпає на сцені від стресу, а 

інший, менш здібний, може виконувати музичний твір в 

процесі публічного виступу досить яскраво [3].  

Важливе значення для накопичення досвіду поведінки 

в процесі сценічного виступу має певна періодика 

публічних виступів (В.Касімов, Ф.Ліпс тощо). С.Мелешко 

та С.Бірюк вказують на те, що майбутньому музиканту 

необхідно випробувати на власному досвіді різноманітні 

варіанти підготовки до сценічних виступів, постаратися 

вибрати те, що найбільш ефективніше узгоджується з його 

індивідуально-типологічними особливостями тощо [6].  

Ген Цзинхен зосереджує свою увагу на тому, що 

концертний виступ можна вважати цілісною системою 

поведінки, рівнем (ступенем) відповідності попередньому 

процесу професійної підготовки, пошуком оптимально-

ефективних засобів нейтралізації й трансформації 

негативного впливу сценічного стресу з метою 

застосування унікальних можливостей, які дає публічний 

виступ музиканта. Разом з тим, сценічний виступ має й 

інші аспекти, які ускладнюють певний виконавський 

процес. Серед них найбільш значущим автор виокремлює 

стрес, що може викликати різні психофізіологічні зміни, а 

також «надмірну відповідальність», тобто занадто висока 

вимогливість до себе, яка впливає виконавця. Важливу 

роль у стабілізації концертного стану відіграє 

регулярність концертних виступів. У цьому випадку 

концертне емоційне хвилювання, що виникає в кожному 

виступі не встигає піти, а наче залишається в пам’яті в 

достатньо актуальному вигляді [7, с.243]. Крім цього, 

педагог (музичний керівник) має вміти застосовувати 

широкий спектр психотехнік щодо стабілізації емоційної 

саморегуляції, відповідні методичні поради, що 

основуються на певних психологічних знаннях, які є 

досить важливими для власного особистісно-

професійного зростання, кращого пізнання себе та 

особистостей своїх вихованців [6].  

М.Василевич зазначає, що в процесі професійної 

підготовки музикантів-виконавців потрібно проводити 

чітку, якісну та цілеспрямовану методичну підготовку 

до сценічного виступу, крім цього, тренувати стійкість 

до психологічних перешкод щодо публічного виступу. 

Після такої проведеної роботи, майбутній музикант 

може перебороти сценічне хвилювання заради 

досягнення професійних успіхів [3].  

Неабияку роль у роботі із сценічним стресом відіграє 

«сценічна витримка». Вона, в свою чергу, 

«…пов’язується з виконавською волею, саморегуляцією, 

самоконтролем, завдяки яким свідомо відтворюється 

художній задум, мобілізуються психічні та фізичні 

можливості інструменталістів [5]. Л.Котова визначає 

емоційну стійкість як інтеграцію мотиваційних, 

вольових, інтелектуальних та емоційних утворень 

музикантів-виконавців з урахуванням їх психофізіо-

логічних якостей. Дослідниця виявила вплив на 

емоційну стійкість музикантів такі зовнішні та 

внутрішні фактори як: рівень збудливості; особливості 

нервової системи; соціально-психологічні властивості 

особистості та розвиненість інтелекту; емоціогенність 

умов; складність завдань» [5, с.9]. 

Л.Арамєєва зосереджує свою увагу на таких видах 

роботи щодо подолання сценічного стресу: у тих 

випадках, коли причинами сценічного хвилювання 

виступають дуже надмірні емоційні процеси, то необхідні 

психотехніки самоспостереження, рефлексії тощо; у 

ситуаціях, коли сценічне хвилювання утворюється через 

занижену самооцінку, поведінкові комплекси та 

відповідні установки, що, в свою чергу, стримують і 

блокують емоційні прояви музиканта-виконавця, то тут 

будуть доречними методики, що посилюють свідому 

частину психіки особистості, переводять майбутнього 

музиканта з пасивної в активну життєву позицію; у тих 

випадках, коли причиною сценічного хвилювання 

виступає перфекціонізм особистості виконавця, то тут 

стануть в пригоді техніки щодо формування мотиваційної 

сфери, спрямованої на публічний виступ; необхідно 

обов’язково враховувати індивідуально-типологічні 

особливості музиканта; у процесі подолання надмірного 

сценічного хвилювання можна використати техніки не 

тільки, які спрямовані на стабілізацію емоційної сфери, 

але й на когнітивну та вольову; приділяти увагу 

формуванню навичок емоційної гігієни тощо; у роботі з 

юним виконавцем, для досягнення ефективності, 

невід’ємною є спільна участь всіх учасників навчально-

виховного процесу тощо [2, с.22]. 

Висновки. На основі аналітичного огляду із 

зазначеної тематики можна зробити висновок, що 

підготовка майбутніх музикантів-виконавців до 

публічних виступів вимагає відповідного психологічного 

супроводу щодо попередження та профілактики 

сценічного стресу. Це пояснюється тим, що подолання 

сценічного стресу, в більшості випадків є комплексним 

процесом тому, що з метою попередження та подолання 

сценічного стресу, окрім формування інструментально-

виконавської та музичної культури в цілому, потрібно 

зосередитися на формуванні психологічної культури 

виконавця. Психологічний супровід підготовки 

майбутніх виконавців-музикантів має будуватися на 

таких видах психологічної допомоги як: психодіагностика, 

психокорекція, психоконсультування, та, в певних 

випадках, психотерапія. 
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Постановка проблеми. На сьогодні сучасний 

інформаційний простір спонукає викладачів до 

впровадження нових технологій в процес навчання 

іноземних мов та дозволяє долучати студентів до мовної 

комунікації з самого початку вивчення ними іноземної 

мови. Проблема полягає лише в тому, що під час 

навчання іноземної мови контроль знань студентів 

пов'язана з формуванням мовних і мовленнєвих навичок, 

творчих умінь студентів у різних видах усної та 

письмової мовної діяльності. Пошук досконалих методів 

вимірювання рівня знань студентів на сучасному етапі 

розвитку інформаційних технологій набуває надзвичайної 
актуальності, оскільки об'єктивізація процесу вимірювання, 

забезпечує зворотний зв'язок, дає можливість, як 

студенту, так і викладачу координувати цей розвиток. 

Таким чином, об'єктивні й точні методи контролю 

оцінювання знань стають однією з рушійних сил 

наукового прогресу. 

До методів контролю рівня знань студентів, які 

використовуються у сучасній педагогіці відносять: усне 

опитування, письмові роботи, інтерв'ю та тестування. 

Усі вони, свідчить про те, що останній метод, більш ніж 

інші, відповідає критеріям якості при визначенні рівня 

теоретичних знань, умінь і навичок студентів. Загалом, 

тестування має цілий ряд переваг: можливість охопити 

велику кількість студентів (всю групу або курс), 

використовуючи однаковий матеріал і однакові умови 

процедури тестування; економія аудиторного часу, що 

дуже важливо в немовних ВНЗ, де час на вивчення мови 

лімітований; зорієнтованість на сучасні технічні засоби 

навчання та використання комп’ютерних навчальних та 

контролюючих систем; збільшення об’єктивності 

педагогічного контролю, мінімізація суб’єктивного 

фактора під час оцінювання відповідей [4, с.78-79]. 

Тож, сучасний стан викладання іноземної мови дає 

можливість визначити прогресивний метод тематичного 

оцінювання. Цим методом є тестування, який в свою 

чергу у світовій практиці є найбільш ефективним, 

найпоширенішим та інноваційним. Тест охоплює 

систему завдань різного рівня складності, що дають 

змогу якісно, об’єктивно й відносно швидко вимірювати 

результати навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Сучасна методика пропонує називати тест, як 

«інструмент визначення рівня знань, умінь, за 

допомогою якого можна не лише виявити якість 

навчання, але й одержати інформацію для прийняття 

рішень щодо вдосконалення цього процесу». У 

навчальному процесі використання тестів надійно 

увійшло у світову педагогічну практику та набуває сил, 

які розвиваються наші уявлення про призначення та 

педагогічні можливості тестів, форми тестів, формати 

запитань, методи обробки результатів тестування та їх 

інтерпретації. Відомо, що лише правильно складений 

тест дає можливість студенту повністю відповідати 

сучасним цілям навчання та освіти. Багато викладачів 

мають певні утруднення в розробці таких тестів та 

правильному їх методичному застосуванні. Метою даної 

статті є розгляд і анализ сутнісних характеристик, видів, 

основних переваг та недоліків тестових завдань у 

процесі вивчення іноземної мови в немовних вищих 

навчальних закладах 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 

дослідники вивчають теоретичні та практичні аспекти 

застосування тестів, аналізують особливості організації 

тестового контролю. За визначенням автора 

В.С. Аванесова педагогічний тест визначається, як 

«система завдань специфічної форми, змісту, 

розташованих за зростанням складності, яка дає 

можливість якісно виміряти рівень підготовки 

випробуваних і оцінити структуру їх знань. Автор [1] 

наголошує, що тестовий процес – дуже об’ємне поняття, 

що містить у собі появу основних ідей, теорій, методів, а 

також саму практику тестування [1, с.19]. 

В статті обґрунтована доцільність застосування рівня знань який пов’язаний з методами контролю, 

що відповідає критеріям якості при визначенні рівня теоретичних знань, умінь і навичок студентів. 

Визначено анализ характеристик, видів, основних переваг та недоліків тестових завдань та рекомендовані 

сайти для тестування у процесі вивчення іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах. Доведено, 

що результативність контролю знань в вищих навчальних закладах залежить від якісного впровадження 

тестового контролю. 

Ключові слова: тестування, система завдань, критерії якості, методи контролю, інформаційні 

платформи, процес навчання. 
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Не замінюючи плановий контроль (усне опитування, 

письмові контрольні роботи тощо), тести, на думку 

І.Я. Лернера, «окрім контрольної, виконують навчально-

розвивальну функцію, тобто урізноманітнюють процес 

перевірки здобутих знань, умінь і навичок, активізують 

процес опанування мовним матеріалом, який вивчається, 

оскільки передбачаєтся свідомий вибір, аналіз, 

зіставлення, стимулюєтся активність і увага студентів на 

занятті, підвищуються їхня відповідальність під час 

виконання завдань» [5, с.43]. Спираючись на підхід 

В.С. Аванесова і А.Н. Майорова [2, 6], під професійно 

зорієнтованим педагогічним тестом, ми розуміємо 

систему специфічних завдань певного змісту, з 

поступовим ускладненням з метою об’єктивної оцінки 

структури, рівня та якості підготовки студентів до 

професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу Проблема вивчення 

різних методів контроля досягла значних результатів. 

Головна мета використання тестів слугує для оцінки 

якості знань і поліпшення ефективності навчального 

процессу. Це досконалий механізм безупинного 

спостереження за процесом удосконалення студентами 

власних знань, умінь, навичок та своєчасного, 

оперативного реагування щодо корекції результатів 

навчання іноземних мов. Ефективним засобом 

організації контролю у навчанні іноземної мови є 

тестування. Тестовий контроль може забезпечити 

успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а 

також задовольнити вимоги, що висуваються до якості 

контролю. У навчанні іноземних мов застосовується 

лінгводидактичне тестування.  

Що ж таке Лінгводидактичне тестування. Під ним 

розуміють  «підготовлений відповідно до певних вимог 

комплекс завдань, які пройшли попереднє випробування 

з метою визначення якісних показників і які дозволяють 

виявити в учасників тестування рівень їх мовної і/або 

комунікативної компетенції та оцінити результати 

тестування за заздалегідь встановленими критеріями [4]. 

У таблиці 1 зображено різні види тести. 

Таблиця 1. 

Валідність тесту показує, що саме вимірює тест і наскільки 

ефективно він це вимірює. 

Надійність 

тесту 

визначається стабільністю його функції, як 

інструмента вимірювання. 

Диференційна 

здатність тесту 

виявляти чи встигає або невстигає 

тестований, тобто з достатнім і недостатнім 

рівнем володіння іншомовними навичками 
і вміннями. 

Практичність визначає доступність та вказує на 

інструкції тесту і змісту тестових завдань. 

Економічність характеристика тесту, яка передбачає 

мінімальні витрати часу, зусиль і коштів на 

підготовку тесту від планування до 

видання. 
 

Визначимо, що являється основою тесту. Цією 

основою є тестові завдання. Тестове завдання – це 

мінімальна одиниця тесту, яка передбачає певну 

вербальну чи невербальну реакцію тестованого. В 

сучасній літературі існує величезна кількість різних 

видів, типів таких тестових завдань. У процесі складання 

тесту – тестові завдання відбираються і впорядковуються 

в залежності від призначення цього тесту, складається 

комплекс тестів, які включають тести для визначення 

сформованості комунікативної компетенції в усіх видах 

мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, 

письмі). Отже, тестування дає змогу здійснити 

вимірювання середньої оцінки та ступеня навченості 

студента і дає можливість провести якісний аналіз 

результатів навчальної діяльності студентів за 

визначений проміжок часу або впродовж усього 

навчального року (періоду навчання). 

Для визначення рівня навчальних досягнень студента 

проводиться поточний, рубіжний або підсумковий 

контроль на певному етапі навчання іноземних мов. У 

процесі поточного контролю домінуючою є функція 

зворотного зв'язку. На основі результатів поточного 

контролю викладач отримує інформацію про успішність 

або неуспішність організації навчального процесу з 

іноземної мови, що дає йому можливість своєчасно 

корегувати навчальну діяльність студентів з оволодіння 

іноземною мовою та свою діяльність. У ході рубіжного 

та підсумкового контролю на перший план виступає 

оціночна функція контролю за допомогою тестів, 

оскільки метою завдань для контролю є визначення та 

оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

оволодінні іншомовними навичками і вміннями по 

завершенні певного етапу навчальної роботи. 

Тестові завдання спрямовані на один конкретний 

об'єкт тестового контролю, наприклад, визначення рівня 

володіння вимовними, граматичними або лексичними 

навичками, уміннями аудіювання, читання, говоріння, 

письма. У процесі складання тесту, завдання 

відбираються і впорядковуються в залежності від 

призначення, як правило, комплекс включає тести для 

визначення сформованості комунікативної компетенції в 

усіх видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, 

читанні, письмі). Додатково можуть включатися тести на 

перевірку володіння лексичними, граматичними, 

орфографічними навичками [7]. Для визначення рівня 

навченості існують різні види тестів, залежно від 

характеру навчального матеріалу. Дослідники тестової 

методики стосовно читання іншомовних текстів довели, 

що тести є не лише ефективним інструментом контролю, 

але й адаптації [3, с.11-18]. 

Викладачі у зв’язку з впровадженням інноваційних 

технологій в процес навчання іноземних мов для 

полегшення підготовки й проведення тестування, 

рекомендують використовувати сім інформаційних 

платформ, які знаходяться на сайті «Osvita.uа». 

Користувачу запропоновано скласти тест із форм (вибір 

однієї правильної відповіді; вибір декількох правильних 

відповідей; вибір «правильно-хибно», узгодження; 

заповнення бланку; твір) або скористатися готовим 

тестом із бази, в якій міститься понад 100 тисяч тестів. 

Перевірка правильності відповідей автоматизована, 

причому з виведенням на екран інформації про кількість 

правильних відповідей та їх відсоток.  

Також існує сайт «Kahoot», який зараз безкоштовний, 

але, виходячи із загальноприйнятної маркетингової 

політики, це тимчасово. До переваг інформаційної 

платформи можна віднести: простоту використання й 

реєстрації, можливість студентам заходити у 

віртуальний кабінет викладача з мобільних пристроїв; 
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наявність таймера до кожного питання; можливість зміни 

послідовності запитань; оригінальність оцінювання; 
адаптація із соціальними мережами. Але всі переваги 

інформаційної платформи перекреслюються суттєвим 

недоліком – наявністю лише однієї форми тесту, а саме: 
питання й чотири (або менше) відповіді, з яких студентові 

пропонується вибрати правильну. Цей недолік обмежує 

можливості використання ресурсу в навчальному процесі. 
Існує також інформаційна платформа «ClassMarker», яка 

позиціонує себе, як найкращий інструмент для створення 
тестів. До переваг можна віднести: безплатність; 

можливість використання питань (чи відео- й аудіофайлів) з 

власної бази в різних тестах; наявність у налаштуваннях 
обмеження за часом доступу й часом відповіді; можливість 

зворотного зв’язку; сумісність з будь-якою операційною 

системою; можливість використання мобільних пристроїв 
(смартфонів, планшетів), але як виявляє практика, вона 

також має свої недоліками такі, як лише англомовний 
інтерфейс та наявність тільки чотирьох форм тестів.  

Остання інформаційна платформа «Easy Test Maker», яка 

є потужним on-line генератором тестів. В ній пропонуються 
такі форми, як: множинний вибір, заповнення порожніх 

полів; на відповідність; коротка відповідь. Цей інтерфейс 
підтримує кирилицю, в ній передбачена перевірка 

правопису, ще дуже зручно, що для роботи не треба 

реєструватися, але для редагування тестів необхідно 
отримати аккаунт. Всі ці сайти викладач може 

використовувати для самостійної роботи студентів. 

На сьогодні тестування в системі освіти знаходиться в 
стані постійного вдосконалення і періодичних змін 

напрацьованих і широко апробованих методик. Це 
закономірний процес для будь-якого суспільства в цілому і 

в такій його важливій структурі, як сфера освіти. Такий 

стан сфери освіти зберігається і в майбутньому. Цілком 
можливо, що ці зміни не тільки будуть продовжуватися, але 

й активно посилюватися. Таким чином, це означає, що 

ретельне вивчення цієї проблеми необхідне з метою 
запозичення досвіду розвинених країн світу вітчизняними 

тестологами.  
Висновок. В вищих закладах результативність 

тестового контролю знань студентів залежить від 

впровадження тестового контролю, що дасть змогу добре 
підготувати студентів до контролю. Створення і 

застосування тестового контролю знань студентів є 

необхідною умовою діяльності вищих навчальних закладів. 
Він може використовуватись для актуалізації знань 

студентів, встановлення рівнів успішності академічних 
груп та окремих студентів, аналізу різних форм і методів 

навчання, підсумкового оцінювання. Проте, слід пам’ятати, 

що тестовий контроль повинен зумовлюватися передусім 
особливостями навчального предмету і особливостями 

самих студентів. Тому, необхідно поступово готувати 

студентів до такої форми контролю, який в умовах 
кредитно-модульної системи організації навчання вищих 

навчальних закладів має стати основним.  
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TESTING AS ONE OF THE EFFECTIVE QUALITY CONTROLS OF THE STUDENTS 

FOREIGN LANGUAGES STUDIES AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

The article deals with the knowledge level of the control methods and answers the quality criteria at the level determination 

of the theoretical knowledge, abilities and skills of the students. It is done the analysis of the descriptions, kinds, basic 

advantages and disadvantages of the test tasks and it is recommended the testing web-sites at the foreign language process 

study at higher educational establishments. It is proved that the effectiveness of knowledge control at higher schools depends 

on the quality introduction of test control. 
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Formulation of the problem. Today the formation of a 

health culture and healthcare of the population is an 

important integral indicator of the civilization of society, its 

socio-economic development and the level of education, 

which depends on a whole range of such objective factors as 

socio-economic, medical, environmental, as well as 

subjective - behavioral - factor that is largely determined by 

the nature and content of social education of the individual. 

At the present stage of the society development, the question 

of the healthcare-saving experience formation as an 

important component of the social experience of the 

individual and the conditions for the healthy lifestyles 

dissemination in society are becoming relevant on a global 

scale. However, it is well-known that the anthropogenic and 

man-made workload on the natural and social environment 

in our country several times exceeds the corresponding 

indicators in the developed countries of the world, and the 

social risks that accompany the development of children and 

youth in Ukraine are also more acute. 

The analysis of literature gives grounds to assert that 

today in science and practice, the issue of training 

pedagogical staff for work in the direction of healthcare and 

safety of life of the younger generation in educational 

institutions is actualized (R. Iyzman, Yu. Nemchenko, 

A. Radchenko). Moreover, this issue is particularly acute in 

relation to teachers working with children of early school 

age (B. Dolinsky, A. Koroshchenko, A. Petrovna) and 

preschoolers (L. Garaschenko V. Nesterenko). This is due to 

the fact that children of early age are, according to scientists, 

the most receptive to pedagogical influences. 

The purpose of the article is to determine the 

peculiarities of the future social pedagogues’ preparation for 

the introduction of innovative health-saving technologies of 

preschool children in the pedagogical process of the PEI. 

Presenting main material. Today one of the important 

subjects of educational influence is a social pedagogue – the 

specialist in social education of children and youth. 

Profession "social pedagogue" was officially registered in 

Ukraine in April, 1991. Making a small excursion into the 

history of the training of such specialists, we note that the 

need for active development of the domestic concept of 

social pedagogy, which is a science, aimed at solving the 

problems of the life of a person or social group in society, 

arose in Ukraine at the beginning of the XXI century. It was 

happened in conditions of economic, political and social 

problems exacerbation, when the need of the new 

specialists` training the in social upbringing of children and 

youth is actualized, for training those, who were able to 

provide social assistance to problem groups of the 

population, functions previously performed by class leaders, 

organizers of children's leisure, employees of educational 

and social spheres and, in particular, healthcare workers. 

Thus, a social pedagogue is a specialist called to perform 

broad functions in society. 

This is confirmed by the numerous works of scholars 

who, despite interpreting the term "social pedagogue" 

somewhat differently, agree that the main purpose of a social 

pedagogue is social education, enrichment of the positive 

social experience of a man. Thus, in a terminological 

dictionary, a social pedagogue is characterized as a specialist 

engaged in the sphere of social work or education activity, 

carries out an intermediary role between educational 

institutions, the family, labor collectives, the public, 

organizes their interaction, unites the efforts with the 

purpose of creation of the conditions for the comprehensive 

development of children, adolescents, youth as individuals in 

a social environment, their well-being in society [10, p.92.]. 

In other sources, the essence of the profession is determined 

in a similar way. In particular, the profession "social 

pedagogue" is interpreted as a specialist in educational work 

with children, adolescents, youth, adults, who is intended to 

create favorable social and educational conditions for the 

development and socialization of the individual; a specialist 

who is engaged in the sphere of social and pedagogical work 

or educational activity, which organizes the interaction of 

educational and out-of-school institutions, and family, and 

the public with the aim to create conditions for social 

adaptation and well-being in the micro-environment of 

children and young people, their comprehensive 

development [8]. According to A. Ryzhanova, social 

pedagogue is a specialist in social education, which carries 

out a mediating role between a person and a social 

environment with the purpose of their spiritual development 

and harmonization of their relations on the personal, 

The article deals with the peculiarities of the preparation of future social educators for the implementation of 

innovative health-saving technologies of preschool children in the pedagogical process of the preschool educational 

institution (PEI). The term "social pedagogue" is specified. The basic principles of preparation the specialists of 

social sphere are analyzed. The concept "technology" and "health-saving educational technology" are defined. A 

number of contradictions affecting the training of highly skilled specialists in social pedagogy are presented. 

Key words: preservation of health, preschoolers, future social educators, innovative technologies. 
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interpersonal and pseudo-occupational levels [3, p.59-60]. 

L. Myshchyk believes that a social worker is a professional 

worker of the society, a specialist in educational work with 

children, their parents, the adult population in the family-

friendly micro-environment and its environment; with 

teenagers, youth groups and associations, the organization of 

cultural and leisure, physical culture, recreation, labor, 

gaming and other activities, group communication, 

technical, artistic and other types of children`s and adults’ 

creativity of in society [5]. Consequently, the activities of 

social pedagogues directly aim at promoting social well-

being of society and its members – meeting the needs of 

society in promoting social development of the individual, 

family, group, organization of meaningful leisure time for 

adolescents and youth, management of informal groups and 

associations, elimination of conflict situations in various 

social groups, prevention of negative phenomena in the 

children's and youth environment, etc. 

Analyzing the basic principles of specialists training, 

which are necessary to consider in studying the problem that 

we have raised, we will rely on the work of scientists and 

state documents on the definition of the essence of the 

profession "social pedagogue", the leading of which is a 

Reference Book of Qualification Characteristics of Workers` 

Occupations (RBQCWO) [2]. Tasks and duties of the social 

pedagogue in the direction of preserving the health of the 

young generation are: the implementation of mediation 

between educational institutions, family, labor collectives, 

the public, the organization of their interaction, joining 

efforts with the purpose of creating a social environment 

conditions for the full development of children, adolescents 

as individuals, their well-being in micro-environment; 

conducting socially required work on the organization of 

children, youth, adults communication in the community at 

the place of residence, neighborhood, family-neighboring 

communities; involvement into cultural-educational, 

preventive-educational, sports-recreation, creative work of 

various institutions, public organizations, creative unions, 

individual citizens; study, generalization and introduction of 

new methods for social rehabilitation of children; promotion 

of pupils` participation in scientific, technical, artistic, 

sporting, socially useful activity, revealing of instincts, 

talents and abilities; prevention of the use of alcohol, drugs, 

other harmful habits by children and adolescents, promotion 

of a healthy lifestyle, etc. 

Specialists of the social sphere implement the 

psychological and pedagogical help, reveal personal, 

interpersonal and intra-familial conflicts, facts of deviant 

behavior; are engaged in the prevention of offenses, child 

and domestic road traffic injuries; ensure observance of 

safety and health and hygiene norms during work with the 

population, take measures for the provision of first medical 

care. 

So, a social pedagogue should be prepared to work with a 

person and his environment, where the success of contacts 

and professional activities depends on the level of formation 

of the system of knowledge and skills, as well as personal 

qualities and values. Requirements to the specialist 

knowledge and skills are sufficiently developed in modern 

social-pedagogical science and tested in educational 

practice. 

However, based on the opinion of the scientists 

(O. Rasskazova [7]), we note that despite the rather thorough 

development of the methodological foundations of social 

pedagogy as a science, more than twenty years of experience 

in the preparation and activities of social pedagogical staff in 

Ukraine highlighted a number of problems that today remain 

unresolved. The training of social pedagogues in our country 

is complicated with the fact that in the course of practical 

activity a specialist in social pedagogy has to deal with a 

wide range of diverse, unpredictable, often critical situations 

and states of personality, to solve intricate social and 

psychological problems, to engage in re-socialization and 

social rehabilitation of various categories of people with 

serious social deviations (from people with disabilities, 

orphans to drug addicts and offenders). There is a need to 

familiarize specialists in the process of general professional 

training, and then the improvement of skills not only with 

the methodological issues of social pedagogy as a science 

and various aspects of social and pedagogical activities, but 

also with the basics of socio-pedagogical design, 

management, research work of a social pedagogue, etc. The 

range of issues that should cover the preparation and 

activities of the social pedagogue is constantly expanding, 

due to the emergence of new social problems and social 

orders. 

Note that although the basics of preparing future social 

pedagogues for professional activities have already been 

thoroughly developed, scientific research on the problems of 

training specialists in the educational and social spheres to 

the implementation of health-saving technologies can be 

characterized as local and individual. In particular, 

S. Omelchenko explores the problem of implanting a healthy 

lifestyle to future specialists [6, p.40-45], O. Faychuk 

highlights the question of the formation of the valeological 

culture of future social workers in the process of vocational 

training [12], etc. In the articles, scholars highlight the 

problems of implantation the health-saving functions in the 

process of specialists training (A. Podorozhnaya [9, pp. 213-

215]); problems of the culture of motherhood formation of 

female youth in the socio-pedagogical environment of the 

university (N. Maksymovskaya [4]) and others. In addition, 

as S. Kharchenko emphasizes, "the regularities of teaching 

students as a special category of students and the 

professional training of specialists in higher school do not 

consider the classical theory of teaching" [13, p.213]. 

N. Smirnov notes: "If health-saving technologies are 

associated with solving only the healthcare problem, they 

will cover all pedagogical methods and technologies that do 

not harm the health of students and teachers directly or 

indirectly, provide them with safe conditions of staying, 

training and working in a general educational institution ". 

Explaining this thesis, the researcher explains that the 

purpose of pedagogical (educational) technology is the 

achievement of a particular educational outcome in 

education, development, while healthcare cannot act as the 

main and only goal of the educational process, but only as a 

condition, being one of the aims in achieving the main goal. 

The concept of "health-saving" refers either to the qualitative 

characteristics of a certain educational technology, which 

would show how the implementation of this technology 

(pedagogical system) addresses the task of preserving the 
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health of the main subjects of the educational process – 

students and educators, or fixes the corresponding priority in 

ideology and principles of pedagogical activity [11, p.4]. 

Thus, according to M. Smirnov, in the framework of this 

approach, health-saving technologies are an integral part and 

characteristic feature of the whole educational system, since 

all that belongs to an educational institution is the nature of 

teaching and educating, the level of pedagogical culture of 

teachers, the content of educational programs, conditions for 

realization the educational process, etc. – all of these directly 

concerns the problem of health preservation of students [11, 

p.5].  

At the present stage of the development of the explored 

concept, it is obvious that the combination of its different 

understandings is necessary. Thus, under the healthcare-

saving technologies, scientists propose to understand: the 

ways of creating favorable conditions for a child to stay in 

an educational institution (lack of stressful situations, 

adequacy of requirements, methods of training and 

education); optimal organization of educational process 

(according to age, gender, individual characteristics and 

hygienic norms); a fully-fledged and rationally organized 

motorized mode and much more. The introduction of health-

saving educational technologies is associated with the use of 

medical-hygienic, physical education, medical-health, 

social-adaptive, ecological-health-saving, psychological, 

social-rehabilitation and many other technologies, as well as 

technologies for the organization of life safety. In addition, it 

is appropriate to identify healthcare-saving educational 

technologies as a combination of all methods, techniques 

and technologies that are used in the educational process, 

which not only protect the health of students and teachers 

from the adverse effects of the educational environment, but 

also contribute to the education of students in the culture of 

health" [11, p. 26]. Researchers understand the education of 

a health culture as the development of children’s personal 

qualities that ensure the preservation and strengthening of 

health, the formation of ideas about health as a value, 

enhancement of motivation leading to a healthy lifestyle, 

increasing responsibility for personal and family health. N. 

Bashavets also notes the need to form a culture of health 

preservation as a person's ideological orientation for the 

preservation and recreation of health [1]. 

The training of highly skilled specialists in social 

pedagogy, capable of carrying out a targeted social and 

educational impact on the formation of health-saving 

children experience, has a number of contradictions 

between: the requirements for specialists of the socio-

pedagogical sphere working at the PEI and educational 

programs for social pedagogues training; an order of society 

for the fulfillment of social and educational functions related 

to the development of a person that consciously relates to his 

own life and the lack of readiness of educational and social 

structures for their implementation; the domination of 

theoretical and methodological developments in the 

problems of preserving life and health as a "state of well-

being" which is typical for medicine and the need in the 

development of social and pedagogical technologies of the 

formation of healthcare-saving experience of children; the 

importance of human health and healthy lifestyles and the 

delay in involving children in the mastering of these 

concepts as regulators of their livelihoods due to the lack of 

theoretically substantiated and experimentally tested 

pedagogical conditions, which are conducive to this. 

Conclusions. The specifics of the profession and the 

conditions in which professional education is provided by 

professionals creating wide opportunities for enriching the 

content, forms and methods of preparing future social 

pedagogues for work with preschool children, in particular, 

in the sphere of their health and health-saving competence 

formation. Consequently, the above-mentioned thesis 

actualizes the scientific development of the problem of 

preparing social pedagogues for the formation of health-

saving experience of preschool children, making it one of the 

important areas of modern pedagogical thought and 

educational practice. 
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Постановка проблеми. У вищий школі ефективність 

комунікативно-спрямованого навчання іноземних мов 

залежатиме від бажання і здатності викладачів 

скористатися позитивним досвідом вітчизняних і 

іноземних учених і практиків щодо гуманістичного 

підходу у навчанні, розуміння необхідності відмовитися 

від авторитарних і схоластичних методів. Для 

досягнення високого рівня іноземної мови, викладачеві 

важливо знати новітні методи викладання, спеціальні 

навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально 

підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, 

потреб, інтересів студентів тощо. Раціональне та 

вмотивоване використання методів навчання на заняттях 

іноземної мови вимагає креативного підходу з боку 

викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом 

одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має 

ґрунтуватися на творчості педагога» [4, c.159-160]. 

Активні методи навчання іноземних мов, які 

ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають 

розкрити творчий потенціал студентів і сприяють 

розвитку та самовдосконаленню навчально-

комунікативного процесу, формуванню майбутніх 

свідомих патріотів своєї країни, толерантних громадян 

світу. Таким чином, виникає проблема урахування 

спеціалізації у процесі навчання, викликаючи потребу 

пов’язувати навчання з майбутньою професією. 

Враховуючи той факт, що процеси європейської 

інтеграції дедалі сильніше впливають на таку важливу 

сферу життя суспільства, як освіта, розуміючи ту 

важливу роль, яку відіграє знання іноземної мови у 

цьому процесі, потрібно провадити безперервну 

наскрізну підготовку студентів з іноземної мови 

протягом всього терміну навчання. Безумовно, такий 

процес забезпечує сприятливі умови для здійснення 

професійно спрямованого навчання іноземній мові. 

На практиці, у професійній діяльності, майбутній 

фахівець повинен активно співпрацювати із 

зарубіжними партнерами, представниками різних 

культур і рівнів професійної компетентності, мати 

уявлення про новітні науково-технічні досягнення в 

своїй виробничій сфері, використовуючи при цьому 

іншомовні джерела інформації [1, с.120]. 

Загальновідомо, що володіння іноземною мовою не 

тільки розширює кругозір і загальний інтелектуальний 

рівень фахівця, але є інструментом, необхідним для 

вирішення певних професійних проблем, невід'ємним 

компонентом професійної компетентності майбутніх 

фахівців. Тому, питання мотивації професійної 

спрямованості завжди було і є актуальним. Отже, метою 

даної статті є ефективність комунікативно спрямованого 

навчання з урахування професійної спрямованості 

студентів при навчанні іноземних мов у вищий школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 

професійної спрямованості студентів є багатовимірною 

та різноаспектною, про що свідчить активізація 

наукових пошуків у площині фахового становлення 

майбутніх фахівців. Теорію і практику навчання 

іноземних мов у вищій школі досліджували такі вчені, 

як П. Гальскова, Р. Гришкова, І. Закір’янова, В. Калінін, 
Г.Китайгородська, З.Коннова, А.Максименко, Р.Мартинова, 

С. Ніколаєва та ін. Нові підходи до ефективності 

професійної підготовки студентів вимагають 

кардинального перегляду системи навчання іноземних 

мов у вищих навчальних закладах. Тому, потрібно 

проаналізувати стан сучасного іншомовного професійно 

спрямованого навчання, обґрунтувати цілі та виявити 

змістові, організаційно-методичні та практично-

методичні аспекти іншомовної підготовки студентів.  

Виклад основного матеріалу. Орієнтований на 

організацію процесу навчання комунікативний підхід, 

являє собою, організацію адекватного процесу реального 

спілкування завдяки моделюванню основних 

закономірностей мовленнєвого спілкування (в 

інтерпретації Ю.І. Пассова), а саме: діяльнісний 

характер мовленнєвого спілкування, що втілюється в 

комунікативній поведінці процесу спілкування та 

навчання, і в комунікативно вмотивованій, активній 

поведінці студента, як суб’єкта спілкування та навчання; 

предметність процесу комунікації, яка має бути 

змодельована обмеженим, але точно визначеним 

набором предметів обговорення (тем, проблем, подій і 

т. ін.); ситуації спілкування, що моделюються, як 

найтиповіші варіанти стосунків студентів між собою; 

мовленнєві засоби, які забезпечують процес спілкування 

та навчання у даних ситуаціях [5]. 

Метою навчання іноземних мов у вищих навчальних 

У статті розглядається ефективність комунікативно спрямованого навчання з урахуванням 

професійної спрямованості студентів при навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах. 

Проаналізовано професійні комунікативні компетенції шляхом розвитку та вдосконалення усіх видів 

мовленнєвої діяльності. Доведено, що новий системний підхід до професійно спрямованого навчання, 

забезпечить іноземній мові якісне засвоєння цієї дисципліни та її ефективне використання в професійній 

діяльності фахівців. 

Ключові слова: ефективність навчального процесу, комунікативно спрямоване навчання, професійна 

спрямованість, професійно-комунікативні компетенціі, професійна діяльність. 
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закладах є формування у студентів професійної 

комунікативної компетенції шляхом розвитку та 

вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: 

читання, говоріння, письма та аудіювання (розуміння 

усної мови на слух). Однак, досягти цього дуже складно. 

Студенти мають різні рівні мовленевої підготовки, з 

якими випускники середніх шкіл приходять до вищих 

навчальних закладів. Завдання будь якого викладача, 

вирішувати проблему навчання студентів з різним 

рівнем мовної підготовки. За таких умов читання 

професійно орієнтованих текстів та писемні види робіт 

стають основними видами мовленнєвої діяльності. Таке 

навчання позначає, що студент у процесі самостійного 

поетапного розвитку до написання творчої роботи (від 

розробки напрямків розкриття теми до написання 

кінцевого варіанту тексту) навчається від викладача і 

розширює свій мовленнєвий досвід, читаючи, 

аналізуючи та коригуючи як власні, так і чужі тексти.  

Професійне читання відіграє виключну роль у житті 

та діяльності фахівця. Читання іноземною мовою є для 

нього засобом задоволення як комунікативних, так і 

пізнавальних потреб, оскільки дозволяє користуватися 

усіма засобами інформації – журналом, патентом, 

монографією та широким використанням мережі 

Internet. У наш час, добре володіння читанням 

іноземною мовою стало пріоритетним. В умовах 

немовного вузу передбачається інтенсивне, прискорене 

оволодіння читанням з переходом від інформативних до 

активних, творчих, розвиваючих, інтенсивних форм 

пізнавальної та навчальної діяльності студентів з 

акцентом на професійно-побутовому спілкуванні [3, 

с.28-30]. Проте, не можна обмежуватися лише читанням 

текстів або письмом, якими б інформативними вони не 

були. Найважливішою характерною рисою комунікативно 

спрямованого навчання є використання автентичних 

матеріалів, тобто таких, які реально використовуються 

носіями мови. Викладачі в вищих навчальних закладах 

повинні використовувати новітні методи навчання, що 

об’єднуються комунікативними та пізнавальними 

цілями. Все більш використовуються інноваційні методи 

навчання іноземних мов, які базуються на 

гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і 

самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних 

можливостей і творчого потенціалу, створюють 

передумови для ефективного поліпшення навчального 

процесу у вищих навчальних закладах [6, с.134]. 

В навчальний процес сучасна комунікативна 

методика пропонує широке впровадження активних 

нестандартних методів і форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили 

досить високу ефективність такі форми роботи, як 

індивідуальна, парна, групова і робота в команді. 

Інтерактивні методи навчання надають можливість 

вирішувати комунікативно-пізнавальні завдання 

засобами іншомовного спілкування. Інтерактивне 

навчання можна визначити, як взаємодію викладача і 

студента в процесі спілкування та навчання з метою 

вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. Ця 

діяльність включає організацію і розвиток діалогічного 

мовлення, спрямованого на взаєморозуміння, взаємодію, 

вирішення проблем, які є важливими для кожного із 

учасників навчального процесу. В процесі спілкування, 

студенти навчаються вирішувати складні задачі на основі 

аналізу обставин і відповідної інформації, висловлювати 

альтернативні думки, а також вдосконалювати навички 

усного мовлення та долати страхи перед помилками. 

Постає завдання для викладача: врахувати психологічні і 

психофізіологічні особливості студентів, обумовлених їх 

соціальним статусом, віком і характером основної 

діяльності. Викладач повинен знати і розуміти студентів, 

адекватно оцінювати їхні особистісні якості і стани, і це 

справедливо вважають одним з найважливіших 

професійних якостей, яке ставиться на друге місце після 

знання предмета, що вони викладають. Успішна 

навчальна діяльність студента залежить не тільки від 

ступеня володіння прийомами інтелектуальної діяльності, 

вона обумовлена також особистісними параметрами 

навчальної діяльності – стійкою системою відносин 

студента до навколишнього світу і до самого себе. 

Для ефективного комунікативно спрямованого 

навчання з урахування професійної спрямованості 

студентів при навчанні, потрібно на заняттях з іноземної 

мови створити середовища іншомовного спілкування, 

оскільки навчальний матеріал, що пропонується 

студентам на слух, служить моделлю реального мовного 

середовища, прилучає студентів до активної іншомовної 

діяльності засобом спілкування. Спілкування вимагає 

сприйняття і розуміння мови співрозмовника на слух, 

тому цілеспрямований розвиток умінь і навичок 

аудіювання є домінуючою метою навчання іноземної 

мови на початковому етапі іншомовної підготовки. 

Ефективність процесу навчання іноземної мов 

зумовлюється не лише відбором відповідного змісту, 

організаційних форм і методів, а й інноваційною 

діяльністю викладача іноземної мови, зокрема: умінням 

педагога навчати за допомогою проектних методик, 

ставити перед студентами проблемні завдання, 

використовувати весь арсенал комп’ютерних технологій 

для проведення відеоконференцій, телемостів, 

дискусійних вебінарів на іноземних мовах тощо. Методи 

професійно спрямованного навчання іноземної мови 

подані у табл. 1. 

Таблиця 1. 

комунікативний 
метод 

контекстно-ситуативне оволодіння вміннями 
і навичками іншомовної діяльності 

метод 
активізації 

колективна взаємодія учасників навчального 
процесу 

проектний 
метод 

націлюють студентів на проведення 
самостійної науково-дослідницької роботи) 

метод ділових і 

рольових ігор 
моделювання 

 

Професійно-спрямоване навчання вимагає нового 

підходу до відбору змісту, який має бути зорієнтований 

на останні досягнення в тій чи іншій сфері людської 

діяльності, своєчасно відображати наукові досягнення у 

педагогічних галузях, безпосередньо стосуватися 

професійних інтересів, надавати їм можливість для 

професійного зростання. У змісті та способах 

проектування повинні відображатися не лише поняття, 

закони і факти відповідної науки, а й спосіб мислення та 

методи пізнання, якими ця наукова галузь користується. 

Іноземна мова, будучи професійно спрямованою 
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навчальною дисципліною, повинна проектуватися не 

просто як знакова система та діяльність з її засвоєння, а 

як предмет професійної діяльності. [2, с.21]. 

Висновок. Новий системний підхід до професійно 

спрямованого навчання, іноземній мові забезпечить 

якісне засвоєння цієї дисципліни та її ефективне 

використання в професійній діяльності фахівців. Отже, 

якщо вона базується на системному підході та 

діалектичному поєднанні інваріантного та професійно 

спрямованого змістовних компонентів курсу іноземної 

мови, принципі професійної спрямованості, його 

функціях, вимогах та й правилах; взаємодії принципу 

професійної спрямованості з такими принципами 

навчання, як: гуманізації, єдності навчання й вихованні, 

мотивації навчання, програмно-цільовому підході, який 

забезпечить спрямованість цілей, змісту, форм, методів 

й засобів навчання іноземній мові, щодо підготовки до 

майбутньої професійної діяльності буде зростати та мати 

велику кваліфікацію, як у студента так і у викладача. 
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Introduction. Constant changes that happen in the 

modern society call for future specialists’ readiness for quick 

adaptation, flexible interaction with different objects and 

systems of the environment. Consequently, future graduates 

have to possess developed skills in working with ICT means, 

in particular with the possibilities provided by the Internet 

services that enable users to carry out professional activity. It 

is especially crucial to the future informatics teachers. They 

can achieve high professional level only after mastering 

fundamental knowledge of IT disciplines and skills of its 

practical application in future professional activity. So, it is 

required to define the ways of fundamentalization of future 

informatics teachers’ vocational training, improvement of 

the methods for IT disciplines mastering, as one of the 

components of future informatics teachers’ vocational 

training. 

The topicality of the problem of fundamentalization of 

future informatics teachers’ vocational training is caused by 

the discrepancy between the needs of the modern society for 

highly-qualified specialists able to reorganize their 

professional activity in accordance with socially significant 

educational aims and regulatory restrictions, as well as the 

impossibility to ensure mastering of all modern ICT means 

by future informatics teachers and to predict the conditions 

under which they can work at school.  

The problem of future specialists’ fundamental training 

with the help of ICT was researched by S. Honcharenko, 

H. Dutka, M. Zhaldak, M. Kovtoniuk, U. Kohut, 

O. Polishchuk, S. Semerikov, I. Teplytskyi, Ya. Fruktova, 

S. Khazina, H. Shatkovska, M. Shyshkina and others.  

Some authors, for example, researched the 

fundamentalization of IT disciplines teaching (U. Kohut, 

M. Shyshkina and others); fundamentalization of the content 

of modern vocational training (S. Honcharenko, 

M. Kovtoniuk, O. Levchuk, H. Shatkovska, Ya. Fruktova 

and others); professional orientation of informatics education 

fundamentalization (O.Polishchuk, S.Semerikov, I.Teplytskyi 

and others) etc. However, the question of the 

fundamentalization of the content of future informatics 

teachers’ vocational training has not been studied in detail.  

The aim of the article is to define the content of the 

fundamentalization of future informatics teachers’ 

vocational training as a pedagogical problem.  

Results. Today we can observe a huge continuous stream 

of scientific and educational information which is constantly 

increasing. As a result, it is impossible to reflect all the 

changes in the curricular concerning future specialists’ 

training. All the aforesaid led to the creation of a new 

educational paradigm. In particular, the memorandum of the 

International UNESCO symposium «Fundamental (natural 

science and humanistic) university education»  mentions that 

the main properties of such paradigm should include 

fundamentality, integrity and orientation to personal 

interests. Fundamental university education has to form deep 

theoretical knowledge, critical thinking, to be directed to the 

solution of the problems concerning global ethics and global 

responsibility as principal standards of «new humanism» [1]. 

According to S. Kazantsev’s opinion «fundamentaliza-

tion of education on the modern basis means its orientation 

to the generalization and universal knowledge, to the 

formation of general culture and the development of the 

generalized ways of thinking and activity» [2] and is based 

on the systematic mastering of all the disciplines stated in 

the curriculum and on students’ acquiring necessary 

practical skills to apply theoretical knowledge as well as on 

the creation of learners’ inner need for lifelong self-

development and self-education [2]. 

Researching the fundamental character of education, 

S. Honcharenko stresses on the importance of professional 

education fundamentalization, as it is «the basis of 

specialists’ professional flexibility, which is determined by 

constant changes in production techniques, in the content of 

specialists’ professional activity» [3, p.165], the researcher 

treats fundamentalization of education as the basis for 

«holistic professional education which guarantees systematic 

level of reality cognition, ability to see and research the 

mechanisms of self-actualization and self-development of 

phenomena and processes; formation of the most significant, 

firm, long-lasting knowledge, which is in the base of the 

integral perception of modern scientific worldview; 

formation of holistic encyclopedia view of the modern world 

and human’s place in it; mastering the grounds of general 

human culture in its natural scientific and humanistic areas; 

creation of the basis of professional culture and professional 

craftsmanship; formation of the need for self-education» [3, 

p.170]. 

The article deals with the notions «fundamentalization of education», «fundamentalization of vocational training». 

Interconnection of informatics teaching conception and fundamental components of the subject field «Informatics» 

has been analyzed. The notion «fundamental knowledge» and its role in professional training of future informatics 

teachers has been examined. Special attention has been paid to the integration of the content of IT disciplines and 

Natural Science disciplines in the course of future informatics teachers’ vocational training. 

Key words: fundamental knowledge, vocational training, future informatics teachers. 
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The problem of future informatics teachers’ vocational 

training has always been quite urgent, as according to 

S. Semerikov and I. Teplytskyi «generations of things and 

ideas change quicker than generations of people» [4]. The 

aim of the professional education is achieving a certain level 

of specialists’ training quality, which is clearly seen only in 

the course of their professional activity. In our opinion, 

fundamentalization of future informatics teachers’ 

vocational training has to be directed to: firstly, increasing 

students’ ability to flexibly react to all the changes that 

happen in the sphere of the academic discipline 

«Informatics», they are required to master all the 

fundamental components in the subject field «Informatics» 

and acquire fundamental knowledge of IT disciplines and 

disciplines of Natural Science cycle; secondly, increasing 

individual professional development and mobility. 

The analysis of informatics teaching methodologies, 

researched by S. Beshenkov, V. Kasatkin, S. Karakozov, 

Ye. Samoilik, N. Ryzhova, M. Shvetskyi and others, allowed 

us to single out different informatics teaching conceptions in 

accordance with fundamental constituents of its subject field 

(Table 1).  

Table 1. 

Interconnection of informatics teaching conceptions and fundamental components of the subject field «Informatics» 

№ 

 

The basis of informatics 

teaching conception 

Provided with  Fundamental components of 

the subject field «Informatics» 

Author 

1.  Combining theory, abstraction 

and realization in the 

discipline content  

Learning corresponding mathematical 

theories, algorithms, data structures with the 

help of a particular programming language  

Learning programming 

languages 

V. Laptiev, 

M. Shvetskyi 

and others  

2.  Teaching creating formal 

language of the subject filed 

and formalization of its theory 
with the help of formal 

languages  

Including to the content of training: 

mathematical bases of informatics, in 

particular, formal languages system; 
questions as for formalization of language 

families that are used in informatics 

World outlook, philosophy, 

mathematics bases 

N. Ryzhova and 

others  

3.  Structural properties of basic 

and applied tasks, as well as 

teaching activities for their 

solution with the help of 
computer systems  

Choosing application system on the grounds 

of the subject field «education» 

Teaching computing experiment S. Karakozov 

and others  

4.  Search for fundamental 
grounds of the base science 

that are grouped around its 

main category – information  

Learning and defining the main notions – 
notions of formalization and information 

technology in solving tasks, which makes it 

possible to reveal the content of information 

activity not only in natural science, but also 
in humanitarian sphere  

The content of fundamental 
category of information 

S. Beshenkov, 
V. Kasatkin and 

others 

5.  Learning the triad – 
informational process; 

modeling and formalization; 

informational management 

basics  

Realization of informatics interdisciplinary 
connections with other academic 

disciplines, not only on the level of 

information technologies means, but also on 

the conceptual level  

Informational processes and 
information technologies as 

means of their automation; 

information systems and 

information technologies in 

terms of systems approach 

Ye. Samoilich 
and others  

 

Thus, one of the constituents of the fundamentalization 

of vocational training content for future informatics teachers 

is their mastering of such fundamental components of the 

subject filed «Informatics», as: 1) informational processes 

and information technologies as means of their automation 

(for example, using modeling of different processes under 

research or with the help of programming languages, etc.); 

2) information technologies in terms of systems approach 

(for example, developing information system that is based 

on the information processing and necessary software 

usage).  

To determine the list of fundamental knowledge of IT 

disciplines we should mention that scientists consider 

fundamental knowledge as: the main notions and terms; facts 

of day-to-day reality and science; the main laws of science; 

theories; methodological knowledge; assessment knowledge 

[5, p.104]; pivotal, backbone, methodologically relevant 

conceptions, which lead to the sources of understanding, to 

priority essence [6]. 

On the basis of the content of the abovementioned 

definitions of the notion «fundamental knowledge» and on 

the content of future informatics teachers’ fundamental 

training, which was defined in the works by N. Morze, 

fundamental knowledge, necessary for future informatics 

teachers in their professional activity, includes knowledge of 

such branches of IT disciplines as: informatics theoretical 

basics (information, informational processes, information 

encoding); data structure (knowledge of the basics of data 

structure and presentation); global network Internet (skills in 

the information searching, software development using 

Internet services, etc.) and others. 

Concerning fundamental knowledge of the disciplines of 

the Natural Mathematics cycle, special attention should be 

paid to the notions that are learnt within the disciplines 

«Mathematical Logic and Theory of Algorithms», «Discrete 

Mathematics» and others, in particular: set theory, set 

operations (cut set, extraction, etc.); binary relations; 

propositions; proposition operations; Boolean functions, etc. 
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Ya. Fruktova’s opinion is also worth consideration in 

terms of our research. She mentioned that fundamental 

training should be carried out with implementation of 

integrated academic disciplines in order to ensure the 

systematic character of academic disciplines studying, to 

avoid educational material doubling, to strengthen 

interdisciplinary connections. She believed that vocational 

training content could be treated as a complicated integrated 

phenomenon, structured like a system of getting professional 

knowledge, development of corresponding skills and know-

how, mastering the experience of research activity in the 

professional area, as well as formation of personal values 

and orientation to the future professional activity [8, p.314]. 

Thus, we think that integration of the content of IT 

disciplines and disciplines of Natural Science cycle, as well 

as application of the acquired fundamental knowledge of 

these disciplines by future informatics teachers in their 

vocational training will encourage increasing their individual 

professional development and mobility.  

Conclusion. Thus, fundamentalization of the content of 

future informatics teachers’ vocational training means its 

direction to intensification of students’ ability to flexibly 

react to all changes happening in the sphere of the academic 

discipline «Informatics» on the grounds of their mastering 

fundamental components of the subject filed «Informatics» 

and acquiring fundamental knowledge of IT disciplines and 

the disciplines of Natural Science cycle, integration of these 

disciplines in the course of future informatics teachers’ 

vocational training will encourage increasing their individual 

professional development and mobility.  

In our opinion, further investigations are necessary to 

analyze the efficiency of the implementation of the 

integration of the content of IT disciplines and Natural 

Science disciplines with the content of future informatics 

teachers’ vocational training.  
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ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті розглянуті поняття «фундаменталізація освіти», «фундаменталізація професійної освіти». 

Проаналізовано взаємозв'язок концепції викладання інформатики та фундаментальних складових предметної галузі 

«Інформатика». Розглянуто поняття «фундаменталізація знань» та його роль у професійній підготовці майбутніх 

учителів інформатики. Зазначено роль інтеграції змісту інформатичних дисциплін та дисциплін природничо-

наукового циклу для забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. 

Ключові слова: фундаментальні знання, професійні підготовка, майбутні вчителі інформатики. 
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Introduction. The aim of modern education is 

comprehensive development of personality as an individual 

and the highest values of the society, talents, mental and 

physical abilities. Because of permanent and non-stop 

changes in all spheres of human activity, there is an 

increases in a social need in legal competence of a modern 

personality, capable of solving a wide variety of professional 

tasks and  constructive work in dynamic conditions [2;4]. 

This causes the necessity to stimulate acquisition and 

development of a legally competent (LC) specialist, capable 

of rapid changes and professional innovations. One of the 

professions that requires permanent self -improvement and 

apply possibilities of legal training is doctors. The essence 

and content, typical productional functions and professional 

tasks determine search of clinical thinking development, 

ability to see patients’ problems, starting from professional 

self-determination and education in medical universities as 

well as post-graduation education [1;3]. Therefore, an 

integral factor of doctor’s professional competence in 

particular and a medical specialist in general is legal 

competence, the presence of which in everyday medical 

practice gains more and more relevance. 

Analysis of recent researches and publications. General 

problems of reforming higher medical school studied were 

studied by I.Bulakh, V.Krasnov, I.Kuznetsova, M.Tymofieva, 

O.Yudina. V.Babalìch, l.Dobrovska, V.Korzunìna, M.Mruga 

dedicated works to defining characteristics of training 

doctors [5;6]. The problem of training doctors was studied 

V.Averin, V.Babalìch, L. Dudìkova, I. Kahno, N. Kudriava, 

L. Peres, Iu. Iushchenko, etc. The deontologìcal aspect of 

medical education was considered by A. Agarkova, 

O. Bilibin, A. Campbell,L. Pereimybìda and others, while 

the communicative aspect – M. Lisovy, P. Mazur and others. 

The issue of creative, critical, clinical mindset is dedicated to 

scientific exploration of N. Anoshkìn, I. Boryskova, 

O. Demydova, O. Kuzmìnov, L. Krupenkyna, L. Lebedeva, 

L. Pshenichnych, A. Slychkov and others. [7]. The 

researches of legal consciousness of a person were 

considered by O. Agranovska, O. Hanzenko, O. Hulevich, 

O.Mykolaeva, H.Ostroumova, M.Podberezsky, A.Ratnykiv, 

I. Ryabko, etc. 

The purpose of the article is to analyze development of 

legal competence of medical specialists in postgraduate 

education using a motivation- reflexive criterion based on 

the pilot implementation in participating universities, a 

structural-functional model of developing legal competence 

in the system of postgraduate education. 

Main material. After introducing the structural-

functional model of developing a legally competent (LC) 

medical specialist in post-graduation education of 

participating universities, there was a control check of the 

pedagogical experiment. 

The purpose of this stage was figuring out the 

effectiveness of the developed structural-functional model. 

For evaluating the effectiveness-used methods and 

methodologies used during the ascertaining stage of the 

pedagogical experiment with a further comprising analysis of 

the received data on the motivational-reflexive criterion. So, 

when determining the level of legally competent (LC) medical 

specialists in post-graduation education on the chosen 

criterion, a repeated survey (questionnaire “Diagnosis of the 

level of developing legal competence”), survey (questionnaire 

“Motivation to develop legally competent (LC) medical 

specialists in post-graduation education”), etc. According to 

the first indicator «motivation to develop legal competence, 

there was a questionnaire “Diagnosis of the level of legal 

competence development”. The analysis of the obtained data 

has confirmed that the respondents of the experimental group 

(EG) shows an evident tendency of more “Yes” answers. 

During the forming stage of the experiment, the extra class 

“Modern development of legal competence of medical 

specialists” (lectures “Protection of health care workers from 

liability defects in providing medical care”; “Legal issues of 

running an institution”, “Comparative analysis of health 

The article reveals dynamics of legal competence development of medical specialists in postgraduate education 

on the motivational-reflexive criterion based on the experimental introduction of the structural-functional model of 

legal competence development in the system of postgraduate education in higher educational institutions. A 

comparative analysis of the results of legal competence development based on the motivational-reflexive criterion 

is conducted. The factors of qualitative changes in the level of legal competence development of medical specialists 

during postgraduate education are investigated. The positive effect of the structural-functional model on legal 

competence development in the system of post-graduate education, in particular on the motivational-reflexive 

criterion. 

Key words: medical specialists, postgraduate education, legal competence, medical law, motivational-reflexive 

criterion, comparative analysis. 
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systems in developed countries of the world”, etc.). It is also 

necessary to note the positive impact on increasing the level of 

motivation of cadets participating in the law clinic “Public 

Health Law” where there was a training “Motives and 

motivation to develop legal competence”, “Self-knowledge is 

the path to success”, lectures “Personal ideals of medical 

workers”. 

There was “yes” to the statement "I try developing my 

own legal competence", "I've been controlling my legal 

development with positive results" of 83% and 87.7% 

respectively more respondents of the EG, in comparison with 

their answers on the ascertaining stage the experiment, 

arguing that visiting the above named extra classes and 

trainings, as well as work in the legal clinic, contributed to the 

understanding of necessity to develop own legal competence, 

because first of all, it is protection of their own interests and 

interests of patients, colleagues. As a result, there was an 

increase in positive responses to the following statement "I 

always find time to develop legal competence" from 2.5% (the 

ascertaining stage of the experiment) to 92% (the control stage 

of the experiment). There was 80% increase the EG cadets 

who were convinced that developing legal competence affects 

further professional growth (the statement "I am sure that the 

development of legal competence will advance professional 

growth"). There was also an increase of the EG respondents 

who responding to the statement “I apply reflection of 

professional work in the legal field”, and “I try to get feedback 

from colleagues, patients and others, because it helps self-

evaluation" in 83% and 88% respectively, they rethought 

reflection value and importance of establishing feedback. The 

respondents of the CG also showed an increase of answers 

"Yes" in the range (7% up to 24%, respectively), indicating a 

high level of professionalism of teaching staff at departments, 

however during group and individual communication with 

cadets of the CG, it was clear that they believe that 

professional growth is possible without knowing regulatory 

framework and legislation of Ukraine. There was a repeated 

questioning of the EG and CG cadets concerning motivation 

of legal competence advances (questionnaire “Motivation to 

develop legally competent (LC) medical specialists in post-

graduation education“), they were asked to choose from the 

list of motives, those were the most important for legal 

competence development, the results are presented in table 1. 

Table 1. 

Comparative analysis of the data from the ascertaining and control stages of the pedagogical experiment by the EG  

and CG respondents using the questionnaire «Motivation to develop legally competent (LC)  

medical specialists in post-graduation education») (%) 

№ Motives EG CG 

1 2 1 2 

1 Increase of prestige and popularity of the profession 56 95 58 58 

2 Financial motivation 75 60 74 60 

3 Climbing career ladder 46 95 45 50 

4 Desire to forward legal knowledge of profession  47 98 49 52 

5 Creative skills 50 96 55 55 

6 Efficient collaboration between patients and colleagues  48 94 52 52 

7 Others 46,5 93 47 47 

Average 53 90 54 54 

Note. 1.The ascertaining stage. 2. The control stage. 
 

According to the results, it was found that among the EG 

respondents there was a significant increase in legal 

competence motivation thanks to seminars “Development of 

legal competence is the path to professional growth”, 

“Contemporary aspects of medico-legal relations”, 

individual conversations and consultations in the legal clinic 

“Public Health Law”. So, among the respondents of the EG 

there was a decrease (in comparison with the ascertaining 

stage of the experiment) in the number of those motivated 

through financial incentives by 15%.  

There was an increase in the number of the EG cadets 

(49%) who have chosen one of the motives for increasing 

the level of professional competence for career growth, 

indicating an active positive change of modern medical 

specialists; there was also a significant increase in the 

number of the EG cadets, who wish to improve legal 

professional knowledge from 47% (the ascertaining stage of 

the experiment) to 98% (the control stage of the experiment), 

respondents seek to improve professional knowledge and 

reveal creative professional skills (from 50% to 96%). After 

holding talks and consultations in the legal clinic "Public 

Health Law, there was an increase in the number of the EG 

respondents who motivate themselves through confidence of 

regulatory professional actions (selecting the statement 

"Efficient collaboration between patients and colleagues" 

grew by 46% compared with the ascertaining stage of the 

experiment). The EG cadets noted prestige of the doctor 

profession and mass media popularization to be one of the 

reasons for legal competence development. After analyzing 

the responses of the CG cadets, it can be concluded that they 

have not changed their motives to legal competence 

development radically. 

According to the second indicator “ability to 

introspection, self-development of legal competence (index 

of developing legal competence») on the motivational-

reflexive criterion, there was a repeated survey of  

respondents to the questionnaire (“Self-evaluation of the 

level of legal competence development of medical 

specialists). The summarized results are presented in table 2. 

According to the results of table 2, we can conclude that 

the results of the EG respondents grew significantly in 

comparison with the results of the ascertaining  stage: the 

number of cadets satisfied with legal competence increased 

from 3% to 93% (creative level). Therefore, there is a 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=6463879_1_2&s1=%EA%EE%ED%F1%F2%E0%F2%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E9%20%FD%EA%F1%EF%E5%F0%E8%EC%E5%ED%F2
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=6463879_1_2&s1=%EA%EE%ED%F1%F2%E0%F2%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E9%20%FD%EA%F1%EF%E5%F0%E8%EC%E5%ED%F2
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positive effect of conducted extra class at the forming stage 

of the experiment “Modern development of legal 

competence of medical specialists” (seminars 

“Contemporary aspects of medical and legal activities” and 

lectures “Legal basis for health care services in Ukraine and 

abroad”, “Legal status of a doctor and a patient”, 

consultations at the legal clinic “Public Health Law”. 

Table 2. 

Comparative analysis of the satisfaction index of legal 

competence development (“Are you satisfied with your legal 

competence?”) in the EG and CG (%) 

Group 

 

Experiment 

stage 

Creative 

level 

Active 

level 

Normative 

level 

EG 1 3 % 47 % 50% 

2 93% 4 % 3% 

CG 1 3,2% 47,8% 49% 

2 18% 58% 57% 

Note. 1.The ascertaining stage. 2. The control stage. 

The CG respondents had changes, but only in the range 

of 10-13%, as the cadets did not change the attitude to legal 

competence development – a raise took place thanks to a 

high level of professionalism and Ukrainian legislation 

awareness of scientific-pedagogical employees who 

conducted group trainings.  

According to the third indicator of the motivational-

reflexive criterion “the level of developed professional legal 

ideals, motives, inclusion of legal norms in the personal 

sphere of medical specialists”, another questionnaire of the 

EG and CG respondents was organized. The question: “Are 

professional legal ideals, motives for developing legal 

competence necessary for you?” got "Yes" from 95% of the 

EG cadets and it’s 53% more than at the ascertaining stage 

of the experiment. It shows professionals’ awareness of 

medicine importance; the second question – "How do you 

think the development of your legal competence is 

associated with updating the beliefs that require inclusion of 

legal norms in personal sphere?" "Yes" was chosen by 93% 

EG (22% during the ascertaining stage of the experiment), 

and the question "When making a decision, I believe it 

important to take into account generally accepted norms of 

behavior” 97% of the respondents answered “Yes”. 

Such high results of the poll (raising own legal ideals, 

motives, values) confirm the effectiveness of an embedded 

extra class “Modern development of legal competence of 

medical specialists”, workshops with prominent doctors-

teachers, work at the legal clinic where respondents learned 

about the activities of prominent physicians M. Pirogov, 

D. Zabolotny, V. Philatov, O. Bohomoletsh, M. Amosov. 

The CG respondents had the educational process in a normal 

mode, so minor changes were fixed, namely, the question 

“Whether professional-legal ideals, motives are necessary 

for legal competence development?” a 7% increase was 

noted (43.5% at the ascertaining stage of the experiment), 

the second question, "How do you think legal competence 

development is associated with updating the beliefs that 

require inclusion of legal norms in personal sphere?" got 

30% of "Yes" answers, the third question – 95%, indicating 

high moral qualities and principles of medical specialists. 

The received data of the motivational-reflexive criterion at 

the ascertaining and control stages of the experiment are 

illustrated as charts (pic. 1,2). 

 

 

Note: 90-100% – creative level; 60-89 – active level; 59-20 – normative level. 

Pic. 1. Summarizing results of diagnosing the EG respondents to detect the level of legal competence development of 

medical specialists using the motivational-reflexive criterion, % (the ascertaining and control stages of the experiment) 
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Note: 90-100% – creative level; 60-89 – active level; 59-20 – normative level. 

Pic. 2. Summarizing results of diagnosing the CG respondents to detect the level of legal competence development of 

medical specialists using the motivational-reflexive criterion, % (the ascertaining and control stages of the experiment) 
 

It is evident from the charts for the motivational-

reflexive criterion and indicators of EG and CG students 

have changes: the EG respondents with the normative level 

(the ascertaining stage of the experiment) to the creative one 

(the control stage of the experiment), namely through 

indicators: motivation to develop legal competence from 

30.5% to 90%; ability for introspection, self-development of 

legal competence (satisfaction index of legal competence 

development) from 3% to 93%; the level of formed 

professional legal ideals, motives, inclusion of legal norms 

in personal sphere in medical specialists from 51.3% to 95%. 

The CG Students– from the normative to the active levels, 

so motivation to develop legal competence 31% to 39%; 

ability for introspection, self-development of legal 

competence (satisfaction index of legal competence 

development) from 3.2% to 18%; the level of formed 

professional legal ideals, motives, inclusion of legal norms in 

personal sphere in medical specialists from 43.5% to 49.5%. 

Thus, introducing the extra class “Modern development 

of legal competence of medical specialists”, trainings 

“Motives and motivation to develop legal competence”, 

“Self-knowledge is the path to success”, seminars 

“Development of legal competence is the path to 

professional growth”, “Contemporary aspects of medico-

legal relations”, individual conversations and consultations 

in the legal clinic “Public Health Law” contributed to the 

efficiency of developing legal competence of medical 

specialists on the motivational-reflexive criterion. 

Conclusions. Based on the comparative results analysis 

of developing legal competence of medical specialists in 

postgraduate education on the motivational-reflexive 

criterion, during the pilot implementation of the structural-

functional model of developing legal competence, positive 

level dynamics of legal competence development of the 

experimental group respondents were observed. The cadets 

of the control group also had positive changes, however, in 

comparison with the experimental group, they were minor, 

proving the positive effects of the implemented structural-

functional model of developing legal competence in the 

system of postgraduate education. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЗА МОТИВАЦІЙНО-РЕФЛЕКСИВНИМ КРИТЕРІЄМ 

У статті показано динаміку розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті 

за мотиваційно-рефлексивним критерієм на основі експериментального впровадження у діяльність ВНЗ структурно-

функціональної моделі розвитку їх правової компетентності в системі післядипломної освіти. Проведено 

порівняльний аналіз результатів розвитку правової компетентності за мотиваційно-рефлексивним критерієм. 

Досліджено фактори якісних змін рівня розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній 

освіті. Доведено позитивний уплив упровадження структурно-функціональної моделі на розвиток правової 

компетентності в системі післядипломної освіти, зокрема за мотиваційно-рефлексивним критерієм 

Ключові слова: фахівці медичної галузі, післядипломна освіта, правова компетентність, медичне право, 

мотиваційно-рефлексивний критерій, порівняльний аналіз. 
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Постановка проблеми. З кінця 90-х рр. ХХ ст. у 

виховній системі вищої школи відбулося зниження 

ціннісних орієнтирів у формуванні особистісних якостей 

та системи духовних цінностей студентської молоді. Ці 

орієнтири різко змінилися на індивідуальні, що призвело 

до падіння багатьох моральних ідеалів особистості, до 

зміни у ставленні до колективу, праці, до сприйняття 

громадянства, патріотизму. Усе це позначилося на 

новому поколінні сучасного студентства, яке має інші 

суспільні цінності, найчастіше є пасивними у сприйнятті 

і реалізації громадянської позиції, з низьким рівнем 

соціальної адаптації до потреб в суспільстві, низьким 

рівнем комунікативних та професійних якостей, низьким 

рівнем сімейних цінностей та виховання в цілому. 

Сучасні цілі та завдання виховання студентів у 

Донбаській державній машинобудівній академії 

спрямовані на вирішення зазначених проблем, і важливу 

роль у цьому відіграє позанавчальна робота кафедри 

мовної підготовки, зокрема, виховна діяльність студії 

«Джерело», також психолого-педагогічні умови 

організації виховного процесу. 

Проблеми навчання та виховання студентів завжди 

були в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних учених 

(О.А. Абдуліна, Ю.П. Азаров, А.М. Алексюк, А.М. Бойко, 

А.П. Валецька, Я.А. Коменський, М.І. Пирогов, 

В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, О.Л. Шевчук). 

Різні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців 

розглядалися в роботах І.М.Богданової, О.І.Кульчицької, 

С.О. Сисоєвої, О.М. Пєхоти [1]. 

Мета нашої розвідки полягає в дослідженні ролі 

виховної діяльності культурно-дозвіллєвого об’єднання 

«Джерело» у формуванні духовних цінностей студентської 

молоді Донбаської державної машинобудівної академії в 

контексті мовної підготовки майбутніх фахівців. 

Завдання дослідження:  

– визначити сутність та значимість діяльності мовно-

українознавчої студії «Джерело» як форми 

позааудиторної виховної роботи технічного вишу в 

процесі вивчення державної мови, а також розвитку і 

формування духовних цінностей студентів;  

– з’ясувати роль студійної роботи для мовної 

самоосвіти й творчої самореалізації студентів технічного 

вишу в процесі виховної діяльності;  

– дослідити вплив позааудиторної виховної роботи 

на розвиток і формування професійно комунікативних 

умінь і навичок студентів у процесі організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності об’єднання «Джерело». 

Для з’ясування поставлених завдань були використані 
методи: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, системати-

зація, абстрагування, конкретизація; емпіричні – аналіз, 

вивчення й узагальнення досвіду, спостереження, бесіда, 

ранжування, інтерв'ювання, самооцінка. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає В. Жук, 

для реалізації комплексного підходу щодо організації 

позааудиторного навчально-виховного процесу необхідно 

організовувати студентські клуби, які сприятимуть 

вивченню державної мови, допоможуть оволодіти 

майбутнім фахівцям комунікативними та професійними 

можливостями [2]. 

Упродовж 2016-2017 рр. здійснювалося вивчення 

ролі студії «Джерело» у формуванні комунікативної 

компетенції й розвитку духовних цінностей студентів. У 

дослідженні взяли участь студенти 1-3 курсів різних 

напрямів підготовки та форм навчання Донбаської 

державної машинобудівної академії. Усього 62 особи.  

На підставі проведеного аналізу та враховуючи 

отримані результати всіх зазначених методів 

дослідження з метою вивчення сутності та ефективності 

діяльності студії «Джерело» у формуванні й розвитку 

особистісних духовних цінностей, а також творчої 

самореалізації та україномовної підготовки студентів як 

однієї із форм виховної позанавчальної роботи 

Донбаської державної машинобудівної академії нами 

було з’ясовано й узагальнено такі положення: 

1. Органічне включення студійної виховної діяльності, 

конкретних заходів у процес професійного та духовно-

комунікативного формування та розвитку студентів 

сприяє максимальному духовному зближенню з 

викладачами, формує навички встановлення сприятливих 

взаємовідносин студентської молоді з зовнішнім 

У статті проаналізовано навчально-виховні можливості позааудиторної діяльності у вищих 

навчальних закладах технічної сфери на прикладі роботи мовно-українознавчої студії «Джерело». 

З’ясовано роль культурно-дозвіллєвої студійної роботи в процесі мовної самоосвіти, набуття студентами 

навичок комунікативної компетенції, а також творчої самореалізації майбутніх фахівців. Досліджено 

вплив позанавчальної виховної роботи на формування професійної мовної культури та розвиток 

загальнолюдських духовних цінностей сучасної студентської молоді. 

Ключові слова: позааудиторна робота, студія, виховні заходи, мовна підготовка, комунікативна 

компетенція, духовні цінності. 
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середовищем, формує творчі та професійно-

комунікативні здібності.  

2. Виховна робота студії «Джерело» покладена в 

основу річного плану виховної роботи ДДМА, 

розроблюваного радою з виховної роботи та 

затверджується ректором. Фактичне виконання 

відображається у проведенні концертних заходів, 

літературно-музичних вечорів, радіоповідомлень, круглих 

столів, виставках стінгазет, українських вечорниць, 

відеопрезентацій, різноманітних конкурсах, урочистостях 

із нагоди визначних дат в історії українського 

письменства, культури українців та народів України, 

відбивається в студентських та викладацьких відгуках, 

статтях у внутрішньовишівській газеті «Академія», відео- 

та фотоальбомах тощо. 

3. Орієнтація змісту та форм позааудиторної роботи 

студії «Джерело» сприяє вияву студентами активної 

діяльності, прояву ними самостійності в організації та 

проведенні заходів. Так, у ДДМА протягом ряду років 

традиційні врочистості, пов'язані з проведенням Дня 

української писемності та мови, шевченкіани, 

українських вечорниць, Дня рідної мови, Дня 

слов’янської культури та писемності, різноманітних 

творчо-тематичних вечорів із нагоди ювілеїв відомих 

письменників та діячів науки і культури України, 

успішно й цікаво проходять силами самих студентів. За 

результатами наших спостережень та інтерв’ювання 

переважна більшість студентів мають бажання 

самостійно організовувати пропоновані заходи, без 

будь-якого втручання або настанов викладача-керівника. 

Це дозволяє максимально, без обмежень, розкрити 

кожному з учасників творчий потенціал та здібності, 

виявити самостійність та креативність ідей, презентувати 

себе як особистість і посісти певне місце в конкретному 

колективі. Зауважимо також, що майже всі сценарії 

концертних заходів розробляються власне студентами, 

оскільки сучасне студентство прагне виявити себе в 

журналістиці, режисурі, хореографії, випробувати себе 

на роль ведучих, акторів, сценаристів тощо.  

4. Успішній діяльності нашої студії сприяє 

використання у виховному процесі позитивного впливу 

найбільш активних, захоплених, цілеспрямованих, 

здібних та успішних студентів на своїх одногрупників 

чи однокурсників, допомагає долучити до лави 

постійних членів студентів інших курсів різних 

факультетів. Велику вагу має залучення випускників, 

нині аспірантів − співробітників ДДМА. Як показує 

досвід, більшість учасників приходять до студії після 

того, як побували на заходах (або репетиціях), які 

провели їхні ж однокурсники, друзі, знайомі. Часто 

студентів захоплює сам творчий дух, який витає в 

процесі всієї підготовки певного заходу, атмосфера 

жартів і невимушеного спілкування між студентами та 

керівником, уболівання за успішність і результативність 

своєї роботи на виході тощо.  

5. Беручи участь у різноманітних заходах, 

відбувається поступове формування установки на 

природність, престижність і почесність участі студентів 

у позанавчальному житті технічного вишу (духовно-

морального, культурного, креативно-творчого, науково-

технічного і т. ін.) [3]. Так, у Донбаській державній 

машинобудівній академії в цілому та в студії «Джерело» 

зокрема за результати участі студентів у позааудиторній 

роботі вишу протягом усіх років його існування 

практикуються як різного виду заохочення (наприклад, 

почесні грамоти, медалі, солодощі) для участі в різних 

запланованих заходах, так і система моральних 

елементів заохочення. Досягнення учасників нашої 

студії завжди оголошуються, нагородження проводиться 

в урочистій обстановці в кінці того чи того заходу, на 

кафедрі, факультетських і загальноакадемічних заходах, 

де беруть участь представники ректорату. Це створює 

атмосферу корисності та значимості певної події не 

тільки в житті й духовному розвитку учасників, гостей 

та запрошених, а й академії в цілому, дозволяючи 

зберігати дух колективної підтримки і гордості на рівні 

вищої школи, що сьогодні часто не враховується. 

6. Виховання (формування та розвиток морально-

духовних цінностей тощо) студентів − це виховання 

майже дорослих людей, з уже оформленою значною 

мірою системою цінностей і поглядів на світ і власне 

місце в ньому. Цей процес можливий, на наш погляд, 

тільки в тій мірі, у якій можливе створення в технічному 

вишу особливого виховного осередку, що створює 

умови і передумови для самовиховання й саморозвитку. 

7. Виховним середовищем є те, в якому сучасному 

студентові доступне засвоєння і практичне застосування 

більшої кількості соціального, національно-історичного 

та мовно-культурного досвіду за допомогою розвитку 

індивідуальних потреб і здібностей. Таке середовище 

має створюватися поступово й планомірно, що й 

досягається в ході існування студії «Джерело» на 

кафедрі мовної підготовки ДДМА. 

8. Виховна діяльність нашої студії − це духовне, 

морально-етичне і подієве наповнення життєдіяльності 

кожного активного або потенційного учасника як 

особистості, що створює умови для його самореалізації, 

саморозвитку, комунікативної обізнаності, розкриття 

творчого потенціалу, підвищення моральної вихованості. 

На наш погляд, у системі особистісно-орієнтованого 

виховання студентської молоді виділяються різні 

середовища самореалізації особистості: зокрема, 

середовище батьківського дому, академічне середовище, 

оздоровче середовище, культурно-дозвіллєве середовище. 

В останньому випадку значну роль надаємо діяльності 

мовно-українознавчій студії «Джерело», оскільки її 

виховна робота в позанавчальній діяльності Донбаської 

державної машинобудівної академії тісно пов'язана зі 

студентським мікро- і макросередовищем і повсякчас 

впливає на його мовно-комунікативний розвиток і 

систему цінностей. 

9. Вважаємо, що система виховної діяльності 

культурно-дозвіллєвої студії «Джерело» в процесі 

формування творчої та професійної особистості студента 

у позанавчальній діяльності успішно функціонує завдяки 

дотриманню таких педагогічних умов: 

− системність і безперервність процесу формування 

творчої особистості студентів у виховному середовищі; 

− створення в системі позааудиторної (студійної) 

виховної роботи нового мікроклімату, що стимулює 

зростанню творчого самовдосконалення і мовної 

самоосвіти; 



   
91  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

− моніторинг результатів динаміки формування 

творчої особистості студента на різних етапах творчої 

діяльності [4]. 

Таким чином, у результаті планомірної, кропіткої 

роботи студії «Джерело» як однієї з ланок позааудиторної 

виховної роботи ДДМА, з додержанням психолого-

педагогічних умов керівника, виховна роль зазначеної 

студії в контексті досягнення успішних результатів 

мовно-комунікативної підготовки та розвитку 

особистості студента, формуванні або переакцентації 

його духовних цінностей задля успішної самореалізації в 

соціумі та професійній діяльності є очевидною [5]. 

Висновки. Отже, виховна роль студії «Джерело» в 

розвитку духовних цінностей студентів є визначальною і 

затребуваною: через посередництво позааудиторної 

студійної роботи здійснюється якісна й різнобічна мовна 

підготовка студентів різних спеціальностей вищого 

технічного навчального закладу.  

У подальшому – продовження вивчення ролі поза-

аудиторної студійної роботи у формуванні та розвитку 

духовних цінностей студентів Донбаської державної 

машинобудівної академії в контексті загальномовної 

підготовки (на прикладі діяльності студії «Джерело»). 
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In the article the educational is analysed and activity an educator in higher educational establishments of technical sphere 

on the example of work of language studio "Source". The cultural role of studio work is found out in the process of language 

self-education, acquisition by the students of skills of communicative competence, and also to creative self-realization of future 

specialists. Influence of educator work is investigational on forming of professional language culture and development of 
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Постановка проблеми. Спрямованість системи 

освіти на накопичення знань без їх аналізу та синтезу 

для застосування на практиці, ізольованість від інтересів 

роботодавців, відсутність мотивації до підвищення 

якості освіти, швидке старіння інформації, зумовлене 

глобальною інформатизацією, знецінення існуючих 

моделей навчання, як наслідок технократизму 

суспільства, призвели Україну до зростаючого дефіциту 

кваліфікованих робітників. 

Модель вирішення існуючих освітніх проблем 

Україна побачила в контексті інтеграції до Європи – 

приєднання до Болонського процесу, який в офіційно 

розпочався 19 травня 2005 року із підписанням 

декларації на Бергенській конференції. 

Метою реформи, яка була задекларована новою 

редакцією Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р., стало розв’язання проблем української 

вищої освіти та її наближення до сучасних європейських 

стандартів. Головні напрями реформ визначені в 

Стратегії сталого розвитку «Україна–2020». Згідно з 

документом, під час планування освітніх програм 

впроваджується застосування компетентнісного підходу 

в межах 2016-2020 років [1, с.4]. 

Впровадження компетентнісного підходу вимагає 

розробки та затвердження нових переліків спеціальностей, 

нових галузевих стандартів вищої освіти, за якими 

здійснюватиметься підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах, в основі яких будуть результати 

навчання, визначені компетентностями [2]. 

Аналіз останніх публікацій. Зважаючи на це 

особливої значущості набувають роботи, присвячені 

проблемам теорії та методики інженерно-графічної 

підготовки у ВНЗ. 

Дослідженням професійної компетентності майбутніх 

інженерів-педагогів на теренах України займалися 

Н. Брюханова , Р. Горбатюк, О. Коваленко, Л. Тархан, 

В. Хоменко, О. Скібіна, І. Каньковський та інші. 

Досліджували проблеми теорії та методики інженерно-

графічної підготовки у ВНЗ В. Буринський, О. Джеджула, 

М. Жалдак, М. Ожга, Г. Райковська, Г. Сажко.  

Над темою графічної професійної компетентності 

майбутніх учителів технологій працювали П. Буянов та 

Т. Олефіренко. Проте питання формування графічної 

компетентності майбутніх інженерів-педагогів 

комп’ютерного профілю має свої як теоретичні так і 

методичні особливості по відношенню до діяльності 

учителя середньої школи: різний предмет та зміст 

діяльності, різні системи організації навчального 

процесу – графічна підготовка інженера-педагога  повинна 

розглядатися в контексті двох різнорідних систем – 

педагогічної та інженерної. На даний час практично 

відсутні цілісні методичні підходи до формування 

графічної компетентності, як складової професійної 

компетентності інженерів-педагогів. 

Мета роботи – висвітлення особливостей формування 

графічної компетентності інженерів-педагогів комп’ю-

терного профілю, аналіз стану методичної розробленості 

даного питання у ВНЗ, а також розгляд методичних 

перспектив формування графічної компетентності. 

Виклад основного матеріалу. В діяльності інженера-

педагога поєднується гуманітарний та технічний типи 

праці в двох різнорідних системах – «людина – людина» 

та «людина – техніка». Проте розгляд компетентностей 

інженера-педагога не повинен проводитись окремо в двох 

системах, а тільки в комплексі.  

Згідно Національного класифікатора України 

(класифікатор професій (ДК 003:2010)) випускники 

спеціальності 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні 

технології» призначені для наступних професій: 

– фахівці: 1) технічні фахівці в галузі прикладних 

наук і техніки; 2) фахівці в галузі освіти; 3) інші фахівці;  

– основні первинні посади випускників в галузі 

освіти: 1) викладач загально професійних та професійно 

практичних дисциплін в професійних навчальних 

закладах згідно спеціалізації; 2) викладач профільних 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах 

згідно спеціалізації; 3)майстер виробничого навчання; 

4) старший майстер; 5) старший лаборант; 6) завідувач 

лабораторії; 7) технолог-наставник. 

– основні первинні посади в галузі спеціалізації: 

1) фахівець з обслуговування обладнання, споруд, 

будівель в закладах освіти та на виробництві в галузі 

комп’ютерної промисловості; 2) фахівець з технології 

виробництва в галузі комп’ютерної промисловості; 

3) фахівець з проектування, конструювання та дизайну в 

галузі комп’ютерних технологій. 

Обгрунтовано необхідність визначення поняття графічної компетентності, як важливого компонента 

структури професійної компетентності інженера-педагога комп’ютерного профілю. Розкрито поняття, 

зміст, встановлено динамічний характер графічної компетентності. Сформовано структуру графічної 

компетентності на основі графічно-технічної та графічно-педагогічної складових та спільних компонентів: 

когнітивного, аксіологічного, комунікативного, соціально-психологічного та професійного досвіду. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, інженер-педагог, графічна компетентність. 
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Важливе значення у підготовці майбутніх інженерів-

педагогів комп’ютерного профілю відіграють нормативні та 
вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної 

підготовки. Загальною метою вивчення цих дисциплін є 
формування професійної та графічної культури і 

грамотності, розвиток просторового мислення, творчих 

здібностей до аналізу і синтезу просторових форм і 
відносин на основі їх графічних відображень, конструк-

тивного мислення, набуття знань і вмінь конструкторського 

документування, підвищення рівня технічного інтелекту. 
Основними завданнями вивчення цих дисциплін є 

формування здатності розуміти інформацію, виражену в 
графічній формі – креслення, схеми, графіки, діаграми; 

розвитку вміння висловлювати свою думку, задум, ідею у 

вигляді креслення, ескізу, графічної моделі тощо. 
Важливим завданням інженерно-педагогічної діяльності є 

проектно-конструкторська діяльність, пов’язана з науково-

технічними розрахунками основних параметрів майбутньої 
технічної системи, розробкою її конструкції. Основу 

проектно-конструкторської діяльності складає візуально-
образне моделювання технічної системи на кресленні, тобто 

створення графічної моделі [3]. 

Це визначає місце дисциплін «Інженерна та 
комп’ютерна графіка», «Базовий курс інформатики», 

«Технології прикладного та WEB програмування», 
«Комп'ютерні технології в навч.процесі», як 

фундаментальних навчальних дисциплін підготовки 

студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Також 
розвитку наочно-образного мислення та просторової уяви у 

майбутнього фахівця сприяють вибіркові навчальні 

дисципліни циклу професійної підготовки – «Комп’ютер-
ний дизайн та мультимедіа», «Тривимірне моделювання, 

анімація та відеомонтаж», «Комп'ютерний дизайн та 
мультимедіа», «Основи систем автоматизованого 

проектування (САПР)», «Сучасні CAD/CAE системи». 

Фахівця, який володіє цими характеристиками, можна 
назвати графічно компетентним. Отже, дисципліни 

графічної підготовки є фундаментальними навчальними 
дисциплінами. Тому зміст графічної підготовки повинен 

стати базою для формування графічної компетентності. 

На основі розробленого в 2017 році стандарту вищої 
освіти України за спеціальністю 015 «Професійна освіта 

(Комп'ютерні технології)», ступеня бакалавр, до результатів 

формування графічної компетентності інженера-педагога 
відносимо: 1) отримання, опрацювання й відтворення за 

допомогою графічних засобів інформації з предметної 
області; 2) здійснення системного аналізу технічних і 

педагогічних систем, процесів та ситуацій; 3) знання 

алгоритмів, технологій та методів програмної інженерії для 
виконання необхідного кодування, тестування й оновлення 

програмного забезпечення різних рівнів чи елементів 

інформаційних й комп’ютерних технологій, а також 
застосування в викладацькій діяльності; 4) виконання 

трудових процесів на виробництві згідно спеціалізації; 
5) експлуатація, модернізація, удосконалення технічного 

обладнання та програмного забезпечення в галузі 

комп’ютерних технологій під час вирішення виробничих та 
педагогічних ситуацій; 6) винахідливість, креативність, 

оригінальність під час вирішення виробничих та 
педагогічних ситуацій; 7) підготовка графіків робіт, 

замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок, 

карт, схем, освітніх документів для застосування як на 
виробництві, так в педагогічній діяльності. 

Виходячи з специфіки діяльності інженера-педагога 

комп’ютерного профілю, стандарту вищої освіти за 
спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні 

технології» [4] сформовано структуру професійної 
компетентності (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура професійної компетентності інженера-педагога 
 

Стосовно визначення графічної компетентності, то на 
думку П. Буянова «графічна компетентність – важлива 

властивість особистості, рівень усвідомленого використання 

графічних знань, умінь і навичок, що спираються на знання 

функціональних і конструктивних особливостей технічних 
об’єктів, досвід графічної професійно-орієнтованої 

діяльності, вільну орієнтацію в середовищі графічних 

інформаційних технологій» [5, с.174]. С. Коваленко, 
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розглядаючи питання формування графічних 

компетентностей майбутніх інженерів-будівель-ників, 

зазначала: «графічні знання, уміння і навички, розумові 
здібності (критичне, образно-графічне, технічне, творче 

мислення), комунікативні, методологічні здібності, 

самостійність, позитивне ставлення до професії та ін., що в 
підсумку складає графічну компетентність» [6, с.191].  

Графічна компетентність – властивість, що входить до 
складу професійно важливих якостей особистості, 

детермінована глибокими і міцними знаннями та 

навичками в галузі графічних навчальних предметів; 
уміннями їх застосування у виробничих ситуаціях; 

позитивним практичним досвідом розв’язання професійно- 

орієнтованих графічних задач.  
Графічна компетентність на сучасному етапі 

інформатизації вищої технічної освіти передбачає високий 
рівень сформованості у студентів вмінь та навичок 

виконання відповідальних та наукомістких робіт, пов’язаних 

з професійним використанням конструкторських модулів і 
графічних редакторів інтелектуальних комп’ютерних систем 

автоматизованого проектування. У технічних ВНЗ графічна 

компетентність майбутніх інженерів формується у процесі 
безперервної навчально-професійної графічної підготовки з 

використанням сучасних ЗІТ [2, с.131]. 
На думку Воронцової І.В., основою сформованості 

графічної компетентності учня є усвідомлене прагнення 

користуватися графічною інформацією у різних навчальних 
ситуаціях [7, с.50]. 

Виходячи з аналізу поняття та складових професійної 
компетентності, а також формули визначення професійної 

компетентності, запропонованої В. Лозовецькою, графічна 

компетентність інженера-педагога комп’ютерного 
профілю, на нашу думку, – це сукупність базових 

графічних знань та умінь, а також професійного досвіду, 

помножених на креативність (практичний результат 
творчих задатків) в сукупності з самовдосконаленням 

(розвитком, мобільністю), де  органічно поєднані відповіді 
на запити як технічної так і педагогічної складової фаху. 

                        
     – графічна компетентність інженера-педагога; 

    – професійно-графічні знання, інгегровані в процес 

викладання; 

    – професійно-графічні уміння, інгегровані в процес 

викладання; 

   – професійний досвід;  
К – креативність; 

С – самовдосконалення. 

В науково-педагогічній літературі склад графічної 
компетентності майбутнього інженера-педагога становлять: 

– когнітивний компонент (наявність теоретичних знань, 

що забезпечують усвідомленість діяльності); 
– діяльністний компонент (знання і уміння, апробовані в 

дії, освоєні особою, як найбільш ефективні); 
– мотиваційний компонент (особові якості, що 

визначають позицію і спрямованість особистості як 

суб'єкта діяльності) [8, с.149]. 
Проте краще відображають структуру графічної 

компетентності, на нашу думку, компоненти, відображені в 

праці С. Коваленко: 
1) когнітивний компонент  –  володіння системно 

сформованими професійно-значущими знаннями у галузі 
інженерної педагогіки, методами розв’язання різних задач, 

здатністю до безперервного професійного навчання; 

2) аксіологічний компонент  –  особистісна якість 
фахівця, яка характеризує його відношення до професії 

інженера-педагога як до цінності та містить мету і 

мотивацію успіху особистості в професійній діяльності; 
3) комунікативний компонент – здатність фахівця до 

професійного спілкування за допомогою графічної мови та 
сучасних інформаційних технологій; 

4) соціальнопсихологічний компонент – наявність 

сучасного соціального досвіду, який сприяє успішній 
реалізації особистої професійної компетентності в 

потрібний момент і визначених умовах; 
5) професійний досвід – поетапно накопичений особистий 

професійний досвід фахівця з перших днів навчання в ВНЗ 

або перших робочих днів на у виробництві (у випадку 
одержання професійного досвіду до навчання у ВНЗ). 

Опираючись на склад графічної компетентності 

майбутнього інженера-педагога та необхідні графічні 
знання, нами сформована наступна структура графічної 

компетентності інженера-педагога (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Структура графічної компетентності інженера-педагога 
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Варто зазначити, що зміст графічної компетенції не 

може бути статичним, але повинен систематично 

корегуватися, для того щоб відображати рівень розвитку 

техніки та технологій. 

Висновки. В статті нами було встановлено, що 

питання дослідження та модернізації такої частини 

системи підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного 

профілю як графічна компетентнісь є надзвичайно 

актуальним. На основі визначень науковців 

представлено наше розуміння поняття графічної 

компетентності як сукупності базових графічних знань 

та умінь, а також професійного досвіду, помножених на 

креативність в сукупності з самовдосконаленням, а 

також структуру графічної компетентності, яка містить 

графічно-технічну та графічно-педагогічну складові.  

Глибоке дослідження питання формування графічної 

компетентності інженерів-педагогів комп’ютерного 

профілю, визначення особливостей, розробка та 

апробація моделі формування графічної компетентності 

є перспективою подальших розвідок. 
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CONCEPT OF GRAPHIC COMPETENCE OF ENGINEERING PEDAGOGUES OF COMPUTER PROFILE IN 

LOGICS OF THE COMPETENTAL APPROACH 

The necessity of definition of graphic competence, as an important component of the structure of professional competence 

of the engineering pedagogues of computer profile is substantiated. The concept and content are disclosed; the dynamic 

character of graphic competence is revealed. The structure of graphic competence is formed on the basis of graphic-technical 

and graphic-pedagogical components and common components: cognitive, axiological, communicative, socio-psychological 

and professional experience. 
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Постановка проблеми. Основою існування 

та  прогресу   людської   цивілізації  є  соціальна  

діяльність як прояв активності з метою зміни чи 

перетворення елементів навколишнього світу в 

свідомості самої людини. Доцільна діяльність людини, 

праця, виступає основою такої діяльності. В численних 

соціальних дослідженнях зустрічаємо широку амплітуду 

характеристик людської праці: від примусу та 

підневільності (Alfred Marshall) до джерела особистого 

щастя (Henry Ford). Звідси ми виходимо на категорію 

доцільності людської діяльності. Амплітуда підходів 

«A.Marshall – Henry Ford» виразно узгоджена з поглядами 

І.Канта на природу доцільності у трьох її формах 

існування [2]. Ключовою для нашого дослідження є 

позиція І. Канта, що доцільність у практиці 

забезпечується не автоматично. Більше того, існує 

суперечність між діяльністю окремої людини (або 

групи) і суспільною діяльністю взагалі. Тобто, держава 

може законодавчо, нормативно переконувати в 

доцільності певних цінностей, поглядів, підходів тощо. 

Але, при цьому, мають право на існування і інші 

погляди (у демократичних суспільствах). 

Предметом дослідження автора є ідея феномену 

провідництва в освіті. На теренах вітчизняної 

педагогічної та психологічної науки такі наукові розвідки 

відсутні, так як система освіти захопилася ідеєю 

лідерства. Наукові розвідки, дисертаційні дослідження, 

конференції, тренінги та майстер класи, програми 

розвитку лідерського потенціалу університетів України на 

підставі спільних домовленостей Інституту вищої освіти 

НАПН України, Британської Ради в Україні, Фундації 

лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство) 

Міністерства освіти і науки України, програма Tempus 

«Лідерство та управління змінами в вищій освіті»... 

Однак провідництво є поняттям якісно іншим ніж 

лідерство, про що ми висказали своє бачення в 

колективній монографії «Провідництво в освіті. Від ідеї 

до вічності» [6]. Разом з тим ми вбачаємо смислові 

зв’язки провідницької діяльності з науковою організацією 

педагогічної праці та передовим педагогічним досвідом. 

Стан дослідження проблеми. Проблеми наукової 

організації праці, передового педагогічного досвіду 

відносяться до доволі досліджених в педагогічній науці. 

Результати теоретичного осмислення окремих аспектів 

НОП в царині освіти висвітлено у працях 
П.П.Блонського, В.О.Вихрущ, Н.М.Гупана, Н.М.Дем’яненко, 
Л.М.Дуднік, М.Г.Заволоки, В.А.Лук’янової, В.К.Майбороди, 

Б.М. Ступарика. 

І.Л. Лікарчук, Н.О. Падун, С.Г. Улюкаєв досліджують 

НОП в контексті сучасного тлумачення, з урахуванням 

компетентнісної парадигми. О.В.Аніщенко узагальнила 

проблеми наукової організації праці загальноосвітньої і 

професійної школи в історії розвитку педагогічної науки 

і практики в Україні. 

Проблеми передового педагогічного досвіду дослідені 

в працях В.І. Бондара, О.Я. Савченко, Н.Г. Ничкало, 
В.В.Олійника, С.В.Крисюка, Т.С.Рабченюк, Г.П.Бондарчук 

та інших.  

Дискурсивне поле з проблем провідництва ще не 

сформоване. 

Мета статті полягає в компаративістичному підході 

щодо дослідження спільних ознак в соціальній 

діяльності в царині освіти засобами наукової організації 

праці, вивчення та запровадження передового 

педагогічного досвіду і здійснення провідництва. 

З метою зʼясування генези визначених понять автор 

звернувся до знаменитої «Тектології» О.О.Богданова 

який писав, що будь-яку людську діяльність - технічну, 

Досліджено риси родових звʼязків в поняттях освітнього середовища: «наукова організація праці», 

«передовий педагогічний досвід» та «провідництво в освіті». Встановлено соціальну мотивацію появи цих 

наукових напрямків та їх кореляційну взаємозумовленість. Всі ці наукові напрямки мають загальну ґенезу – 
доцільність людської професійної діяльності. Визначено видатний вплив всезагальної організаційної науки 

«Тектологія» на розвиток наук, що обслуговують управління освітою. З проблем наукової організації праці 

(праксеологія, оптимологія) вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду виникли 
вітчизняні наукові школи, здійснювалися дослідження на академічному та прикладному рівні. З проблеми 

провідництва в освіті науковий дискурс ще не сформовано. Ідея провідництва набуває актуальності в 
період реформування сучасної освіти, але потребує новітніх досліджень її методологічних основ. 

Дослідження автора спрямовані на встановлення формату, рівнів провідницької діяльності, застереження 

щодо ризиків та жертовного характеру провідницької діяльності в освіті. 
Встановлено тісні родові зв’язки наукової організації праці та передового педагогічного досвіду як 

масового колективного виду професійної педагогічної діяльності. 

Провідництво в освіті віднесено автором до феноменальних позапарадигмальних явищ освітнього 
простору. 

Ключові слова: доцільність людської діяльності, організаційна наука, наукова організація праці, 
праксеологія, оптимологія, передовий педагогічний досвід, провідництво в освіті. 
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суспільну, пізнавальну, художню - можна розглядати як 

певний матеріал організаційного досвіду і досліджувати 

з організаційної точки зору, людська діяльність – від 

найпростіших до найскладніших її форм - зводиться до 

організуючих процесів [2].  

Ми зробили спробу вибудувати метафорічну «стрілу 

часу» логічної взаємозумовленості і взаємовпливу ідеї 

наукової організації праці, дослідження передового 

педагогічного досвіду та самоорганізації провідництва в 

царині освіти ХХ століття. Поняття «стріла часу» 

запроваджено англійським фізиком Артуром 

Еддінгтоном і розвинуто бельгійським фізиком Іллєю 

Пригожиним. «Стріла часу» за словами французького 

філософа Поля Валері, є виявом того факту, що 

майбутнє не задане, тобто того, що, «час є 

конструкцією», субстанцією в якій з ентропії 

зароджуються конструкції нових феноменальних 

фреймів. Ми спираємося в своєму дослідженні на 

«психологічну стрілу» – той напрямок часу, в якому ми 

пам′ятаємо минуле [5]. 

Справа не тільки в тому, пише Е.Тоффлер, що ми 

розширили сферу змін, зробили їх масштабнішими – ми 

змінили їх темп. На нас обвалюється лавина подій, які 

швидко змінюють одна одну, що призводить до 

перетворення нашого сприйняття часу. Ми «відчуваємо» 

життя інакше, ніж наші попередники, і саме в цьому 

відмінність сучасної людини. Він назвав це «скачком 

часу» [11].  
Разом з тим, вибудовуючи «стрілу часу» визначених 

понять, ми вважаємо доцільним, з точки зору рефлексії 

(Г.П.Щедровицький) та соціалізації людської діяльності 

(Д. Смелзер, Т. Парсонс, Ж. Піаже), на перше місце 

поставити ідею її доцільності (праксеологія, оптимологія). 
Філософія розглядає доцільність як категорію, що 

позначає відповідність  поставленій меті. Словник 

синонімів Караванського подає влучні синоніми – 

«слушний», «раціональний». Посилаємося на думку 

О.Богданова, який писав, що перші спроби точно 

визначити, що таке організація, привели до ідеї 

доцільності. Ідея доцільності включає  в себе ідею цілі [2]. 

Виклад основного матеріалу. В філогенезі людської 

цивілізації доцільність особистої та організаційної 

(соціалізованої) діяльності виступає екзистенціальною 

потребою, а на сучасній вершині розвитку людського 

суспільства вона в окультуреному вигляді може бути 

представлена як наукова організація праці. 

На межі 19 та 20 ст. американський інженер 

Ф.У.Тейлор започаткував ідею наукової організації 

праці [10].  

На теренах Росії ідеями НОТ опікувався О.К. Гастєв 

[3]. Саме в ті роки сформувалося бачення НОТ як 

процесу удосконалення організації праці, що 

здійснюється з урахуванням досягнень науки і 

передового досвіду. Досліджуючи перші досягнення 

американського менеджменту О.Гастєв встановив, що 

нашому робітнику, понад усе не вистачає елементарної 

виконавчої культури: вміння підкорятися, точно 

дотримуватися своїх службових обов′язків незалежно 

від того, приємно йому чи ні. Відповідно до 

текстологічного підходу він запровадив новий принцип 

ефективної організації соціальної праці, принцип 

трудових установок: «Раніше організаторами були 

слова. Тепер організаторами повинні бути установки». 
Та, на відміну від трудової теорії США-менеджменту, 

О.Гастєв вважав основним мотиватором праці ентузіазм 

радянських людей (гасла, дострокове виконання плану, 

соціалістичні змагання, ентузіазм, борг, совість, дух 

змагання). Як свідчить історія цей трудовий «дух» 

гіпертрофовано експлуатувався впродовж всього часу 

існування СРСР. Звичайно, дивує те, що в ті часи (друга 

половина ХХ ст.) в США та європейських країнах вже 

активно застосовувалися наукові теорії мотивації праці 

Девіда Макклеланда, Клейтона Альфредера, Абрагама 

Маслоу, Фредеріка Герцберг, Девіда Мак Грегора, 

Вільяма Оучі. 

Для успішного розв’язання завдань наукової 

організації праці необхідно керуватись рядом положень та 

ідей, сукупність яких складає загальні принципи НОП. 

Основні з них: комплексності, системності, регламентації, 

спеціалізації, стабільності, цілеспрямованої творчості. 

Віддамо належну шану Олександру Гастєву, він вперше в 

Росії зробив спробу застосування інструкцій, правил та 

пам’яток безпосередньо на робочі місця. 

Пам′ятка-правила 

1. Перш ніж братися за роботу, треба всю її 

продумати так, щоб в голові остаточно склалася модель 

готової роботи і весь порядок трудових прийомів. Якщо 

все до кінця продумати не можна, то продумати головні 

віхи, а перші частини роботи продумати досконально. 

2. Не братися за роботу, поки не приготований весь 

робочий інструмент і всі пристосування для роботи. 

3. На робочому місці (верстат, стіл, підлогу, земля) 

не повинно бути нічого зайвого, щоб даремно не 

тикатись і не шукати потрібного серед непотрібного. 

4. Весь інструмент і пристосування повинні бути 

розкладені в певному, по можливості раз назавжди 

встановленому порядку, щоб можна було все це 

знаходити навмання. 

9. Під час роботи треба обов'язково відпочивати. У 

важкій роботі треба частіше відпочивати і по 

можливості сидіти; в легкій роботі перепочинок рідкісні, 

але рівномірні. 

10. Під час самої роботи не треба їсти, пити чай, пити 

в крайньому випадку, тільки для вгамування спраги; не 

треба і курити, краще курити в робочі інтервали, ніж під 

час самої роботи. 

11. Якщо робота не йде, то не гарячкувати, а краще 

зробити перерву, одуматися і застосувати знову знову-

таки тихо; далі навмисне сповільнювати, щоб витрима-

ти [3]. 

Подальший розвиток ідея наукової організації праці 

здобула становленні праксеології та оптимології. 
Праксеологічний проект (Є.Слуцький, Т.Котарбінський) 

створювався, задумувався в 50-ті роки ХХ ст. як 

метатеоретичний і метаметодологічний концепт. 

Праксеологія є «системне знання про загальні принципи 

і способи раціональних (правильних), доцільних, 

успішних дій для цілісного розуміння механізмів власної 

діяльності. Польський вчений Тадеуш Котарбінський 

припускав три співвідносних рівня аналізу ефективності 

(раціональності) людської діяльності: 1) типологія 

(стандартизація) дій і побудова системи категорій чи 
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понять(систематизація).); 2) розробка ефективних 

нормативних систем дій для конкретного історичного 

соціокультурного контексту (технологізація); 3) критику 

історії розвитку людських дій з точки зору їх технічних 

переваг і критику методів, що застосовуються в цих діях 

в даний час (рефлексія) [4]. 

Праксеологія передбачала розробку системи 

загальних рекомендацій та застережень стосовно 

професійної діяльності. Прогресивним в праксеології є 

посилення аксіологічної компоненти людської праці. 

Оптимологія – інтеграційна наука (область, розділ, 

дисципліна, надбудова) кінця ХХ ст., що займається 

методикою пошуку оптимальних рішень, оптимізацією 

процесів[7]. На думку Ю. Бабанського, М. Поташника та 

І. Підласого оптимологія – це ітердисциплінарна наука 

або напрямок досліджень оптимального будови і 

поведінки складних – т.зв. "біхевіоральних систем", тобто 

систем живої природи, суспільства і гібридних систем 

(людинотехнічних, екологічних, економічних тощо). 

Аналіз всього цього повинен супроводжуватися дослід-

женням ефективного, індиферентного та неоптимального 

(нестійкості, песимальності, деструкції і катастроф). 

Оптимологія ґрунтується на оптимізаційному 

мисленні як особливому способі аналізу процесів і 

систем будь-якої природи, зокрема й освітніх. Вихідною 

її передумовою є такий емпіричний факт: головним 

вектором організації, функціонування, управління, 

розвитку всіх систем, суспільства, людини, в тому числі 

й освіти, є спрямованість до оптимуму – стану, що є 

найкращим за певним критерієм. Крім того, в межах цієї 

наукової галузі, в одне ціле об’єднуються достатньо 

різні за сутністю інтенції й процеси (максимізація, 

мінімізація, рівновага, гомеостазис, усталеність, 

циклічність і безперервність, розвиток, саморозвиток). 

Тому, основні положення оптимології є підґрунтям для 

організації та реалізації управління освітніми процесами 

і системами. 

Вітчизняні едукологи відносять оптимологію до 

наукового менеджменту. 

Особливого значення в царині освіти надається 

вивченню та поширенню передового педагогічного 

досвіду. Наразі це особливий компонент портфоліо 

педагога, обов’язкова умова його професійного та 

кар′єрного зростання. 

З точки зору філософії досвід розглядається як 

сукупність чуттєвих сприйнять, що набувається в процесі 

взаємодії людини з зовнішньою природою і становить 

основу всіх наших знань про матеріальний світ. 

В соціології та психології досвід – це сукупність 

знань, уміння, які здобуваються в житті, на практиці.  

Передовий педагогічний досвід визначається як 

творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у 

практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з 

урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, 

учнівського колективу і особи вчителя. 

Педагогічний досвід – це сукупність знань, умінь і 

навичок, здобутих учителем у процесі навчально-

виховної роботи. 

В 70-90-і роки минулого століття процес вивчення та 

узагальнення передового педагогічного досвіду сягнув 

апогею. Керівники шкіл, методичні кабінети відділів 

освіти, інститути удосконалення вчителів, інституції 

міністерства освіти України вивчення та запровадження 

ППД розглядали як один із пріоритетів управління 

кадровою політикою. З′явилася навіть вимога 

«вирощувати» ППД. Матеріали досвіду були 

загальносоюзними, республіканськими, обласними, 

місцевими… Українська земля багата на видатні постаті 

в освіті. Педагогічні колективи масово «подорожували» 

до Павлишської школи на Кіровоградщині, до Сахнівки 

на Черкащині до Олександра Захаренка, до Донецька де 

«витворяв» Віктор Шаталов… Зростали постаті Миколи 

Гузика та Миколи Палтишева. 

Обов′язковими були обласні та республіканські (і 

союзні) виставки ППД. 

До вивчення та пропагування ППД залучилися 

вузівські науковці. А. Фурман з цього приводу писав «За 

пересічний, а то й низький рівень навчання у 

загальноосвітній школі відповідальність несуть 

передовсім наші науковці, вчені. Школа, яка будує свою 

роботу на інструкціях чи наказах, ніколи не стане тією 

соціальною інституцією, в лоні котрої гартується нова 

продуктивна сила. Шлях до школи XXI століття – через 

фундаментальний експеримент за участю в ньому 

творчо мислячого наукового потенціалу країни»[8]. 
Разом з тим, відзначимо, що авторам ідей в освіті, які 

поширювалися як ППД доводилося відстоювати свої 

погляди в дискусіях з академічною наукою. О.Богданов 

писав свого часу: «Дуже часто, як свідчить досвід, ті, 

хто, створюючи щось нове в цих областях, не можуть не 

передбачати неминучість боротьби за нього, проте, лише 

випробувавши достатню кількість ударів, засвоюють все 

практичне значення оффенсіви (наступу)[2 ].  

Тобто, вони йшли жертовним шляхом. 

Автор схиляється до думки, що найбільш повно про 

ППД сказано не в педагогічних словниках, енциклопедіях 

чи рекомендаціях, а в працях В.О. Сухомлинського. Ось, 

наприклад, дві невичерпні думки: 

«Досвід не можна передати, якщо свідомістю того, 

хто хоче запозичити досвід, не оволодіє ідея, яка стала 

джерелом натхнення для творчої праці. А ідея може 

оволодіти свідомістю педагога тільки тоді, коли якісь 

залежності між педагогічними явищами помітив він у 

своїй власній роботі і в роботі товаришів, коли 

осмислення цих залежностей спонукає шукати щось 

нове, думати над удосконаленням своєї майстерності. З 

самого початку використання чужого досвіду є творчою 

справою. 

Досвід уявляється мені садом квітучих троянд. Ось 

вам треба пересадити цей квітучий кущ із саду на своє 

поле. Що для цього треба зробити? Насамперед вивчити 

ґрунт свого поля, додати те, чого в ньому не вистачає. 

Підготувати цей ґрунт, потім уже пересаджувати. Але 

як? Разом з ґрунтом, не оголюючи коренів. А що, на 

жаль, іноді буває? Почув директор школи: в такому-то 

саду ростуть прекрасні троянди. Посилає вчителів:Їдьте, 

подивіться, привезіть троянду, посадимо на нашому 

полі. Їдуть вчителі, милуються прекрасними квітами. 

Абияк викопують кущ, обрубуючи живі корені, а часом 

рубають гілки з запашними квітами, привозять додому, 

втикають саджанці і навіть гілки без коренів на своєму 

полі. Засихають квіти засихає листя. Дивується 
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директор, дивуються вчителі: що ж це виходить? Усе 

робимо нібито точно так, як роблять творці передового 

досвіду, а досвід не приживається… нема нічого цінного 

в цьому досвіді, даремно його розхвалюють, робитиме 

все, як і раніше» [9].  

Тож, приходимо до думки, що передається не досвід, 

а ідея, що виходить з досвіду. 

Провідництво. Філософ Сергій Клепко пише, що для 

однозначності інтерпретації «проводу» як ментального 

українського феномену з глибоким історичним корінням 

необхідні глибоке занурення в історію, у праці авторів 

«проводу»; широке міждисциплінарне дослідження 

феноменів «проводу» та «провідництва» у декількох 

форматах і різних масштабах, зокрема, з’ясування як міри 

емерджентного та перетворюючого потенціалу окремих 

виявів провідницьких рухів, так і міри їхньої жертовності. 

Ідея провідництва, по суті, є виправданням суспільства, 

нації, у своїй загальній неспроможності. Потреба в 

провідниках – це не лише очікування розв’язування ним 

усіх проблем, захисту, в обмін на лояльність до нього, це і 

потреба знайти винуватого, проголосити винного. 

Провідництво є певним затребуваним видом соціальних 

послуг – на зразок послуг артистів, лікарів. Провідник в 

очікуваннях суспільства покликаний світ спрощувати, 

вказувати в ньому масам правильну дорогу [6]. Провідник 

сучасної освіти Микола Гузик Провідник – це надзвичайно 

талановита людина,в якого, за словами Апостола Павла 

«[Його] дари і покликання Божі невідмінні» (Рим. 11:29). 

Покликання провідника – це унікальний призив Бога, 

який раптово починає звучати в його свідомості, 

незалежно від бажання і обставин, в якому він перебуває. 

Мету цього призову Бог тримає в тайні,але призваному 

Він чітко визначає справи, які провідник має звершити і 

вказує єдиновірні методи, прийоми і способи, завдячуючи 

яким ці справи будуть виконані найкращим чином [6]. 

Ми (Ігор Богданов, Сергій Лісаков, Василь Крижко 

та Марк Елькін) прийшли до висновку, що провідництво 

в освіті – це креативна позапарадигмальна діяльність 

суб’єкта (суб’єктів) освітньої системи з розширення її 

теоретичного та прикладного поля на основі унікального 

авторського бачення усвідомлених перспектив, що 

лежать за межами існуючої нормативної реальності [6]. 

Провідник – це не лідер. Лідери гармонізують 

діяльність системи. Провідники здійснюють вихід за 

межі нормативного, усталеного практикою. Вони ведуть 

за горизонт реальності. 

Відомо три формати провідницької діяльності: 

1. Провідник: ініціює, пропагує, впливає і вчить. 

2. Учасники проводу, учні, спудеї, колеги: слухають, 

обирають, підтримують і вчаться. 

3. Партнери (провідник та учасники проводу): 

обмінюються синергіями (особистісними, ідейними, 

професійними, корпоративними) на рівних. 

На жаль провідницька практика, здобутий жертовний 

досвід ще не стали предметом серйозних наукових 

досліджень. 

Короткий аналіз визначених в статті понять привів 

нас до таких висновків: 

1. Наукова організація праці, передовий педагогічний 

досвід та провідництво єдині в тому, що їх основа – 

людська діяльність. 

2. Спільною ознакою є доцільність цієї діяльності. 

3. Наукова організація праці є видом ефективної 

діяльності заснованої на неухильному (навіть у випадку 

креативному, «стаханівському») виконанні рекомендацій, 

приписів та інструкцій. 

4. Передовий педагогічний досвід, будучи по суті 

творчою діяльністю, окреслений форматом панівної 

наукової, соціальної, професійної парадигми. Вихід 

«творця досвіду» за межі цієї парадигми, без 

усвідомлення жертовності та інших наслідків, робить 

його діяльність незрозумілою і тому неприйнятною. 

5. Наукова організація праці та передовий 

педагогічний досвід є видами професійної діяльності 

якими через інструкції та настанови може оволодіти 

кожен педагог чи керівник освітньої установи. 

6. Ідея провідництва, по суті, є виправданням 

суспільства, нації, у своїй загальній неспроможності 

вирішити питання трансформування освіти, її структур 

та змісту. 

Подальші перспективи дослідження. Автор вбачає 

мотивовану часом потребу подальшого дослідження 

феномену провідництва в царині освіти. Для цього 

необхідно формування парадигмальної спільноти для 

розширення наукового дискурсу та оригінальних 

досліджень феномену провідництва. Автор робить 

спробу інституювати провідництво в англомовній 

транскрипції. 
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GENERIC RELATIONS OF THE CONCEPTS «THE GUIDANCE IN EDUCATION»,  

«SCIENTIFIC ORGANIZATION OF LABOR» AND «ADVANCED EXPERIENCE» 

The features of generic relations in the concepts of educational environment: «scientific organization of labor», «advanced 

pedagogical experience» and «the guidance in education» are investigated. The social motivation of appearance these 

scientific directions and their correlation interdependence is established. All these scientific areas have a common genesis – 

expediency of human professional activity. The outstanding influence of general organizational science «Tectology» on the 

development of sciences serving education management is determined. From the problems of scientific organization of labor 

(praxeology, optimism) the study and implementation of advanced pedagogical experience arose domestic scientific schools, 

research were conducted at the academic and applied levels. From the issue of guidance in education, scientific discourse has 

not yet been formed. The idea of guidance becomes relevant in the period of reforming modern education, but requires the 

latest research on its methodological foundations. The author's research is aimed at establishing a format, levels of conducting 

activities, reservations about the risks and sacrificial nature of conducting activities in education. 

Close relatives of scientific organization of work and advanced pedagogical experience as a mass of collective type of 

professional pedagogical activity are established. 

Тhe guidance in education is attributed by the author to phenomenal, nonparadigmatic phenomena of educational space. 

Key words: expediency of human activity, organizational science, scientific organization of labor, praxeology, optimum, 

advanced pedagogical experience, leadership in education. 
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Постановка проблеми. Модернізація змісту 

освіти України  передбачає  збільшення  обсягу  

знань, умінь і навичок, якими мають володіти 

випускники вищої школи загострили проблему 

забезпечення успішності та конкурентоспроможності 

фахівців. На всіх рівнях освіти здійснюються пошуки 

способів інтенсифікації та модернізації системи 

підготовки фахівців, підвищення якості навчання з 

використанням нових методів та залученням 

інформаційних технологій. Саме тому перед вищими 

навчальними закладами постає завдання підготовки 

конкурентоспроможних фахівців різних спеціальностей, 

які володіють іноземною мовою, спрямовані на 

саморозвиток і готові до міжнародної професійної 

діяльності в полікультурному просторі. 

Вирішуючи цю проблему, вища школа одним з 

найважливіших освітніх пріоритетів визначила інтереси 

особистості, а навчальну та професійну успішність – 

найважливішим показником якості підготовки фахівців 

[3]. Виявлення та наукове обґрунтування комплексу 

умов реалізації особистісних можливостей студентів, 

досягнення їх навчальної та професійної успішності є 

актуальним завданням теорії і практики професійної 

освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливе 

значення проблема формування навчально-професійної 

успішності студентів має у процесі підготовки 

майбутніх вчителів які виступають основним соціально-

інтелектуальним ресурсом суспільства.  

Проблема професіональної успішності актуалізується 

у зв'язку з тим, що:  

– навчально-професійна успішність випускників є 

умовою еволюції педагогічних  інститутів; 
– навчально-професійна успішність – особиста проблема 

самих випускників, тому пов'язана з побудовою їх 

професійного та життєвого шляху; 

– навчально-професійна успішність випускників 

визначає перспективи розвитку освітніх закладів, до яких 

молоді фахівці направляються на працевлаштуван-ня [5]. 

Як зазначає С.Б.Кузікова становлення професіонала 

можливе лише в результаті єдності як професіонального, 

так і особистісного розвитку. Простежуючи особливості 

феноменології саморозвитку особистості як суб'єкта 

діяльності, дослідниця акцентує увагу на значенні саме 

професійної діяльності як оптимального чинника її 

творчого саморозвитку.   

Вона стверджує, що з іншого боку, визначення 

параметрів моделі фахівця-професіонала в різних сферах 

життєдіяльності, простеження основних змін у цих 

параметрах у міру підвищення професійного росту 

людини привели до розуміння важливості механізму 

саморозвитку в професійному становленні фахівця. Те, як 

людина будує сценарій свого професійного життя, 

залежить від її психологічних особливостей та якості 

фахової підготовки. Однак професійна діяльність також 

впливає на особистісні якості і поведінку людини, може 

стимулювати її особистісне зростання або, навпаки, 

руйнувати, деформувати, стаючи, таким чином, 

регулятором особистісного саморозвитку. Звідси 

У статті проаналізовано сутність «змішаного навчання» та його імплементація у процес підготовки 

майбутніх вчителів іноземних мов в Україні. Мета статті полягає у визначенні переваг застосування 
моделі «змішаного навчання» у процесі підготовки сучасних фахівців із іноземних мов. 

В умовах модернізації вищої освіти виділяють два підходи до визначення поняття «змішане навчання». 

Перший підхід базуються на припущені того, що таке навчання допускає запровадження дистанційних 
курсів із активними методами навчання: основний учбовий матеріал подається у дистанційному курсі, а 

його відпрацювання і закріплення відбувається на заняттях із викладачем. Другий підхід розглядає 

використання новітніх технологій навчання у стаціонарному навчанні, де основними складовими навчання 
виступають змістовний та інструментальний аспекти, тобто комбінація матеріалу з дисципліни із 

процедурою його відпрацювання. 
Автори зазначають, що головна мета використання «змішаного навчання» у процесі підготовки фахівця 

іноземних мов полягає у поєднанні методів очної і дистанційної форм навчання, що сприяє активній 

соціальній взаємодії студентів та їх зануренню у мультимедійний контент. 
Автори доводять, що навчальні програми в умовах «змішаного навчання» завжди складаються під 

конкретні курси, тому розробники можуть вибирати оптимальне поєднання з величезної кількості 

варіантів формального і неформального, очного та дистанційного навчання.  
Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, інформаційно-комп’ютерні технології. 
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особистісний і професійний саморозвиток взаємо-

зумовлюють і взаємопосилюють один одного [6]. 

В умовах євроінтеграції України в європейський 

освітній простір  виникла потреба у формуванні фахівців 

нового типу, здатних до успішної професійної діяльності, 

відповідальних за своє майбутнє та самовпевнених у своїх 

професійних якостях. Тому серед основних якостей 

особистості фахівця виділяють, поряд із компетентністю, 

комунікабельністю, знанням своєї справи тощо, і такі 

риси, як ініціативність, креативність, мобільність, а також 

готовність до сприйняття інноваційних змін. З 

викладеного вище зрозуміло, що становлення сучасного 

фахівця можливе тільки за умови єдності розширення 

професійних знань і вдосконалення вмінь та постійного 

особистісного і професійного саморозвитку [6]. 

Головною метою викладання іноземної мови 

професійного спрямування на кафедрі англійської мови і 

літератури є формування в студентів  комунікативної 

компетенції в межах їх майбутньої спеціальності, а саме 

вмінь та навичок висловлювання в усній та письмовій 

формі в межах професійної тематики, оволодіння 

необхідною термінологією. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної 

проблеми. Пошук шляхів вдосконалення методики 

викладання професійно-зорієнтованих дисциплін 

англійською мовою зумовило необхідність застосування 

нових інноваційних методів викладання іноземних 

мов. 
Мета статті. Розкрити основні положення застосування 

моделі «blended learning» («змішаного навчання») як 

одного із ефективних інноваційних методів викладання 

англійської мови. 

Виклад основного матеріалу. Використання 

комп’ютерних технологій викладачами кафедри англійської 

мови і літератури спрямоване не лише на контроль знань 

студентів, але й на їх поглиблення. Саме тому, на кафедрі 

були створені спеціальні програми для формування в 

студентів мовної компетенції в рамках професійного 

спрямування, використання мережі Інтернет у 

навчальному процесі, були розроблені проекти, 

презентації з використанням комп’ютерних технологій та 

інтернет-ресурсів. Поєднання застосування згаданих 

засобів у викладанні іноземної мови з використанням 

сучасних інформаційних технологій – це один із шляхів 

підвищення мотивації студентів, адже для сучасної 

людини оволодіння навиками користування комп’ютером, 

пошуку необхідної інформації в Інтернеті є невід’ємними 

факторами професійної самореалізації.  Обговорення 

підготовленого студентом матеріалу з використанням 

мережі Інтернет, дискусії, рольові ігри сприятимуть 

ефективному формуванню навичок монологічного та 

діалогічного мовлення та розвитку комунікативних умінь.  

Як відомо, у 2014 році відбулися певні позитивні 

зміни, як в організаційному, так і в змістовному аспектах 

розвитку мовної освіти. Згідно Закону України про 

«Вищу Освіту», який набув чинності у вересні 2014 року 

значна увага приділяється формуванню готовності та 

академічної мобільності майбутніх фахівців до 

професійної діяльності в умовах запровадження 

сучасних інноваційних технологій навчання [3].    

Модернізація змісту підготовки майбутніх вчителів 

іноземних мов вимагає співвідношення рівнів володіння 

іноземними мовами, визначення нових підходів до 

відбору змісту та організації матеріалів, використання 

адекватних форм та видів контролю навчання. 

Рекомендовані рівні володіння іноземними мовами: 

А            В           С 

Елементарний користувач              Незалежний користувач                Досвідчений користувач 

 
 А1           А2                                    В1             В2                                   С1           С2 

 (інтродуктивний) (середній)                             (рубіжний)  (просунутий)                     (автономний)  (компетентний) 
 

Згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти фахівець повинен мати сформовану 

комунікативно мовленнєву компетенцію, яка 

складається із лінгвістичного, соціолінгвістичного та 

прагматичного компонентів, що призводить до 

опанування іноземною мовою на рівні досвідченого 

користувача – С1 та С2 [2]. 

Закон про вищу освіту сприяє впровадженню нових 

інформаційно- комп’ютерних технологій (у подальшому 

ІКТ) зокрема «змішаного навчання» («blended learning»), 

що передбачено реалізацією проекту Темпус 544161-

TEMPUS-1-2013-1-UK Вдосконалення викладання 

європейських мов на основі впровадження онлайн-

технологій під час підготовки вчителів під керівництвом 

університету Астон (Велика Британія), що, у свою чергу, 

інтенсифікує процес формування професійної 

успішності майбутніх фахівців іноземних мов [12].   

Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського здобув перемогу у 6-му конкурсі 

програми Tempus IV та став учасником проекту 544161-

TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University 

Developing the Teaching of European Languages: 

Modernising Language Teaching through the Development 

of Blended Masters Programmes («Вдосконалення 

викладання європейських мов на основі впровадження 

онлайн-технологій у підготовку вчителя»). 

Мета проекту – розширення співробітництва між 

країнами Європейського Союзу, що ввійшли у проект 

(Великою Британією, Німеччиною, Францією), та 

країнами-партнерами (Україною, Узбекистаном, Росією) 

у галузі вищої освіти через вдосконалення викладання 

європейських мов на основі впровадження онлайн-

технологій. Проект спрямований на посилення 

взаємозв’язку між середньою та вищою освітою, а також  
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на модернізацію навчальних магістерських програм у 

площині Болонського процесу. 

Цільова група проекту – це викладачі іноземних мов 

вищих навчальних закладів, магістранти та аспіранти, 

викладачі регіональних вузів з підвищення кваліфікації 

вчителів, вчителі європейських мов у школах та 

представники місцевих структур у сфері освіти. 

Одним із перших дослідників дистанційного навчання 

в Україні В.М.Кухаренко, було зазначено, що не 

зважаючи на той факт, що дистанційна освіта передбачає 

можливість самостійної роботи для засвоєння матеріалу, 

вона пропонує якісно нову підготовку фахівців [7]. 

Проблемами запровадження дистанційного навчання 

займалися як вітчизняні (О.О. Андрєєв, В. Биков, 

В.М. Кухаренко, В.В. Олійник) так й іноземні вчені 

(Ch.R. Graham, G. Dudeney, N. Hockly, B. Tomlinson, 

C. Whittaker) і усі вони наголошували про високу 

ефективність та результативність такого навчання.  

Актуальність впровадження дистанційного навчання 

обумовлена тим, що воно вдосконалює навчальний 

процес і здійснюється за допомогою наступних 

технологій: Інтернет, відео конференції, мобільне 

навчання та «змішане навчання» («blended learning»). 

Із вищезазначених дистанційних технологій 

«змішане навчання» («blended learning) є найбільш 

гнучким і інтегрує форми традиційного та 

дистанційного навчання. Воно передбачає викладання 

матеріалів у електронному вигляді та обов’язковий 

зворотній зв'язок між викладачем та студентами як в 

електронній так і в очній формі навчання.  

Сам термін «змішане навчання» («blended learning») 

виник у діловому стилі при корпоративному навчанні у 

1999 році та згодом його модифікували під систему 

освіті у своїх працях Ч.Р.Грем «all learning is blended 

learning» [10]. 

Трактовка терміну ще деякий час була не визначена і 

у 2006 році У.Мейсі запропонував наступне «… blended 

learning has always been a major part of the landscape of 

training, learning and instructions» [11].  

Поняття «змішане навчання» («blended learning») 

широко вживалось у корпоративному навчанні, метою 

якого є підвищення якості підготовки фахівців, його 

визначення носило достатньо амбівалентний характер. 

Саме тому змішане навчання також називають 

гібридним навчанням «hybrid learning» та комбінованим 

(змішаним) навчанням «mixed learning» [1].  

З урахуванням особливостей вищого навчання 

«змішане навчання» («blended learning») може 

трактуватися як «a combination of technology and 

classroom instruction in a flexible approach to learning that 

recognizes the benefits of delivering some training 

assessment online but also uses other models to make up a 

complete training programme which can improve learning 

outcomes and/or save costs» [8, с.534].  

В умовах модернізації вищої освіти в Україні сучасні 

дослідники виділяють два підходи до визначення 

поняття «змішане навчання». Так, перший підхід 

базуються на припущені того, що такий вид навчання 

допускає запровадження дистанційних курсів із 

активними методами навчання: основний учбовий 

матеріал подається у дистанційному курсі, а його 

відпрацювання і закріплення відбувається на заняттях з 

викладачем тобто «face-to-face» [1]. 

Другий підхід розглядає використання інформаційних 

технологій у стаціонарному навчанні. Отже, основними 

складовими навчання виступають змістовний та 

інструментальний аспекти, тобто відбувається певна 

комбінація матеріалу з дисципліни із процедурою його 

відпрацювання [4]. 

Дотично підготовки майбутніх вчителів іноземних 

мов, модель «змішаного навчання» має на меті інтеграцію 

не тільки самих компонентів змісту навчання, а також і 

методів імплементації матеріалів [10]. 

У монографії «Handbook of Blended Learning: Global 

Perspectives, Local Design» Ч. Грем рекомендує 

дотримуватися наступних положень/питань при 

застосування змішаного навчання на заняттях з іноземних 

мов: – взаємодія на уроці з викладачем – наскільки 

важливо застосовувати «face-to-face» навчання. Дослідник 

наголошує, що в умовах навчання іноземних мов такий 

вид діяльності не повинен бути недооціненим; – 

автономія студента – наскільки студент може самостійно 

обирати курс навчання та тип «змішаного навчання»; – 

методи навчання – яким чином підготовити викладачів 

для роботи в умовах «змішаного навчання» та 

забезпечити технічну підтримку; - баланс між інновацією 

та продуктивністю навчання – яким чином отримати 

ефективність та результативність навчання; – культурна 

адаптація – чи існує потреба адаптувати навчальні 

матеріалі для певних соціальних груп / місцевості; – 

застосування інтерактивних технологій навчання – чи 

підходить застосування «змішаного навчання» для усіх 

соціальних верств суспільства . [10].  

Спираючись на попередні дослідження П.Шарма 

розробив п’ять рекомендацій для викладачів іноземних 

мов при застосуванні «змішаного навчання»:  

– викладач розпочинає заняття з використанням відео 

презентації із залученням студентів до обговорення та із 

застосуванням он-лайн технологій. Як результат 

студенти повинні самостійно підготувати відео 

презентацію;  

– задля результативності навчання дослідник 

пропонує використовувати class wiki (електрона сторінка 

на яку можуть додавати матеріали студенти);  

– необхідно створити подкаст (цифровий медіа-файл 

або низки таких файлів, які розповсюджуються в 

інтернеті для відтворення на портативних медіа-

програвачах чи персональних комп'ютерах. За змістом 

вони можуть нагадувати радіо-шоу, звукову виставу, 

містити інтерв'ю, лекції чи будь-що інше, що належить 

до усного жанру.  

Термін «podcast» є поєднанням назви портативного 

програвача музики iPod та слова broadcast);  

– використання платформи Moodle задля підтримки 

віртуального начального середовища;  

– імплементація он лайн щоденника (блог), щоб 

студенти мали змогу ділитися не тільки своїми 

враженнями, але й досягненнями [13]. 

Головна мета використання «змішаного навчання» у 

процесі підготовки фахівця іноземних мов полягає у 

поєднанні методів очної і дистанційної форм навчання. 

Очні елементи можна використовувати задля залучення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/IPod
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студентів до роботи з різними видами інформаційних 

технологій під безпосереднім керівництвом тьютора або 

викладача. Дистанційне навчання, з іншого боку, 

«занурює» студентів у мультимедійний контент, у будь-

який час і будь-яке місце, де е доступ до Інтернету. 

Таким чином, поєднання очної та дистанційної форм 

навчання створює гнучку технологію навчання.  

Ще один важливий елемент такого типу навчання – 

це активна соціальна взаємодія, що передбачає регулярне 

спілкування між викладачем і студентами, що забезпечує 

безпосередню інтеграцію онлайнового і офлайнового 

контенту, і зробить навчання максимально ефективним. 

Необхідно зазначити, що навчальні програми в умовах 

«змішаного навчання» («blended learning») завжди 

складаються під конкретні курси, тому розробники 

можуть вибирати оптимальне поєднання з величезної 

кількості варіантів формального і неформального, очного 

та дистанційного навчання. Це пояснюється тим, що 

«змішане навчання» включає в себе ретельно сплановану 

послідовність різних видів навчальної активності.  

Саме тому, для розробки ефективного курсу в умовах 

імплементації моделі «змішаного навчання»  слід 

враховувати наступні показники: 

1. «Змішане навчання» завжди повинно носити чітко 

цілеспрямований характер. Задля досягнення  мети 

навчання усі завдання (корисні електроні ресурси) 

повинні мати єдину мету. Студентам потрібна 

можливість самостійно приймати рішення в процесі 

навчання та усвідомленість в своїх можливостях, проте 

щодо питань змісту навчання вони повинні 

дотримуватись порад викладачів. 

2. Основою «змішаного навчання» виступає 

системний підхід. Усі вправи та виклад інформації 

необхідно подавати системно і логічно. Бажано 

розробити зручний розклад, виявити цільову аудиторію, 

підібрати основний навчальний матеріал і відповідні 

методи роботи з ним, оцінити і врахувати ті обмеження, 

які існують у зв'язку з бюджетом і технологіями, 

запровадити електрону платформу навчання.   

3. Розроблення адекватної форми оцінювання знань та 

вмінь студентів (запровадження різноманітних форм 

assesment). 

4. Оптимальне співвідношення методів навчання. Як 

свідчать праці іншомовних дослідників, співвідношення 

навчального часу розподіляється наступним чином: 75% 

займає дистанційне навчання (online) та 25% аудиторне 

навчання (face-to-face) [9, с.138]. 

Враховуючи пропозиції Г. Дадні і Н.Хоклі необхідно 

мати на увазі, що в Україні навчання іноземних мов 

здійснюється в умовах відсутності відповідного/ 

адекватного мовного соціального середовища, тому 

відсоток на аудиторне навчання може бути збільшений 

до 50%, відповідно аудиторне та змішане навчання 

складуть у відсотках 50% на 50%. 

Як і будь яка система навчання «змішане навчання» 

(«blended learning») має декілька недоліків і переваг. До 

переваг слід віднести використання як традиційної так і 

дистанційної форм навчання, що дає змогу 

використовувати не тільки дискусії, але й інші види 

інтерактивних завдань, що сприяє рефлексії та 

підвищенню мотивації студентів.  

Відсутність соціального мовного середовища 

обмежила можливість вільного доступу до інтерактивних 

сучасних джерел, викладачам бракує наявності сучасних 

методик з використанням інформаційно комунікативних 

технологій, що характеризується низькою обізнаністю 

викладачів із сучасними методиками проектування 

систем та концепцій розвитку ІКТ Web 1.0., Web 2.0. та 

Web 3.0.  

Висновки. Виходячи з усього вищезазначеного, 

модель «змішаного навчання» («blended learning») є 

сучасним та передовим засобом навчання, що поєднує 

традиційне – аудиторне та дистанційного навчання з 

метою організації гнучкої системи навчання іноземних 

мов у загальноєвропейському контексті мовної освіти, 

що сприяє формуванню професійної успішності 

майбутніх фахівців із іноземних мов. 
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ADVANTAGES OF «BLENDED LEARNING» MODEL IMPLEMENTATION IN THE PROCEESS OF FUTURE 

FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ TRAINING 
The article analyzes the subject matter of «blended learning» and its implementation in the process of future foreign language 

teachers’ training in  Ukraine. The article aimed at determining benefits of using the model of «blended learning» in the process of 
modern specialists in foreign languages training. 

Two approaches to the definition of the concept «blended learning» are distinguished in higher education. The first approach is 

based on the introduction of distance courses with active learning methods. The second approach considers the usage of new 
contemporary technologies in education.  

The authors point out that the main purpose of using «blended learning» in the process of foreign language teachers’ training is 

to combine the methods of face-to-face and distance learning that promotes active social interaction of students and their immersion 
into multimedia content. 

The authors conclude that syllabuses in «blended learning» are always worked out and compiled for specific courses, so 
developers can choose optimal combination of a large number of formal and informal, face-to-face and distance learning options. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Реформування системи загальноосвітньої школи 

залежить від рівня підготовки педагогічних кадрів, 

особливо керівників навчальних закладів. Управління 

навчальним закладом є наймасовішим, ураховує всі 

фактори, які впливають на школу, і характеризує 

напрямок сучасних трансформацій в освіті. Це піднімає 

значущість професійної підготовки керівників навчальних 

закладів і, як результат, їх готовність до здійснення 

управлінських функцій з урахуванням соціально-

педагогічних умов роботи навчального закладу. Аналіз 
вивчення проблеми підготовки керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів дозволяє зробити висновок, що ця 

проблема ще недостатньо розроблена в педагогічній 

науці. Тому вищезгадана проблема актуальна для 

вивчення. Зміна освітньої парадигми з когнітивної на 

рефлексивну вимагає від науковців пошуку нових методів 

процесу підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, що відповідають сучасним потребам. 

Аналіз досліджень і публікацій.Теоретичні та 

методологічні аспекти сучасної професійної підготовки 

керівників навчальних закладів в Україні висвітлено в 

працях дослідників Л. Васильченко, Г. Єльникової, 

В. Пікельної, Є. Хрикова, В. Федорова та ін. 

Важливим для нашого дослідження є аналіз 

проблеми формування професійної компетентності 

керівників шкіл, що розглядається у працях 

Т. Волобуєвої (самоосвітня діяльність керівника), 

Г.Єльникової, Р.Вдовиченко (управлінська компетент-

ність керівника школи), Л. Даниленко (підготовка 

керівника середнього закладу освіти), Т. Сорочан 

(методичні рекомендації розвитку професіоналізму 

управлінської діяльності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів у системі післядипломної 

педагогічної освіти), майбутніх менеджерів у процесі 

фахової підготовки), Н. Василенко (підготовка керівника 

загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної 

діяльності), Л. Вознюк (розвиток управлінської культури 

керівника закладу середньої освіти), О. Капітанець 

(розвиток професійно-педагогічної творчості в майбутніх 

менеджерів), В. Берека (теоретичні й методичні основи 

підготовки менеджерів). 

Одним з сучасних засобів підготовки майбутніх 

керівників у магістратурі педагогічного університету є 

метод скрайбінга, який було винайдено британським 

художником Ендрю Парком та вперше застосовано у 

навчальному процесі американським викладачем Полом 

Богушем. 

Мета статті полягає у визначені особливостей 

застосування методу бриколаж у процесі підготовки 

майбутніх керівників загальноосвітнього навчального 

закладу до рефлексивного управління. 

Виклад основного матеріалу:Вперше термін 

бриколаж увів у науковий обіг К. Леві-Стросс – 

видатний французький етнолог, соціолог, етнограф, 

філософ і культуролог. Термін «бриколаж» використо-

вується в постмодерністському побуті, у вузькому сенсі 

та означає створення предмета або об'єкта з підручних 

матеріалів. К. Леві-Стросс, проте, розширив поняття 

«бриколаж» до філософській категорії та включив його у 
характеристики міфологічного мислення (дофілософська 

рефлексії). Концепт «бриколаж» протистоїть за своєю 

суттю поняття «деконструкція», оскільки перший 

передбачає відтворення міфологічної структури, а друге – 

вибух всередині структури (несподіваного сплеску 

творчості) [1;2]. 

Отже, в філософському сенсі бриколаж є моделлю 

мислення або виробництва культури, характерної для 

традиційного суспільства з міфологічним типом 

свідомості. І в минулому, і в сьогоденні традиційні 

Мета статті полягає у визначені особливостей застосування методу бриколаж у процесі підготовки 
майбутніх керівників загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління. 

Бриколаж використовується як освітня інновація, сутність якої полягає в тому, що викладач 

використовує наявні засоби та інструменти, включаючи ті, які спочатку не призначені для освітніх потреб, 
намагаючись дати магістрантам новий спосіб навчання, змінювати рутинний навчальний процес, а не 

бояться ризиків. Майбутній керівник повинен бути творчою особистістю. Його діяльність є творчою 
тільки у тому випадку, коли вона здійснюється не згідно до визначеного зразка, а є результатом рефлексії. 

Рефлексивним методом підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу є 

бриколаж – метод, що використовує всі підручні засоби, крім спеціально створених для цієї мети предметів. 
Такий підхід допомагає розвивати творчість, коли один і той же предмет може бути застосований для 

пояснення різних цілей та понять. 

Він поєднує в собі психологічні, педагогічні та адміністративні аспекти, є потужним інструментом 
індивідуального розвитку, що відображає студентів, методом рефлексивного управління, який ініціює цілі 

самосвідомості шляхом рефлексії. 
Ключові слова: бриколаж, рефлексія, метод рефлексивного управління, рефлексивна зупинка, 

рефлексивна фіксація, обʾєктивація, рефлексивне обертання, кентавр-поняття 
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культури всюди використовують бриколаж як метод 

матеріального і інтелектуального виробництва. Відмінною 
рисою бріколажа є те, що бриколажний метод мислення 

робить подію засобом досягнення мети або загальної 

структури. 
Бриколаж сьогодні використовується як освітній тренд, 

нововведення якого в тому, що педагог використовує 

підручні засоби і інструменти, у тому числі ті, що не були 
спочатку призначені для освітніх потреб, намагаючись дати 

своїм учням новий спосіб навчання, змінити рутинний 
навчальний процес, не боятись ризиків. Педагог творчо 

береться за новий для себе інструмент щоразу, коли це 

представляється йому самому необхідним. 
Майбутній керівник повинен бути творчою особистістю. 

Його творча діяльність має дві основні різновиди. Один вид 

пов'язаний з тиражуванням вихідного зразка, інший вид 
творчості пов'язаний зі створенням принципово нового 

зразка,  тобто такого предмета (ідеї, теорії, конструкції), що 
не існувало. Саме такий вид діяльності і може бути 

віднесений до категорії інноваційної творчості. Діяльність 

індивіду є творчою тільки у тому випадку, коли вона 
здійснюється не згідно до визначеного зразка, не є суто 

репродуктивним повторенням цього зразка, а є результатом 
рефлексії. Діяльність індивіду не буде творчою, 

репродуктивною, якщо він використовує у визначеній 

ситуації відомі засоби, норми, алгоритми діяльності або 
копіює діяльність інших. Діяльність буде творчою тільки , 

якщо вона є результатом рефлексії над особистісним 

досвідом здійснення принципово інших видів діяльності, ніж 
та діяльність, яку він здійснює у цей час. При цьому творча 

складова буде тим більш значущою, чим більш несумісні ці 
види діяльності. Рефлексивним методом підготовки 

майбутнього керівника загальноосвітнього навчального 

закладу є бриколаж – метод, що використовує всі підручні 
засоби, крім спеціально створених для цієї мети предметів. 

Такий підхід допомагає розвивати творчість, коли один і той 

же предмет може бути застосований для пояснення різних 
цілей та понять. Наприклад, магістранти не завжди 

розуміють визначення поняття «система». Система – це 
сукупність елементів або відносин, закономірно пов'язаних 

між собою у єдине ціле, що має визначені властивості, які 

відсутні у елементів або відносин, що її утворюють. В цьому 
випадку можна використовувати найпростіший життєвий 

випадок, наприклад виготовлення кулінарного блюда, яке 

складається з певних продуктів (овочів, м'яса або риби, води, 
солі, приправ), кожен з цих продуктів є елемент системи, 

який володіє певними якостями: кольором, смаком, 
агрегатним станом. Якщо всі ці харчі покласти на таріль, то 

вони все одно не стануть блюдом, що ми збиралися 

приготувати. Для цього їх потрібно зварити, порізати та інш., 
процес варіння буде не чим іншим, як вступ елементів у 

взаємозв'язок, після чого вийде абсолютно новий продукт 
(наша страва), який не буде схожий на складові його 

елементи, і буде мати зовсім іншими якості ніж елементи, що 

складали його. Метод бриколажа є рефлексивним методом, у 
ньому наявний увесь рефлексивний процес, а саме зупинка, 

фіксація, відсторонення, об’єктивація, рефлексивне 

обертання [3]. Розглянемо як цей процес відбувається у 
процесі використання цього методу.  

Якщо звернутися до нашого прикладу, то можливо 
констатувати той факт, що зупинка змістовної діяльності 

викладача відбулася у ситуації, пов’язаної с подальшою 

неможливістю її виконання тому, що магістранти не змогли 
зрозуміти визначення поняття «система», всі його спроби, з 

врахуванням  попереднього досвіду, не сприяли вирішенню 

проблеми, що виникла. Спроби вирішити проблему, 
існуючими засобами виявилися неефективними, тому 

подальша діяльність стала безглуздою та зупинилася. 

Виникла проблема, яка не може бути вирішена без 
рефлексивного процесу. Саме з моменту зупинки, суб’єкт 

діяльності починає розрізняти себе і здійснювану ним 

діяльність, але зупинка це не рефлексія, а одна з умов 
виникнення рефлексії. Дію,що було зупинено, повинно 

бути якимось чином обмежено для того, щоб була 
можливість відокремити одну дію від іншої, тому після 

зупинки діяльності відбувається процес фіксації, що 

виконує роль вказівок, відбувається аналіз ходу 
попередньої діяльності та її результатів, без фіксації не 

виникає та і не може виникнути необхідності у пізнанні та 

розумінні процесів діяльності. Вона реалізує відношення 
суб’єкта до предмета рефлексії, у нашому випадку 

визначення поняття «система», фіксація здійснює 
роздвоєння, поляризацію процесу і веде до більш повного 

усвідомлення проблеми. Зупинка і фіксація лежать у основі 

об’єктивації (усвідомлення), саме цей рівень рефлексії 
виступає зазвичай у вигляді власних норм та правил. Після 

цього починається процес відсторонення, якщо до цього 
виклад був безпосереднім учасником процесу, то після 

цього по відношенню до попередньої діяльності стає 

незалежним спостерігачем, ніби протиставляючи себе в 
минулому з собою у сучасності. Таким чином відбувається 

вихід у рефлексивну позицію, метою якою є вирішення 

проблеми і перехід з минулого у майбутнє. В основі виходу 
у рефлексивну позицію є необхідність вийти за межи 

звичайної діяльності, оскільки здійснювати її більше не 
можливо та вийти за межи та розуміння особистісної 

діяльності. Така позиція пов’язана з відмовою від звичного, 

природного розуміння самого себе та своїй діяльності – 
неможливо виконувати та уявляти нову ситуацію у 

діяльності, спираючись на застаріли погляди про неї.  

Аналіз особистісних дій у системі, що існує, або у 
майбутній, відновлення минулого образу та конструювання 

образу особистого майбутнього, відстеження причин та 
можливих наслідків своїх дій, переконструювання образу 

майбутнього започатковує наступний етап рефлексивного 

процесу – процес об’єктивізації. У цьому процесі створюється 
кентавр-поняття, що дозволяє об’єднати у єдине поняття 

різноманітний клас процесів і явищ, що зустрічаються як у 

пізнавальній, так і в перетворюючої діяльності людини, 
виникає нове пояснення визначення поняття «система» 

людини, але з допомогою засобів, які не мають прямого 
відношення до освітнього процесу. Об’єктивований предмет 

перестає бути власністю особистості, що його створила, він 

відчужується, знеособлюється, стає об’єктивним фактом та з 
ним вже можуть здійснювати будь-які операції не тільки 

викладач, а і магістранти. Характерним моментом для 
об’єктивації є те, що об’єкт завжди виступає як дещо ціле. 

Наступний етап – рефлексивне обертання – вихід 

суб’єкта рефлексії назад у практичну діяльність. Викладач 
повертається до початкової ситуації, але з новими 

поглядами на засоби виконання діяльності. Рефлексивний 

процес, як закінчений акт свідомості, може закріплюватися 
в будь-якій знаковій формі тому, що знак позначає та 

замінює деякий вже визначений предмет діяльності, що 
існує незалежно від нього. 

В той же час у магістрантів, що отримали таке 

незвичайне пояснення визначення поняття, виникає інтерес, 
який викликає необхідність здійснити власне рефлексивне 
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коло, тільки у зворотному напрямку, вони вже зрозуміли 
після нової інтерпретації викладачем поняття «система», 

але саме таке пояснення створило для них проблему, тому 

виникає необхідність зупинити та зафіксувати свою 
розумову діяльність, проаналізувати попередню діяльність, 

відсторонитися від неї та узгодити минулі елементи 
пояснення з новими елементами поясненням, узгодити 

яким чином вони співвідносяться, структурувати порівняння, 

та вийти на традиційне визначення поняття «система».  
Застосування викладачем метод брико лажу наочно 

демонструє рівень сформованості у нього: рефлективності – 

суб'єктного ресурсу усвідомленої та цілеспрямованої 
діяльності щодо подолання проблемної ситуації, у ході якої 

він застосовує способи, стратегії адекватні його ресурсам та 
ситуації; рефлексивної готовності – стану спрямованості 

особистості на усвідомлення власної діяльності та самої себе 

як суб’єкта, що сприяє розвитку професіоналізму та 
виявляється у здібності до постійного особистісного та 

професійного самовдосконалення та зростання, на основі 

психологічних механізмів самоаналізу, саморегуляції, 
самоконтролю; рефлексивної компетентності – професійної 

якості особистості, що дозволяє найбільш ефективно і 
адекватно здійснювати рефлексивні процеси, реалізацію 

рефлексивної здатності, що забезпечує процес розвитку і 

саморозвитку, сприяє творчому підходу до професійної 
діяльності, досягнення її максимальної ефективності та 

результативності; рефлексивної культури – готовність і 
здатність переосмислювати і творчо перетворювати 

стереотипи власного та професійного досвіду, здійснювати 
пластичну і конструктивну інтеграцію інновацій, що виникли 

у результаті цього в систему діяльності, систему ділових та 

міжособистісних відносин. В той же час магістранти мають 
можливість  наочно зрозуміти зв’язок рефлексії та творчості, 

засвоїти механізми рефлексивного процесу, розвити 
здібності структурування та аналізу власної діяльності.  

Висновки.Такими чином бриколаж можна визначити як 

науку та мистецтво. Він поєднує в себе психологічні, 
педагогічні та управлінські аспекти, це потужний 

рефлексивний інструмент розвитку особистості магістранта, 

метод рефлексивного управління, що ініціює спрямований 
саморозвиток суб’єктів через рефлексію. 

Літуратура 
1. АлексєєвН.Г. Рефлексія / / SeminariumHortusHumanitatis. 

Рига / Н.Г.Алексєєв// Альманах – 2007.–№10.– c. 44-49 
2. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика [Текст] 

/ Р. Барт. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с. 
3. Клод Леви-Строс. Структурная антропология / Пер. с фр. 

Вяч. Вс. Иванова. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. 
References 

1. Alexeyev N.G. Reflection / / SeminariumHortusHumanitatis. 
Riga / NGAlexiyev // Almanac - 2007.-No.10.- c. 44-49  

2. Bart, R. Selected Works: Semiotics. Poetics [Text] / R. Bart. - M.: 
Progress, 1989. - 616 p.  

3. Claude Levi-Strauss. Structural anthropology / Trans. with 
fr.Vyach. Sun. Ivanova. - Moscow: Izd-vo EKSMO-Press, 2001. -512 p. 

 
Nemchenko S.G., 

Ph.D., associate professor Berdyansk State Pedagogical University, spok3@i.ua 

Ukraine, Berdyansk 

“BRICOLAGE” – METHOD OF REFLEXIVE MANAGEMENT TRAINING FOR GENERAL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS’ FUTURE LEADERS 
The aim of this article is to determine the peculiarities of “Bricolage” method application in the process of reflexive management 

training of future managers of educational institutions. 

Тhe term “Bricolage” was first introduced in the scientific turnover by K. Levi-Strauss, a distinguished French ethnologist, 
sociologist, ethnographer, philosopher and cultural anthropologist. The term "Bricolage" is used in postmodern life in the narrow 

sense and means creating of the subject or object from scrap materials. K. Levi-Strauss, however, has expanded the concept of 

"Bricolage" to philosophical categories and included the characteristics of mythological thinking (pre-phylosophical reflection) into 
it. The concept of "Bricolage" is opposed in its essence to the concept of "deconstruction", since the first involves reconstruction of 

the mythological structure and the second means explosion inside the structure (an unexpected burst of creativity) So, in the 

philosophical sense, “Bricolage” is a model of thinking or production of culture which are the characteristic features for traditional 
society with mythological type of consciousness. Both in the past and in the present traditional cultures widely use “Bricolage” as a 

method for material and intellectual production. The distinctive feature of bricolage is that “Bricolage” method of thinking makes the 
event a means of achieving the goals or an overall structure. 

“Bricolage” is now used as an educational trend, innovation of which is in the fact that a teacher uses improvised tools and 

instruments, including those that were not originally designed for educational purposes, trying to give his students a new way of 
training, a change of routine educational process, in order not to be afraid of risks. The teacher creatively uses a new tool every time 

it is required. 
The future leader needs to be creative. His creative activity has two main varieties. One type is associated with the replication of 

the original sample, another kind of creativity is associated with the creation of a fundamentally new model, that is, of such subject 

matter (ideas, theories, designs) that did not exist before. It is the kind of activity that can be classified as an innovative creativity. 
The activity of an individual is creative only when it is carried out not after a particular sample, is not a purely reproductive 

repetition of this pattern but is the result of reflection. The activities of the individual will not be creative, reproductive, if he uses in a 

certain situation the known means, rules, algorithms, activities, or copies the activities of others. Activities will be creative, if they are 
the result of reflection on the personal experience of fundamentally different types of activities’ implementation than on the activities 

that they carry out at present. At the same time the creative part will be even more significant when these activities become more 
incompatible. The reflexive method of future leaders of secondary schools training is “Bricolage”, a method that uses all available 

means, in addition to the items, specially created for this purpose. This approach helps to develop creativity, when one and the same 

object can be used to explain different purposes and concepts. 

Key words: bricolage, reflexion, reflexive control, reflexive stop, reflexive fixation, objectification, reflexive rotation, 

centaur-concept. 
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Statement’s problem. The using Web 2.0 services in the 

training of future teachers are several factors. The first such 

factor is the opportunities that provide information and 

communication technology for learning and collective 

interaction, in particular relevant for services of Web 2.0. 

The second is the emergence of the need in future teachers 

the skills to work with such services and methods of their 

use in future professional activities. The third is the need for 

the implementation of the modernization of teaching 

resources for use in the educational process. 

The aim is making the analysis capabilities that provide 

user services Web 2.0 to identify possible ways to use them 

in training future teachers. 

Summary of the basic material. Recently, the problem 

of the using Web 2.0 services in the training of future 

teachers attracts the attention of domestic and foreign 

scientists. It was patronized N.Balik, O.Barna, V.Bykov, 

C.Kizim, N. Morse, T.Nosenko, E.Polat, E.Patarakìn, etc. 

Analysis of the scientific literature indicates that one of the 

urgent problems today is the definition of the role Web 2.0 

services in education during the training of future specialists 

in higher educational institutions. 

T. Nosenko [1] points out that social services Web 2.0 is 

put in the center of the educational process of interaction 

between the students and teachers on the basis the 

instruments of social software: blogs, wikis, shared 

bookmarks, social networking, etc [1, p.97.] Researcher 

points out possible ways of using the Web 2.0 services in 

teaching activities, such as: the use of open, free and free 

electronic resources; independent creation of a network for 

educational content; the development of information 

concepts, knowledge and skills; management and 

supervision over the activities of the participants in the 

network community, etc [1, p.97]. 

S. Kizim, exploring theoretical aspects of using Web 2.0 

services in training future teachers draws attention to one of 

the important features of social services Web 2.0, which is in 

the fact that the joint training activity does not require the 

simultaneous presence of one in the same place at the same 

time [2, p.282.] 

O. Miheeva [3], considering the social services of Web 

2.0 in the educational process of modern UNIVERSITIES 

that include social networks and systems of social 

presentations, networking blogs, wikis, online systems save 

bookmarks, multimedia systems, social service, cognitive 

maps, services do create and edit documents, etc. SCOLAR 

emphasizes the fact that it is used in the educational process 

of the social services and technologies of Web 2.0 provides a 

creative self-development, critical thinking, development of 

reflexively and communicative culture [3, p.145] future 

professionals that promotes the increase in the level of 

motivation students to exercise training. 

Exploring changes in the professional activity’s the 

teacher in the age of information education, U.Ramskij notes 

that to date, first of all, should be considered as a means of 

personal development of the student, but also as a means of 

promoting its the transformation the object of pedagogical 

influence in the full subject of the educational process and 

facilitates the actualization of its management as an active 

participant in the information process within the educational 

space [3]. 

Due to the rapid development and improvement 

opportunities that provide user services Web 2.0, they are 

increasingly used for implementation of the optimization  the 

educational process in these educational establishments. 

Given the fact that future teachers must understand the 

importance of the use of their opportunities for problem 

solving learning and education as one of the possible ways to 

use in the educational process of the Services Web 2.0 is the 

Organization of the work for future specialists during the 

implementation of project activities. One of its features is 

this organization system of tasks, which will facilitate the 

mastery of those who are studying a variety of intellectual 

skills, ranging from the simplest of educational action 

(knowledge, understanding, application) to most difficult 

(analysis, synthesis , score). Consider these examples. 

To visualize the concepts that are examined in the 

project, students have the opportunity to use other services to 

create images or drawings: Conceptboard 

(https://conceptboard.com/), Drawi (http://drawi.ru/), Draw a 

Stickman (http://www.drawastickman.com/), Flash-Gear 

DRAWING (http://three.flash-gear.com/draw/drw.php?id= 

202676&a=1089305837&c=343935918), Thisissand (https:// 

thisissand.com/), Pensil Madness (http://www. 

pencilmadness.com/pencil_madness) and Sumo Pro 
(http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_5.php). Pay attention 

to those that first and foremost you can recommend for 

consideration and application, namely: ABCya Paint, Drawi, 

In the article the methodical aspects of using Web 2.0 services during the training of future teachers. Analysis of 

basic didactic possibilities explored technologies allowed to figure out Web 2.0 services that you can use in the 

training of future teachers, including: creating tests, asker or interactive exercises for holding of knowledge or to 

determine the level of educational achievements of students; searching of educational material; generalization and 

systematization of knowledge; the Organization of joint activities; conduction reflection, etc. 

Key words: Web 2.0 services, professional training, future teachers. "Using Web 2.0 Services in the Professional 

Training of Future Teachers" 
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Paint Kards, Pensil Madness, Thisissand. Their special 

feature is the presence of intuitive interface and no need to 

carry out the registration (which saves time). 

For the determination General traits of objects examined; 

demonstration of the links between them can offer to create 

collages, comic books or cards. 
For creating collages are offered services Aviary 

(https://www.aviary.com/), Befunky (https://www.befunky.com/), 

PicJoke.net (https://picjoke.net/en/), Devicedriven (http:// 

devicedriven.com/products.html), Fotor (http://www.fotor.com/), 
Fun Photo Box (http://funphotobox.com/), iPiccy 

(http://ipiccy.com/), Jpgfun (http://ww2.jpgfun.com/?folio= 
7POYGN0G2), PicBuzz (http://picbuzz.pho.to/login#nav-

visibility). Among which we can highlight Fun Photo Box 

and Piccy as having an intuitive interface, do not want to 

work with them and do not contain unwanted content. In 

particular, Fun Photo Box is designed to create photos, 

animations, greeting cards that you can store on your 

computer to share the work in social networks. 

To create a comic book can offer future teachers 

to  make  use of such services, as MakeBeliefsComix 

(http://www.makebeliefscomix.com/Comix/), LEGO city 

Comic-Builder (http://biomediaproject.com/bmp/files/ 

LEGO/gms/online/City/ComicBuilder/comicbuilder/intro.ht

ml), ToonDoon (http://www.toondoo.com/), Write comics 

(http://writecomics.com/). Among which the most useful are 

the services MakeBeliefsComix and Write comics, as have 

the intuitive interface and do not require registration for 

work with them. 

Note that map knowledge is usually used for the 

formulation of new ideas, recording and structuring of the 

data, their analysis and ordering, etc. To create "knowledge 

maps" (mental maps) can offer students benefit from such 

services as: Bubbl.us (https://bubbl.us/), Cacoo 
(https://cacoo.com/) Lucidchart (https://www.lucidchart.com/), 

Mindomo (https://www.mindomo.com/ru/), Popplet 

(http://www.popplet.com/). Each of the services has its own 

advantages and disadvantages. For example, when creating a 

mapping of knowledge using the services of Mindomo does 

Popplet except you can also place graphics or links. 

Lucidchart service have the opportunity to work on one of 

the cards simultaneously to three people, which allows you 

to build in future teachers skills also work together on the 

creation of the resource. 

Also, for the Organization of collective activity during 

work on a project, you can use the capabilities providing 

user services for Google Apps like Google Docs (for storing 

data found), Google presentations (for processing found and 

stored in Google Docs data and presenting them in a 

compact and structured form), a Google form (for 

organization of implementation evaluation of future teachers 

created works), Google spreadsheet (for the analysis of the 

received results), etc. 

For the Organization and conduct of the motivation of 

the knowledge, activities, updating of reflection, etc. You 

can use the virtual interactive boards, that are created by 

using the services of Padlet (https://ru.padlet.com/) or LinoIt 

(http://en.linoit.com/). Note that there are other services for 

creation of the virtual boards or interactive posters, but we 

focus our attention only on those that are free, have an 

intuitive interface and, in our view, convenient to use. 

On these boards, you can deliver not only text, pictures 

or video, and other interactive exercises. For example, such 

as: puzzles (created by using the service, Rebus 1 

(http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator)); 

crosswords, puzzles, finding correspondences etc (created by 

using the service LearningApps (https://learningapps.org/)), etc. 

Also, for holding simultaneous polls you can use services 

to create asker or quizzes. For example, Kahoot (https:// 

kahoot.it/#/), PurpozeGames (http://www.purposegames.com/), 

the Online Test Pad (http://onlinetestpad.com/ru-

ru/Main/TestMaker.aspx) and others. Note that when you 

create future teachers, tests or quizzes going on analysis, 

synthesis and evaluation of obtained earlier knowledge that 

contributes to greater understanding of them. 

For coverage of the process of work during each stage of 

the project, students need to create blogs (using the service 

Google Blogger) or sites (services (constructors to create): 

Google site, Wix (https://ru.wix.com/), Jimdo 

(https://www.jimdo.com/), etc.). But it is necessary to draw 

their attention to the fact that by using the Wix services 

(https://ru.wix.com/) and the Jimdo (https://www.jimdo.com/) 

you can create vivid sites, but before you start working on 

creating the need to clearly define the structure and design 

the site, because then it will be impossible to change it and 

have everything to create first. Also, these services cannot be 

set up collaboration users over the creation and design of the 

site. The following features are available in the services 

Google-Blogger and website. Another feature is the 

difference in the process of creating blogs and sites. Students 

should realize that the blog is a kind of "network diary", so 

that they are placed in the blog are displayed in order of the 

date of publication of the material, so when you create it is 

necessary to follow the chronology to describe data. Also, as 

the blog, and the site has the ability to allow users to post 

comments to entries, which is one of the tools the 

Organization of communication users in the network. 

Given the fact that the training of future teachers includes 

motivational, informational to implement creative, scientific 

and activities, in our view, it is best to conduct using 

Services Web 2.0 when making future teachers work on the 

projects. In our view, the students acquire the skills to 

implement shared search and processing of data; creating 

and using images or video files; create and edit  text 

documents, spreadsheets, presentations, etc. All of this 

allows you to quickly find and download the necessary 

material, create new content or take advantage of the fact 

that other users have created. 

Covered services may be used for the organization and 

implementation of network research activities of participants 

in the educational process within the work on the project. 

Conclusions. Thus, the using Web 2.0 services in the 

educational process in higher educational institutions is 

determined by a variety of areas, in particular, for use in the 

process of professional training of future teachers, in 

particular during the preparation of their the Organization 

and implementation of project activities. 

Efficiency features that provide user services Web 2.0 is 

making the future teachers of independent creative search of 

necessary data, their processing and view in an interesting 

and succinct; Organization of joint interaction during the 

solution of problems. 

https://www.aviary.com/
http://picbuzz.pho.to/login#nav-visibility
http://picbuzz.pho.to/login#nav-visibility
http://www.popplet.com/
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ВЕБ 2.0 У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

У статті розглянуто методичні аспекти використання сервісів Веб 2.0 під час здійснення професійної підготовки 

майбутніх учителів. Аналіз основних дидактичних можливостей досліджуваних технологій навчання дозволив 

з'ясувати сервіси Веб 2.0, які можна використання у професійній підготовці майбутніх учителів, зокрема для: 

створення тестів, опитувальників або інтерактивних вправ для проведення актуалізації знань чи для визначення 

рівня навчальних досягнень студентів; візуалізації навчального матеріалу; узагальнення та систематизації знань; 

організації спільної діяльності; проведення рефлексії тощо.  

Ключові слова: сервіси Веб 2.0, професійні підготовка, майбутні вчителі.  
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Statement’s problem. Traditionally objectives of 

education were determined by the set of knowledge, abilities 

and skills which a graduating student must have. This 

approach today is considered insufficient. Society needs 

graduates who’re ready to be included in the future 

livelihoods, which are capable in practically solving of life 

and professional problems. It depends not only on the 

knowledge and skills and on some additional qualities that 

are more in line with the understanding of modern 

educational objectives and are determined by the notion of 

"professional competence". 

The modernization of the education system in Ukraine 

involves creating a stable mechanism for its development 

and achieving the main goal – providing a new modern level 

of education quality. 

The success of modernization of education depends 

largely on the readiness of the teaching staff to implement it. 
New conditions for the existence of the educational 

environment, updating the contents of education, innovative 

forms and methods of teaching, requirements for the quality 

of knowledge, complications of the organization of classes 

requires increase in professional competence and forming 

the readiness of the future educator to perform his 

professional activities. 

The problem of forming the professional competence of 

future educators is devoted to numerous studies of Ukrainian 

and foreign authors. Professional competence as a 

component of professionalism, pedagogical skill, culture, 

creativity of the future educator is considered by 
A.Bondarevska, I. Ziaziun, I. Isaev, A. Kapska, N. Kichuk, 

A.Markova, L.Mitina, S. Sysoeva, V. Slastionin, I.Yusupov 

and others. The works of B. Ananiev, Y. Babansky, I. Bekh, 

V. Bogoslovsky, A. Bodaleva, L. Bozhovich, F. Honobolin, 

E. Zeer, I. Zimnya, G. Kostiuk, N. Kuzmina, A. Leontiev, 

K. Platonova, V. Semichenko were devoted to the formation 

of professional qualities of the future teacher’s personality. 

In the researches of scientists, the professional 

characteristics of personality are considered as an organic 

unity of needs, consciousness, knowledge, emotional-

volitional sphere and practical actions aimed at the personal 

and professional formation of the future educator. 

Goal. Studying theoretically, emphasizing and analyzing 

the peculiarities of the formation of the future educator’s 

professional competence; studying the level of development 

the problem of formation future educators’ professional 

competence of pre-school educational institutions. 

Presenting main material. Satisfaction of the needs of 

society demands from the modern educator of the pre-school 

educational institutions the high culture, deep morality, the 

formed system of values and beliefs, civic stance, teacher's 

interest in developing the creative potential of preschoolers, 

the ability to innovate, self-improvement, professional 

activity, etc. In this regard, one of the main tasks, along with 

the formation of a harmoniously developed personality, is 

the task of forming a professionally competent specialist. 

One of the conceptually important ways to manage the 

quality of the training of graduates of higher pedagogical 

educational institutions is to implement a competent 

approach to modernizing the content of professional 

education. Competency approach means a reorientation of 

the dominant educational paradigm with a predominantly 

translated knowledge, the formation of skills for creating 

conditions for mastering the complex of competencies, 

which signify the potential, adaptability of the graduate to 

professional activity in the conditions of modern 

multifactorial social and political, economical, informative, 

communicative and intensive space. 

It should be noted, that the European educational 

community has no single clear and unambiguous definition 

of the concept "competence" as a characteristic of a graduate 

of a higher educational institution.  
Translated from the Latin "competentia" means a range 

of issues where a person is well-informed, has knowledge 

and experience. Consequently, a person competent in a 

particular field possesses the relevant knowledge and 

abilities that allow him to reasonably judge a certain sphere 

and act effectively in it. At the same time, professional 

competence is called individual-psychological education, 
which includes experience, knowledge, psychological readiness.  

Competence can be regarded as the ability of the 

individual to self-fulfillment in a particular field of human 

activity, which is ensured by the internal maturity of the 

individual and the availability of his necessary competencies 

(social permissions associated with an external assessment 

of his maturity level).  
Considering this problem, first of all, it is necessary to 

determine what professional competence is, to reveal its 

structure and conditions of its formation.  It should be noted 

This article deals with the basic concepts, related to the problem of forming the professional competence of future 

educators child's preschool establishments. The analysis of concept is conducted the definition «professional 

competence», into account the specific professional activity of future educators and their professional requirements. 

The features of forming professional competence of future educators are thoroughly considered. The level of 

scientific development of problem of forming professional competence of future educators is studied. 

Key words: professional competence, competence, future educators, preschool educational establishment, 

professional activity. 
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that at present there is no unambiguous definition of the 

definition «professional competence». An overview of 

psychological and pedagogical literature and other 

information sources [2;4;6], devoted to this problem shows 

that it is possible to highlight several approaches to the 

definition of "professional competence". Thus, for example, 

foreign researchers, this definition is often considered as "in-

depth knowledge", "the state of adequate performance of the 

task", "ability to actual implementation of activities", 

"effectiveness of action" [3;6;7].  
Consequently, professional competence is the level of 

awareness, authority of the teacher, which allows him to 

solve productively educational tasks that arise in the process 

of preparing a qualified specialist, the formation of the 

personality of another person.  
The works devoted to the professional competence of the 

teacher, at different times and various authors [3;5] there are 

a variety of interpretations of professional competence. This 

is a psychic state that allows to act independently and 

possess the ability to perform certain labor functions, and the 

level of education and the general culture of the individual, 

and the unity of theoretical and practical readiness for the 

implementation of pedagogical activities, and the integration 

of experience, theoretical knowledge and practical skills, and 

also the personal qualities of educator. Based on the 

aforementioned, the professional competence of the teacher 

can be interpreted as the integrative features of the 

personality of the pedagogical worker of the preschool 

educational institution, which characterizes his knowledge in 

the psychological and pedagogical and subject areas of 

knowledge, professional skills and skills, personal experience.  
If we talk about the professional competence of the 

future educator, the meaning of the concept is invested in the 

personal capacity of a graduate pedagogical university, 

allowing independently and effectively solve pedagogical 

problems. Necessary for solving certain pedagogical 

problems is assumed knowledge of pedagogical theory, the 

ability and readiness to apply its provisions in practice.  
In this case, it is necessary that the future educator is 

aimed at the prospect of work, open to dynamic enrichment 

with the necessary knowledge, self-confident and able to 

achieve professionally meaningful results.  
This general characteristic of the professional competence 

of the future educator in the literature is specified by variants 

and models of professionally meaningful personality traits.  
Professional competence of the future educator is the 

formation of various aspects of pedagogical activity and 

pedagogical communication in which the personality of the 

future educator is self-actualized at the level, which provides 

steady positive results in the education and development of 

preschoolers.  
Some authors [4;7] believe that the competence of the 

future educator includes such personal qualities as initiative, 

responsibility, diligence, purposefulness, self-confidence.  It 

seems to others that it is necessary to include in the structure 

of competence also the motivational-value sphere, which 

largely determines the level of mastery of knowledge. Thus, 

the listed components of professional competence mean the 

maturity of a person in professional activities, in 

professional communication, in the formation of the 

personality of a professional, his personality.  

The formation of the professional competence of a future 

specialist is carried out through the content of education, 

which includes not only the list of educational subjects, but 

also the professional skills and skills that are formed in the 

process of mastering the subject, as well as at the expense of 

the active position of the student in social, political and 

cultural life. All this, in a complex, forms and develops the 

personality of the future educator in self-development and 

self-improvement, which would ensure effective functioning 

as a professional in the "man-man" system.  
The training of a competent specialist who meets the 

requirements nowadays, with the qualities, knowledge, skills 

necessary to be competitive and capable of adapting, is 

impossible without the construction of an appropriate 

training system on a scientific basis.  
Investigating the problem of forming future educators’ 

professional competence, we specify the approach to 

competence, taking the specifics of the educators’ 

professional activity in the children's educational institution 

and professional requirements for educators.  
Thus, teachers of preschool educational institutions are 

responsible for the preservation of life, physical and mental 

health of children in accordance with the law.  
It should be noted that in the pedagogical process the 

educator of the children's educational institution performs 

the most qualified pedagogical functions:  
• responsible for the upbringing, children’s health and 

physical development,  

• conducts the national and patriotic, cultural and mass 

work with them,  

• engaged in strengthening the health and intellectual 

development of children.  
Professional competence of future educators is largely 

determined by the formation of their pedagogical 

knowledge, abilities and skills, personal and professional 

qualities.  
The analysis of the peculiarities of professional activity 

allows to consider the professional competence of the future 

educator as a system of professional characteristics of the 

individual, which determine the success of pedagogical 

activity. These characteristics are:  
 cognitive competence, which includes the completeness 

and systematic knowledge about the basics of functioning of 

the children's educational institution, as well as knowledge 

of the essence, optimal forms and methods of organizing the 

educator’s work, knowledge of the basics of upbringing 

children;  
 motivational and value competence, which consist of the 

level of awareness by the future educator his personal and 

social significance, optimal organization of future professional 

activity, the presence of professional motivation and 

emotional, appraisal attitude to the effectiveness of own work;  
 creativity and activity competence, which includes the 

degree of professional skills formation.  
Conclusions. Modern society is actively developing and 

as a consequence, it raises the increased demands for the 

teacher’s personality and for the educators of the children's 

educational institution. The level of requirements for culture 

and spiritual needs changes in relation to the professional, 

psychological and pedagogical preparedness of the future 

educator.  
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A professional competence is a key multidimensional 

problem in a pedagogical, psychological and professional 

spheres. Determination of essence of professional competence 

of future educators is characterized by the ambiguousness of 

interpretations, that testifies to complication and 

contradiction of analysable problem. The concept of future 

educator’s professional competence expounds unity of 

theoretical and practical readiness to realization the 

pedagogical activity and characterizes the professionalism. 
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к.пед.н., доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Україна, м. Харків 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

У статті розкрито базові поняття, пов'язані з проблемою формування професійної компетентності майбутніх 

вихователів дитячих дошкільних установ. Наведено результати аналізу поняття «професійна компетентність» з 

урахуванням специфіки професійної діяльності майбутнього вихователя та професійних вимог до нього. Докладно 

розглянуто особливості формування професійної компетентності майбутніх вихователів. Вивчено рівень наукової 

розробленості проблеми формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів (ДНЗ). 

Ключові слова: професійна компетентність, компетентність, майбутні вихователі, дошкільний навчальний 

заклад, професійна діяльність.  
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Постановка проблеми. Порушена у статті проблема 

пов’язана із визначенням педагогічних умов, створення 

яких в освітньому процесі вищого навчального закладу 

сприятиме формуванню професійної компетентності 

військових юристів. Аналіз наукових досліджень з 

питань професійної підготовки військовослужбовців, які 

розглянуто в працях В. Іванова, Д. Іщенко, А. Кучеренко, 

С. Морозова, В. Павлушенко, Є. Потапчука, М. Руденко, 

І. Томків, С. Чистякова, Г. Штефанич, Ю. Юрчук, 

В. Ягупова та ін., свідчить, що проблема формування 

професійної компетентності майбутніх військових 

юристів у процесі фахової підготовки є недостатньо 

дослідженою в педагогічній теорії, а тому не знайшла 

належного відображення в практичній діяльності 

навчальних закладів військового спрямування. 

Визначення, обґрунтування і запровадження педагогічних 

умов, спрямованих на формування професійної 

компетентності майбутніх військових юристів, 

дозволить вирішити важливу проблему – забезпечить 

ефективність навчального процесу і сприятиме 

підвищенню якості підготовки фахівців до професійної 

діяльності. 

Як свідчить аналіз професійної підготовки майбутніх 

військових юристів до професійної діяльності,то мають 

місце такі недоліки, як відсутність міждисциплінарних 

зв’язків; недостатній рівень практичної орієнтованості 

фахових дисциплін; відсутність зв'язку між теоретичним 

навчанням і практичною професійною діяльністю; 

недостатня увага приділяється відпрацюванню 

практичних вмінь та навичок професійної діяльності 

майбутніх фахівців.  

Мета статті – визначити і обґрунтувати педагогічні 

умови, запровадження яких в освітній процес вищого 

навчального закладу дозволить більш ефективно 

формувати професійну компетентність майбутніх 

військових юристів. 

Виклад основного матеріалу. Професійну 

компетентність майбутнього військового юриста 

розглядаємо як цілісне, складне особистісне утворення, 

інтегративну якість особистості, яка поєднує володіння 

майбутнім фахівцем системою знань, вмінь та навичок 

військово-юридичного спрямування, сформованість 

професійно важливих якостей особистості юриста, що 

забезпечить ефективне виконання професійних функцій 

з метою захисту прав і свобод людини, загальних 

інтересів суспільства та держави. 

Формування такого складного особистісного 

феномену можливе, на нашу думку, тільки 

цілеспрямовано створення і вдосконалення необхідних 

для цього педагогічних умов.  

Аналіз поглядів вчених (В. Андрєєва, Н. Боритко, 

Н. Бордовської, А. Реана, В. Cлacтьоніна, Е. Шиянoва та 

ін.) на сутність поняття «педагогічні умови», 

враховуючи специфіку юридичної діяльності дозволило 

нам визначити педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутніх військових 

юристів у процесі фахової підготовки як сукупність 

специфічних взаємопов’язаних факторів (мета, зміст, 

напрями, форми діяльності, ситуації, обставини та ін.), 

необхідних для здійснення системного педагогічного 

впливу на особистість студента з метою формування 

професійної компетентності майбутніх військових 

юристів у процесі фахової підготовки. Враховуючи 

специфіку професійної діяльності майбутніх військових 

юристів, ми виділили наступні педагогічні умови:  

1) спрямованість освітнього процесу на набуття 

майбутніми військовими юристами досвіду практичної 

діяльності;  

2) забезпечення міждисциплінарних зв’язків та 

практичної орієнтованості навчальних дисциплін 

фахової підготовки; 

Порушена у статті проблема пов’язана із визначенням педагогічних умов, створення яких в освітньому 

процесі вищого навчального закладу сприятиме формуванню професійної компетентності військових 

юристів. Метою дослідження є визначення і обґрунтування педагогічних умов, запровадження яких в 

освітній процес вищого навчального закладу дозволить більш ефективно формувати професійну 

компетентність майбутніх військових юристів. Визначено такі педагогічні умови: спрямованість 

освітнього процесу на набуття майбутніми військовими юристами досвіду практичної діяльності; 

забезпечення міждисциплінарних зв’язків та практичної орієнтованості навчальних дисциплін фахової 

підготовки; спрямованість професійної підготовки майбутніх військових юристів на формування 

професійної мотивації та професійно важливих якостей фахівця. 

Ключові слова: педагогічні умови, професійна компетентність, військові юристи. 
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3) спрямованість професійної підготовки майбутніх 

військових юристів на формування професійної 

мотивації та професійно важливих якостей фахівця. 

Педагогічна умова – спрямованість освітнього 

процесу на набуття майбутніми військовими юристами 

досвіду практичної діяльності – реалізується шляхом 

забезпечення формування і закріплення у студентів 

(курсантів) практичних вмінь та навичок професійної 

діяльності під час проведення різних типів навчальних 

занять, які мають професійну спрямованість, а саме: 

практичні заняття, групові заняття, групові вправи, 

тактичні (тактико-спеціальні, тактико-стройові) заняття 

та командно-штабні навчання. Розглянемо специфіку 

кожного типу занять у контексті формування 

професійної компетентності.  

Практичне заняття – це вид навчального заняття, під 

час якого викладач організовує засвоєння курсантами 

(студентами) теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом вирішення ними завдань та сприяє 

формуванню у них вмінь і навичок практичного 

застосування відповідних теоретичних положень. 

Практичні заняття на зразках озброєння та військової 

техніки проводяться з метою засвоєння їх будови, 

оволодіння методами їх застосування, експлуатації, 

технічного обслуговування, ремонту і збереження, 

відпрацювання практичних прийомів застосування 

озброєння, бойової та спеціальної техніки, засобів 

зв'язку, автоматизації та обчислювальної техніки. 

Групове заняття проводиться з навчальною групою з 

дисциплін професійної (професійно-орієнтованої) та 

практичної підготовки на техніці та озброєнні, у 

спеціалізованих класах, лабораторіях та інших 

приміщеннях, які обладнані тренажерами та засобами 

імітації, макетами, стендами, іншими наочними 

приладами, а також засобами статичної і динамічної 

проекції. На цьому занятті викладач поетапно подає 

новий матеріал з теоретичних питань, супроводжує його 

демонстрацією зразків озброєння та військової техніки, 

їх вузлів, блоків, діючих моделей, макетів. 

Групова вправа – це вид навчальних занять, що 

використовується під час вивченні дисциплін 

професійної (професійно-орієнтованої) та практичної 

підготовки і проводиться методом тренування студентів 

(курсантів) у виконанні певних функціональних 

посадових обов’язків. Метою цього виду занять є 

набуття навичок з організації та планування операцій 

(бойових дій, бою), з управління військами (силами) та 

їх всебічного забезпечення. Для проведення групових 

вправ розробляються навчальні оперативно-стратегічні, 

оперативно-тактичні та тактичні завдання. На весь 

період навчання розробляється система навчальних 

завдань, яка охоплює ведення операцій (бойових дій, 

бою) на декількох рівнях, на різноманітній місцевості та 

за різних умов обстановки. 
На групових вправах студенти (курсанти) тренуються у 

виконанні обов'язків за однією службовою посадою. 

Групові вправи проводяться після вивчення теоретичних 

положень за темами (змістовими модулями) навчальних 
дисциплін у класах, на навчальних командних пунктах і на 

місцевості з використанням топографічних карт на фоні 
конкретно створеної оперативної або тактичної обстановки. 

Декілька групових вправ, що проводяться послідовно 

і поєднані спільною темою, звичайно виконуються на 

фоні єдиної оперативно-стратегічної (оперативно-

тактичної, тактичної) обстановки шляхом відпрацювання 

комплексного навчального завдання. 

Тактичні (тактико-спеціальні, тактико-стройові) 

заняття – це форма тактичної підготовки курсантів 

(студентів). Метою тактичних (тактико-спеціальних, 

тактико-стройових) занять є відпрацювання практичних 

питань організації бою (бойових дій), управління 

підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення. 

Основний метод навчання – вправа (тренування) у 

виконанні прийомів та способів дій, навчально-бойових 

нормативів. 

Підготовка тактичного (тактико-спеціального, 

тактико-стройового) заняття включає: визначення 

вихідних даних, розроблення плану проведення заняття, 

підготовку місця (району) проведення заняття та 
матеріально-технічного забезпечення, підготовку керівника 

заняття, контроль за ходом підготовки, підготовку 

(інструктаж) студентів (курсантів) про хід виконання 

завдання. 

Таким чином, використання в освітньому процесі 

зазначених типів навчальних занять, які мають 

практичну і професійну спрямованість, дозволить 

студентам (курсантам) набути досвіду практичної 

діяльності, що сприятиме формуванню їх професійної 

компетентності як військових юристів. 

Практична підготовка є важливою складовою 

формування професійної компетентності майбутнього 

військового юриста, що здійснюється під час виробничої 

(юридичної) практики та військового стажування (за 

юридичним спрямуванням). 
Друга педагогічна умова – забезпечення міждисциплі-

нарних зв’язків та практичної орієнтованості навчальних 
дисциплін фахової підготовки, запровадження якої 

дозволить більш ефективно формувати професійну 

компетентність військового юриста під час навчання у ВНЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки – це зв’язки між змістом 

навчальних дисциплін (предметів), які встановлює 

викладач або студент у процесі пізнавальної діяльності з 

метою більш глибокого усвідомлення тієї чи іншої 

проблеми, а також для більш ефективного застосування 

знань на практиці. 

В. Андрейцев трактує міжпредметні зв’язки як 

«педагогічну категорію для позначення інтегративних 

відношень між об’єктами, явищами, процесами реальної 

дійсності, що знайшли відображення в змісті, формах, 

методах навчального процесу» [4]. Ця умова 

обґрунтовується тим, що в процесі навчання майбутніх 

юристів важливою засадою є єдність вивчення різних 

аспектів правової діяльності (судової, адміністративної 

тощо). Під час традиційної організації навчального 

процесу у ВНЗ студент диференційовано вивчає кожну 

дисципліну, коли професійна діяльність потребує 

наявності інтегрованої суми знань і вмінь, використання 

їх на практиці, чому й сприятиме реалізація 

міжпредметних зв’язків.  

На основі аналізу програм навчальних дисциплін та 

виявлених міжпредметних взаємозв’язків легше 

оптимізувати зміст навчання та керувати навчальним 
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процесом. Отже, реалізація міждисциплінарних зв’язків 

сприятиме забезпеченню взаємозв’язку всіх напрямів їх 

підготовки – теоретичного та практичного. Міждисци-

плінарний підхід має значну кількість переваг, а саме:  

 стимулювання мотивації студентів до навчання в 

цілому, а не тільки до вивчення певної дисципліни, до 

ґрунтовного осмислення та порівняння, усвідомлення 

необхідності всіх отриманих знань для майбутньої 

професії;  

 можливість застосовувати і переносити знання в 

різних ситуаціях; 

 можливість по-новому зрозуміти вже відомий 

матеріал;   

 розширення кругозору, підвищення самостійності 

та творчості студентів;   

 інтеграція набутих знань, навичок та вмінь в одне 

ціле та сприйняття засвоєного протягом усього навчання 

матеріалу як нерозривної єдності;   

 можливість реалізувати головні дидактичні 

принципи навчання [6].   

Міжпредметні зв’язки умовно поділяють на 

попередні та перспективні. Під попередніми 

міжпредметними зв’язками розуміють такі зв’язки, коли 

при поясненні матеріалу дисципліни викладач 

спирається на знання вивчених попередньо курсів. Такі 

зв’язки забезпечуються при одночасному вивченні 

курсів, а перспективні зв’язки використовуються в тих 

ситуаціях, коли викладання випереджає його 

використання в інших дисциплінах. 

Включення міжпредметних зв’язків до процесу 

формування професійних умінь сприяє оновленню вже 

відомого матеріалу, об’єднує нові й попередні знання, 

наочно демонструє необхідність і корисність знань із 

усіх предметів, що значно посилює мотивацію до 

навчання.  

Використання можливостей міжпредметних зв’язків 

дозволяє підвищити рівень професійних знань і умінь 

студентів у юридичній галузі, а саме сприяє оволодінню 

термінологічним понятійним апаратом, знаннями 

провідних напрямів сучасної юридичної науки, розвитку 

здатності виявляти їх взаємозв’язки, застосовувати 

необхідні для їх ефективного здійснення знання і 

уміння; усвідомлення загальних цілей і завдань 

професійної діяльності фахівця в області юриспруденції, 

специфічних засобів і методів їх рішення, цілей і 

завдань, способів професійного саморозвитку та ін. 

Розглянемо міждисциплінарні зв’язки навчальних 

диcциплiн за роками навчання, згідно навчального плану 

та освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Військово-

юридична»: 1 курс – «Логіка», «Філософія (філософія, 

релігієзнавство, етика і естетика)», «Юридична 

деонтологія»; 2 курс  –  «Організація судових та 

правоохоронних органів», «Соціально-політичні студії 

(політологія та соціологія)», «Статути Збройних Сил 

України та їх практичне застосування»; 3 курс – 

«Безпека життєдіяльності підрозділів (у т. ч. безпека 

життєдіяльності, основи охорони праці)», «Військова 

педагогіка та психологія»; 4 курс – «Цивільно-правові 

зобов’язання за участю структурних підрозділів 

Міністерства оборони України», «Правова робота у 

Збройних Силах України». 

Для посилення практичної спрямованості підготовки 

до професійної діяльності для викладання лекцій, окрім 

науково-педагогічного складу ВНЗ, доцільно залучати 

фахівців-практиків, учасників бойових дій (антитерорис-

тичних операцій), найбільш досвідчених наукових 

працівників або досвідчених фахівців з військ (сил). 

З метою посилення зв’язків між військами та вищими 

навчальними закладами до викладання лекцій з 

актуальних проблем військової справи можна залучати 

посадових осіб апарату Міністерства оборони України 

та Генерального штабу Збройних Сил України, 

командувань видів Збройних Сил України (родів військ). 

Третя педагогічна умова, створення якої в освітньому 

процесі ВНЗ сприятиме формуванню професійної 

компетентності фахівця – спрямованість професійної 

підготовки майбутніх військових юристів на 

формування професійної мотивації та професійно 

важливих якостей фахівця. 

Мотивацію визначають як сполучення сталих 

мотивів, що розкривають природу, скерованість і 

сутність діяльності людини та її поведінки. Водночас 

мотивація є складною системою зіставлення людиною 

зовнішніх та внутрішніх чинників поведінки, яка 

встановлює шляхи реалізації певних форм діяльності, та 

їхнє спрямування [1]. 

У психологічному словнику мотивація визначається 

«як спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного 

та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, 

який визначає її організованість, активність і стійкість; 

здатність людини діяльно задовольняти свої потреби» [2, 

с.201].  

Мотивація людини являє собою комплекс спонукань: 

потреб, мотивів, ідеалів, цілей, ціннісних орієнтацій, які 

взаємопов’язані між собою та організовані в систему, що 

і визначає цілісну поведінку людини, надає їй 

спрямованості. Мотивація виконує декілька функцій: 

спонукає поведінку людини, спрямовує її, надає їй 

особистісного змісту та значимості. При цьому, 

мотивація передбачає спрямованість та інтенсивність 

зусилля. Спрямованість зусилля означає, що особа 

здійснює пошук зумовлених ситуацій або прагне до них, 

чи навпаки, зумовлені ситуації приваблюють її. 

Інтенсивність характеризує ступінь зусиль, що 

докладаються в обумовленій ситуації. 

Ми розділяємо думку Є. Ільїна, який розглядає 

мотивацію, як «динамічний процес формування 

мотиву». Разом з тим, мотив є «складним психологічним 

утворенням, який спонукає до свідомих дій, вчинків та 

виступає їх підґрунтям» [58, с.98]. Мотиви визначаються 

знаннями, переконаннями, потребами і інтересами, 

сукупний вплив яких сприяє формуванню мотиваційної 

діяльності особистості.  

Проблема формування мотивації одна з важливіших 

умов успішності у досягненні результатів. Практика 

свідчить, що співвідношення професійної діяльності з 

мотиваційними особливостями фахівців є динамічним 

процесом, у якому виникають і розвиваються (або 

регресують) їх цілі та мотиви. 
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У нашому розумінні мотивація майбутніх військових 

юристів складається з ряду спонукань, які постійно 

змінюються і вступають один з одним у нові відносини 

(потреби і сенс навчання студента, його мотиви, цілі, емоції, 

інтереси). Тому становлення мотивації є не просто 

зростанням позитивного або посиленням негативного 

ставлення до професійної діяльності, а й ускладненням 

структури мотиваційної сфери, до складу якої входять 

спонукання, поява нових, більш зрілих, іноді 

суперечливих відносин. Саме сформована професійна 

мотивація забезпечує сумлінне ставлення до виконання 

професійних обов’язків («мотив обов’язку»), що 

особливо важливо у військових професіях.  

Слід підкреслити, що мотивація певною мірою 

визначає не тільки ставлення людини до професійної 

діяльності, а й певні її особистісні якості, в тому числі й 

ті, що є необхідними у професійній діяльності.  

Представник кожного типу професії має свій 

комплекс особистісних якостей, які сприяють 

успішному оволодінню і подальшому виконанню 

професійної діяльності. Відповідно до Кваліфікаційного 

паспорту юриста [3] представник даної професії повинен 

володіти такими якостями юриста-професіонала: 

 керуватися принципом верховенства права, знати і 

поважати закони; 

 вміти організувати свою діяльність і самокритично 

оцінювати її результати, бути переконаним у 
необхідності постійного професійного самовдосконалення, 

вміти постійно акумулювати нову інформацію; 

 бути справедливим і гуманним, поважати моральні 

цінності, здатним нести відповідальність за долю 

людей; 

 поважати чужу думку і вміти відстоювати власну у 

випадку переконаності в правоті, проявляти твердість і 

незалежність у відстоюванні власного судження, не 

боятися сміливих ідей; 

 мати здатність поставити себе на місце іншої 

людини (клієнта) і оцінити ситуацію з цієї позиції, бути 

здатним до співпереживання і милосердя; 

 бути політично активним і психологічно стійким, 

проявляти твердість моральних та ідейних переконань, 

культивувати в колективі плюралізм думок, дискусію, 

ініціативу; 

 мати почуття обов’язку і відповідальності за 

доручену справу, вміти створити команду однодумців; 

 бути зібраним і врівноваженим, здатним 

концентрувати і швидко переключати увагу. 

Вище зазначені професійно важливі якості юриста 

можна назвати загальними для багатьох видів 

юридичних професій (юрисконсульта, адвоката, судді та 

ін.). Проте, будь яка професія має свої специфічні 

особливості, які визначають вимоги до особистості 

фахівця. Військовий юрист – це військовослужбовець 

(офіцерського складу), який має вищу юридичну освіту, 

що відає питаннями застосування норм права до 

правовідносин, що складаються в збройних силах (тобто 

військового права і загальноправових норм). Військові 

юристи працюють в органах військової прокуратури, 

органах військового слідства і в органах військової 

юстиції; раніше працювали в судах. Тобто дана професія 

поєднує в собі і військову службу і юридичну діяльність, 

а це означає, що і перелік професійно важливих якостей 

повинен відображати вимоги цих двох видів професій до 

особистості фахівця. 

Отже, ми виділяємо такі професійно важливі якості 

військового юриста: дисциплінованість і відповідальність 

(усвідомлене виконання вимог, високо розвинене 

почуття обов’язку за доручену справу, відповідальне 

ставлення до навчання та майбутньої професійної 

діяльності), самостійність (самостійне виконання 

професійних завдань без потреби постійного контролю 

ззовні), наполегливість (упорний у досягненні мети), 

самовладання (здатність володіти собою, стриманість), 

організованість (планування своїх дій та встановлення 

порядку їх виконання), рішучість (швидке і зважене 

прийняття рішень при виконанні тієї чи іншої дії, 

вчинку), ініціативність (прагнення до творчості, прояву 

ініціативи). 

Таким чином, при формуванні професійної компетен-

тності майбутнього військового юриста запропонована 

педагогічна умова спрямована на розвиток: 

 професійної мотивації (наявність цілей, прагнень, 

установок, інтересу, мотивів професійної діяльності), 

яка включає зовнішні по відношенню до професійної 

діяльності мотиви зовнішнього самоствердження, 

відносно внутрішні мотиви (інтерес до професійної 

діяльності), внутрішні (результативні і процесуальні) 

мотиви і мотиви особистісної самореалізації 

(безпосереднє прагнення реалізувати себе в професійній 

діяльності); 

 професійно важливих якостей (моральних, 

комунікативних, когнітивних, емоційно-вольових, 

індивідуально-типологічних, рефлескивних); 

 комунікативної компетенції, яка проявляється у 

сформованості комунікативних умінь і навичок 

професійного спілкування. 

Реалізація зазначеної педагогічної умови можлива 

шляхом застосування в освітньому процесі інтерактивних 

методів і форм навчання (вправи, ситуації активного 

пошуку, розв’язання професійно орієнтованих ситуацій, 

виконання творчих завдань); задля формування і розвитку 

професійно важливих якостей та комунікативної 

компетентності майбутнього військового юриста 

доцільно використовувати професійний тренінг або його 

окремі елементи (вправи, ігри, ігрові ситуації). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Узагальнюючи вище викладене вважаємо, що 

формування професійної компетентності майбутнього 

військового юриста, як складного особистісного 

феномену, вимагає створення певних педагогічних умов 

в освітньому процесі вищого навчального закладу. 

Запропоновані і обґрунтовані педагогічні умови 

впливають на ключові аспекти професійної 

компетентності фахівця: практичну спрямованість 

(оволодіння вміннями, навичками і досвідом виконання 

професійних дій); змістове наповнення професійної 

підготовки шляхом забезпечення міждисциплінарних 

зв’язків; особистісну складову, яка передбачає 

сформовану професійну мотивацію та професійно 

важливі якості фахівця. Перспективним є запровадження 

запропонованих педагогічних умов у освітній процес 

підготовки майбутніх військових юристів.  
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE  

OF FUTURE MILITARY LAWYERS 

The problem Broken in the article is related to determination of pedagogical terms creation of which in the educational 

process of higher educational establishment will be instrumental in forming of professional competence of soldiery lawyers. A 

research purpose is determination and grounds of pedagogical terms, introduction of which in the educational process of 

higher educational establishment will allow more effectively to form the professional competence of future soldiery lawyers. 

Certainly such pedagogical terms: orientation of educational process on acquisition by the future soldiery lawyers of 

experience of practical activity; providing of mizhdisciplinarnikh connections and practical oriented of educational disciplines 

of professional preparation; an orientation of professional preparation of future soldiery lawyers is on forming of professional 

motivation and professionally important qualities of specialist.   

Key words: pedagogical terms, professional competence, soldiery lawyers. 
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Постановка проблеми. Перед сучасною інклюзивною 

школою стоїть завдання сприяти становленню дитини як 

неповторної індивідуальності, розвивати її творчий 

потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної 

діяльності. Традиційна методика переважно спрямовує 

учнів із особливими освітніми потребами на 

запам’ятовування програмового матеріалу та його 

відтворення. Завдання інклюзивної освіти полягає в 

створенні нової школи: школи діалогу, школи, яку 

творять самі діти спільно з учителями. У цьому сенсі є 

актуальним особистісно орієнтований підхід до навчання, 

як цілісна психолого-педагогічна концепція, що охоплює 

різні сторони навчального процесу.  

Мета статті. Проаналізувати особливості застосування 

креативних технологій в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 
Виклад основного матеріалу. Показники креативності 

учнів можна проаналізувати за такими трьома групами 

показників: 

Ставлення дітей до творчості: їхнє захоплення, 

здатність «увійти» в уявні обставини, в умовні ситуації, 

щирість переживань. 

Якість способів творчих дій: швидкість реакцій, 

винахідливість, комбінування знайомих елементів у нові 

поєднання, оригінальність способів дій. 

Якість продукції: відбір характерних ознак, 

предметів, життєвих явищ, відображення їх у творчій 

діяльності [5, с.3].  

Творчість дитини як її індивідуальна властивість 

проявляється у здатності відмовлятися від стереотипних 

способів мислення у ході реалізації будь-яких завдань: 

ігрових, побутових, навчальних, соціально-моральних 

тощо. Відповідно і щодо дорослих, і щодо дітей ідеться 

про основні ознаки прояву творчості (Дж. Гілфорд, 

Е. Торренс), а саме: 

– оригінальність – здатність по-новому, нестан-

дартно розв'язувати проблеми, що в дошкільному віці 

проявляється в різних видах діяльності дітей та в їхніх 

іграх; 

– семантична гнучкість – словесна гнучкість мислення 

проявляється у дітей як підвищена чутливість до 

мовлення, як мовленнєва творчість – утворення нових 

слів, рим абощо; 

– образна адаптивна гнучкість як найтиповіша 

форма прояву творчості в дошкільному віці – здатність 

дитини виділяти функції об'єкта таким чином, щоб 

побачити в ньому нові можливості. Дитяче мислення 

переважно образне, дитина чуттєво сприймає 

навколишній світ, часто-густо перевтілює об'єкти в нові 

образи, помічає у предметах те, чого не бачать дорослі; 

– стихійна гнучкість  –  здатність знаходити 

різноманітні ідеї у дещо обмеженій ситуації, спро-

можність виділяти функції об'єкта, пропонувати різні 

способи його використання [9, 10].  

Подані ознаки проявів творчості відбивають її 

основні характеристики: створення нового, оригі-

нального продукту, нестандартне «бачення» у відомому 

нових можливостей, а також перспектива продукувати 

необмежену кількість ідей. 

Аналізуючи дитячу творчу діяльність, слід 

виокремити можливі способи продукування ідей, зок-

рема: самостійне перенесення раніше засвоєних знань у 

нову ситуацію; віднаходження нової функції предмета 

(об'єкта); виявлення проблеми у стандартній ситуації; 

бачення структури об'єкта; здатність до альтернативних 

рішень; комбінування раніше відомих способів діяль-

ності з новими. 

Формуванню творчості сприяють, зокрема, створення 

дорослими доступних дітям проблемних ситуацій, 

пропонування творчих завдань. Це забезпечує 

становлення такої загальної евристичної структури 

особистості, яка стимулює самостійний пошук та 

розв'язання життєвих проблемних ситуацій і завдань.  

Г. Костюк зазначає, що спонукаючи дитину до тієї 

форми діяльності, в якій можуть реалізуватися його 

природні задатки, педагог сприяє виявленню та 

становленню його творчого началу. У цьому контексті 

велике значення для розвитку творчого мислення має 

У статті висвітлені особливості застосування креативних технологій в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Корекційна робота з дітьми із особливими освітніми потребами 

передбачає комплексний підхід різних фахівців. Вона здійснюється поетапно, виходячи зі ступеня 

вираженості порушення. Творчий потенціал дитини, на думку дослідників, має визначатися, 

розкриватися й розвиватися, коли вона набуває та використовує власний досвід творчої роботи 

Ефективна психологічна допомога дітям із особливими освітніми потребами включає застосування 

креативних технологій. Дітям з особливими освітніми потребами необхідно допомогти сформувати 

стратегії навчання, самостійно аналізувати та планувати свою навчальну діяльність, беручи до уваги 

характер когнітивних процесів. Представлені результати кореляційного аналізу в групі дітей із 

особливими освітніми потребами. 
Ключові слова: корекція, творчість, особливі освітні потреби, пам'ять, імітація, комунікація, розумовий 

розвиток, креативні технології, інклюзивна школа. 
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розв'язання навчальних завдань, що потребує розумових 

та практичних дій [2, c.33].  

О. Матюшкін також вважає за необхідне вдаватися 

до формулювання проблем у процесі навчання дітей. 

Найповніше цій вимозі відповідає проблемно-

діалогічний метод навчання, який забезпечує високу 

пізнавальну мотивацію дітей і потребує постійної 

творчості педагога. Своїми запитаннями він, власне, 

сприяє засвоєнню нових знань у своїх вихованців [4, 

c.30]. Ефективні форми реалізації творчого виховання 

дітей пропонує В. Моляко.  

По-перше, вважає він, варто систематично про-

понувати дітям різноманітні творчі завдання, спря-

мовуючи їхні зусилля на досягнення оригінальних 

результатів у своїй діяльності, віднаходження 

якнайбільшої кількості варіантів розв'язання кожного 

нового завдання, порівнювання їх між собою та вибір за 

конкретними критеріями найкращого рішення. Варто 

також прагнути, щоб творчою була, по можливості, 

будь-яка діяльність дитини.  

По-друге, бажано максимально естетизувати всі 

форми життєдіяльності учнів, сприяти ознайомленню їх 

з національними художніми надбаннями, народним 

мистецтвом. Усе це має реалізовуватися через відповідні 

навчально-виховні програми, в яких передбачатиметься 

проведення як обов'язкових, так і додаткових занять. 

По-третє, бажана й доцільна постійна участь учнів у 

колективній діяльності. Як важливому соціально-

психологічному чиннику розвитку творчої особистості [5, 

c.5]. 

Отже, у процесі спеціально організованого навчання 

та виховання дитини, творчий потенціал дитини, на 

думку дослідників, має визначатися, розкриватися й 

розвиватися коли вона набуває та використовує власний 

досвід творчої роботи, залучається до реальних творчих 

справ. Завдяки цьому дитина навчається правильно 

орієнтуватись у довкіллі, розвиває свої творчі здібності в 

різних видах діяльності (ігровій, конструкторській, обра-

зотворчій, мовленнєвій тощо). Важливо, щоб дорослі, 

які його виховують, розуміли сутність психічного 

феномена дитячої творчості й знали умови її розвитку. 

Узагальнення здобутків педагогічної теорії і 

практики дає змогу виділити основні ідеї особистісно 

орієнтованого навчання:  

– велика увага приділяються навчанню як процесу, а 

не як результату; 

– активне залучення учнів до розв’язання проблем і 

планування; 

– задоволення навчальних проблем кожної дитини на 

уроці; 

– особлива увага до групових і парних форм роботи;  

– домінуюча форма навчального спілкування – діалог 

між учнями, учнями та вчителем;  

– формування в учнів раціонального способу дій; 

– залучення учнів до аналізу своєї діяльності, 

стимулювання їхнього само оцінювання [3, c.164].  

Уроки, побудовані на особистісно орієнтованій 

взаємодії, дають змогу здійснити індивідуальний підхід, 

стимулюють пізнавальну активність, навчають школярів 

визначати шляхи здобуття ґрунтовних знань, умінь і 

навичок. Ця технологія допомагає враховувати в 

навчальному процесі такі відмінності учнів як: рівень 

підготовленості – через коригування темпу навчання та 

ступеня складності матеріалу; індивідуальні стилі 

навчання – через організацію численних видів 

діяльності, щоб учні мали змогу отримувати та 

опрацьовувати інформацію в різний спосіб і на різних 

рівнях; та інтереси – спираючись на схильність, 

зацікавлення та бажання самої дитини. 

Традиційне інтенсивне навчання застосовується в 

комбінації з будь-якими формами роботи (фронтальними, 

груповими, індивідуальними). Згідно з цим методом, 

корекційний педагог організовує навчання за чітко 

структурованою схемою, розбиває цей процес на 

маленькі кроки, контролює розуміння пройденого 

матеріалу, моделює застосування цільових умінь і 

навичок та забезпечує учням достатньо можливостей для 

самостійного їх відпрацювання під його керівництвом. 

Весь цей процес має систематичний та послідовний 

характер. Цей метод передбачає виконання вчителем 

шести методичних функцій, що лежать в основі 

ефективного навчання базових понять і навичок. 

1. Актуалізація та перевірка раніше засвоєного 

матеріалу.  

2. Презентація і демонстрація. 

3. Керована практика.  

4. Зворотний зв’язок і виправлення.  

5. Самостійна практика (заповнення прогалин або 

розширення знань). 

6. Часте повторення [6, c.263].  

Традиційне інтенсивне навчання має низку переваг в 

роботі з дітьми з особливими потребами, оскільки, 

докладні пояснення дають змогу дитині точно зрозуміти 

інформацію. Адже багато таких дітей стикаються з 

проблемами в навчанні тому, що не можуть запам’ятати 

інформацію. Впроваджуючи метод традиційного 

інтенсивного навчання, корекційний педагог залучає 

дітей до активної роботи з академічних матеріалом. 

Метод традиційного інтенсивного навчання забезпечує 

учням ширші можливості для активного залучення та 

відповіді на уроці. Важливо, щоб учні уміли 

формулювати та аналізувати власні ідеї. Досягненню 

цієї мети сприяє колективна діяльність у групах. 

Навчальне спілкування на рівні «учень – учень» 

допомагає формувати навички вирішення проблем та 

вищі функції мислення. Також, працюючи в групі, 

кожна дитина отримує можливість діяти, виконуючи 

поставлене навчальне завдання. Адже кожного разу, 

коли ми спонукаємо учня до певної дії (наприклад, 

узагальнити, проаналізувати, оцінити або зіставити 

інформацію), ми тим самим створюємо умови для 

активного навчання. Коли діти починають розуміти 

прийоми групової роботи та опановувати когнітивні 

навички, їхня навчальна діяльність стає дедалі 

ефективнішою та осмисленішою. 

Участь у різних формах спільної діяльності дає 

учням змогу всебічно досліджувати, обговорювати 

питання й проблеми, висловлювати конструктивну 
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критику, робити помилки, вчитися слухати думки інших, 

інтегрувати нові знання з попередніми та узагальнювати 

свої ідеї. Кооперативне навчання створює природні 

умови для інтеграції учнів з особливими потребами. Цей 

підхід сприяє налагодженню позитивних стосунків в 

учнівському колективі та допомагає виховувати в дітей 
почуття відповідальності та поваги до своїх однокласників.  

Гнучкість кооперативного навчання пояснюється 

великою кількістю його форм і методів. Спонтанно 

організовані спеціальні групи дають змогу залучити всіх 

учнів до роботи з матеріалом, відповідати на запитання 

та виконувати ті чи інші навчальні дії [8, c.88].  

Під поняттям «когнітивні стратегії» розуміють 

плани, дії, кроки та процеси, спрямовані на реалізацію 

будь-якого навчального завдання або вирішення 

проблеми. Для учнів сенс полягає в тому, щоб 

«навчитися вчитися» та регулювати власну навчальну 

діяльність. Поруч з тим, у когнітивному підході до 

освіти зміст навчальних планів і програм не втрачає 

свого значення, навпаки – він слугує засобом для 

вироблення стратегій пізнання, які полегшують 

інтерпретацію, організацію, відтворення й пригадування 

інформації. 

Корекційне навчання включає наступні завдання: 

– корекція неадекватних методів виховання дитини з 

метою подолання її мікро соціальної занедбаності; 

– допомогу дитині чи підлітку у вирішенні 

психотравмуючих ситуацій; 

– формування продуктивних видів взаємовідносин 

дитини з оточуючими (в сім’ї, в класі); 

– підвищення соціального статусу дитині в 

колективі; 

– розвиток в дитини чи підлітка компетентності у 

питаннях нормативної поведінки; 

– формування і стимуляція сенсорно-перцептивних, 

мнемічних і інтелектуальних процесів у дітей; 

– розвиток і вдосконалення комунікативних функцій, 

емоційно-вольової регуляції поведінки; 

– формування адекватних батьківських установок на 
соціально-психологічні проблеми дитини шляхом активного 

залучення батьків в психокорекційний процес [3, c.166]. 

Вчителі інклюзивних класів враховують численні 

стратегії для підкріплення таких когнітивних процесів як 

організація, розуміння та запам’ятовування інформації. 

Для групової роботи зі складним академічних 

матеріалом слід використовувати таку послідовність 

базових кроків: 1) запитання вчителя для стимулювання 

мислення; 2) докладне пояснення навичок мислення та 

їх відпрацювання на практиці; 3) навчання учнів ставити 

запитання вищого рівня. На думку цих авторів, стратегії 

мислення – це прийоми, що «вчать думати», а головною 

метою є формування здатності учнів розширювати 

сферу застосування цих прийомів, щоб навчитися 

мислити. 

Теорія кооперативного навчання значною мірою 

ґрунтується на вченні Л. Виготського, одного із 

засновників психології розвитку. Зокрема, це 

проілюстровано його положенням про те, що людське 

навчання має конкретну соціальну природу, і саме через 

цей процес діти інтегруються в інтелектуальне життя 

оточуючих. Характерною ознакою цього навчання є 

спільне оброблення інформації, яку мають засвоїти учні, 

та взаємний обмін думками в цьому процесі [1, c.323].  

Учасники груп повинні пояснити, як вони дійшли 

певного висновку або отримали ту чи іншу відповідь. 

Здатність організовувати інформацію та ідеї – важлива 

складова мислення. Тому постійне використання у 

навчальному процесі графічних організаторів дає змогу 

дітям візуалізувати структуру явищ, організовувати 

інформацію в межах різних предметів.  

Дітям з особливими освітніми потребами необхідно 

допомогти сформувати стратегії навчання, самостійно 

аналізувати та планувати свою навчальну діяльність, 

беручи до уваги характер когнітивних процесів. 

Стратегії запам’ятовувати покращують засвоєння 

важливої інформації та допомагають довше утримувати 

її в пам’яті. Систематичне впровадження мнемонічних 

прийомів у навчанні веде до зростання академічної 

успішності, покращення ставлень до навчання та 

створення позитивної атмосфери спілкування. У роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами широко 

використовується технологія «Створення ситуації 

успіху». В основі даної технології лежить особистісно-

орієнтований підхід до процесу навчання та виховання. 

Ситуація успіху – це психічний стан задоволення 

наслідками фізичної або моральної напруги від 

виконання справи. Це цілеспрямоване організоване 

поєднання умов, за яких створюється можливість 

досягти значних результатів у навчальній діяльності.  

Базовими завданнями педагога при запровадженні 

даної технології є: співтворчість, визнання самоцінності 

особистості, створення педагогічних ситуацій, заохочення, 

пошук, саморегуляція. Педагогічна технологія «Створення 

ситуації успіху» включає створення різноманітних 

прийомів, за допомогою яких розгортають роботу з 

різними категоріями учнів. Цінність та ефективність 

даної технології полягає у застосуванні педагогічних 

прийомів, таких як: «Емоційний сплеск», «Даю шанс», 

«Навмисна помилка», «Радість пізнання».  

Проектна діяльність вчить учнів із особливими 

потребами допомагає долати труднощі, вчить працювати 

над собою, застосовувати знання для розв'язання проблем 

на практиці. Набуті в процесі реалізації проекту знання, 

вміння та навички не лише здобувають особливу міцність 

та усвідомлення, а й асоціативно пов'язані з отриманим 

задоволенням, що стає поштовхом до нового пошуку.  

Метод піскової психотерапії найефективніше 

справляється із вимогами до створення безпечного 

комунікативного середовища для дитини з особливими 

освітніми потребами, оскільки спрямований на 

активізацію самозцілюючих функцій психіки, на 

екстеріоризацію несвідомого через використання 

символів та базових елементів. Пісочниця, будучи 

своєрідним «контейнером», що витримує усі позитивні і 

негативні афективні переживання дитини, впливає на 

формування відчуття безпеки і довіри на емоційному 

рівні.  
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Спілкування у безпечних умовах характеризується 

зниженням напруги і тривоги, що дозволяє досягти більш 

стійких навиків психосоціальної адаптації. Зазначені 

ігрові прийоми використовуються психологами у роботі з 

дітьми із особливими освітніми потребами на етапах 

першого контакту, дозволяють стимулювати у дитини 

інтерес до подальшого спілкування і таким чином 

сприяють закріпленню позитивного досвіду взаємодії 

дитини і зовнішнього світу. 
Кінезіотерапія – як різновид психотерапії, направлений 

на корекцію психічного стану людини через роботу з 

тілом. Сучасні кінезіологічні методики спрямовані на 

активізацію різних відділів кори головного мозку, дають 

змогу розвивати здібності людини або корегувати 

проблеми у різних сферах психіки.  

Казкотерапія – це лікування казками, процес 

виникнення зв’язку між казковими подіями і поведінкою 

в реальній дійсності, відкриття тих знань, які живуть в 

душі і являються в певний момент терапевтичними. Під 

час якого відбувається перенесення казкових сутностей 

в реальність [7, c.34].  

Портфоліо належить до найбільш наближеного до 

реального оцінювання, до індивідуалізованої оцінки, 

зорієнтованої не лише на процес оцінювання, а й на 

самооцінювання. Найголовніша перевага портфоліо, 

порівняно з традиційними технологіями оцінювання 

полягає в тому, що воно характеризує якість навчання 

різнобічно і багатовимірно, з різних позицій: оцінки 

мислительної діяльності учня, його міждисциплінарних 

умінь, умінь висувати проблему, вирішувати нестандартні 

завдання, знання навчальних предметів і опанування 

навичками, наполегливістю в досягненні результату. В 

інклюзивному класі портфоліо доповнює критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів та являє собою 

зібрання робіт учнів, які забезпечують бачення слабких 

та сильних сторін. 

У психологічному дослідженні брали участь 40 учнів 

із особливими освітніми потребами віком від восьми до 

дев’яти років навчально-реабілітаційного центру І-ІІ 

ступенів «Довіра» м. Львів; спеціальної школи-інтернату 

№ 26 м. Київ. 

Згідно із результатами кореляційного аналізу виявлено 

прямий кореляційний взаємозв’язок між показниками 

рухи і дії та мова (r=0,48), пізнавальна діяльність (r=0,52), 

високий рівень розвитку реципрокної координації тісно 

пов’язаний із розвитком мови. Дитина, у якої розвинений 

динамічний праксис, яка вдало копіює геометричні фігури 

краще розвинене мовлення, високий рівень розвитку 

реципрокної координації впливає на здатність дитини до 

пізнання, така дитина краще пізнає навколишній світ 

адаптується до умов зовнішнього середовища. Це 

представлено на рисунку 1.1.  
 

 

Рис. 1.1. Взаємозв’язок реципрокної координації з мовленням та пізнавальною діяльністю  
 

Встановлений прямий кореляційний взаємозв’язок 

між показниками пам’ять та вербальна комунікація 

(r=0,54), імітація (r=0,36), це свідчить про те, що 

високий рівень розвитку вербальної комунікації впливає 

на рівень пам’яті, вміння дитини самостійно імітувати 

звуки, слова, вирази пов’язані із розвитком пам’яті, 

зокрема підвищуюють її загальний обсяг. Це 

представлено на рисунку 1.2. 
 

 

Рис. 1.2. Взаємозв’язок пам’яті вербальної комунікації та імітації 

Рухи і дії 

Мова Пізнавальна 

діяльність 

r= 0,48 r= 0,52 

Рис. 3.. Взаємозв’язок внутрішньої мотивації із емпатією та орієнтацією 

на альтруїзм 
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Рис. 3.. Взаємозв’язок внутрішньої мотивації із емпатією та орієнтацією 

на альтруїзм 
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Можна зробити висновок про те, що у дітей з 
особливими освітніми потребами розвинений 

динамічний праксис тісно пов’язаний із пізнавальною 

діяльністю. Високий рівень розвитку у дитини здатності до 
наслідування. Вміння дитини самостійно імітувати звуки, 

слова, вирази впливають на ефективність запам’ятовування.  
Корекційна робота з дітьми із особливими освітніми 

потребами передбачає комплексний підхід різних фахівців. 

Творчий потенціал дитини з особливими освітніми 
потребами розвивається через поступове застосування 

різноманітних креативних технологій, індивідуальний 

підхід корекційних педагогів, стимулює пізнавальну 
активність, сприяє розвитку в учнів ґрунтовних знань, 

умінь і навичок. 
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APPLICATION OF CREATIVE TECHNOLOGIES TO WORK WITH CHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

The article highlights the peculiarities of the application of creative technologies in working with children with special 

educational needs. Correctional work with children with special educational needs involves a comprehensive approach by 

different specialists. It is carried out in stages, based on the degree of severity of the violation. The creative potential of the 

child, in the opinion of researchers, must be determined, disclosed and exploded when it acquires and uses its own creative 

work experience. Effective psychological assistance to children with special educational needs includes the use of creative 

technologies. Children with special educational needs need to help form learning strategies, independently analyze and plan 

their learning activities, taking into account the nature of cognitive processes. The results of correlation analysis in the group 

of children with special educational needs are presented. 

Key words: correction, creativity, special educational needs, memory, imitation, communication, intellectual development, 

creative technologies, inclusive school.  
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Постановка проблеми. Вища школа України 

входить в Болонський простір і дуже важливим є 

вивчення, аналіз та адаптація до наших умов 

зарубіжного досвіду підготовки висококваліфікованих 

фахівців в різних галузях. Це є одним з вирішальних 

чинників розвитку економіки та суспільства. Особливе 

значення набувають питання професійної і практичної 

підготовки та виховання конкурентоспроможного 

фахівця під час навчання у вищих навчальних закладах. 

Тому, основна проблема вищої школи України в 

теперішній час – це підготовка фахівців європейського 

рівня з вищою освітою. Розвиток вищої освіти 

передбачає набуття такої якості, що відповідає потребам 

особистості студента, вимогам суспільства та забезпечує 

інтеграцію у світовий освітянський простір [1, с.43]. 

Реальні потреби сучасного суспільства у фахівцях з 

високим рівнем опанованих теоретичних знань, 

сформованих умінь та навичок майбутньої професійної 

діяльності змінюють напрямки організації педагогічного 

процесу у вищих навчальних закладах. На зміну 

навчання, яке здійснювалось на основі традиційної 

системи, повинні бути розроблені: теоретико-

методологічні підходи щодо особистісно-орієнтованого 

навчання; визначений, обґрунтований та оновлений 

зміст, форми, методи, засоби та організаційно-

педагогічні умови навчання; розроблені теоретико-

методологічні основи особистісно-орієнтованого 

навчання; з’ясовані механізми упровадження в освітній 

процес інтерактивних методів. Вирішення означеного 

кола питань організації процесу підготовки фахівців до 

майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних 

закладах покладено в з’ясуванні деяких аспектів цього 

процесу на основі педагогічної теорії та практики. 

Перспективним напрямом у викладанні іноземних 

мов є використання педагогічних технологій, тобто 

поєднання в різній пропорції традиційних методів з 

нетрадиційними, виходячи із можливостей освітнього 

закладу. Тому, метою даної статті є питання 

використання педагогічних технологій в навчальному 

процесі з урахування професійної спрямованості 

студентів при навчанні іноземних мов у вищий школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні 

інноваційні педагогічні процеси стали важливим 

стимулом розвитку освіти та мають потребу в науковому 

осмисленні. Поняття «технологія » розглядається у 

власне психологічному і педагогічному аспекті, тобто, 

як спосіб взаємодії суб’єктів освітньої діяльності. 

Аналогічну точку зору висловлюють більшість 

дослідників. Так, Байкова Л.А. «технологією навчання» 

вважає певну послідовність операцій, дій, спрямованих 

на досягнення навчально-виховної мети [2, с.13]. 

Беспалько В.П. характеризує «педагогічну технологію» 

як, систему в якій послідовно втілюється на практиці 

заздалегідь спроектований навчально-виховний процес 

[3, с.13]. Автор [5, с.24], визначає «технологію» як, 

системність і конструювання навчального процесу, які 

гарантують досягнення поставленої мети. Однак, 

Щуркова Н.Є. розглядає поняття «технологія», як суму 

науково обгрунтованих заходів виховного впливу на 

людину чи групу людей, окрему галузь професіональної 

підготовки педагога, пов’язану з його творчістю і 

майстерністю [10, с.56].  

Виклад основного матеріалу. Автора [11], розглядає 

педагогічну технологію як, «сукупність психолого-

педагогічних установок, що визначають спеціальний 

набір і компонування форм, методів, способів, прийомів 

навчання, виховних засобів; вона є організаційно-

методичний інструментарій педагогічного процесу». 

Організація різних видів педагогічної діяльності при 

навчанні іноземних мов передбачає використання 

варіативних технологій на рівні творчості та 

майстерності. Суть педагогічної технології полягає в 

тому, що спираючись на постійний зворотний зв´язок 

між студентом та викладачом, гарантує досягнення чітко 

поставлених цілей. Тому, технологія постановки цілей 

стає найважливішою вихідною умовою педагогічної 

технології.  
До педагогічних технологій належать такі технології, як: 

Технологія традиційного навчання. Визначальні 

ознаки традиційної технології полягаєть в тому, що 

студенти працюють за єдиним річним планом і 

программою. Основною одиницею навчання є урок і, як 

У статті розглядається питання використання педагогічних технологій в навчальному процесі з 

урахування професійної спрямованості студентів при навчанні іноземних мов у вищий школи. Визначено види 

педагогічних технологій та їх вплив на зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних 

технологій навчання. Доведено, що тільки поєднання всіх технологій разом з комп’ютерними новітніми 

технологіями сприятиме покращенню та засвоєнню іноземної мови.  

Ключові слова: педагогічні технології, традиційні методи навчання, інтерактивні технології, 

самостійна діяльність студентів. 
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правило, присвячений одному навчальному предмету, 

темі, внаслідок чого студенти працюють над одним і тим 

же матеріалом. Викладач керує роботою студентів. 

Технологія навчання – це шлях освоєння конкретного 

навчального матеріалу.  

Технологія проблемного навчання. Проблемне 

навчання – один із типів розвиваючого навчання, суть 

якого полягає у формулюванні проблемних завдань, 

проблемному викладі й поясненні знань, а також, у 

різноманітній самостійній роботі студентів. 

Використання теоретичних та експериментальних 

завдань на уроках іноземної мови з урахуванням 

професійної спрямованості студентів ще не робить 

навчання проблемним. Все залежить від того, наскільки 

викладачу вдається надати цим завданням проблемного 

характеру і поєднувати проблемний підхід з іншими 

методичними підходами. Проблемне навчання є 

важливим засобом розвитку розумових навиків 

студентів, їх самостійності та активності, творчого 

мислення. Воно забезпечує міцне засвоєння знань, 

робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки 

вчить долати труднощі. Однак, воно потребує тривалого 

часу на вивчення навчального матеріалу, а також є 

недостатньо ефективним. [6, с.14]. 

Ігрові технології навчання [4]. Поняття «ігрові 

педагогічні технології» включає широку групу методів і 

прийомів організації педагогічного процесу у формі 

різноманітних педагогічних ігор. На відміну від ігор 

взагалі, педагогічна гра володіє істотною ознакою, яка 

відрізняє її від інших – чітко визначеною метою 

навчання і відповідним педагогічним результатом, які 

можуть бути зумовлені та виявлені в явному вигляді та 
характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. 

У навчально-виховному процесі гра реалізує кілька 

функцій: навчальна, комунікативна, психологічна, 

розвивальна, виховна, релаксаційна, розважальна. Для 

закріплення матеріалу ігрові технології також є досить 

ефективними [9]. До ігрових технологій належить і 

рольова гра. Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє 

передачі набутого досвіду, здобуттю нових знань, 

правильному оціненню вчинків. Вона розвиває 

комунікативні навички, пам’ять, мислення та уяву [8, 

с.117]. 

Технологія особистісно орієнтованого навчання В 

умовах особистісно орієнтованого навчання викладач 

виконує іншу роль і функцію в навчальному процесі. 

Якщо за традиційної системи освіти викладач разом з 

підручником були основними і найбільш компетентними 

джерелами знання, а викладач був до того ж і 

контролюючим суб’єктом пізнання, то згідно нової 

парадигми освіти викладач виконує більше роль 

організатора самостійної активної пізнавальної 

діяльності студентів, компетентного консультанта і 

помічника. Викладач спрямовує свої професійні уміння, 

які повинні бути направленні не просто на контроль 

знань і умінь студентів, а на діагностику їх діяльності, 

щоб вчасно допомогти кваліфікованими діями усунути 

виявлені труднощі пізнання й застосування знань. Ця 

роль значно складніша, ніж за традиційного навчання, і 

вимагає від викладача вищої майстерності. 

Технологія програмного навчання. Технологія 

програмного навчання виходить з того, що робота 

студентів за програмою є строго індивідуальною, 

виникає природна вимога вести направлений 

інформаційний процес і надавати студенту можливість 

просуватися в навчанні зі швидкістю, яка для його 

пізнавальних сил найсприятливіша, а відповідно до 

цього можливість пристосовувати і подачу керуючої 

інформації. 

Технологія інтерактивного навчання. Важливим 

аспектом інтерактивного навчання є почуття групової 

належності, що дає слабким, невпевненим у собі 

студентам змогу почувати себе безпечно, вселяє 

впевненість у можливості подолання труднощів. Під час 

інтерактивного заняття відбувається співпраця або 

спільна діяльність для досягнення загальних цілей, коли 

студенти починають розуміти: вони можуть досягти 

своїх особистих цілей тільки за умови, що їхні товариші 

з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного – це 

успіх групи. Впровадження інтерактивних технологій в 

процес навчання іноземних мов повною мірою потребує 

від викладача розуміння суті даної моделі навчання, 

уміння старанно планувати свою роботу, значної 

кількості часу, особливо на початкових етапах. Слід, 

поступово вводити елементи інтерактивних технологій 

на окремих уроках, починаючи з найпростіших – робота 

в малих групах, парах, трійках, «мозковий штурм», 

«мікрофон» тощо. 

Важлива роль у процесі створення і використання 

інформаційних технологій належить системі вищої 

освіти як, основному джерелу висококваліфікованих 

кадрів і потужній базі фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень. Специфика вищої школи полягає в 

тому, що вона є, з одного боку, споживачем, а з іншого 

боку, активним виробником інформаційних технологій. 

Для з’ясування ролі інформаційних технологій у вищій 

школі зупинимося на суті цього поняття. Воно може 

вживатися у значенні наукового напрямку або способу 

роботи з інформацією. Отже, існує два трактування 

поняття «інформаційна технологія»: 1) спосіб збору, 

переробки й передачі інформації для одержання нових 

даних про досліджуваний об’єкт; 2) сукупність знань 

про способи і засоби роботи з інформаційними 

ресурсами. [7]. 

Розглядаючи питання щодо використання 

комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов, 

можна виділити такі позитивні моменти його 

впровадження: мотивує навчання, можливо навіть 

більше, ніж аудіо- та відеоматеріали; дає можливість 

викладачу застосовувати індивідуальний підхід; сприяє 

розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися; 

інформацією, що безпосередньо стосується їхнього 

особистого чи професійного життя; підвищує 

поінформованість щодо інших мов та культур; завдяки 

наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні 

компетенції; забезпечує сучасний матеріал, що 

відповідає інтересам і потребам учнів; пропонує 

автентичний і актуальний матеріал. 

Але комп'ютер не може повністю замінити 

викладача. По-перше, саме викладач має можливість 

зацікавити студентів, викликати допитливість, 

http://lvschool2.org.ua/problem
http://lvschool2.org.ua/igrovi
http://lvschool2.org.ua/osoba
http://lvschool2.org.ua/program
http://lvschool2.org.ua/interak
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завоювати їхню довіру; по-друге, він може спрямувати 

їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмету, який 

вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти 

шляхи спонукання до навчання. Комп’ютер ніколи не 

зможе взяти на себе таку роль. Отже, викладач повинен 

визначити місце та роль ІКТ в своїй професійній 

діяльності.  

Технологія кооперативного навчання. Серед 

різноманітних напрямків нових педагогічних технологій 

є технологія кооперативного навчання. Саме ці нові 

інформаційні технології, дозволяють повною мірою 

розкрити педагогічні, дидактичні функції цих методів, 

реалізувати закладені в них потенційні можливості 

майбутніх фахівців. Завдяки тому, що вони легко 

вписуються в навчальний процес, докорінно не 

змінюють зміст навчання, який визначений освітнім 

стандартом, дають змогу досягати поставленої будь-

якою програмою чи стандартом освіти, мети з будь-

якого навчального предмету. Також вони є істинно 

педагогічними технологіями, які забезпечують не тільки 

успішне засвоєння навчального матеріалу всіма 

студентами, але й їх інтелектуальний, моральний, 

духовий розвиток, самостійність, доброзичливість до 

викладача й один до одного, комунікабельність, бажання 

допомогти іншим. Отже, педагогічною метою 

використання інформаційних технологій навчання в 

умовах інформатизації сучасного суспільства є 

реалізація соціального замовлення – підготовка фахівців 

в галузі інформаційних технологій. Метою 

запровадження інформаційних технологій навчання є 

інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, 

тобто, підвищення ефективності і якості процесу 

навчання за рахунок реалізації можливостей 

інформаційних технологій навчання; виявлення і 

використання стимулів активізації пізнавальної 

діяльності студентів; поглиблення міжпредметних 

зв’язків за рахунок використання сучасних засобів 

обробки інформації при рішенні завдань різних 

предметних галузей. 

Участь усіх суб’єктів в управлінні освітнім процесом є 

важливою розвиваючою можливістю освітнього 

середовища, яка забезпечує становлення соціальної 

активності особистості. Діяльність, здійснювана 

суб’єктами в освітньому процесі, може мати розвиваючий 

характер тільки тоді, коли учасники самі переживають 

процес цієї діяльності, психологічно залучені до неї.  

Проаналізувавши існуючі технології навчання, при 

застосування різноманітних методів і технік, сприяє 

донесенню змісту освіти до всіх студентів, задовольняє 

їх індивідуальні потреби. Ефективним є застосування 

діяльнісного і асоціативно-емоційного способів 

представлення інформації, ігор, практичних вправ, які 

стимулюють навчальну діяльність, опираючись на 

досвід, знання, уміння і навички студентів. У цьому 

плані важливо мати інформацію про існуючі знання і 

досвід студентів; розвивати те, що вони вже вміють і 

знають, адже найкраще засвоюються ті знання, які 

пов’язані із вже існуючим досвідом; надати можливість 

обміну досвідом, бо існуючі знання і вміння – один із 

найсильніших засобів, які слід використати; уміння й 

знання студентів, які вони вже мають, не руйнувати і 

не піддавати сумніву, бо у такий спосіб виникає опір 

стосовно нового змісту. Таким чином, педагогічна 

технологія – один із важливіших,спеціальних напрямків 

педагогічної науки, яка забезпечує досягнення певних 

завдань, за допомогою якого підвищується ефективність 

навчально-виховного процесу, гарантує його високий 

рівень, пов’язаний з творчістю і майстерністю 

студентів. 

Висновок. Завжди існує можливість застосування 

нових знань на практиці, адже кінцевим етапом зміни є 

втілення в життя набутих вмінь і знань. Студенти 

повинні мати можливість практичного застосування 

того, що вони чують чи бачать протягом навчання; 

побачити використання набутих знань та вмінь на 

практиці. Слід намагатися зробити навчання 

наближеним до реальних потреб та проблем студентів, а 

не трактувати теми академічно чи універсально; 

використовувати ті матеріали для вправ, які стосуються 

завдань і проблем сьогодення чи наступного дорослого 

життя студентів. 
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES USING IN THE EDUCATIONAL PROCESS BY TAKING INTO 

ACCOUNT OF THE STUDENTS PROFESSIONAL ORIENTATION IN THE FOREIGN LANGUAGES TRAINING 

AT HIGHER SCHOOLS 

The article deals with the pedagogical technologies using in the educational process by taking into account of the students 

professional orientation for the foreign languages training at higher schools. The pedagogical technologies types and their 

influence for the pedagogical methods changes and the innovative teaching technologies introduction are determined. It is 
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Problem statement. During becoming Ukraine as legal 

state and democratic political system, education must 

become the major humanizing factor of social and economic 

relations, forming of new vital personality focuses. 

Refocusing of society to active creative structural practical 

actions, is focused on development of multiple, creative 

personality, entailed the increase of requirements to quality 

of training of skilled pedagogical staff in general and 

physical culture and pedagogical in particular.  

Integration of Ukraine into the world educational space, 

in particular, in the sector responsible for physical education 

and improvement, requires continuous improvement of the 

national system of physical education, the search for 

effective ways to improve the quality of educational 

services. Given the priorities identified, the most important 

for the state is the upbringing of a healthy person, with an 

innovative level of thinking and culture. Qualitative physical 

education is one of the main conditions for the sustainable 

development of society, the formation of new vital reference 

points of the individual. 

The basic provisions of the training specialists in the field 

of health physical training at the time were investigated by: 

V. Baranov, A. Biryuk, A. Korkh, T. Krusevich, E. Kryuchek, 

K. Cooper, T. Lisitskaya, G. Maksimenko, Y. Menkhin, 

T. Rothers , L. Sidneva, B. Franks, E. Hooley; The theory of 

healthy physical recreation – V.Vydrin, E. Ilyin, L. Kalinkin, 

Yu. Menkhin, Y. Ryzhkin, J. Kholodov, etc.). 

In order to analyze the monitoring effectiveness of the 

future teachers training, we can note that V. Andreev, 

T. Borovkova, V. Kallney, A. Kasyanova, A. Kuptsov, 

I. Licarchuk, A. Lokshina, A. Lyashenko, A. Mayorov, 

M. Mironov, A. Mikhalska, O. Pulbere, O. Savchenko, 

S. Ryabokin, O. Subetto, I. Shishov and others. 

Such domestic scientists as: L. Bezkorovayna, 

V. Besputchik, E. Vilchkovsky, D. Davydenko, S. Ermakov, 

V. Kuksa, A. Minenok, V. Platonov, G. Ponomaryov, 

G. Solovyov, L. Sushchenko, O. Tymoshenko, B. Shiyan 

and others in Ukraine made a significant contribution to the 

conceptual basis of professional training of future specialists 

of physical culture and sports in Ukraine. Theoretical and 

methodological principles of the problem of training 

teachers of physical education and sports were studied by: 

B. Ashmarin, L. Katsova, T. Krusevich, Yu. Kuramakshin, 

T. Lisitskaya, J. Kholodov, Yu. Shabanova, Yu.Yanson and 

others. 

Goal. Determine and grounding the efficiency criteria for 

monitoring of health and physical activities development of 

future physical education teachers. 

Statement of basic materials. It should be noted that the 

problem of person health and physical activities is one of the 

most compd complex problems. It’s not unexpected that this 

is a responsible task entrusted to the teacher: the main 

attention should be focused on the preparation of a new 

generation of teachers, in particular, teachers of physical 

education, who will be able to ensure the development of the 

health culture of students; to raise the level of its own 

common culture, which is part of the culture of health; to 

raise the level of professional qualification and social status 

to a level that corresponds to their role in society. Thus, 

before the high school today, an important task is to prepare 

the future teacher, in particular, the physical culture direction 

for the good health and preventive work with the students of 

the secondary school, which can not only teach and educate 

the students, but also develop a culture of health in them. 

It should be noted that the monitoring of the HPA 

development of future physical education teachers of today 

is an integral part of the control of higher education in the 

field of physical culture. Thus, we can assert that in order to 

study the system higher education in the field of physical 

culture, the main significance issue-there was a need for the 

development of a scientific basis for the development of the 

training of future physical education teachers. 

N. Alekseyev [1] believes that the concept of "criterion" 

is a measure of the quality of various processes or objects. 

While Y. Nemkova [6] draws attention to the importance of 

the essence of the notion of criterion, and notes that in the 

pedagogical theory, according to the criteria, those features 

of the phenomenon that reflect its essential characteristics 

are understood and, therefore, subject to evaluation. 

O. Tymoshenko believes that in the process of training 

the professional competence of future physical culture 

teachers is ensured not only by various forms of training, the 

types of training, organizational and methodological 

management of vocational training, but also by the 

The efficiency criterial apparatus the health and physical activities’ development of the future physical education 

teachers is grounded in this article. Different types of criteria as the health and physical activities (HPA) and 

monitoring of HPA development are analysed. The criterial monitoring efficiency  the health and physical activities’ 

development of the future physical education teachers are determined. (motivational-individual, evaluation-semantic, 

activity-productive and criterion of the norm of HPA) and their indicators.    

Key words: criteria, indicators, monitoring, health and physical activities, development, future physical 

education teachers. 
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monitoring of the quality of professional training that works 

according to such criteria as: motivational, cognitive, 

activity [7]. 

However, the criteria proposed by the scientist are more 

in line with the monitoring quality than development, and 

are also quite common, and therefore cannot be fully used by 

us during the development of a system for monitoring the 

development of HPA for future physical education teachers. 

In general, in the structure of pedagogical and monitoring 

activities, scientists distinguish different structural criteria. 

Thus, according to K. Duray-Novakova [5], the main criteria 

of professional readiness for pedagogical activity are 

motivational, orientational-cognitive-evaluative, emotional-

volitional, operative-effective, instructional-behavioral. 

N. Andreyevska focuses on such criteria as: 

–- motivational – a set of motives that correspond to the 

purpose and tasks of pedagogical activity; 

– cognitive – is connected with the cognitive sphere of a 

person. It is a set of knowledge necessary for productive 

pedagogical activity; 

– personal – a set of personal qualities important for the 

performance of professional activities. 

However, the criteria proposed by K. Duray-Novakova 

and N. Andreyevska are more closely related to pedagogical 

training than to the specifics of the teaching of students of 

physical culture and pedagogical direction, therefore they 

cannot be used by us during the research because they do not 

correspond to the main theme. 

Therefore, based on the analysis of the criteria proposed 

by various scientist in the context of both HPA and 

monitoring, we believe that the system of criteria for 

monitoring the development of HPA of future physical 

education teachers  is: motivational-individual, evaluative-

semantic, activity-productive and criterion of HPA norms. 

These criteria are closely interconnected and interdependent. 

The motivational-individual criterion is the basis for the 

formation of other structural components. It is based on a 

positive attitude towards learning, a strong interest in the 

educational process, the need to use the acquired knowledge, 

skills and skills to develop the culture of health of students 

in future professional activities. It should be noted that the 

motivational-individual criterion involves the assimilation of 

knowledge in the field of preservation and strengthening of 

health, as a result of which is the formation of motivation in 

acquiring knowledge, skills and abilities of improving life on 

the principles of a healthy lifestyle as a vital and professional 

perspective. 

Also, the motivational-individual criterion contributes to 

the formation of skills of self-regulation of activity, resulting 

in the development of psycho-mobilization processes, the 

ability to control them, the values of a healthy lifestyle are 

formed, constant motivations to adhere to its norms, which 

are the basis of the development of the ability to build and 

implement an individual program for the preservation and 

strengthening of health I am one and others, calculated on 

the near, medium and long-term perspective 

Theoretically-semantic criterion. In the context of our 

research, we believe that the theoretical semantic criterion 

involves mastering the future physical education teacher 

with a certain amount of knowledge on the introduction of a 

HPA, which is necessary for effective professional activity 

before the development of the health culture of students in a 

comprehensive school. 

The theoretical readiness of future physical education 

teachers is characterized by the possession of a set of 

theoretical information necessary for the development of the 

health culture of students and the implementation of 

effective pedagogical activities. For this purpose, the future 

teacher of physical education must have the laws of the 

process of education and upbringing, to know the 

peculiarities of the development of the child's organism and 

its motor qualities, to be able to select the most effective 

means, methods and forms for the development of the health 

culture of students. 

Activity-productive criterion. The essence of the activity-

result criterion consists in the ability of future teachers to 

realize the acquired knowledge of physical education, in 

particular, from vocational and applied physical training, the 

foundations of health, valeology and life safety for the 

development of the health culture of students. This 

component of readiness is realized during academic classes 

and during educational, propaedeutic and pedagogical 

practice. 

Activity-resultant criterion for monitoring the 

development of HPA of future physical education teachers is 

represented by the availability of methodological skills 

specific to the field. 

All skills that a teacher of physical education must own 

in order to effectively carry out professional activities for the 

development of HPA students can be divided into four 

groups: 

1. Organizational and managerial, with which the teacher 

organizes and carries out his own physical development 

through sports mass and physical culture and recreation. 

2. Professional and pedagogical – characterized by the 

teacher's ability to produce special movements, actions 

aimed at improving physical conditions, as well as the 

teacher's interest in achieving the ultimate intended result – 

the proper level of health and physical productivity. 

3. Sports that are characterized by the ability to perform 

exercises that will provide the development of physical 

qualities or individual muscles and muscle groups necessary 

for the teaching and development of HPA students. 

4. Applied. This includes other skills related to the 

development of physical qualities and HPA students. 

Criterion of the norm of health and physical activity 

(criterion of norm HPA). This criterion shows the level and 

degree of reliability of the functioning of all systems of an 

organism, the ability to respond adequately to changing 

environment, environment. Violation of homeostasis and the 

inadequacy of reactions indicate an outflanking of the 

optimal norm, which, in the end, leads to deterioration of 

health. 

In order to monitor the development of HPA for future 

physical education teachers, there was a need to determine 

the criteria for monitoring development. 

Conclusions. In consequence, based on the above-

mentioned material, we note that, when considering and 

analysing different criteria for both HPA and development 

monitoring, we have defined our own system of criteria and 

indicators. So, based on the analysis of scientific sources, we 

determined for themselves the criteria for monitoring in our 
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study: motivational-individual (motivation, individual 

orientation, interest of students in the development of HPA), 

theoretical and semantic (the possession of theoretical 

material, the ability to analyse the obtained knowledge, 

ability to implement the theory in practice), activity-

productive (possession of practical material, ability to 

implement HPA skills in work, constant individual 

development of ORA) and a criterion regulations and HPA 

(HPA positive dynamics of development, improve the health 

of students, corrective work). 
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ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ 

ОЗДОРОВЧО-РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У статті обґрунтовано критеріальний апарат ефективності моніторингу розвитку оздоровчо-рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання. Проаналізовано різні типи критеріїв як оздоровчої рухової 

активності (ОРА), так і моніторингу розвитку ОРА. Визначено критерії ефективності моніторингу розвитку 

оздоровчо-рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання (мотиваційно-індивідуальний, оцінно-смисловий, 

діяльнісно-результативний та критерій норми ОРА) та їх показники. 

Ключові слова: критерії, показники, моніторинг, оздоровча рухова активність, розвиток, майбутні учителі 

фізичного виховання. 
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Постановка проблеми. Основи законодавства 

України про охорону здоров’я визначають правові, 

організаційні, економічні та соціальні засади охорони 

здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій 

сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку 

фізичних і духовних сил, високої працездатності і 

довголітнього активного життя громадян, усунення 

факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, 

попередження і зниження захворюваності, інвалідності 

та смертності.  

Водночас, ст. 78 Закону України «Основи 

законодав-ства України про охорону здоров’я» з-поміж 

загальних обов’язків медичних працівників передбачено 

і медико-педагогічний аспект, а саме: поширювати 

наукові та медичні знання серед населення, 

пропагувати, здоровий спосіб життя, систематично 

підвищувати рівень професійних знань та майстерності, 

що свідчить про усвідомлення державою важливості 

медико-педагогічних знань для майбутніх матерів. У 

цьому контексті значний інтерес для нашого 

дослідження має звернення до історичних витоків, 

адже у другій половині ХХ ст. в УРСР сформувалась 

державна система соціальної політики підтримки 

материнства й дитинства, що охоплювала і медико-

педагогічний аспект роботи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд 

історико-педагогічної джерелознавчої бази засвідчив, 

що на сучасному етапі проблема соціально-педагогічної 

підтримки дитинства й материнства в Україні є 

малодослідженою. Розробленими є окремі аспекти 

проблеми, а саме: історія становлення і  розвитку 

системи охорони здоров’я в Україні (Г. Демченко, 

І. Ткаченко та ін.); медико-психологічні засади допомоги 

матері й дитині (В. Брутман, В. Буганова, А. Варга, 

О. Васільєва, О. Гульчій Н. Даниленко, О. Могілевська, 

С. Мєщєрякова, М. Радіонова, Л. Рудіна, В. Русалова, 

Г. Філіппова, І. Хамітова, Ю. Шмурак); формування 

психологічної готовності жінки до материнства 

(Н. Даниленко, О. Іщук, О. Остапенко, О. Мурашко, 

О.Проскурняк та ін.); психолого-педагогічні дослідження 

материнства як складової батьківства (І. Братусь, 

Т. Говорун, О. Ісєніна, О. Кізь, О. Кікінеджі, В. Кравець, 

Р. Овчарова, Г. Радчук, О. Тіунова та ін.); соціально-

педагогічна підтримка дитинства (І. Зверєва, 

С. Лупаренко, Ж. Петрочко, Т. Янченко та ін.).  

Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

Водночас, медико-педагогічний аспект підтримки 

материнства й дитинства в Україні не досліджувався в 

історико-педагогічній науці, що й зумовило вибір теми 

статті. Зазначимо, що окреслена розвідка є продовження 

циклу статей автора з окресленої проблематики [1-2]. 

Мета статті – на основі аналізу джерельної бази 

розглянути медико-педагогічний аспект підтримки 
материнства й дитинства в УРСР у другій половині ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Як свідчить аналіз 

джерельної бази, основним завданням УРСР у другій 

половині ХХ ст. було здійснення постійної 

цілеспрямованої державної соціальної політики 

підтримки материнства й дитинства, що 

встановлювалася і гарантувалася законодавством. Ось 

що писали з цього приводу в офіційних документах 

«…Право на працю, відпочинок, охорону здоров’я, 

житло, освіту і соціальне забезпечення  –  ці 

найважливіші права людини закріплені в Основному 

законі нашої країни – Конституції СРСР <…>. В СРСР 

діє і розвивається державна система соціального 

забезпечення. Вона гарантує <…> допомогу і підтримку 

зі сторони держави у всіх випадках» [3, с.3]. 

Право на соціальну підтримку передбачало 

гарантовану державою можливість отримувати різні 

види допомоги. Таке право надавалося і  матері й дитині. 

Як зазначали А. Козлов та В. Савченко, «…охорона 

материнства і дитинства забезпечується в нашій країні 

цілим комплексом соціальних, економічних, правових 

заходів, з-поміж яких важливе місце займає матеріальна 

допомога. Ця допомога включає надання різної 

допомоги: по вагітності і пологах, на народження 

дитини, до догляду за дитиною до досягнення нею 

одного року, багатодітним і одиноким матерям, на дітей 

з малозабезпечених сімей, на дітей-інвалідів з 

дитинства» [4, с.50]. Відповідно до ст.122 Конституції 

СРСР, жінки, що мали дітей до одного року та матері, 

що годували дитину, не допускалися до роботи в нічний 

час і у вихідні дні, не направлялися у відрядження. За 

потреби, згідно висновку лікаря, жінка на період 

вагітності та матір з дитиною до року переводилися на 

легшу роботу зі збереженням середньої заробітної 

плати. Заборонялося відмовляти жінці у прийомі на 

роботу або знижувати заробіток через вагітність чи 

годування дитини. Звільнення вагітної жінки та матері, 

У статті розкрито медико-педагогічний аспект підтримки материнства й дитинства в УРСР у другій 

половині ХХ ст. на державному рівні, що охоплювали питання охорони праці та здоров’я вагітних жінок, 

соціальних пільг матері й дитині, державної допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям, одиноким 

матерям, а також медико-педагогічної просвіти майбутніх матерів. 

Ключові слова: медико-педагогічні аспекти, підтримка, дитинство, материнство, УРСР. 
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що годувала дитину допускалося тільки у випадку 

ліквідації підприємства. Після закінчення післяпологової 

відпустки жінка мала право на додаткову без збереження 

заробітної плати, але зі збереженням місця роботи та 

безперервного трудового стажу. Посадові особи, що 

порушували дане положення, притягалися до 

кримінальної відповідальності [5, с.11]. 

У 60-ті рр. ХХ ст. продовжувала розвиватися і 

вдосконалюватися створена у перші дні існування 

радянської держави державна система соціальної 

підтримки материнства й дитинства. Як зазначав 

А. Тура: «…високе правове становище жінки, турбота 

про здоров’я матері і дитини було закріплено в 

законодавчих актах і спрямовано на створення системи 

державного безкоштовного медичного обслуговування» 

[5, с.6]. Так, з метою медико-педагогічної просвіти 

майбутніх матерів при закладах материнства й 

дитинства створювали кабінети відповідального 

батьківства. Наприклад, відповідно до наказу № 233 від 

10 квітня 1965 р. та № 870 від 1966 р. Івано-

Франківським облздороввідділом при жіночій 

консультації було відкрито  кабінети: гігієни і фізичного 

розвитку дівчат; безпліддя; невідкладної контрацепції; 

психопрофілактичної підготовки вагітних до родів; 

медико-педагогічної підготовки матерів до піклування за 

дітьми; профілактики та діагностики жіночих та дитячих 

захворювань, в яких лікарі проводили лекційні заняття 

та тематичні семінари [6, с.64]. Зокрема, у 1968 р. 

лікарем кабінету гігієни і фізичного розвитку дівчат 

Івано-Франківської жіночої консультації було прочитано 

17 лекцій на теми: «Гігієна дитячого віку», «Особиста 

гігієна», «Гігієна дівчат» та ін.; проведено 250 бесід 

серед працівників шкіл, дитячих садків, матерів, які 

приводять дітей в садки. Також акушерами-гінекологами 

в області було прочитано 651 лекцію для 27815 осіб на 

тему «Про шкідливість аборту» [7, с.22,66]. 

Як свідчить аналіз архівних джерел, у 60-х рр. ХХ ст. 

стрімко розширювалася і мережа закладів підтримки 

материнства й дитинства. Головними складовими 

медичного забезпечення охорони материнства і 

дитинства була акушерсько-гінекологічна допомога 

жінкам і лікувально-профілактична допомога дітям. Для 

надання жінкам акушерсько-гінекологічної допомоги в 

містах працювали пологові будинки з жіночими 

консультаціями, пологові і гінекологічні відділи у 

загальних лікарнях, гінекологічні лікарні, акушерсько-

гінекологічні клініки при медичних інститутах і 

інститутах удосконалення кваліфікації лікарів, науково-

дослідні інститути акушерства і гінекології, жіночі 

консультації або гінекологічні кабінети, що були 

структурними підрозділами поліклінік і медико-

санітарних частин. В сільській місцевості до закладів, 

що надавали акушерсько-гінекологічну допомогу, 

відносилися, зокрема, акушерсько-гінекологічні відділи 

обласних, центральних, районних лікарень, 

фельдшерсько-акушерські пункти [8, с.75]. Наприклад, 

відповідно до рішення колегії Міністерства охорони 

здоров’я УРСР від 13 грудня 1967 р. в Івано-

Франківській області акушерсько-гінекологічну 

допомогу надавали 3 жіночі консультації, 38 

гінекологічних кабінети при поліклініках, 49 дільничних 

лікарень, 20 сільських амбулаторій, 643 фельдшерсько-

акушерських пунктів та 230 пологових будинків. Слід 

зазначити, що даними закладами було проведено значну 

роботу, спрямовану на поліпшення якості та культури 

медичного обслуговування жінок [9, с.22]. 

Основним із вищевказаних закладів є пологовий 

будинок з жіночою консультацією. Її метою, – писав 

К. Батигін, – є «… не тільки надання спеціалізованої 

медичної допомоги жінкам у період вагітності і пологів, 

післяпологовому періоді, але й забезпечення 

відповідного нагляду, догляду і необхідної допомоги 

новонародженим під час перебування в пологовому 

будинку, розробка і здійснення оздоровчих заходів, що 

забезпечували зниження і ліквідацію найбільш 

поширених гінекологічних захворювань, і ряд інших 

напрямів діяльності» [8, с.76]. 

У жіночій консультації надавали лікувальну і 

профілактичну допомогу жінкам у період вагітності і 

післяпологовий період; лікувальну – при гінекологічних 

захворюваннях; юридичну – консультували з питань 

умов праці жінок-матерів; педагогічну – з метою 

підвищення санітарно-гігієнічної культури жінок. За 

визначенням А. Тура, завданням жіночої консультації є 

«…попередження гінекологічних захворювань, 

забезпечення жінці здорового материнства і народження 

повноцінної дитини» [5, с.12].  

У штаті жіночої консультації була посада соціально-

правового працівника, в обов’язки якого входило 

надання теоретичних (ознайомлення з законодавчою 

базою, що дотична до охорони материнства й дитинства) 

і практичних консультацій, а саме: забезпечення жінкам 

в період декрету права на працю, відпочинок, охорону 

здоров’я, соціальну підтримку та ін. [5, с.10]. 

Про педагогічний аспект діяльності жіночої 

консультації свідчить методичне оснащення приміщення 

закладу: наявність виставок, малюнків, плакатів, 

популярної медичної літератури з питань режиму, 

боротьби із захворюваннями, догляду за дитиною, 

шкідливості аборту, що озброювало жінку необхідними 

знаннями. Дільничні лікарі та патронажні сестри 

проводили і санпросвітню роботу: надавали жінкам 

консультації з питань особистої гігієни в період 

вагітності, основ здорового способу життя, догляду за 

дитиною у різні вікові періоди [5, с.13]. 

Стрімко розвивалася і мережа дитячих лікувальних 

закладів. Наприклад, у 1968 р. в м. Івано-Франківську 

діяло 2 механізовані молочні кухні, 22 роздаткових 

пункти, 24 педіатричні дільниці, де обслуговувалося 

18 566 дітей до 14 років, з них до року – 1251. В 

середньому на безкоштовному харчуванні знаходилося 

75 дітей, на яких держава виділяла 6500 крб. [10, с.10-11]. 

При дитячій поліклініці в Івано-Франківську у 

1968 р. діяла школа молодої мами, де навчали майбутніх 

батьків осягнути всі тонкощі догляду і турботи про 

дитину. За два місяці до пологів всі жінки мали 

обов’язково пройти заняття в цій школі. 

В основу роботи школи було покладено такі 

концептуальні напрями: 

 здоров’я дитини залежить від здорового способу 

життя майбутньої матері і осіб, що її оточують; 
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 мати, як носій нової якості життя є партнером 

лікаря і несе перед майбутньою дитиною величезну 

відповідальність за її моральне і фізичне здоров'я; 

 необхідність відродження святості дитинства, 

материнства, формування відповідальності за 

благополуччя дитини і сім’ї, в якій вона росте; 

 формування здоров’я дитини починається з 

внутрішньоутробного розвитку. 

Основними завданнями школи були наступні:  

 налагодження контакту з майбутньою мамою і 

членами її сім’ї. 

 фізична і психічна підготовка жінки до пологів, в 

тому числі і сім’ї до народження дитини; 

 адаптація до нового психічного стану – вагітності; 

 педагогічна просвіта майбутньої матері з питань  

основ здорового способу життя, правил особистої гігієни 

і важливості їх дотримання; 

 озброєння медико-педагогічними знаннями з питань 

догляду за новонародженими; переваг грудного 

вигодовування; профілактики травматизму серед дітей 

та ін.; 

 сприяння розвитку комунікативних навичок матері з 

дитиною і їх найближчого оточення; материнських 

почуттів у стосунках з власною дитиною; 

 діагностика і профілактика подружніх відносин 

щодо адаптації до нормативної сімейного кризи; психо-

логічної готовності жінки до материнства та ін. [10, с.6-

8]. 

У 70 – 80-х рр. ХХ ст. було прийнято низку постанов 

(12 вересня 1974 р. – Постанова ЦК КПРС та Ради 

Міністрів СРСР «Про подальше збільшення матеріальної 

допомоги малозабезпеченим родинам, які мають дітей», 

22 січня 1981 р. – Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів 

СРСР «Про міри посилення державної допомоги сім’ям 

з дітьми», 2 вересня 1981 р. – Постанова Ради Міністрів 

СРСР та ВЦРПС «Про порядок введення частково 

оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею віку одного року та інших заходів для 

посилення державної допомоги родинам, які мають 

дітей» та ін.), що передбачали підтримку 

малозабезпечених, багатодітних сімей та самотніх 

матерів; зростання матеріальної допомоги сім’ям з 

дітьми; розширення пільг працюючи жінкам-матерям; 

введення допомоги на дітей; збільшення кількості 

оплачуваних днів для догляду за хворою дитиною; 

установлення для всіх працюючих жінок декретної 

відпустки в розмірі повної заробітної плати незалежно 

від трудового стажу та ін. [11, с.197-205]. 
Порядок призначення і виплати декретної відпустки 

визначався Положенням про порядок забезпечення 

допомоги по  державному страхуванню, затвердженого 

постановою Президіуму ВЦСПС від 12 листопада 

1984 р. Відповідно до нього, окреслений вид допомоги 

надавався на 56 календарних днів до пологів і 56 

календарних днів після. У випадку складних пологів або 

народженні двох і більше дітей  відпустка надавалася на 

70 днів [12, с.8,27]. Розмір допомоги при народженні 

дитини визначався Постановою від 2 вересня 1981 р. 

Водночас Законом було передбачено призначення та 

виплату одноразової державної допомоги багатодітним 

матерям при народженні дитини і щомісячної – на 

утримання і виховання дітей. Щомісячна допомога 

виплачувалася при народженні четвертої дитини, після 

того як їй виповниться 2 роки і до досягнення 5-річного 

віку. Розмір такої допомоги залежав від кількості дітей в 

сім’ї.  

Допомога одиноким матерям призначалася і 

виплачувалася органами соціального забезпечення до 

досягнення дітьми 16-ти років (студентам, що не 

отримували стипендії – 18-ти років). Одинока мати, що 

мала чотирьох і більше дітей отримувала одночасно 

щомісячну допомогу за двома статтями Закону: як 

багатодітна і як одинока мати. 

Законом було введено і допомогу на дітей сім’ям, в 

яких середній  сукупний дохід на кожного члена не 

перевищував 50 крб. в місяць, що дозволяло збільшити 

дохід малозабезпечених сімей та сприяло покращенню 

догляду і вихованню дітей. Про важливість 

законодавства 80-х років ХХ ст. В. Козлов та 

В. Савченко писали: «…допомога сім’ям у вихованні 

розглядається як важлива частина соціальної програми 

радянського суспільства. Вона ставить мету полегшити 

становище працюючих матерів, створити сприятливі 

умови для життя і побуту молодим сім’ям, підняти 

рівень життя сімей, що мають дітей і бездітних» [4, с.51-

53]. 

Отже, у відповідності з соціальною програмою, в 

1981 – 1985 рр. було здійснено ряд заходів з посилення 

державної допомоги жінці-матері у справі виховання 

дітей, збільшення матеріальної допомоги сім’ям з 

дітьми. «…Ці заходи, – писала Е. Фролова, – спрямовані 

на те, щоб забезпечити раціональне поєднання 

суспільного і сімейного виховання дітей, полегшити 

становище працюючої матері, зменшити відмінності у 

рівні життя сімей в залежності від наявності дітей і 

створити сприятливі умови для життя і побуту молодих 

сімей» [12, с.5]. 

У відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР 

від 9 січня 1986 р. «Про виплату вдовам, що мають 

дітей, але не отримують на них пенсію по випадку 

втрати годувальника, державної допомоги, встановленої 

для одиноких матерів» з 1 січня 1986 р. державна 

допомога, визначена для одиноких матерів, призначалася 

і виплачувалася: 

 вдовам, що втратили годувальника, і не отримували 

на дітей пенсії; 

 жінкам, що розлучилася з батьком дітей до його 

смерті і не отримували на дітей пенсію або аліменти. 

Державна допомога виплачувалася в розмірі 20 крб. в 

місяць на кожну дитину до досягнення нею 16 років [12, 

с.82]. 

На державному рівні вирішувалося і питання 

соціальної допомоги дітям, батьки яких ухилялися від 

сплати аліментів. Так, відповідно до постанови Ради 

Міністрів СРСР від 6 лютого 1984 р. «Про введення 

тимчасової допомоги на неповнолітніх дітей в період 

розшуку їх батьків, що ухиляються від сплати аліментів» 

право на допомогу мали мати, батько, опікун, що не 

отримували присуджених їм за рішенням суду аліментів 

внаслідок ухиляння боржника від їх сплати. Спочатку 

допомога призначалася в наступних розмірах: на одну 

дитину – 20 крб., на двох дітей – 30 крб., на трьох дітей 
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– 40 крб., на чотирьох і більше дітей – 50 крб. в місяць. 

В 1986 р. розмір тимчасової допомоги на дітей було 

підвищено і склав 20 крб. у місяць на кожну дитину [12, 

с.101-102]. 
Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку. Таким 

чином, можна зробити висновок, що соціальна політика 

підтримки материнства і дитинства в УРСР у другій 

половині ХХ ст. стала справою державного значення. Її 

медико-педагогічний аспект охоплював питання 

охорони праці працюючих жінок, зміцнення здоров’я 

матері і дитини, надання соціальних пільг по догляду за 

дитиною, державну допомогу багатодітним, 

малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, а також 

медико-педагогічну просвіту майбутніх матерів. 

Подальших наукових розвідок потребує дослідження 

медико-педагогічних аспектів підтримки дитинства й 

материнства в Україні на сучасному етапі. 
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Зміни в шкільній освіті вимагають від викладачів не 

тільки ґрунтовних знань свого предмету, а також 

сформованості лідерських якостей.  

Лідер – це той, хто має авторитет, може об’єднати 

інших і, дотримуючись поваги до кожного, надати 

допомогу, ефективно організувати роботу, зміцнити 

впевненість у собі. Лідеру властиві такі риси, як 

харизматичність, самовпевненість, проактивність, 

толерантність, готовність відповідати за власні вчинки і 

наслідки своєї діяльності. 

Постановка проблеми. Якою мірою Педагогіка 

партнерства як один із ключових принципів Нової 

української школи пов’язана з формуванням і розвитком 

лідерських якостей в учнів і вчителів-тьюторів? 

Мета роботи – розкрити конструктивний потенціал 

командної роботи у форматі особистісного комфорту з 

огляду на ефективність такої роботи в аспекті 

формування лідерських якостей та організації 

інтерсуб’єктної взаємодії.  

Виклад основного матеріалу. Лідерські якості 

вчителя, викладача мають формуватися в стінах вищого 

навчального закладу. Викладач, який працює з 

аудиторією (шкільною, студентською), має дбати про 

формування у своїх учнів комплексу вмінь, серед яких 

лідерські відіграють дуже важливу роль. 
Наприкінці минулого століття Р. Стогділл, досліджуючи 

проблему лідерства, окреслив такі вміння, як добирати 

оптимальний склад групи, переконувати, впливати, 

здійснювати диференціацію ролей, ініціювати та 

спонукати до дії засобами власного прикладу. Таким 

чином, лідер виступає як «духовно-емоційний центр 

групи, що визначає структуру, атмосферу, ідеологію та 

групові інтереси», виявляє особисті якості та володіє 

мистецтвом «досягнення згоди (консенсуальне 

лідерство)» [9, С.62]. 

Як слушно зазначає С. Калашнікова, «управління (як 

вид професійної діяльності) задля забезпечення своєї 

ефективності потребує відповідної професіоналізації» [1, 

С.10], та «лідерство починається з особистості лідера, 

його сутності та цінностей. Саме «сила» останніх 

створює підґрунтя та є імпульсом для впливу як на 

власне життя і успіх, так і на життя та успіх інших 

людей чи організацій» [1, С.49]. І не можна не 

погодитися з думкою В. Кременя, що однією з 

особливостей людської діяльності «виступає її 

усвідомленість, яка включає... попереднє визначення 

мети цієї діяльності, вибір шляхів і засобів можливого її 

досягнення, детермінацію бажаного результату, а також 

доцільність форми і характеру здійснення» [3, С.31]. 

У дослідженнях вчених Мічиганського університету 

містяться висновки про те, що ефективним лідером є 

той, хто має тенденцію до надання підтримки підлеглим, 

партнерам і розвитку доброзичливих взаємин з ними; 

використовує груповий підхід до управління; 

встановлює високий рівень виконання роботи і 

напружені завдання [5, С.69]. 

Лідерство може бути ситуативним, і тоді його 

ефективність залежить від змісту і структури завдання, 

індивідуальних рис людей, що працюють в групі, 

взаємовідносин між лідером і підлеглими (авторитет – 

фактичний чи уявний) [5, С.75-76]. 

У дослідженнях психологів лідерство набуває 

процесуальних ознак і трактується як «процес 

психологічного впливу однієї людини на інших під час 

їх спільної життєдіяльності, що здійснюється на основі 

сприйняття, наслідування, розуміння один одного. Це 

психологічна характеристика поведінки членів групи, 

що базується на принципах вільного спілкування та 

добровільного підпорядкування» [8, С.214]. Звернімо 

увагу на ключові слова − «сприйняття», «наслідування», 

«розуміння», що свідчать про конструктивний характер 

взаємодії на засадах лідерства. 

За визначенням О. Ротко, «у педагогічному аспекті 

лідер – це член колективу, який у важливих ситуаціях 

здатний помітно впливати на поведінку членів 

колективу, виявляти ініціативу в діях, брати на себе 

відповідальність за діяльність колективу» [6]. 

Чи може бути лідером людина сором’язлива, тендітна 

і дещо невпевнена у своїх силах? А може, лідер завжди 

емоційний, впертий у своїй цілеспрямованості, 

красномовний і балакучий? Це сангвінік, меланхолік, 

холерик? 

Звісно, психолого-емоційні якості кожного з нас 

впливають на здатність організовувати ефективну 

роботу, підпорядковувати інших людей, скеровувати 

їхні дії у певне річище, але це не може бути ключовою 

ознакою. Лідерські якості цілком можна і потрібно 

розвивати, позаяк разом з цими якостями формується і 

відчуття власної відповідальності за ініційовані процеси, 

формується така цінна риса, як проактивність, коли 

У статті розглянуто особливості організації командної (групової) навчальної діяльності на прикладі 

вивчення літератури в середніх навчальних закладах. Увага акцентується на комфортному форматі 

взаємодії читачів, що допомагає кожній особистості досягти максимальних успіхів у навчанні та власному 

розвитку; підкреслюється важливість розвитку лідерських якостей у вчителя-тьютора та учнів. 

Ключові слова: лідер, лідерські якості, міні-проект, командно-проектна робота, інтерсуб’єктне 
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людину не треба підштовхувати до якихось дій, а вона 

сама прагне саморозвитку, оновлення, поповнення 

багажу знань, знаходить для цього час і сили. 

Цілком зрозуміло, що вчитель, який організовує 

роботу школярів, та самі учні, які в мікрогрупі 

почергово організовують роботу однокласників, мають 

розвивати в собі лідерські якості. 
Ми провели дослідження, результати якого переконують 

у необхідності не тільки ширшого делегування 

школярам можливості самостійно вибудовувати власну 

освітню траєкторію в межах реалізації міні-проектів, а 

також у необхідності надавати пропозиції щодо 

оцінювання роботи кожного члена команди на основі 

критичного осмислення його внеску в загальну справу. 

Командна робота розпочинається з обрання 

комфортного для кожного конкретного школяра 

кількісно-якісного складу групи, де він працюватиме над 

одним із запропонованих завдань. Такий формат 

об’єднання в команди не потребує учительських 

коментарів і порад, бо він передусім має бути 

комфортним для самих учнів. Школярі можуть виявити 

бажання працювати індивідуально, у парі, у складі 

групи, і будь-який з обраних ними варіантів 

віддзеркалює прагнення особистості до самореалізації. 

Для виконання конкретного завдання група обирає 

лідера − того, хто може об’єднати членів колективу, 

виявити ініціативу в діях, допомогти у розв’язанні 

певної проблеми, вплинути на поведінку і взяти на себе 

відповідальність за всіх.  

За результатами спостережень, роль лідера команди 

ніколи не є постійною, вона весь час зазнає ротацій, 

відкриваючи іншим учням шлях до управління й 

самореалізації. Непоодинокими були випадки, коли учні, 

об’єднані зацікавленнями у спорті, вирішували 

працювати в одній команді, проте згодом виявлялося, 

що навчальна діяльність має чимало відмінностей, і той, 

хто має спортивні досягнення, не завжди може привести 

свою команду до переможного фінішу. У таких випадках 

команда може розпастися, переформуватися вже після 

першого проміжного звіту про виконану роботу. 

У процесі навчальної взаємодії учні, дотримуючись 

плану міні-проекту, критично оцінюють дії свого лідера 

(його компетентність), якість і оперативність реалізації 

кожного етапу роботи. Якщо під час перших міні-

проектів пропозиції учнів щодо оцінювання внеску своїх 

товаришів були суттєво завищеними, то після третього 

проекту вони максимально наблизилися до реальних. 

Учні, які обирають роботу в парах (у класі зазвичай є 

2-3 пари!) не переймаються, хто з них є лідером, а 

працюють на паритетних умовах. Комунікація у парі під 

час виконання завдання, як правило, ґрунтується на 

взаємоповазі та рівноправності партнерів. 

Що спонукає декого з учнів працювати індивідуально? 

Одноосібно зазвичай працюють ті, хто: 
 упевнений у своїх знаннях і вміннях та хоче це 

довести іншим; 
 має проблеми у взаєминах з іншими школярами; 

 ситуативно хоче спробувати себе в ролі індивідуала. 

Важливе значення в реалізації комфортного формату 
взаємодії учнів належить учителю, який замість учительських 

амбіцій має демонструвати тьюторську підтримку.  

Сьогодні все більше навчальних закладів, передусім 
приватних, орієнтуючись на європейські освітні стандарти, 

запроваджують інститут тьюторства. Тьютор – наставник, 

що супроводжує школяра не тільки на шляху засвоєння 

ним знань і вмінь, а передусім у самопізнанні, само-
заглибленні (в процесі освітньої рефлексії), створює умови 

для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.  
Дослідженню тьюторства як технології індивідуального 

супроводу процесу засвоєння нових знань і вмінь 

присвячено роботи Т. Ковальової, Т.Лукіної, Н. Скриннік. 

Вчені розглядають тьютора як проактивного педагога, 

який мотивований на здобуття нових знань і пошук 

ефективних шляхів їхньої передачі іншим. «Він слугує 

тьюторанту помічником і навігатором у множині 

стратегій вибору, дозволяє правильно створити 
індивідуальну ефективну навчально-діяльнісну парадигму», 

− запевняє Н. Скриннік [7, С.54]. 

Рефлексія є надзвичайно важливою складовою на 

шляху осмислення учнями значущості набутих знань, 

зроблених висновків, особистісного зростання. 

Осмислення своєї освітньої історії і побудова 

актуального проекту власної освіти через створення 

образу себе в майбутньому – одна з найвагоміших 

складових командно-проектної роботи.  

Велике значення мають проміжні звіти про роботу, 

оскільки показують рівень організації роботи команд, 

загальний темп, структурованість усіх складових, їхню 

оригінальність. 

Учні (незалежно від класу – пропедевтичний чи 

випускний) прагнуть максимально реалізуватися через 

дію. Вони відчувають інтерес членів команди не тільки 

до окремої репліки, а передусім до своєї особи – читача, 

який аналізує, зіставляє, синтезує, інтерпретує, члена 

колективу, що прагне бути успішнім.  

Звісно, це інший вимір співпраці, це інтерсуб’єктна 

взаємодія не тільки в площині читачі-учні – читач-

учитель, це одночасна взаємодія багатьох векторів, і 

роль учителя-тьютора навряд чи можна переоцінити. 

На етапі підбиття підсумків школярам було 

запропоновано оцінити зручність «комфортного» 

формату роботи, висловитися щодо його доцільності та 

пояснити принципи обрання лідера для командної 

роботи. Аналіз відповідей семикласників (а це саме той 

вік, коли відчуття справедливості загострюється 

максимально, критицизм досягає чи не апогея) дає 

підстави для таких висновків: 

Понад 80 % учнів вважають, що не можуть бути 

лідерами, оскільки не відчувають упевненості в собі. 

20 % учнів (вони вже були лідерами своїх команд) 

упевнені, що лідерські якості мають і можуть надалі 

виконувати роль лідерів у навчальній діяльності. 

Анонімні відповіді учнів щодо «плюсів» і «мінусів» 

командно-проектної роботи додали нам впевненості в 

тому, що школярі мають потребу в організації такої 

взаємодії. Наводимо окремі фрагменти: 

 «Ми здружилися ще більше»; 
 «Ми працюємо в команді і кожен почуває себе 

корисним. Завдання виконують абсолютно всі!»; 

 «Ми навчилися працювати в команді, слухати одне 
одного, досягли злагодженості в роботі»; 

 «Тільки не відмовляйтеся від командної роботи!»; 
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 «Цікаво, бо працюєш з тим, з ким тобі приємно. 
Комфортна робота розвиває комунікацію і розуміння одне 

одного»; 

 «У командній роботі більше креативу і можна більше 
встигнути за урок»; 

 «Я дуже вдячна за такий вид роботи. Я відчуваю тепер, 
що мене можуть підтримувати друзі. Це дуже важливо для 

мене!»; 

 «Мені подобається така робота, бо, якщо хочеш, ти 
можеш працювати хоч самотужки». 

За період проведення дослідження маємо і два негативні 

відгуки (скоріше за все, вони належать учням, група яких 
розпадалася двічі і їм доводилося надолужавати втрачений 

час у складі нової команди):  

 «Занадто велика незібраність групи»;  

 «У нас була погана організація роботи». 
Чи потрібно спонукати учнів до такої рефлексії? Так, 

потрібно. Учні порівнюють, аналізують, визначають, що 

для них є оптимальним як в аспекті прирощення нових 
знань і вмінь, так і в аспекті реалізації себе в колективі. 

Висновки: Групова (командна) робота, безумовно, 

матиме свої переваги, якщо сприятиме розвитку кожної 
конкретної дитини, стимулюватиме самостійну активність, 

даватиме можливість виплеснути емоції, викликані 
прочитаним текстом, реалізувати свій творчий потенціал. 

Розвиток лідерських якостей має важливе значення задля 

формування ключової компетентності «вміння вчитися», 
оскільки вона буде стимулювати особистість до постійного 

саморозвитку, до оновлення знань і вмінь, їхньої інтеграції 
в інші сфери діяльності, відчуття своєї конкурентоздатності 

й конкуренто-спроможності на ринку праці. Якщо 

командно-проектна робота проводитиметься формально, 
виключно для урізноманітнення використовуваних інтер-

активних методів і прийомів, результат її буде мізерний. 
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Problem statement. In the study of social and 

pedagogical phenomena, which are the complex systems, 

functioning, and developing of which depends on the set of 

factors and interconnections, the method of modeling is 

used. According to many scientists (D. Hvishyani, 

D. Novikov, V. Shtoff), modeling deeply get into the 

theoretical understanding and human practical activity and 

the pedagogical science in particular. 

The purpose of the article is to analyze the essence of 

innovative pedagogical systems of higher educational 

establishments. 

Statement of the main material. Today, there are many 

scientific papers on modeling in pedagogy. The works on 

methodological and theoretical substantiation of modeling, 

in particular by T. Borova, V. Bykova, H. Yelnikova, 

O. Kasyanova, V. Maslov, V. Mikheev, V. Pikelnay and 

other scientists, have scientific and practical value. H. Bal, 

L. Burkova, N. Vasilchenko, O. Meschaninov, W. Ashby, 

and others devote their researches to the study of the 

properties of models and modeling. Modeling as a method of 

scientific research was considered by S. Honcharenko, 

L.Kalapush, O.Popova, P.Sikorskiy and others. N. Alekseev, 

V. Yasvin consider modeling as a component of pedagogical 

planning. The synergetic principles of modeling were 

reflected in the scientific work of O. Chaly. 

Works devoted to modeling in the social sphere, 

including Pedagogy by V. Bykov, H. Yelnikov, V. Maslov, 

V. Mikheev, V. Pikelnya and modeling of the systems 

development by N.Vasilchenko, L.Vashchenko, D.Novikova 

have great importantance for our research. 

Modeling is a way of studying any phenomena, processes 

or objects according to constructing and analyzing their 

models. In a broad sense, modeling is one of the main 

categories of the theory of cognition and scientifically 

ground method of researching systems and processes of any 

nature in many spheres of human activity. Modeling is the 

study of objects of cognition through their models, as well as 

the construction and study of models of real phenomena [3]. 

V. Maslov notes that modeling is a creative, purposeful 

process of constructive and planning, analytical and 

synthetic activity (based on the processing of existing 

information) in order to reflect the object (system). In 

addition, modeling is the subject of attention in general, or 

its specific components that determine the functional 

direction of the object (system), ensure the stability of its 

existence and development. Modeling is carried out based on 

the scientific principles of the system approach and 

modeling theory, taking into account the specifics of the 

operation of a particular object. The modeling process is 

carried out in stages and it has a certain universal algorithm 

that closely coincides with the stages of the management 

cycle or its individual components depending on the 

complexity and type of modeling and the modeling object 

(system) [2, p.5]. 

The scientific basis of modeling as a method of cognition 

and a study of various objects and processes is the theory of 

similarity, in which the main thing is the concept of analogy, 

that is, the similarity of objects based on some features. An 

analogy between objects can be established qualitatively and 

quantitatively [337]. There are many well-known types of 

modeling but the main are mathematical, simulation and 

statistical, that can be productive and commonly used in the 

study of various systems, including education system. 

The value of modeling can not be overestimated. Only in 

consequence of modeling, the set of properties of the 

modeling system can be determined. This modeling system 

should have a model, that is, from the purpose of modeling 

depends on the degree of detail of the model. For the 

determined purposes depends on the choice and 

consideration in the model of certain features and essential 

parameters of the original system being studied. 

In the scientific literature, there are different 

interpretations of the concept of «model». «Model is a 

sample of any new product, pattern of something» [4, p.52]. 

By definition, given in the pedagogical dictionary [3, p.17], 

«educational models are teaching textbooks which are a 

conventional way (image, scheme) of an object (or system of 

objects) that retains the resemblance and proportions of parts 

with a certain schematization and conventionality of image 

means «. 

In a broad sense, the notion «model» (English - model, 

French - modele, from Latin - modulus - measure, sample, 

norm, device, standard, layout) is understood as any analog 

(imaginary, conditional) object, process, phenomenon (the 

«original» of the given model), used as its «substitute». In 

addition, the model is defined as a physical, mathematical or 

other image of the system, object, phenomenon, process [3]. 

P. Yaremenko gives the following definition: «The 

scientific model is a substantially presented and materially 

implemented system that adequately reflects the subject of 

The essence of modern innovative pedagogical systems of higher educational establishments is analyzed in the 

article. The concept of «model», «modeling», «system» is considered. The notion «system», «pedagogical system» 

and «innovative system» are defined. The author concludes that the openness of the innovative pedagogical system 

will increase the activity in the study not only existing, but also possible changes in the surrounding social 

environment, which makes it possible to predict the necessary innovations. 
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the research (for example, simulates the optimization of the 

structure of the educational process, management of the 

educational process, etc.)» [8, p.52]. The procedure for 

constructing the model was based on the above definitions. 

In the pedagogical sense, the model means as «a system 

of objects or signs that reflects some of the natural properties 

of the original, it can replace it so that its study gives new 

information about this object» [3]. «The model is some 

artificial analogue of a real phenomenon or process»; the 

model is used in those cases, «when for some reason it is 

difficult or impossible to study the original in natural 

conditions, when it is necessary to facilitate the process of 

studying one or another object.» The model is needed «for 

optimal simplification of the structural and logical 

connections of the object, the removal of the function of the 

schematic reflection of the phenomenon, model is the result 

of an abstract generalization of practical experience, 

correlation of theoretical ideas about the object and 

empirical knowledge about them» [10, p.85]. 

The opinions of some scholars who believe that the model 

is part of the system is important for us. Thus, H. Bal 

understands the model as a system which, due to the similarity 

of its composition and / or structure with another system, can 

serve as a source of information about it or change it. 

P. Sikorskiy argues that the model is an imaginary or 

materially implemented system, which, reflecting and 

reproducing the object of research (natural or social), can 

replace it so that its study gives new information about the 

object. By definition, V. Tomashevskiy, the model is a real or 

existing system, or mentally imagined, which replaces and 

reflects in the cognitive processes of another system-original, 

that is in relation to similarity to it, so that the study of the 

model gives the opportunity to get new information about the 

original. N. Vasilchenko notes that the model is a certain 

representation (analogue, image) of a modeling system in which 

the following features and properties of this system are 

represented, reflected and can be reproduced, they ensure 

achievement of the purposes of constructing and using 

models. 

The purpose of constructing models is to create artificial 

objects, by means of which real phenomena and / or systems 

are presented (represented) and that will be used for the 

further use of the position model. 

It should be noted that the level of completeness of the 

modeling depends on the detail and it is increased only by 

the complication of the model. Any model is a certain 

simplification that reproduces only a certain set of functions. 

Of course, it does not reproduce all of the functions of the 

original, but only those that are related to the tasks of the 

study system. 

The model used in scientific research must correspond 

the following requirements: 

– to unambiguously represent (with the necessary depth 

of detail) the corresponding objects of research created by 

nature or person; 

– to be an auxiliary natural or artificial object, which 

replaces the original in the process of research (at a certain 

stage), carried out to obtain information about the original; 

– to have those properties of the original, which are 

essential for this study [9, p.110]. 

Different models used in practice can be characterized by 

a plurality of properties (attributes), reflecting the specifics 

of their creation and application peculiarities. 

Traditionally, the technology of modeling complex 

systems involves the following stages of its implementation: 

1. Formulating the purposes for creating a model. 

2. Creating a model or complex of multilevel models. 

3. Using models to solve problems, tasks (this stage is 

also called modeling, or simulation). 

4. Analysis of the adequacy of modeling results to those 

processes occurring in real objects, systems. 

5. Adjustment of the model in order to improve it, 

increase the reliability of the results obtained with its help. 

6. Using the interactive order of the above mentioned 

stages of work in order to expand the functionality, taking 

into account the full data and interconnections, attracting 

new ideas, etc. [7]. 

Summing up all the above, we can note that the analysis 

of the concepts of the model allows us to distinguish the 

common features that all scholars point out: 

– the model is a system; 

– the model gives an idea of the original; 

– the model involves simplifying the connections 

between the elements, leaving only the main ones; 

– purpose of the model – the study of the phenomena of 

reality. 

The next step in our study is to analyze the essence of 

innovative pedagogical systems. Innovative processes in 

modern education of Ukraine are aimed at the creation, 

reorganization, improvement, modification of existing 

pedagogical systems. For a positive perception and 

successful implementation of innovations, the educational 

system of an educational establishment should be in a certain 

state, which is determined by its endemic properties and 

structure. 

Recently, in studies on pedagogical innovations, more 

attention is paid to the development of methodological 

foundations, structure, regularities of the functioning and 

development of innovative pedagogical systems (M.Azimov, 

L. Danilenko, O. Dubaseniuk, H. Yelnikova, I. Yermakov, 

V. Dokuchaev, V. Zagvyazinskiy, O. Kobernik, V. Kremen, 

V. Kurilo, V. Lazarev, A. Lorensov, V. Palamarchuk, 
L.Podimova, I.Pidlasiy, V.Pinchuk, M.Potashnyk, H.Sнzonenko, 

O. Saranov, V. Slastonin, I. Frumin, A. Kharkivska, 

O. Khomeryky, N. Yusufbekova, etc.). 

System is a certain set of interrelated elements, which 

possesses properties that are not reduced to the properties of 

individual elements. This is the combination of 

heterogeneous elements for a certain purpose, formed as a 

result of the merger new connections between the elements 

and new (system) properties, which does not have any of the 

elements that make up the system [5]. 

In the context of social systems, which include 

pedagogical systems of educational establishments, this 

means that it is impossible to coordinate behavior aimed at 

achieving mutually beneficial goals. As a result, the system 

simply collapses. The purpose of the innovations is to 

maintain organizational relationships in full accordance with 

the mutual goals and interests of the system and the 

environment. 

All systems in terms of nature and magnitude of 

interchange with their environment stacked in a spectrum. The 
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extreme points of this spectrum are closed systems and open 
systems. Of course, social systems can not be either completely 

closed, or completely open, so they are either relatively open 

or relatively closed. The degree, to which systems are closed, 

is an indicator of their insensitivity to their environment [10, 

p.65]. Open systems are in a changing environment and they 

must be continuously tuned in order to maintain a balance of 

equilibrium or a balance of «target states». 

During the analysis of the pedagogical system of a higher 

educational establishment, it is necessary to find out the 

following questions: 1) how does the traditional (present, 

modern) pedagogical system function from the point of view 

of the effectiveness of the implementation of the main target 

orientation and tasks of the modern high school; 2) if the 

teaching system does not perform, does not realize the set 

goals and tasks (functions) in the planned scope and at the 

desired level, what and how should be changed? We referred 

to the opinion of scientific works by A. Subetto, which states 

that the effectiveness of the functioning of any pedagogical 

system depends on its properties taken in the complex. The 

indicated properties determine the relationship between the 

obtained result and the effect of social laws on this 

pedagogical system [7]. 

In the scientific literature, the pedagogical system is 

characterized as a stable organizational and technological 

complex, which ensures the achievement of a given goal, 

and such combination of elements (components, parts) that 

remains unchanged in any significant transformation [3]. 

Students, goals, content and processes of education and 

training, teachers, organizational forms of educational work, 

as well as the results of the management of educational 

process, technology are pointed out among the components 

of this system. 

According to N. Kuzmina, the pedagogical system is an 

integral entity, a set of interconnected structural and 

functional components that are subordinate to the purposes 

of education and training of the younger generation and 

adults. N. Kuzmina distinguishes the following structural 

components of pedagogical systems: the overall systems, 

students, teachers, the content of educational information, 

the means of pedagogical communication. Functional 

components characterize the system in action; they arise 

during the activities of managers, teachers and students. The 

author distinguishes the following functional components: 
gnostic, planning, constructive, communicative, organizational 

components [1]. 

The consideration of pedagogical systems in a static state 

based on component and structural analysis allows to 

establish in their structure objects of possible innovations. 

Thus, M. Pidlasniy outlined the main sources of innovation 

in pedagogical systems. Such sources can be own (internal) 

system resources that characterize the processes of its self-

development or external influences. Hereof, there are two 

ways to improve the pedagogical systems: intensive (it is the 

result of internal reserves) and extensive (based on the 

involving of additional capacities (investments) – new tools, 

equipment, technologies, investments [4, p.31]. 

The notion of pedagogical systems as complicated 

dynamical complexes allows us to assert that the inalienable 

components of their vital functions are innovative processes. 

The latter characterize the dynamic state of the system, 

creating a potential for its development. Innovative 

processes are aimed at solving problems. 

The analysis of scientific and pedagogical literary 

sources [2;3;4;5] shows the lack of a common approach to 

the definitions of «innovative pedagogical system» among 

scientists and teachers. In scientific works on pedagogical 

innovation there are different points of view, sometimes they 

are diametrically opposite. This leads to ambiguous 

understanding of the same pedagogical phenomena, to the 

differences in the interpretation of the laws of the course of 

innovative processes, to the difficulties in determining the 

conditions of the effectiveness of technologies for the 

implementation of innovations in higher education 

establishments. 
A number of works (H.Yelnikova, V.Lazarev, B.Martirosyan, 

A. Subetto, A. Kharkivska, etc.) are devoted to questions of 

the susceptibility of pedagogical systems to innovations. At 

the same time, the problem of the relationship between the 

properties of the pedagogical system and the level of its 

susceptibility to innovations is not sufficiently developed. 

V. Polyanskiy, in grounding the notion and essential 

features of the innovative pedagogical system, proceeds 

from the methodological theories and concepts that touch on 

the idea of interaction of the system with the environment: 

the general theory of systems, the theory of organization, the 

concept of the study of purposeful (behavioral) systems, the 

concept of self-organization. The analysis of the leading 

statements of the latter made it possible to conclude that the 

innovative pedagogical system is an integrative entity of the 

class «social systems», and therefore it has the properties of 

open-type systems that combine systemic (in internal 

connections) and synergistic (in external relations, relations, 

interactions) features [6, p.61]. 

Therefore, summing up, we can say that the program of 

formation and development of educational systems, along 

with the social (external) organization, in our opinion, 

provides internal mechanisms. These mechanisms are able to 

respond to a set of fluctuations that bring the system from 

equilibrium to that internal condition of accumulation energy, 

information. All these factors provide the educational systems 

with the ability to develop, determine the state “attractor” and 

the result of the system's self-organization. 

Thus, we consider the concept of «system» as a set of 

interconnected elements that form integrity, stable unity with 

the environment, and in the integral unity of their properties 

and structures it form a new phenomenon or process. The 

pedagogical system is the integrity of logically organized 

and interconnected components. This system ensures the full 

functioning of innovative pedagogical processes. Innovative 

pedagogical system is a qualitatively new level of 

functioning and developing of the pedagogical system on the 

basis of changes in its internal structure under the influence 

of external factors. 

It should be noted the openness of such system, and, at 

the same time, its activity in the study of not only available 

but also possible changes in the social environment makes it 

possible to predict the necessary innovations. This increases 

the level of perception of the pedagogical system of higher 
educational establishments to pedagogical innovations; the 

ability to find, select potentially useful innovations and 
productively implement them to the full. 
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д.пед.н., професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, 

Україна, м. Харків 

АНАЛІЗ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ ВНЗ 

У статті проаналізовано сутність сучасних інноваційних педагогічних систем вищих навчальних закладів. 

Розглянуто поняття «модель», «моделювання», «система». Визначено поняття «система», «педагогічна система» 

та «інноваційна система». Автор приходить до висновку, що відкритість інноваційно-педагогічної системи 

підвищить активність у дослідження не тільки наявних, але й можливих змін в оточуючому соціальному середовищі, 

що уможливлює прогнозування необхідних нововведень. 

Ключові слова: педагогічний навчальний заклад, інноваційна система, педагогічна система, моделювання. 
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Постановка проблеми. Дистанційна освіта у 

Інтернет та Всесвітній Мережі на сьогоднішній день 

набирає чинної популярності та широко впливає на 

перспективи вищої освіти. Еволюційна тенденція 

неспинно продовжує свій революційний шлях. 

Мета статті – показати переваги та недоліки 

дистанційного навчання та підкреслити важливість 

моральної та етичної сторони виховання та викладання у 

дистанційній освіті. 

Виклад основного матеріалу. У наші часи багато 

ВНЗ України впроваджують дистанційне навчання. 

Національний Фармацевтичний Університет не є 

виключенням. Дистанційна освіта – цінова тенденція 

освіти. Одна з причин, з якої вона набирає чинності – 

той факт, що Інтернет технології змінили наше 

повсякденне життя, починаючи з електронної пошти, 

новин та розваг і закінчуючи освітою та новітніми 

технологіями у освітянському колі. Інтернет з його 

мультимедійними технологіями забезпечує сприятливу 

атмосферу для інформаційного обміну. Це робить 

відстань неважливою та надає можливість інструктору 

та студенту вільно спілкуватися та обмінюватися 

інформацією та досвідом. 

Дистанційна освіта найбільш розповсюджена в 

промисловості, в школах і в університетах. Дистанційна 

форма навчання забезпечує скорочення вартості 

навчання та надає можливість отримати освіту тим 

студентам, які географічно віддалені або не в змозі 

(фізично) прибути до навчальної установи. Це дозволяє 

студенту вчитися і прогресувати в його/її власній 
відповідній індивідуальній нормі. Безперечною перевагою 

дистанційного навчання є можливість зв'язуватися 

частіше з викладачами і одногрупниками через пошту, 

Скайп та інші мессенджери та соціальні мережі.  

Ось декілька очевидних переваг: 

– можливість задати питання у будь-який час дня або 

ночі; 

– зникакнення фактору скутості; 

– навчання (виконання завдань) у зручний для 

курсиста час, тощо. 

Додатковою перевагою як для студента, так і 

інструктора є те, що курси, викладені у мережі і 

доступні у будь-яку хвилину. Це важливо, тому що 

Інтернет повинен бути головним активом впродовж їх 

навчання, або тривалої освіти, або після закінчення 

університету. Дистанційне навчання є ефективним і 

швидким методом тривалої освіти, який традиційно 

заповнюється короткими курсами, розширеними 

курсами, колоквіумами, конференціями. 

Але існують певні недоліки,  наприклад: 

- не всі дані, які доступні у мережі, відповідають 

освітніми стандартам;  

- відсутність у студентів певних навичок або 

технічного обладнання; 

- відсутність звичного морального та етичного 

зв’язку інструктора зі студентом. 

Деякі вчителі, що з певним страхом ставляться до 

дистанційного навчання змінюють роль рятівника 

традиційних, ліберальних та гуманістичних  цілей на 

роль проповідника корпоративних цінностей і цілей. Та із 

цією роллю вони повільно перевтілюються з педагогіч-

ного наставника в образ корпоративних кросівок.  

Роль учителя у вік технології – не нове питання у 

сфері риторики і композиції. Фактично деякі науковці 

стверджують, що роль викладача у дистанційній освіті  

зводиться до  фахівця – координатора, що запрошує 

студентів до колаборації у віртуальній класній кімнаті. 

Деякі фахівці визначають роль тьютора у високотехно-

логічній класній кімнаті як діагноста і модератора, чия 

роль – працювати із студентськими групами, і допомагати 

їм зробити успіхи самостійно сидячи за комп'ютером. 

Незважаючи на критичну роль технологій у 

дистанційному навчанні, успіх його робить необхідним 

зосередження на навчальних потребах студентів 

безпосередньо. Важливими аспектами є акцентування на 

віці студента, його культурі, соціально-економічному 

фоні, зацікавленості, досвідчені і рівні освіти.  

Роль викладача не може змінитися навіть в епоху 

комп’ютерних технологій. Викладач і тільки він зможе 

навчити здобувача вищої освіти,а,саме:  

- наміру і взаємності (фокусуватися);  

- полегшенню значення (емоція);  

- трансцендентальної філософії (розширення після 

задоволення безпосередніх потреб);  

- полегшенню емоцій, почуттів, сенсів і здібностей 

(заохочення);  

- регулюючій поведінці.  

У такому вигляді, посередництво – це те, що надає 

можливість студентам використовувати комп'ютер, для 
розвитку пізнавальних і вивчаючих навичок. Кваліфіковані 

В статті розкрито сутність поняття «дистанційне навчання», «тьютор», «єтична роль тьютора». 

Охарактеризовано переваги дистанційного навчання, визначено роль тьютора.  

Ключові слова: дистанційне навчання, тьютор, інформаційного обміну. 
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та досвідчені вчителі навчають мудрому і розумному 

використанню комп'ютерних технологій, інтегрують 

комп’ютерні та динамічними процеси, які відбуваються 

в їх класних кімнатах, у тому числі пізнавальні, 

соціальні і особисті процеси. Оскільки освіта є однією із 

важливих складових у освіті і передача культурного 

досвіду, який включає в себе знання, інформацію, 

цінності, науку, мистецтво, технології, філософію, 

право, звичаї, тобто всі те, що людина виробляє. Людина 

не народжується, знаючи, як бути людиною. Вона не 

народжується, знаючи, як відчувати, думати, судити чи 

діяти. Необхідно постійно вчитися думати і відчувати, 

бажати, діяти і судити, а це результат постійної 

клопітливої освітянської роботи. Потрібно навчати, що 

означає знати освітянську роботу. Освіта як результат 

процесу навчання є своєрідним явищем. Це явище являє 

собою історичний процес культурного розвитку, який 

створює більш гуманізований світ, покращуючи 

людство в людях.  

Навчання складається із зв'язку, опосередкованого 

взаємодією знаків, культурних символів і інструментів, 

що ґрунтуються на фундаментальних припущеннях, 

створеними при взаємодії людини з людиною, і цей 

навчальний процес безпосередньо пов'язаний з 

моральним та етичним ростом людини починаючи з 

народження. Необхідно розуміти, що людина проходить 

постійний процес гуманізації, і цей процес гуманізації 

відбувається шляхом включення людини в його 

історичне та культурне середовище за допомогою 

асигнувань, історично побудованих людьми. 

У дистанційному навчанні викладач буде 

важливішим, ніж будь-коли, тому що він повинен 

використовувати попередній досвід та новітні 

технології, враховуючи індивідуальні особливості 

кожного студента. Ми будемо продовжувати вчити і 

вчитися, використовуючи слова, жести, емоції, 

телебачення, письмові тексти, але тепер ми також 

навчаємо і навчаємось, використовувати комп'ютер, 

інформацію в режимі реального часу, новітні програми, 

що з’являються кожен день. 
Роль викладача полягає у посередництві між студентами 

та технологічними ресурсами на користь їхнього 

навчання. Прикладом є використання Інтернету, і це 

зазвичай розглядається як інструмент дослідження, що 

використовується для доступу до інформації та даних. 

Проте, коли викладач опосередковує свій доступ, 

Інтернет може мати інше значення і може бути 

використаний як засіб спілкування, що дозволяє 

студентам брати участь у проектах, форумах та дебатах, 
де вони можуть обговорювати, взаємодіяти і обмінюватися 

досвідом. 

Висновки. Таким чином, викладач, який виступає як 

історична особистість і агент в процесі суспільних 

перетворень, повинен продовжувати шукати нові 

процеси навчання та навчання з технологіями, що вже 

існують, або виникають у суспільстві. Вчитель також  

потребує оновлення, постійно навчаючись та працюючи 

і переосмислюючи  свою педагогічну практику. Педагог 

повинен сприймати безліч технологічних ресурсів щодня, 

вчитися користуватися ними і самовдосконалюватися. 
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Постановка проблеми. Головним рушієм прогресу в 

усіх сферах діяльності суспільства є інтелектуальний 

потенціал, який представлений спільнотою людей, що 

знайшли своє місце в житті, реалізували власні творчі і 

професіональні можливості та здібності. Тому одним із 

пріоритетних напрямків державної політики повинна 

бути постійна підтримка обдарованих молодих людей – 

потужного потенціалу творення майбутнього України. 

Для розв’язання проблеми визначення обдарованості 

важливого значення набуває акмеологічний підхід, 

сутність якого полягає у вивченні особистості як 

цілісного феномена в єдності її суттєвих сторін (індивід, 

особистість, індивідуальність); організації особистості на 

постійний саморозвиток і самовдосконалення, мотивації 

високих досягнень, прагненні високих результатів, 
життєвих успіхів; організації творчої діяльності особистості 

на всіх етапах її неперервної освіти, створення необхідних 

умов для самореалізації її творчого потенціалу. 

В останні роки успішно розвивається новий науковий 

напрямок – акмеологія, що розглядає розвиток як 

постійне вдосконалення, а підсумком є результат, 

досягнутий особистістю і суспільством. 

Аналіз наукових досліджень. Дослідженням 

акмеології в контексті теорії діяльності взагалі і 

професійної діяльності займались вчені М.О. Рибніков, 

Б.Г.Ананьєв, К.І. Степанова, М.М. Обозов, Н.В. Кузьміна, 

О.О.Бодальов, А.О. Деркач, К.О. Абульханова-Славська, 

Є.О. Климова, О.С. Анісімов, О.А. Асєєв, М.М. Зазикіна, 

В.П. Бранський, В.В. Ільїн, С.Д. Пожарський та інші. 

А.О. деркач та В. Г. Зазикін розглядають акмеологію як 

науку, що вивчає закономірності і феномени розвитку 

людини на ступені її зрілості й особливо при досягненні 

нею найбільш високого рівня у цьому розвитку [1]. 

Н.В. Кузьміна [3] зазначає, що акмеологія – це наука про 

вдосконалення, корекцію і організацію творчої 

діяльності досвідчених фахівців. С.С. Пальчевський [5, 

с.7-13] стверджував, що акмеологія – це поклик 

майбутнього. Акмеологію як науку на сьогоднішньому 

етапі розвитку відрізняє фундаментальність, інтегрований 

характер і гуманістична спрямованість. 

З точки зору нашого дослідження акмеологічний 

підхід тісно пов’язаний з діяльнісним підходом. 

Мета нашої статті полягає в обґрунтуванні значення 

акмеологічно-діяльнісного підходу в навчанні іноземної 

мови та засобів його реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Своєрідність і 

особливість акмеологічного підходу до проблеми 

навчання іноземної мови та особистісного розвитку 

фахівця полягає у вивченні динаміки особистості, яка 

розвивається і припускає виявлення психологічних 

механізмів засвоєння і збагачення соціально-

професійного досвіду, розвитку емоційно-ціннісного 

сприйняття цілей професійної діяльності, формування 

адекватних потреб та мотивів діяльності [2]. За 

допомогою акмеологічного підходу у підготовці вчителя 

іноземної мови до професійної самореалізації необхідно 

виробити навички саморозвитку, самовдосконалення, 

самоосвіти і самоконтролю, тобто це основні фактори 

досягнення стану «акме». Для того, щоб ці акмеологічні 

фактори «діяли» необхідні сильні стимулюючі причини 

для майбутнього фахівця. Такими можуть стати мотиви 

досягнення. Цьому сприяє реалізація діяльнісного 

підходу, основна ідея якого пов’язана не із самою 

діяльністю як засобом становлення і розвитку суб’єкта. 

У розкритті суті діяльнісного підходу вихідною 

точкою є поняття «діяльність». У словникових джерелах 

воно визначається як різновид активності, характерний 

для людини. Все життя людини супроводжується 

різними видами діяльності, у процесі яких вона набуває 

певних знань, досвіду. За словами О.М. Леонтьєва, 
«життя людини – це сукупність, точна система діяльностей, 

що змінюють одна одну» [4. с.175-181]. 

Діяльність є основним принципом для всіх етапів 

навчання. Діяльність – головна характеристика буття 

людини в соціумі. А навчальна діяльність, властива 

будь-якому етапу її розвитку та становлення, є 

необхідною для неї, оскільки без цієї діяльності 

неможливе засвоєння соціального досвіду, набутого 

минулими поколіннями [6, с.3]. Діяльність – це форма 

активності, що характеризує здатність людини бути 

причиною змін у бутті. Її можна розглядати як у 

загальному, так і у вузькому, конкретному значенні – як 

специфічну форму активності людини. До специфічних 

видів діяльності можна відносити професійну, наукову, 

навчальні та інші: «Навчальна діяльність охоплює 

діяльність того, хто навчає, і того, хто навчається. Це 

поняття має соціальну сутність, оскільки без навчальної 

діяльності не може розвиватись особистість» [16, с.15-

16]. 

В статті розкривається суть акмеологічного і діяльнісного підходів. Підкреслюється, що акмеологічний 

підхід успішно реалізується на основі діяльнісного підходу, в результаті чого формується методологічна 

стратегія, метою якої є створення умов для продуктивного професійного розвитку і саморозвитку творчої 

особистості фахівця. 

Ключові слова: акмеологія, обдарованість, акмеологічно-діяльнісний підхід, самоорганізація, саморозвиток, 

самоудосконалення. 
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Активність виявляється шляхом свідомої постановки 

мети, яка формується в процесі виникнення певних 

потреб, що є джерелом активності. 

Сама по собі потреба не породжує свідомої 

діяльності. Для її виникнення необхідне співвіднесення 

потреби з предметом, за допомогою якого її можна 

задовільнити. Усвідомлена потреба стає мотивом 

поведінки. 

Мотивом називається те, що спонукає діяльність, 

заради чого вона здійснюється. Для суб’єкта його мотив 

постає як безпосередня спонукальна сила. У загальному 

плані мотив – це відображення потреби, що діє як 

суб’єктивна закономірність, і виступає як об’єктивна 

необхідність. Мотив тісно пов’язаний з діяльністю, 

визначається метою. Мотив належить до потреби, що 

спонукає до діяльності, мета – до предмета, на яких 

спрямована діяльність, і, який у процесі її виконання 

повинен бути перетворений на продукт, що є метою 

діяльності. Він може бути тим, що створюється 

людиною. Наприклад, предметом пізнавальної 

діяльності є будь-яка інформація, предметом навчальної 

діяльності – знання, уміння, навички. 

Діяльність тісно пов’язана з активністю. Діяльність 

людини – це свідома активність, яка виявляється в 

системі доцільних дій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети. Власне свідомий характер людської 

діяльності втілюється в її плануванні, передбаченні 

результатів, регуляції дій, прагнення до її 

вдосконалення, доборі найкращих засобів, використання 

досягнень науки тощо. 

Діяльність – це внутрішня і зовнішня активність 

людини, спрямована на особистісні зміни, і є основою 

діяльнісного підходу, зміст якого полягає у формуванні 

у студентів уміння самостійно розв’язувати проблеми в 

різних сферах та видах діяльності. Організаційною 

основою такого підходу є створення умов для 

самостійного вирішення проблеми. 

Передбачаючи організацію самого процесу начання 

як організацію і керування навчальною діяльністю 

студентів, діяльнісний підхід означає переорієнтацію 

цього процесу на постановку і самостійне розв’язання 

ними конкретних навчальних завдань (пізнавальних, 

дослідницьких, перетворювальних, проективних тощо). 

Суть діяльнісного підходу в навчанні іноземної мови 

полягає в тому, що сам процес оволодіння мовою є 

своєрідною моделлю спілкування. Діяльність в такому 

разі підпорядковує собі всі аспекти навчання: 

співвіднесення знань з уміннями і навичками, відбір 

прийомів навчання, зміст загальноосвітніх та виховних 

завдань, а також обсяг і характер зв’язків з іншим 

дисциплінами. 

Головне у діяльнісному підході – орієнтованість 

навчального процесу на розвиток практичних умінь 

володіння мовою як засобом спілкування, тобто на 

формування діяльнісної компетентності певного рівня. Вся 

організація навчального процесу повинна відтворювати 

процес моделювання принципово важливих параметрів 

спілкування, а саме: евристичність, функціональний 

характер засвоєння та використання мовних засобів, 

особистісний характер комунікативної діяльності суб’єктів 

спілкування, змістова основа поцесу спілкування, стосунки 

та взаємодія мовленнєвих параметрів, ситуація як форма 

функціонування спілкування, система мовленнєвих засобів, 

які забезпечують комунікативну діяльність. Згідно з таким 

підходом, спілкування є метою, способом і засобом 

навчання іноземної мови.  

Діяльнісний підхід у навчанні іноземної мови має в 

основі діяльнісну концепцію навчання, яка ґрунтується 

на теорії постійного формування розумових дій. В основі 

діяльнісного підходу перебуває ідея активності об’єкта.  

Висказане підводить до висновку, що акмеологічний 

підхід успішно реалізується на основі діяльнісного 

підходу, в результаті чого формується методологічна 

стратегія, метою якої є створення умов для продуктивного 
професійного розвитку і саморозвитку творчої особистості 

фахівця. 

Для реалізації акмеологічно-діяльнісного підходу в 

навчанні іноземної мови особливого значення набувають 

ті засоби навчання, які підсилюють дію дидактичних 

методів навчання. 

До основних засобів навчання, що забезпечують 

реалізацію названих вище підходів, ми відносимо: 

динамічний матеріал, такий, вправи наростаючої 

складності, ситуативні завдання комунікативного 

спрямування, технічні, пара лінгвістичні та електронні 

засоби навчання. 

Центральне місце посідає текст, який здебільшого є 

не тільки способом презентації навчального матеріалу, а 

й ілюстрацією функціонування мовних одиниць у 

висловлюванні. Це один із дидактичних засобів, який 

сприяє формуванню вміння сприймати і розуміти думки 

інших, планувати і створювати власні висловлювання. 

Саме текст, як дидактичний матеріал репрезентує 

зв’язне мовлення, міжособистісне спілкування, сприяє 

формуванню національних і загально людських 

культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють 

стосунки між людьми, поколіннями, націями. 

Предметом дослідження науковців були і 

залишаються критерії відбору дидактичних текстів. 

Текст як засіб навчання повинен відповідати чинним 

вимогам: загально дидактичним (доступність, пізнавальний і 

виховний характер) і методичним (стилістична і жанрова 

різноманітність). 

На наш погляд, досить вагомими є такі критерії: 

1) Лінгвокраїнознавча цінність, автентичність. Тексти 

повинні бути цікавими, містити відомості про реалії 

повсякденного життя пересічного громадянина і 

водночас відображати національно-культурну специфіку 

народу, особливості традиційного побуту, способи 

життя тощо; 

2) Актуальність, сучасність і загальновідомість у 

середовищі носіїв мови. Під час добору матеріалу за цим 

критерієм, слід орієнтуватися на періодичну пресу, 

телебачення, Інтернет. Допомогу можуть надати носії 

мови – викладачі та студенти за обміном; 

3) Чітка диференціація з рідною культурою, що сприяє 

запобіганню культурній інтерференції; зумовленій 

перенесенням відомостей про загальноприйняті принципи 

способу життя рідної країни та принципи способу життя 
країни – носія мови. Матеріали добираються таким чином, 
щоб показати ті реалії двох країн, які частково або повністю 

не збігаються та спонукають студентів до їх порівняння; 
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4) Методична цінність з погляду можливостей 

формування на підставі цього матеріалу мовної та 

мовленнєвої компетентності; 

5) Врахування психологічних особливостей адресата. 

Під час добору матеріалу доцільно орієнтуватися на 

потенційні можливості їх сприймання, слід враховувати 

особливості психіки поведінки, способу мислення людей 

певної вікової категорії, загальний інтелектуальний 
рівень, здатність критично оцінювати отриману інформацію. 

Добираючи дидактичний матеріал, викладач усвідомлює 

значущість цого використання, важливість у досягненні 

поставленої мети – реалізувати акмеологічно-діяльнісний 

підхід у навчанні. 

Важливе місце на заняттях іноземної мови посідають 

різноманітні вправи як пріоритетні засоби формування 

діяльнісної компетентності. В експериментальній 

методиці всі вправи мають акмеологічно-діяльнісну 

спрямованість і охоплюють завдання наростаючої 

складності відповідно до теми й розділу, рівня 

підготовленості студентів. Перед виконанням вправ 

викладач словесно характеризує умови та особливості 

ситуації, щоб збудити інтерес, уяву, бажання, мотив до 

спілкування, що стає імпульсом до виконання завдань. 

Серед засобів навчання можна виокремити теми для 

продукування власних висловлювань. Тематика 

діалогічних і монологічних текстів повинна наскрізь 

пронизувати всі роки навчання з поступовим 

поглибленням інформаційного кола, яке відображає 

зміст майбутнього висловлювання.  

До візуальних засобів навчання належать: схеми, 

таблиці, ілюстрації, діапозитиви, слайди, інтерактивна 

дошка, життєві предмети, природні матеріали тощо. 

Ефективним є впровадження в практику навчання 

іноземної мови таблиць за типовою змінною 

структурою. Важливе значення має використання 

таблиць-опор, які дають можливість мовцеві розкрити 

послідовно свою думку, почуватися вільно, виявляти 

творчість у висловлюванні. 

Серед ефективних засобів навчання чільне місце слід 

віднести аудіовізуальним засобам – таким як магнітофон, 

платіка, аудіо диски, компакт диски, звукові записи 

життєвих ситуацій, фонетичні засоби висловлювань. 

Розглянуті засоби є зразком культури мовлення, основою 

для сприймання тексту цілісно. Вони є зразком стислого 

передавання матеріалу, сприяють розвитку мовлення і 

мислення, пам’яті, забезпечують вищу якість знань, їх 

системність. Допоміжну роль відіграють також схеми як 

засіб навчання, оскільки вони допомагають зосередитись 

на усвідомленні сутності вміщеного в них матеріалу. 

Безперечним є ефективне використання ілюстрацій, 

які допомагають зануритися в комунікативну ситуацію, 

глибше пізнати умови її перебігу, уявити її особливості, 

і на підставі цього відібрати й проектувати мовні, 

мовленнєві одиниці для продукування власного 

висловлювання. 

Життєві та природні предмети, застосовані в процесі 

навчальної діяльності, допомагають відтворювати 

комунікативні умови мовленнєвого спілкування, дають 

змогу розвивати вміння використовувати їх у життєвих 

ситуаціях.  

Ефективність впровадження в практику навчання 

іноземної мови візуальних засобів залежить від багатьох 

чинників: їхнього змісту, наповнюваності та ін., але 

найбільше від уміння викладача їх застосовувати, 
скеровувати певними ситуативними завданнями діяльність 

студентів на прогнозування мовлення. 

Забезпеченню розвитку потенціальних, творчих 

можливостей і мисленнєвих здібностей студентів сприяє 

використання електронних засобів навчання (комп’ютер, 

Інтернет, мультимедіа). Робота з комп’ютером забезпечує 

індивідуалізацію навчання шляхом використання 

цікавих і швидко змінних форм подання інформації, 
розвитку творчої комунікативної діяльності. Мультимедійні 

технології стимулюють діяльнісну та пізнавальну 

активність студентів. 

Робота в Інтернеті зацікавлює студентів, допомагає 

відшукати і відібрати інформацію, на підставі чого 

висловити свою думку, забезпечує спілкування з комуні 

кантами різного віку, національності, статусу, тобто 

сприяє формуванню особистості фахівця. 

Висновки. У майстерних руках викладача дидактичні 

засоби, які мають акмеологічно-діяльнісне спрямування, 

диференційовані з урахуванням рівнів підготовки 

студентів, раціонально використані на заняттях у процесі 

фронтальної та індивідуальної парної і групової роботи, 

сприятимуть реалізації поставленої мети – формування 

мовної особистості з високим рівнем підготовки, здатної 

до самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення. 
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Постановка проблеми. Війна в Сирії, анексія Криму 

та військові дії на Сході України стали серйозним 

викликом для європейської спільної зовнішньої 

політики, яка змушена реагувати на суттєві загрози у 

сусідніх з ЄС державах. Тому перед Європою стоїть 

складне завдання формування адекватних відповідей на 

існуючи загрози з урахуванням особливостей сучасного 

міжнародного порядку та спільних європейських 

цінностей, які стали запорукою створення Європейського 

Союзу.  

Філософське осмислення категорії «цінність» 

знаходить своє відображення у працях І. Канта, 

А.Тойнбі, О.Шпенглера, Т.Гоббса, К.Маркса, И-Г.Фіхте, 

Г.-В.-Ф. Гегеля, А. Шопенгауера, Ч. Пирса, Е. Гуссерля 

тощо. Базові підходи до вивчення концепту «політичні 

цінності» закладено в працях Г. Алмонда, С. Верби, 

С.Ліпсета, В.Ноймана та ін. Проблемактика зовнішньої 

політики ЄС крізь призму ціннісного підходу знаходить 

відображення у роботах політологів-міжнародників 

Д. Макнайтона, Ст. Кьокеле, Р. Домінгуеза, С. Лукареллі 

та ін. 

Мета статті – на основі аксіологічної парадигми  

визначити роль ціннісного чинника у процесі 

формування та реалізації Спільної зовнішньої політики 

та політики безпеки Європейського Союзу (СЗПБ). 

Виклад основного матеріалу. В аксіології існує 

декілька базових підходів до тлумачення природи та 

сутності цінностей. У межах релятивістського напряму 

(А.Тойнбі, О. Шпенглер) цінності позбавлені загального 

значення та впливають виключено на певну культурно-

історичну сферу. Представники утилітаристського 

підходу (І. Бентам, Дж. Мілль) вважають цінним те, що 

корисно для більшості або для окремої людини. За 

поглядами об’єктивістів цінності мають авторське 

походження, коли автором може бути Бог (ідеалісти) або 

природа (матеріалісти), або культура та історія. У рамках 

суб’єктивізму цінності розглядають як те, що задовольняє 

потреби людей (Ч.Пірс), або те, що піднімає людину над 

буттям (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт). Представники 

феноменологічної концепції (Е. Гуссерль) доводять, що 

цінності конструюються трансцендентальним суб’єктом, 

але вони утворюють самостійну систему, яка набуває 

об’єктивного характеру. Але загалом серед філософів 

немає єдиного підходу до визначення цінностей, що 

зумовлено не тільки розмаїттям концепцій, але й 

складністю самого предмета дослідження.  

Ще складніше виявіть ціннісну природу крізь призму 

політичного – в процесі створення та реалізації політики. 

Засновники соціологічної школи (М. Вебр, Т. Парсонс) 

розглядають цінності як засіб вияву сутнісних 

характеристик соціальних зв’язків та функціонування 

соціальних інститутів, бо соціальна система потребує 

існування загальних категорій, які поділяє більшість 

суспільства. Т. Парсонс визначає цінності як «складові 

частини соціальної системи, … загальновизнані переко-

нання стосовно бажаного типу соціальної системи» [1, 

с.10]. Це доводить, що цінність є певним соціальним 

феноменом, яку поділяє суспільство та людина як 

соціальна істота.  

Політичні цінності представлені ідеями, нормами, 

принципами політичного життя, політичними 

традиціями, символами та політичною поведінкою. Вони 

відображають як мету, так і належний стан речей, що є 

продуктом політичної діяльності [2, с.719]. Політичні 

цінності конституюються у межах політичного простору, 

який за П. Бурдье, складається зі спеціальних полів, де 

розгортається політична боротьба [3, с.218]. Тобто 

аналіз цінностей крізь призму політичного потребує 

врахування кількох факторів – структури політичного 

простору, характеристики ключових політичних акторів, 

особливостей політичної боротьби та політичних реалій 

загалом.  

Специфіка формування засад та принципів реалізації 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки 

полягає в наявності національного та наднаціонального 

вимірів політичного простору, що потребує узгодження 

У статті проаналізовані особливості формування Спільної зовнішньої політики та політики безпеки 

Європейського Союзу з урахуванням аксіологічного підходу в цілому. Визначені певні тренди у формуванні 

спільних цінностей громадян ЄС, серед яких першочерговою є цінність «миру». Проаналізовано вплив 

спільних цінностей європейців на формування зовнішньополітичних орієнтирів Євросоюзу. Зазначено 

підвищення ролі оборонної політики та Спільної зовнішньої політики серед європейців у зв’язку із 

зростанням глобальних та регіональних загроз для громадян ЄС.  

Ключові слова: цінності, політичні цінності, європейці, ЄС, Спільна зовнішня політика та політика 

безпеки. 
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ціннісних аспектів не тільки на рівні національної 

держави, але й на рівні Європейської спільноти.  

Спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС 

формується наприкінці ХХ ст., хоча перші спроби 

інтеграції зовнішньополітичних зусиль в Європи були 

ще в 1950-х роках. Але тільки із утворенням Євросоюзу 

як політичного об’єднання та підписанням у 1992 році. 

Маастрихтського договору Спільна зовнішня політика 

стає його «другою опорою» разом з Європейськими 

спільнотами та співпрацею у сфері правосуддя і 

внутрішніх справ.  

Ціннісний чинник відіграє важливу роль у процесі 

формування Спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки ЄС, бо саме ціннісні засади стали запорукою 

формування політичного союзу європейських держав. 

Так, у преамбулі Договору про ЄС визначені ключові 

цінності Європейських Спільнот, які базуються на 

культурному, релігійному та гуманістичному спадку 

Європи. До них віднесено: непорушність та 

невідчужуваність прав особистості, свобода, демократія, 

рівність та верховенство права [4]. Ці цінності є основою 

для формування політичного курсу ЄС в цілому, а також 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки.  

Головні цілі СЗПБ  зазначені у ст. 21 Договору та 

спрямовані на досягнення високого рівня співпраці з 

іншими міжнародними акторами, щоб «гарантувати свої  

цінності, основоположні інтереси, безпеку, незалежність 

та цілісність Союзу» [4]. Тобто саме захист цінностей, 

які є важливими для Європи, спонукає держави 

Євросоюзу до консолідації їх зовнішньополітичних 

зусиль. Друга причина створення спільної політики 

полягає в тому, що вона спрямована на підтримку та 

зміцнення демократії, верховенства права, прав людини 

та принципів міжнародного права, які для європейців 

також мають аксіологічний вимір  

Згідно зі ст.24 Договору СЗПБ політика охоплює усі 

сфери зовнішньої політики ЄС та відрізняється від 

інших спільних політик, бо, як зазначено вище, є 

самостійною «опорою» Євросоюзу [4]. Тому для 

керування цією спільною політикою, на відміну від 

інших, створена спеціальна посада Верховного 

представника Союзу з питань закордонних справ і 

політики безпеки, який разом із Президентом 

Європейської Ради, Головами Єврокомісії та 

Європарламенту належіть до керівництва ЄС.  

Спільна зовнішня політика та політика безпеки 

формується на двох рівнях – наднаціональному та 

національному. Саме тому будь-яке зовнішньополітичне 

рішення Союзу потребує узгодження на рівні глав 

держав або урядів (у межах Європейської Ради), а також 

на рівні національних урядів у вигляді одностайного 

рішення їх представників у Раді ЄС (Раді Міністрів) з 

питань зовнішньої політики.  

Політичний простір формування та здійснення СЗПБ 

має дуже складну структуру, де перетинаються 

різноманітні інтереси – наднаціональні, національних 

держав, партійні, ідеологічні тощо. Тому формування 

спільного зовнішньополітичного курсу ЄС стикається з 

масою проблем у процесі узгодження дій національних 

держав на світовій арені.   

Відстежити кореляцію між Спільною зовнішньою 

політикою та ціннісними орієнтирами сучасних 

європейців досить важко, але певні тренди цього 

взаємозв’язку можна визначити за допомогою досліджень 

«Євробарометра», у межах яких здійснюється 

соціологічні вимірювання європейських настроїв за 

різними напрямками.  

Ціннісні орієнтири в ЄС було визначено за 

допомогою досліджень «Євробарометр 69» в 2006 та 

2008 рр., коли у складі ЄС було ще 27 країн (без 

Хорватії). По-перше, слід зазначити, що під час цих двох 

досліджень виявлено тенденцію до збільшення кількості 

тих європейців, які вважають, що держави-члени ЄС 

мають багато спільних цінностей. Так, у 2006 році 48% 

респондентів відстоювали позицію щодо гомогенної 

ціннісної структури ЄС, а в 2008 році їхня кількість 

зросла до 54%. Чисельність противників наявності 

спільних цінностей для усіх держав ЄС поступово 

знижується – з 48% у 2006 році до 41% – в 2008 р. [5]. 

Найбільше тих, хто переконані, в гомогенізованій 

ціннісній структурі ЄС серед мешканців  Словаччині 

(71%), Чехії та Кіпру (68%) а також Словенії (66%). 

Тобто саме в країнах, які приєднались до ЄС в 2004 р. 

Цікаво, що респонденти у країнах-кандидатах також 

вважають, що країни ЄС близькі за цінностями – більше 

60% опитаних в Македонії та Туреччини розділяють цю 

думку. Серед країн-засновників ЄС приблизно половина 

опитаних погодилась з наявністю спільних цінностей: в 

Італії – 58%, Люксембурзі – 54%, Нідерландах та 

Німеччині – по 52%, Франції – 48% [5].  

По-друге, слід зазначити, що за даними опитувань 

2006 та 2008 рр., найбільше прихильників ідеї про те, що 

держави ЄС близькі за цінностями, зафіксовано серед 

молоді (віком від 15 до 24) – 62% респондентів 

дотримується цієї думки. Серед людей старшого віку 

(від 55 років) з цю тезу підтримає лише 46% [5].  

Досить серйозна проблема для дослідника – це 

визначення тих цінностей, які сучасні європейці 

вважають головними. За даними опитування 

«Євробарометру» у 2008 році європейці визначили три 

головних спільних для ЄС цінності: 1) «мир» (45%); 

2) «права людини» (42%) та 3) «повага до людського 

життя» (41%). Що стосується «демократії», то як 

ціннісна категорія вона опинилася на четвертій позиції 

(27%) [5].  

Оскільки більшість мешканців ЄС вважає, що 

держави-члени близькі за цінностями, що певним чином 

впливає на формування та втілення їхньої політики, то 

саме визначення ключових цінностей обумовлює 

специфіку конституювання спільних політик ЄС загалом, 

та, зокрема, Спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки. 

Якщо подивитися на розподіл головних цінностей за 

країнами, то «мир» є найважливішою категорію для 

більшості країн – мешканці 15 держав – членів ЄС 

поставили саме його на перше місце. Серед цих держав є 

як засновники ЄС (Люксембург, Нідерланди, Німеччина 

та Франція), а також країни, які приєдналися до ЄС у 

рамках масштабного розширення 2004 р. – Естонія, 

Мальта. Словаччина, Угорщина, Чехія). «Права людини» 

як найважливішу цінність розглядають в 9 країнах ЄС, 



   
151  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

серед яких Болгарія, Кіпр, Латвія, Литва, Польща, 

Румунія тощо). Цікаво, що у Люксембурзі категорії 

«миру» та «прав людини» мають однаково значення для 

респондентів [5].  

Отже бачимо, що для більшості європейців категорія 

«мир» є головною цінністю, що впливає на формування 

політичних потреб та інтересів особи і спільноти, а, 

відповідно, й на засади формування спільної зовнішньої 

політики ЄС. Хоча більшість європейців вже не пам’ятає 

жахів Другої світової війни та знає про неї з книг та 

кінофільмів, але це не знижує значення цінності мирного 

життя, яке є умовою подальшого розвитку європейських 

країн. Європейці прагнуть миру, тому як національні, 

так і наднаціональні політичні сили у процесі створення 

зовнішньої політики вимушені виходити саме з цього. 

Це обумовлює саме мирні ініціативи ЄС щодо закінчення 

війни на Сході України та постійне нагадування про 

виконання Мінських угод, які на думку європейців є 

запорукою вирішення конфлікту на Донбасі.  

«Коли ми закликаємо до повного виконання 

Мінських угод, ми знову підтверджуємо очікування, що 

зіткнення припиняться, і ефективно почнеться процес 
мирного врегулювання», – зазначає Верховний представник 

ЄС з питань зовнішньої та без пекової політики 

Федеріка Могеріні [6].  

Спільні цінності ЄС знаходять своє відображення і в 

Глобальній зовнішньополітичній стратегії ЄС «Спільне 

бачення, спільний підхід: сильна Європа», представленої 

в 2016 році. Ця стратегія орієнтована на використання 

спільних інтересів та цінностей європейських країн 

задля створення «сильної Європи», яка зможе 

підтримувати мир та безпеку в регіоні та в усьому світі. 

Вірність спільним цінностям, на думку авторів 

Стратегії, знаходиться в площині права, етики та 

ідентичності [7]. 

Сприяння миру та забезпечення безпеки «своїх 

громадян і регіону» – головне завдання спільної 

зовнішньої політики ЄС, згідно з Глобальною стратегією 

[78]. Тобто зовнішньополітичні пріоритети, зазначені 

політиками ЄС, цілком співпадають з очікуваннями 

європейців, які ставлять цінність «мир» вище інших.  

Визнаючи взаємозалежність ЄС та РФ, Брюссель 

наголошує, що готовий до подальшої взаємодії з Росією 

задля обговорення розбіжностей та співпраці у 

випадках, коли їхні інтереси збігаються. З іншого боку, 

ЄС наголошує, що не визнає порушень міжнародного 

права з боку Москви (анексії Криму, агресії проти 

України) та залишає за собою право на формування 

відносин зі «східними сусідами», яких Москва вважає 

зоною свого впливу, на свій розсуд [78]. 

Згідно з Р. Інглхартом, фактор безпеки змінює 

систему цінностей [8, c.24-27]. Наприклад, в умовах 

негарантованої безпеки у політичний сфері виникає 

потреба у сильних лідерах та посиленні порядку, 

підвищується рівень ксенофобії та фундаменталізму. Усі 

ці ознаки доки не мають вирішального значення для ЄС, 

але зростання впливу націоналістичних партій вже є 

певним негативним симптомом.  

На тлі анексії Криму та війни Росії на українському 

Донбасі європейці все більше уваги приділяють саме 

спільній зовнішній політиці. За даними дослідження, 

проведеного у травні 2015 р., серед спільних політик 

мешканці ЄС на перше місце поставили політику у сфері 

безпеки і оборони, яка є невід’ємною частиною Спільної 

зовнішньої та безпекової політики. Такої думки 

дотримується 74% респондентів. Серед тих, хто зазначає 

цю політику першочерговою абсолютна більшість 

громадян Литві (89%), Латвії (86%), Польщі та Румунії 

(по 82%). Це свідчить саме про зростання загрози з боку 

Росії для країн Східної Європи. Менш за все спільну 

оборонну політику підтримають в Великій Британії 

(29%), що збігається з її обмеженою політикою ще до 

Brexit, та Греції (27%), яка має особливе ставлення до 

Росії [9].  

Аналогічним чином розподілилися думки європейців 

стосовно Спільної зовнішньої та безпекової політики, 

яка в середньому в ЄС набрала 66% голосів 

респондентів (четверта сходинка після спільної 

оборонної політики, спільної міграційної та спільної 

енергетичної політик). Найбільший рівень підтримки 

спільної зовнішньої політики також в державах Східної 

та Південно-Східної Європи: 80% в Литві, 78% в 

Румунії, 75% в Польщі, 74% в Хорватії, 73% в Болгарії, 

72% в Естонії, а також 78% в Німеччині [9].    

До того ж у 2015 р. більше половини європейців 

підтримали ідею створення європейської армії – 55% 

опитаних, що на 9% перевищує минулий показник січня 

2014 р. Серед країн, де рівень підтримки спільної армії 

сягає майже двох третин населення знов таки Польща, 

Литва, Румунія, Хорватія, а також Нідерланди та 

Бельгія.  

Висновки. Таким чином, політичні цінності 

поєднують в собі багатий спектр ідей, норм, стереотипів, 

явищ та процесів, які задовольняють певні соціальні 

потреби людини та виступають своєрідним фільтром, 

крізь який людина дивиться на політичні процеси, а 

також намагається їх реалізувати за допомогою 

політичного вибору та політичної діяльності.  

За даними європейських досліджень, більшість 

європейців вважає, що країни Європи досить гомогенні 

по відношенню до спільних цінностей, серед яких 

найважливішими є «мир», «права людини» та «повага до 

людського життя». Це зумовлює превалювання мирних 

ініціатив у зовнішній політиці ЄС, у тому числі й 

стосовно України.  

Незважаючи на анексію Криму та російську агресію 

на сході України, ЄС готовий до подальшої взаємодії з 

Російською Федерацією, враховуючи ступень 

взаємозалежності двох акторів, а також необхідність 

припинення бойових дій на Донбасі.  

Російська агресія на сході України призвела до 

підвищення значення політики безпеки та обороні, та 

підвищила серед європейців рейтинг Спільної 

зовнішньої політики. Це вказує на зростання побоювань 

щодо можливого військового конфлікту та потребує 

формування адекватної загрозам зовнішньої політики 

ЄС.  
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Постановка проблеми. Сучасне релігійне та 

світське життя характеризується виникненням новітніх 

форм взаємодії. Якщо до кінця першої половини XX-го 

століття активно прогресував процес секуляризації, то 

кінець XX-го століття початок XXI-го ознаменувалися 

спробами сакралізації світу. Використовуючи термін 

М.Вебера, можна стверджувати, що процес 

«розчаклування світу» призвів до доволі цікавих 

наслідків. Зокрема, світ втратив традиційні локальні 

релігійні цінності, та все ще не створив постульовану 

Габермарсом макроетику. 

Огляд літератури. В той час коли релігійні цінності, 

що століттями уособлювала релігія занепадають, перед 

церквою постає завдання повернути авторитет власним 

цінностям, а, отже, реабілітувати й себе. Релігійні 

деномінації, розуміючи сучасну, згубну для себе 

ситуацію, прагнуть сакралізувати секуляризований світ. 

Попередні дослідження процесів секуляризації та 

сакралізації провадились у різноманітних аспектах: 

політичному, історичному, соціологічному та інших. На 

особливу увагу заслуговує доробок М.Вебера, який в 

праці «Протестантська етика й дух капіталізму» 

торкається проблеми секуляризації та де міфологізації [1]. 

Успіх людини в господарській діяльності, визнається 

ознакою божественної обраності. Таким чином, 

повсякденна праця та весь світ постають сакральними.  

Мета даної статті – дослідити процес сакралізації 

світу завдяки використанню міфу про героя 

трансформованого в сучасному католицизмі. Отже, 

завданням дослідження є з’ясування механізму 

сакралізації секулярних чеснот, цінностей та суб’єктів 

соціальних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Заслуговує на детальну 

увагу ситуація в католицизмі у другій половині XX-го 

століття. Церква опинилася в оточенні секуляризованого 

світу. Гострі соціальні проблеми, які тероризували 

суспільство, безпосередньо торкнулися католицизму. 

Якщо слов’янська філософія наполягала на недопущенні 

пекла на землі, то католицизм постулював створення 

справедливого суспільного ладу на землі [7, с.182]. 

Власне, необхідно визнати, що поштовхом до 

обґрунтування справедливих соціальних відносин 

шляхом сакралізації чесноти працелюбства, став 

бурхливий розвиток секулярного тлумачення даної 

проблематики. На початку 80-х років було обрано, 

судячи з енцикліки «Працею своєю», шлях відповідно до 

якого необхідно сакралізувати працю, людину праці та 

похідні взаємовідносини. Розглядаються такі проблеми 

як відчуження людини праці, гуманістичне тлумачення 

праці, відносини між працею та капіталом, соціальний 

захист працівників. 

Проте, незважаючи на сучасне тлумачення 

соціальних відносин, структура подачі ідей є саме 

міфологічною. Викладення соціальних та етичних 

міфологем починається з їх походження. Праця 

оголошується гуманістичною цінністю, яка бере своє 

походження від створення світу та містить своє 

обґрунтування в біблійних текстах. В даному разі 

відтворюється головний принцип міфологічного 

структурування інформації: викладення процесу 

походження речі означає пояснення її властивостей та 

владу над нею [6, с.23].  

Доцільним буде аналіз енцикліки, виходячи з її 

власної структури розгортання змісту, оскільки саме 

таким чином схоплюється логіка, якою користувався 

творець документу. Зокрема, вступ містить посилання на 

давню історію уваги церкви до проблеми праці; 

робиться посилання на енцикліку «Rerum novarum» та 

інші положення керівних органів церкви. Цим 

освячується нинішнє звернення до соціальних проблем. 

В ці ж частині містяться всі соціальні та етичні 

міфологеми енцикліки, що отримують подальше 

розгортання в наступних розділах: праця – є сутнісною 

характеристикою людини, що виділяє її з поміж інших 

створінь [7, с.110]; праця стимулює розвиток особистості, 

тим самим стає джерелом прогресу людини та 

людства [7, с.113]; справедливе вирішення проблеми 

праці – це спосіб встановлення соціальної справедливості. 

Після окреслення етичних та соціальних міфологем, що 

є актуальними для сучасної секуляризованої людини, 

відбувається спроба їх сакралізувати. Сакралізація 

розпочинається з викладення походження вище окреслених 

істин. Здійснюється трансформація міфологем в істини, 

використовуючи міфологічний спосіб сприйняття світу.  

Мета статті – дослідити процес сакралізації світу в контексті використання міфу про героя сучасним 

католицизмом. Сакралізація сучасного світу в католицизмі (енцикліка “Laborem Exercens”) здійснюється 

шляхом часткової деміфологізаціїї Ісуса Христа. Таким чином, увага акцентується на буденному, 

людському аспекті буття Спасителя, а метафізична місія маніфестується через аналогію до людської 

праці. Сакралізація сучасного світу в католицизмі здійснюється посиланням на походження, прадавність, 

суміжність зі священним. Домінантне смислове навантаження покладається на міф про героя, що 

конституює актуальну сакральність для суб’єктивності людини.  

Ключові слова: сакралізація, де міфологізація, міф про героя, праця, католицизм. 
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Симптоматичним є те, що сакралізація підсилюється 

як посиланням на священну історію, так і посиланням на 

суто наукову інтерпретацію фактів.  

Процес освоєння життєвого простору посередництвом 

праці визнається універсальним та позатемпоральним. 

Він охоплює всіх людей, всі покоління, кожний етап 

економічного та культурного розвитку, і разом з тим 

ціллю праці є, насамперед, людина. Власне, освячення 

праці, через посилання на біблійний наказ освоювати 

землю, стає домінантним, центральним та вихідним для 

подальшого розгортання десекуляризації постульованих 

вище міфологем. «Людина володіє землею в процесі 

праці – ось вихідне положення всієї енцикліки» [7, с.119). 

Отже, перша глава першого розділу досліджує генезу 

чесноти праці і тим самим обґрунтовує цю чесноту. 

Спрацьовує універсальний спосіб побудови міфів, 

відповідно до якого походження об’єкту визначає його 

властивості та маніфестує сакральність. В даному разі 

праця походить від волі Творця, що була проголошена в 

імперативі: «наповнюйте землю, володійте нею» [7, 

с.118]. Освячена Божим словом праця є універсальним 

способом буття людини та спільноти.  

Надалі сакралізована праця наповнюється змістом, 

що теж прилучається до священного внаслідок 

причетності до такої чесноти як праця. Надалі, виклад 

позбавлений посилання на священні тексти з метою 

освячення праці, по тій причині, що освячення вже 

відбулося на перших сторінках. Натомість, вступає в дію 

інший механізм – міф про героя.  

Сутністю даної групи міфів є встановлення нових 

моральних приписів та стандартів життєдіяльності 

людини шляхом санкціонування їх видатною особою, 

яка здійснює це як словом так і особистою діяльністю. В 

християнстві таким героєм є Ісус Христос. І вже 

суб’єктивне значення праці, яке полягає в цінності будь-

якої праці, що сприяє розвитку людини та ціллю якої є 

людина, сакралізується за допомогою посилання на 

героя. Постулюється теза відповідно до якої основою 

визначення цінності праці є не вид виконуваної функції, 

а той факт, що той, хто її виконує є особистістю. 

Наприклад, цінність столярства як людської діяльності 

може бути вища за будівництво чи оформлення паперів, 

якщо столяр є моральнісно досконалішою особистістю 

за будівельника чи писаря. Зокрема, посилання на 

робітничий характер діяльності Христа не принижує 

його, а облагороджує дану професію (столярство). 

Сакралізувавши основну етичну міфологему 

відповідно до якої людина є не засобом, а є ціллю праці, 

логіка викладу розгортається у напрямку конкретизації 

даної міфологеми. Отже, надалі постулюються наступні 

істини: надмірна експлуатація людської праці 

призводить до деградації людини як суб’єкта праці; 

організована солідарність людей праці є справедливою 

відповіддю на експлуатацію. Церква завжди стояла на 

цих позиціях та є «Церквою бідних»; праця основа 

побудови сім’ї; праця має пріоритет над капіталом; 

право особистої власності знаходиться у відношенні 

підкорення щодо всезагальних потреб, суспільного 

блага; права людини праці: соціальний та правовий 

захист з боку держави, забезпечення зайнятості, 

залежність оплати від сімейних, особистих та інших 

чинників, забезпечення здоров’я працівника на 

робочому місці та поза ним, профспілки та страйк, як 

справедливі засоби відстоювання інтересів, подолання 

дискримінації щодо інвалідів та емігрантів. 

Отже, в даному разі відбувається світська сакралізація 

праці церквою. Релігія не підлаштовує під свої догмати 

соціальні реалії, а гармонізує своє вчення з цими 

реаліями. Здійснено революційний переворот у 

тлумаченні наслідків гріхопадіння: відтепер тяжка праця 

– це не негативна цінність та покарання, а чеснота, що є 

сутнісною характеристикою людини. Таким чином, 

сакралізація праці досягається частковою секуляризацією 

вчення церкви. 

Перші два розділи представляють працю як сутність, 

що є необхідною складовою людини та людства, 

спрямовуючою до прогресивного розвитку як 

особистості так і суспільно-економічних формацій.  

Логіка викладу процесу сакралізації в енцикліці 

«Працею своєю» розгорається наступним чином: у 

першому розділі праця сакралізується посиланням на 

наказ Бога володарювати на землі, другий та третій 

розділи конкретизують етичні та соціальні міфологеми в 

галузі праці. Таким чином, церква постає інститутом на 

кшталт профспілки, яка захищає законні та справедливі 

права трудящих. Але церква – це, насамперед, духовне 

утворення, що турбується про душі та їх буття в іншому 

вимірі існування, ніж земне. Тому в останньому розділі 

під назвою «Елементи духовності праці» провадиться 

думка згідно з якою праця, що здійснюється людиною, є 

шляхом, який веде до спасіння.  

Людське життя постає наслідуванням божественної 

діяльності, яка іменується працею. Водночас божественна 

діяльність спускається з трансцендентного неба на 

буденну землю. Відбувається часткова деміфологізація 

Бога-Творця: божество втомлюється від праці. Та й 

праця в контексті творення світу постає не унікальною, 

чудесною, незбагненною діяльністю, а діяльністю 

дотичною до світського. Звісно, в енцикліці 

переслідується мета сакралізувати буденну працю через 

прилучення до сакральності божества, проте досягається 

цей результат гармонізацією статусу людської та 

божественної діяльності.  

Таким чином, людська буденна праця постає 

аналогом божественної праці, яка визнається взірцем. 

Наступним етапом завершення сакралізації праці постає 

посилання на Ісуса Христа. Промовистою є назва однієї 

з останніх глав: «Христос – людина праці». Христос 

виявляється таким, що в земній діяльності постійно 

стикався з феноменом повсякденної праці та 

наголошував на її суттєвості для людини.  

Детальна увага приділяється не постаті Спасителя, а 

його діяльності в контексті прилучення до праці. Власне 

життя героя пов’язується з постійною трудовою 

діяльністю, чи то власною, чи чужою. Наприклад, текст 

енцикліки містить детальний список професій, які 

згадуються Христом. Промовляння героєм назви видів 

трудової діяльності робить її сакральною. Оскільки світ 

постає комбінацією цих видів, то, водночас, освячується 

весь людський життєвий світ. Праця постає вплетеною в 

життя не лише Христа, а й апостолів. Наводяться слова 

Павла, про необхідність праці для благого життя та 
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загострюється увага на його робітничій професії. Однак, 

слід зазначити що праця сакралізується не причетністю 

апостолів до неї, а причетністю саме до Спасителя. 

На завершення енцикліка досліджує духовну сутність 

праці. Тут процес сакралізації набуває завершеності. Якщо 

раніше бралися до уваги класичні взірці міфологізації, 

наприклад звернення до давності, походження, 

авторитету, аналогії вчинків, то в даному разі наголос 

робиться на прилученні до суб’єктивності героя.  

Христос тлумачиться у метафізичному аспекті, як 

спаситель людини та людства, а його діяльність є 

процесуальним засобом спасіння. Таким чином, 

діяльність героя є сакральною за своєю суттю та метою. 

Робиться усталена для християнських деномінацій 

акцентація на стражданнях Христа.  

Таким чином, трудова діяльність людини 

уподібнюється сутнісній діяльності Христа. Тому, тяжка 

людська праця є хрестом, що людина несе через все своє 

життя подібно до Спасителя. Ця діяльність субстанційно 

поєднуючись з труднощами, наближає людину до 

розуміння Ісуса Христа та його сутності. Отже, робиться 

стрибок з буденної дійсності життєвого світу до 

метафізичної реальності, що й завершує сакралізацію 

чесноти праці, а, отже, й сучасного світу. 

Висновки. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що 

сакралізація сучасного світу в католицизмі, конкретно в 

енцикліці «Працею своєю», здійснюється посиланням на 

походження, прадавність, суміжність зі священним. 

Проте, домінантне смислове навантаження покладається 

на міф про героя, що конституює актуальну сакральність 

для суб’єктивності людини. Саме вжитість віруючого в 

специфічну ситуацію героя та його екзистенцію 

забезпечує безпосереднє сприйняття обґрунтування 

сакральної сутності сучасного світу. 

Даний ракурс дослідження проблеми висвічує нові 

перспективи подальшого дослідження. Це, зокрема, 

стосується процесу сакралізації в умовах сучасного 

світу. Зважаючи на те, що новітні релігійні течії, 

зазвичай, засновані на міфах про героя, актуальним є 

дослідження саме цієї групи міфів в процесі 

трансформації релігійних деномінацій, що відбувається 

під тиском специфіки сучасного секуляризованого світу.  

Висвітлення даного процесу надасть змогу 

прогнозувати подальші трансформації вчення та 

діяльності релігійних об’єднань. Адже, саме процеси 

сакралізації та міфологізації, що здійснюються 

релігійними об’єднаннями, є лакмусовим папірцем, який 

сигналізує про подальші інтенції розвитку певної 

деномінації. 
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SOCIO-POLITICAL INTERPRETATION OF CONCEPT OF LABOR IN CATHOLICISM 

The purpose of the article – to study the process of sacralization of the world in modern Catholicism that uses the myth of 

the hero. Sacralization of the modern world in Catholicism (encyclical "Laborem Exercens") carried out through partial 

demythologizing of Jesus Christ. Thus, the emphasis is on the mundane, the human aspect of being the Savior. Metaphysical 

mission is manifested through an analogy with human labor. The sacralization of the modern world in Catholicism is carried 

out by reference to origin, ancientness, adjacency to the sacred. The dominant semantic load relies on the myth of the hero, 

which constitutes an actual sacrament for human subjectivity. 

Key words: sacralization, demythologize, the myth of the hero, labor, Catholicism. 
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Постановка проблеми. Становлення політичної та 

правової культури в Україні необхідно розглядати як 

невід’ємну частину комплексної трансформації 

українського суспільства, обов’язкову умову 

функціонування демократичного політичного режиму. 

Тому однією з актуальних проблем розвитку 

вітчизняного суспільства є невідповідність де-факто 

існуючих ознак політичної та правової культури їх 

сутнісним характеристикам, що є базовими для 

утвердження демократії. Водночас, очевидним є 

взаємозв’язок політики і права, адже саме держава 

встановлює чи санкціонує загальнообов’язкові правила і 

норми, порушення яких тягне за собою застосування 

державного примусу, а політика постає тим засобом, що 

втілює в життя відповідні нормативно-правові приписи.  

Мета роботи. Виходячи з цього, метою 

пропонованої статті є спроба дослідити проблеми 

розвитку  політичної та правової культури в Україні та 

окреслити умови їх ефективного формування, зважаючи 

на вітчизняні особливості політико-правової дійсності.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження окремих 

аспектів політичної та правової культури знаходимо в 

працях С.Алєксєєва, Л.Герасіної, О.Данильян, О.Бабкіної, 

М. Панова, С. Сливки та ін. Загалом тлумачення терміну 

«культура» несе відбиток тієї сфери, де виникає той чи 

інший соціокультурний феномен і зумовлює її поділ на 

окремі види: економічну, соціальну, політичну, правову. 

Культура поняття динамічне, що дає можливість 

відслідковувати певні етапи її розвитку. Однак 

фундамент державотворчих процесів найоптимальніше 

відображає саме політична і правова культура.  

Зокрема, С. Алєксєєв вважає правову культуру 

«юридичним багатством суспільства», основу якого 

складають початкові форми природного права (правила, 

традиції, звичаї), що внаслідок багаторазового 

повторення і застосування в практичному житті 

набували форми й змісту добровільних та/чи 

обов’язкових правил поведінки [1, с.665]. М. Панов 

доводить, що правова культура є основою відтворення в 

суспільстві правового досвіду, розвитку інтелектуального 

та духовного потенціалу народу. Центральними для неї є 

найважливіші ціннісні компоненти правової реальності в 

процесі її розвитку. За своїм змістом поняття «правова 

культура» включає в себе: право, правосвідомість, 

правотворчість, правовідносини та правозастосування [2, 

с.665]. 

Водночас, Л. Герасіна та О. Данильян вважають 

політичну культуру системою позитивних проявів 

правової дійсності, що концентрує в собі досягнення 

юридичної науки і практики. Вона виступає 

внутрішньою духовною стороною правової системи і 

пронизує правосвідомість, правовідносини, законність і 

правопорядок, правотворчу, правозастосовну та інші 

види правової діяльності [3, с.11]. 

Крім цього, політична культура, як сукупність 

соціально-психологічних настанов, цінностей, поведінки 

окремих верств чи громадян, безпосередньо стосується 

специфічно політичних орієнтацій, ставлення до 

політичної системи та її окремих компонентів і 

ставлення до ролі одиниці в системі [4, с.235]. Іншими 

словами, політична культура постає як своєрідний 

інструмент, що дозволяє проаналізувати характер і 

ступінь розвитку політичної системи. 

Тому, ми вважаємо, основу демократичної 

політичної і правової культури становлять демократичні 

цінності та процедури, що відображають певний рівень 

політико-правових знань, інформаційні суспільні 

компетенції, обізнаність щодо політичних процесів і 

явищ та вміння аналізувати та встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між ними, критично мислити, 

знайомлячись із програмами політичних сил і діячів, 

здатність розпізнавати і протидіяти способам 

маніпулятивного впливу на індивідуальну чи суспільну 

свідомість, охоплювати різні рівні знань про політику, 

дотримуватись вимог законодавства, а також діяти 

правомірно. Основними засадами демократичної 

політичної і правової культури є конституційний 

принцип визнання людини найвищою соціальною 

цінністю, принцип взаємовідповідальності особи і 

держави з акцентуванням на двохсторонності такого 

процесу, а не традиційним підходом до особи лише як 

носія обов’язків перед державою.  

У статті проаналізовано проблеми розвитку політичної і правової культури в Україні. Наголошується 

на важливості формування демократичної політико-правової культури як показника соціального поступу і 

складової загальнолюдських цінностей. Зосереджено увагу на деформації політичної і правової свідомості, 

що призводить до політичної і правової дезорієнтації, втрати світоглядних орієнтирів та розмиває 

картину цінностей. Задля попередження виникнення негативних соціальних наслідків, необхідно визначити 

пріоритетні напрямки, що забезпечили б зростання рівня політико-правової культури. 

Ключові слова: політична культура, правова культура, політична свідомість, правосвідомість, 

деформація правосвідомості, права людини. 
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Ряд дослідників вважають політику засобом і формою 

регулювання суспільних відносин, що зумовлює 

державницьку організацію та певну історичну форму 

права на початковому етапі розвитку. Звідси випливає, що 

право є первинним щодо політичної форми соціального 

управління. У співвідношенні «політика – право» 

політика визначає історичну форму права і, разом з тим, 

визначається його нормативною природою [5, с.7]. 

Оскільки правова культура є втіленням рівня 

правосвідомості, цінності правових інституцій і реалізації 

юридичних процедур, то вона відображає ціннісне 

ставлення суспільства до права та суспільні досягнення 

в правовій галузі. Проявляючи таким чином своє 

соціальне призначення, правова культура постає як 

своєрідний показник соціального поступу та складова 

загальнолюдських цінностей. 

Водночас, правова культура є специфічним способом 

спілкування і співпраці суб’єктів політичного і правового 

життя суспільства, вираженого в різних формах 

правомірної поведінки і мислення (свідомості), 

заснованого на вільному виборі гарантованих законами 

правових засобів досягнення накресленої мети [1, с.8-14]. 

Отже, правову культуру необхідно розглядати як складне 

і комплексне явище, що характеризується різними типами 

соціальних зв’язків. Складність цього явища зумовлена не 

лише включенням до правової культури правосвідомості, 

а насамперед  правозастосовного та правореалізаційного 

процесів, метою яких є забезпечення й дотримання 

правопорядку й законності, охорона і захист прав, свобод 

і законних інтересів людини і громадянина. Тому 

розуміння правової культури в контексті знання законів і 

правових норм є надто спрощеним, хоча таке знання 

постає як обов’язкова її умова. 

Існує тісний зв’язок правової культури із 

політичною, адже нормативність правової культури 

постає крізь призму соціальних інтересів. Зокрема, 

йдеться про способи, форми передачі історичного та 

соціального досвіду, правосвідомість і політичну 

свідомість, ціннісні установки і орієнтації, діяльність 

політико-правових інституцій, правову і політичну 

ідеологію. Характеризуючи політичну культуру, до 

уваги також приймають рівень оволодіння політичними 

знаннями й соціальним досвідом, рівень розвитку  

політичної свідомості, а також політичну діяльність та 

поведінку. 

Виходячи з того, що політика і право – це 

взаємодіючі підсистеми соціально-політичної організації 

суспільства, взаємозв’язок правової і політичної 

культури відповідно обумовлений їх впливом на спосіб 

життя індивідів, що відображається у процесі їх 

практичної діяльності. Відтак правова культура 

передбачає практичне освоєння права, що втілюється у 

діяльності суб’єктів політичного процесу. 

Таким чином, формування демократичної політико-

правової культури ставить на порядок денний 

необхідність з’ясування сутності політики як засобу 

впливу на право та зворотного впливу права на політику. 

Традиційно політика розглядається як боротьба за 

завоювання й утримання влади [6, с.646]. Доречним є 

зауваження Г. Матвеєвої, що дисбаланс у розумінні 

політики як боротьби і політики як пошуку компромісу 

на користь першої призводить до реалізації політичних 

цілей і задач неправовими засобами [7, с.196]. Тому 

доволі важливими з огляду на вищеозначене є 

міждисциплінарні дослідження взаємозв’язку і 

взаємовпливу політичної і правової культури. 

Незважаючи на те, що фундаментальною цінністю права є 

справедлвість, а сутнісною характеристикою політики – 

привласнення і утримання влади, формою виразу 

політики виступає право. Цілком закономірно, що владні 

повноваження будуть зосереджені в руках кількісно 

незначної частини суспільства, проте їх розпорядчі 

приписи стосуватимуться домінуючої частини 

суспільства. Крім того, право як соціальне явище, 

виконуючи регулятивну і охоронну функції, встановлює 

правила поведінки загальнообов’язкового характеру, яких 

повинні дотримуватися суб’єкти політичних відносин.  

Таким чином, суб’єкти політичних відносин, будучи 

носіями політичної культури, реалізовують правові 

цінності, ідеали та знання, характеризуються певним 

рівнем правосвідомості. Тобто їх діяльнісну сферу 

складають компоненти правової культури. Так через 

формування певного типу політико-правової культури 

проявляється цілісність політико-правової дійсності. 

Відповідно зміни в правовій сфері впливають на 

політичні переконання, що знаходять свій вияв у процесі 

прийняття політичних рішень.   

Значною мірою політична культура визначається 

рівнем правосвідомості суб’єктів політики і відображає їх 

ставлення до чинного законодавства. Рівень і якісний 

ступінь правової свідомості є безпосереднім показником, 

що впливає на характер поведінки суб’єктів політичних 

відносин. Їх поведінка може бути правомірною, що 

зовнішньо проявляється в дотриманні та виконанні вимог 

правових норм, або ж неправомірною, суб’єктивна та 

об’єктивна сторони якої характеризуються суспільною 

шкідливістю чи суспільною небезпекою.  

На сучасному етапі правова і політична свідомість 
українського суспільства характеризується деформованістю, 

суперечливістю і неузгодженістю. Такий стан речей 

пов’язаний із трансформаційними процесами, що 

охопили найважливіші сфери суспільного життя. 

Водночас, ситуація ускладнюється затяжним характером 

і довготривалістю перехідного періоду. На цьому фоні 

цілком закономірним явищем є руйнація усталеної 

картини цінностей правового і політичного змісту та 

дезорієнтація вибору світоглядних орієнтирів. Крім того, 

суперечливість та неоднозначність процесів суспільної 

трансформації посилює стан протиріччя політичної і 

правової свідомості, адже характер таких процесів 

далекий від лінійного.  

Амбівалентність політичної і право-свідомості 

відслідковуються в результатх соціологічних досліджень, 

що, з однієї сторонни, вказують на високий рівень 

підтримки українцями цінностей прав людини. 

Спільними цінностями для усіх регіонів України 

виявились свобода, безпека і справедливість. Проте з 

іншої сторони, при виборі  пріоритетності достатку чи 

свободи думки респондентів розподілились наступним 

чином. Близько третини опитаних готові поступитися 

частиною прав та свобод заради добробуту. Ще близько 

третини терпітимуть матеріальні труднощі, але не 
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поступатимуться своїми правами. Інша третина не 

визначилась із відповіддю. У регіональному розрізі 

можна спостерігати наступну картину. Найбільша 

частина готових обміняти права та свободи – це 

мешканці Західного регіону (48,5%), найменша – 

Центрального (15,6%). Частіше за інших готові терпіти 

матеріальні труднощі заради збереження громадянських 

прав мешканці Донбасу (54,8%) та Східного регіону 

(42,4%). Такі результати соціологічних опитувань 

свідчать про зміни правосвідомості українського 

суспільства. Усвідомлення цінностей прав людини та її 

свобод приходить через відчуття на власному досвіді 

порушень прав людини [8]. 

Фактор економічної нестабільності та нові 

економічні реалії також впливають на політичну і 

правову свідомість. Так, за даними соціологічних 

досліджень, чи не найбільше наші співвітчизники готові 

безумовно обмежувати права олігархів (20%), а також 

обмежувати їх за певних обставин (32%) [8]. Це можна 

пояснити безпрецедентно різкою поляризацією доходів 

українців, наслідком якої є деформація свідомості. Крім 

того, ще однією проблемою, що нашаровується на 

існуючий стан речей, є відсутність сформованого 

середнього класу в Україні, як соціальної основи 

громадянського суспільства та станового хребта 

демократії. Водночас, слід пам’ятати про взаємозв’язок 

між розвитком економіки, правами людини і 

демократією.   

Характерним для українського соціуму є вже 

традиційно низький рівень довіри до вітчизняної судової 

системи і правоохоронних органів загалом. Наші 

співвітчизники найефективнішими способами захисту 

своїх прав вважають звернення до ЗМІ, Європейського 

суду з прав людини, родичів та впливових знайомих. До 

суду та поліції звернулися б відповідно 16% та 14% 

українців, а досить значна частина опитаних взагалі 

сумнівається в наявності ефективного способу захисту 

прав (19%). Така деформація правосвідомості 

пояснюється розбіжностями задекларованих цілей і 

завдань правоохоронної системи з реальною діяльністю 

цих структур, що супроводжується порушенням прав, 

свобод та законних інтересів людини і громадянина. 

Крім цього, правосвідомість може зазнавати деформації 

внаслідок правового нігілізму як негативного ставлення 

до права, закону і правової організаціїї суспільства 

вцілому. Однією з причин формування такого ставлення 

до права може бути негативний досвід спілкування з 

правоохоронними структурами, правова необізнаність 

громадян або ж незнання можливих шляхів відновлення 

справедливості. У будь-якому випадку різні конфігурації 

деформацій як політичної, так і правової свідомості 
потенційно небезпечні та можуть призвести до 

негативних соціальних наслідків. 

Висновки. Отже, становлення демократичної 

політичної і правової культури в Україні – складний 

процес, що носить комплексний характер, на що 

впливають різноманітні чинники: економічні, соціальні, 

культурні, ментальні та ін. Як політична, так і правова 

культура відображають реальний стан політико-

правових процесів, що характеризують етап затяжного 

переходу до демократії. Політична і правова культура 

далеко не повною мірою слугують основою для 

формування політичної системи, що ґрунтується на 

засадах демократії, верховенства права, дотримання 

основоположних прав і свобод людини та громадянина. 

Пріоритетними напрямками, що вплинули б на 

зростання рівня політичної і правової культури є 

формування ставлення до людини як найвищої 

соціальної цінності, прагнення до взаєморозуміння між 

суб’єктами політичної діяльності, усвідомлення 

необхідності неухильного дотримання ними правових 

норм, відмова від подвійних стандартів у діяльності 

органів державної влади і управління, реалізація 

ефективних системних економічних реформ. 

Оскільки серцевиною політичної і правової культури 

виступає правова та політична свідомість, необхідно 

підвищувати рівень політичних і правових знань, адже, 

як правило, їх суб’єктивна оцінка перевищує об’єктивну. 

Доцільною видається розробка системи протидії 

монополізації інформаційного простору задля 

збалансованого висвітлення політичних подій. Крім 

того, існує потреба посилити правозахисну освіту, 

сформувати в суспільстві розуміння концепції прав 

людини та навичок їх захисту. Досягнення таких завдань 

можливе через розробку і реалізацію всеукраїнської 

освітньої програми щодо розуміння прав людини. Тому 

лише цілісний підхід до вирішення вищеокреслених 

проблем політичної і правової культури наповнить 

реальним змістом процес демократизації політичного і 

правового життя України.  
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Problem statement. One of the most important direct 

forms of implementation of democracy is elections. Only a 

well-oiled functioning of the elements of the electoral system 

leads to the coincidence of the election results with social 

expectations. The need for the creation and implementation of 

a transparent electoral mechanism is an urgent task for 

Ukraine, especially in the context of democratic 

transformations. The quality of functioning of public 

authorities, as well as the prospect of further stable 

development of the political system and society depends on 

the effectiveness of the electoral mechanism. In a democracy, 

the electoral system has a system of special functions, such as 

stabilization of the political system, ensuring the priorities of 

public opinion against government policies, recruiting the 

political elite, preservation and maintenance of democratic 

values and institutions in a society. 

The events of recent years have shown that the results of 

the elections in Ukraine do not fully reflect the political 

position of the public, do not encourage the promotion of 

competent and professional politicians who are responsible of 

stated policy into the power structure. These adverse 

conditions increase the level of alienation of the society 

towards the authorities. 

In our opinion, political analysis and deep study of the 

problems of the electoral system will allow to define prospects 

and to give recommendations for optimizing the electoral 

process in Ukraine. For many countries, the problem of filling 

the model of the nationwide representation with functionality, 

procedures of responsibilities and mechanisms of 

implementation of the political rights of citizens remains 

urgent. Therefore, the search of ways to increase the 

efficiency of the institution of elections and electoral system 

in Ukraine will contribute to strengthening democratic 

achievements and positive impact on the level of dynamism of 

the process of democratization. 

The problems of essence, contents, functions, typology of 

electoral systems have been reflected in many publications of 

domestic and foreign scientists. However, the current political 

process requires the latest and adequate to the political 

conditions, theoretical and applied research in the field of elite 

formation and the formation of the Executive organs of the 

state. For the scientific justification of the research the works 

of M.Duverger, E.Lakeman, A.Leyphart, G.Meier, D.Olson, 

R. Rose, R. Taageper, M. Shugart etc., and the works of 

Russian researchers G. Artemov, O. Batanov, V. Bebik, 

V.Bojanov, S.Vavilov, D.Poznyak, L.Kochubey, I.Polishchuk, 

V. Fesenko, Yu. Shweda etc. were used. 

The purpose of the article. The aim of the study is a 

political analysis of problems and search of ways to improve 

the efficiency of the electoral system in Ukraine as the main 

factor for quality updates of elite segment of society. 

The statement of the main material. Since the electoral 

system is used as the mechanism for the formation of public 

authorities of different levels, thus the content of the specified 

category will be different. At the level of general 

understanding the electoral system occurs in the form of the 

method of distribution of votes in the general election between 

political parties and individual candidates. Theoretically, the 

electoral system is considered as a set of specific election laws 

and procedures related to the formation of governments. 

As you know, political science has developed two 

generalized approaches to the understanding of the nature of 

the electoral system. In a broad sense, the electoral system is 

seen as a set of general principles of the electoral rights and 

the organization of the elections; in the narrow sense it is 

considered as a system of legal rules governing the method of 

distribution of deputy mandates among the candidates 

depending on the results of the vote. One of the leading 

Ukrainian researchers P. Shlyakhtun offers in a broad sense to 

understand the electoral system as "a set of rules that ensure 

the participation of citizens in the formation of elective bodies 

of state power and bodies of local self-government" [1, p.51]. 

In turn, the American researcher K. Bown believes that the 

electoral system is determined by the order of counting of 

votes and rule of sharing the votes obtained in the distribution 

of mandates [2]. 

However, in our opinion, more promising is the 

understanding of the electoral system as a single process, 

involving the exercise of electoral rights of citizens (to vote 

and to be elected), organization and conduct of elections to 

Adequate functioning of the electoral system in the country involves, among other effects, a successful quality 

upgrade of the elite segment of a society. The aim of this study was to identify the best trends of democratic 

transformation of the Ukrainian electoral system and the specification of relevant changes. The article, on the 

basis of the dynamic analysis of the use of models of electoral systems in Ukraine, defines the impact of the 

electoral mechanism on the quality and the composition of the political elite, and the effectiveness of the 

democratic transition of the national political system taking into account the European integration process. 

Key words: political system, electoral system, proportional, the majoritarian, mixed, a model of the electoral 

system, the elite recruitment of the updates, the European integration. 
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bodies of state power and bodies of local self-government, 

summing up the results of the elections and distribution of 

seats, according to the legally established procedure. 

The indisputable fact is that the source and essence of any 

electoral system is the implementation of a set of basic 

statements of the theory of popular sovereignty. The 

effectiveness of the electoral system characterizes the degree 

of the development of any constitutional state and has great 

influence on the formation of political and legal systems in 

transitional democracies, because quantitative measurement of 

mandates obtained by a political party, especially through a 

proportional electoral system affects not only foreign and 

domestic policy, but also the formation of the system of 

national legislation. The failure to apply electoral system, 

according to A. Hoffmann, can lead to deterioration of the 

level of democracy in the country [3, p.40]. 

Political analysts say that the quality of elections should be 

high and must be implemented on the principles of freedom 

and justice. So, the Danish scientists I. Elklit and P. Svensson 

talking about free elections mean "opposite to those that occur 

under conditions of coercion. Freedom means the right and 

opportunity to choose any thing rather than another. Coercion 

means a formal or actual absence of such a choice: all 

alternatives, except for the one are forbidden, or some choice 

will have negative implications on security, prosperity, social 

status of the person that committed it. Fairness implies 

impartiality. The opposite of fairness is unequal treatment of 

equals in which some people or groups get too many 

advantages. Thus, justice presupposes the regularity of 

application of rules and their rationality, the distribution of 

relevant resources among parties of the competition. 

Researchers argue that the criteria of freedom and fairness 

must meet all stages of the electoral process" [cit. by: 4, c.5]. 

As it has been rightly pointed out by the author of the 

monograph "Election engineering in Ukraine" M. Afanasyeva, 

there are many options of the electoral system, so it is 

necessary to start its constitutional-legal registration with the 

definition of the criteria that must be met in a democratic 

electoral system and which summarize what the legislator 

wants to achieve, and what to avoid, and what kind of elected 

body it should be. [5]. 

For Ukraine, the search for the optimal model of the 

electoral system is a highly relevant issue. The evolution of 

the Ukrainian electoral system is a solid and permanent 

experimental use of all types of electoral systems. Too much 

politicization of the issue of the choice of electoral system has 

led to frequent changes, which in turn adversely affected the 

conduct and establishment of the results of elections to 

representative bodies of state power. So, there was a question 

on the review of the electoral system in the context of 

international experience and taking into account the needs of 

the domestic political system and society [6, p.58]. 

In a democratic society, elections are one of the main 

means of recruitment of candidates to the political elite of the 

state. Moreover, the stages of formation and transformation of 

the political elite clearly coincide with electoral cycles. So 

crucial, in our view, is the assessment of the stability and 

efficiency of the electoral legislation, namely the law on 

elections of people's deputies according to which the most 

numerous highest legislative authority is formed. 

Note that the study of the dynamics of the process of 

transformation of the electoral system used for the formation 

of the Parliament of Ukraine, showed the absence of a 

scientific approach to its introduction into the legal model of 

Ukraine. In the period from 1991 till 2014 there were actually 

six electoral laws and five electoral systems in Ukraine, 

namely: three varieties of majority in 1989, 1993 and 1997 

(half of the Parliament), proportional and technical combined. 

So that, in the parliamentary elections in Ukraine in 1990, 

1994, 1998, 2002, 2006, 2007, 2012 only the parliaments of 

1998 and 2002 were formed on the basis of one electoral 

system, however, according to various election laws. 

Thus, for almost every parliamentary election campaign a 

new electoral system was adopted. For example, the use of a 

majoritarian system, which operated in the period 1991-1997 

in Ukraine is characterized by attempts to adapt it to the needs 

of a democratic state. Moreover, this adaptation was primarily 

to mitigate the influence of political parties on the results of 

formation of the Parliament. A typical majoritarian system in 

1989, which included a 50% voter turnout, was transformed 

into the "extreme" version of the French two-rounds system, 

with the same turnout and an absolute majority of votes for the 

candidate. The result of the use of this electoral system as a 

mechanism of recruitment to the highest legislative body was, 

first of all, the formation of a new Ukrainian elite, which 

"could be defined as fragmented, with weak integration and 

strong disintegration", and, secondly, the fact that some 

constituencies were not represented during the whole term of 

the Parliament [7, p.168]. 

Thus, one major negative conclusion about the functioning 

of the majoritarian electoral system in Ukraine is that its 

technical parameters – turnout, quantity of votes for a 

candidate become an effective means to manipulate it and, 

consequently, the quality of the state's political elite. 

The use of a mixed system of 1997 and 2002 led to the 

discovery of an interesting fact, namely: "considering the 

rational mood of a voter: in 2002 on proportional lists the 

liberal democratic political direction won, but on the majority 

the conservative won, which are diametrically opposed." In 

general, the experience of recruitment of parliamentarians as 

representatives of the political elite by using the mixed system 

led to the formation of powerful political and financial groups, 

which were based on the merger of administrative, economic 

and symbolic resources. "Elite vertical columns, including 

party structures, controlled media, regional and industry 

lobby" were built [8, p. 210]. The reason of the so-called "not 

working" mixed electoral system, which was supposed to 

neutralize the disadvantages of majoritarian and proportional 

systems and highlight their advantages is defined by the 

researchers as the absence in Ukraine  parties as the respective 

ideological groups, not just groups protecting business and 

corporate interests. 

The introduction in 2007 of a proportional electoral system 

was the result of socio-political compromise. According to 

scientists M. Baimuratova and I. Slidenko, the motivations of its 

developers were, first of all, prevention of threats to the 

majoritarian system, such as bribing of voters, and, second, 

promoting the political organization of the society. The world 

experience in this matter was ignored, which indicates that the 

proportional system is the least effective in terms of governance 

criteria and the most dangerous, as they give the opportunity to 
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the marginalized to get into the parliament [9]. However, the 

Ukrainian experience in applying it gives the evidence of some 

other trends, which resulted in the political and economic levers 

of regulation were concentrated in the hands of a relatively 

small number of members of the political elite. 

According to the results of the extraordinary elections of 

people's deputies of Ukraine on September, 30, 2007 

Verkhovna Rada of Ukraine has replenished with the 

representatives of the Party of regions, "Yulia Tymoshenko 

Block" (which included 3 parties), the Bloc "Our Ukraine – 

national self-defense" (which included 9 parties), the 

Communist party of Ukraine, "Lytvyn Block" (which 

consisted of 2 parties) [10]. The main trend of this stage, in 

our view, was the consolidation of big business (oligarchs) 

and government to lobby for their own interests. Analysis of 

the professional composition of Parliament showed an 

increase in the number of the representatives of big business 

and the authorized representatives of the business groups with 

their own political parties, in comparison with the composition 

of the heads of central and regional executive authorities. 

Therefore, the use of this electoral system as the mechanism 

of recruitment, which created conditions for a professional 

political elite adequate to political and current challenges, was 

not effective. 

Note that certain trends in the functioning of the 

mechanisms of recruitment clearly had an impact on the 

quality indicator of the political elite of Ukraine. 

I. Berezhnaya, and N. Popadyuk determine characteristic 

features of political elite of 2006-2010 as following: a 

relatively low level of professionalism; lack of proper strategic 

thinking; low efficiency and quality of policy decisions; the 

inability to negotiate, to reconcile the interests, to reach 

political compromises in foreign and domestic policy; the 

alienation from society that has led to the widening social gap 

between its representatives and ordinary citizens; 

transformation of the "political arena" in the elite business 

club is a closed type; deepening of the split in the political 

elite; long-term, ongoing conflict, the inability to reach 

consensus for solving problems meaningful to the society; 

deepening of socio-economic inequalities between its 

representatives and ordinary citizens [11;12]. 

We have determined that the result of applied scientific 

search for the  adequate to political environment, gained 

experience and meeting the requirements of the European 

community for harmonization of Ukrainian legislation with 

the political and legal practice of the European democratic 

countries, the electoral system, was the adoption of the Law 

"On elections of people's deputies of Ukraine" on 17 

November 2011 and the Law "On peculiarities of ensuring 

openness, transparency and democracy of elections of people's 

deputies of Ukraine" on 28 October 2012. These legislative 

acts formulated the principles of the mixed electoral system 

for Ukraine, which was based on the prohibition of the 

establishment of electoral blocs of parties, establishing a 5% 

electoral threshold, limiting the right to stand for election for 

anyone convicted of a crime, etc. 

Studies show that returning to the mixed election system 

has caused mixed reactions in the political and socio-scientific 

environment. Some of the experts expressed the opinion about 

the regressive tendencies of the electoral system in the context 

of restoration of mixed electoral system, others felt that such a 

system is more democratic and relevant, because it allows to 

bring the MP to the voters and to make his activities more 

responsible, while others, "considering the fact that the law 

was voted by both pro-government and opposition deputies, 

regarded its adoption as a compromise between the 

government and the opposition, which provided their main 

political interests in the 2012 elections"[13]. 

The analysis of the political practices of each of the tested 

in Ukraine electoral systems shows that the motive for such 

changes actually had political interests, and, above all, the 

interests of the political elite. For example, according to expert 

forecasts of A. Razumkov's Center, a mixed electoral system 

allowed the authorities to a much greater number of mandates 

than it would be under proportional representation system [14, 

p.21]. 

Consequently, the political elite of Ukraine, formed by the 

parliamentary elections of 2012, cannot be called updated. 

The fact, that this electoral law has not become a more perfect 

mechanism of the presentation of the political interests of 

citizens and means of qualitative renewal of the political elite 

can be proved by the comments on this document expressed in 

the resolution of the parliamentary Assembly of the Council of 

Europe "Functioning of democratic institutions in Ukraine", 

among which is the reduction of entry barriers, the prohibition 

of electoral blocks of political parties, the inclusion of national 

minorities in the electoral district, etc. A report by the 

National Democratic Institute stated that there has been 

substantial progress in implementing recommendations for 

improving the election environment [15]. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, the 

stability and efficiency of the mechanism of recruitment of 

political elite in Ukraine, considering the analyzed electoral 

political practices, is rather doubtful, because the frequent 

change of rules and principles of recruitment could not affect 

the quality of the composition of the elite. In conditions, when 

the political elite itself, changes the conditions of the use of 

the mechanism of recruitment and regulates the process of 

promotion in accordance with its own interests, the 

effectiveness of democratic transformation becomes 

dependent upon the economic and political orientations of 

those who hold power, and does not correlate with the 

challenges that come from society. 

The key to quality updates of power is the need to 

introduce new political practices for the Ukrainian 

proportional election system with open regional lists. This will 

increase the transparency level of expression of the political 

orientations of the electorate and the candidates that most 

accurately reflect the mood of citizens will get to the 

Parliament. Preferential voting is the fundamental basis for 

overcoming the significant problems of our time among which 

the liability of parties to voters and fulfilling the campaign 

promises. 

Because the priority of the of Ukraine's foreign policy 

selected vector is joining the European community, it is 

necessary to consider the fact that almost all the countries of 

Western and Central Europe use proportional electoral system. 

The successful completion of Ukraine's European 

integration as one of the important factors of democratization 

of political regime, relates, in our view, with the creation of 

reliable mechanisms of political stability, democracy and 

security. Thus, the priority tasks of our state is the creation of 
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a relevant theoretical foundations and political practice of the 

relevant principles of the state of the member countries of the 

European community. 

Therefore, the development and strengthening of the basic 

principles of democracy such as freedom of choice and 

ideological pluralism, legal state, civil society, facilitate 

effective operation of the main subsystems of society. Despite 

the fact that among the priorities of European integration of 

Ukraine the updated Association Agenda between Ukraine 

and the EU, as the main political instrument for the 

implementation and monitoring of the Association 

Agreement, declares the reform of the electoral law, the 

proposed modernization of the electoral system meets the 

current European challenges and the European integration 

takes into account contextual factor in the development of 

democracy. 
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ВИБОРЧА СИСТЕМА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛІТАРНИХ ОНОВЛЕНЬ 

І ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ В УКРАЇНІ 

Адекватне функціонування виборчої системи в державі передбачає, серед інших ефектів, успішне якісне 

оновлення елітарного сегменту суспільства. Метою представленого дослідження є визначення провідних тенденцій 

демократичних перетворень української виборчої системи та конкретизація актуальних її змін. У статті на основі 

динамічного аналізу застосування моделей виборчих систем в Україні визначено вплив виборчого механізму на якість 

і склад політичної еліти і ефективність демократичного транзиту національної політичної системи з урахуванням 

євроінтеграційного процесу. 

Ключові слова: політична система, виборча система, пропорційна, мажоритарна, змішана, модель виборчої 

системи, еліта, рекрутація, оновлення, євроінтеграція. 
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Постановка проблемы. В любой учебной 

дисциплине в успешном осуществлении процесса 

обучения решающую роль играет текст. Так, Д.Д. Зуев, 

специально занимаясь теорией учебника, формулирует 

это положение в общем виде: «Основной (главный) текст 
учебника – частная вербальная структура, содержащая 

дидактически и методически обработанный и 

систематизированный автором (авторским коллективом) 

в строгом соответствии с программой учебный материал. 

Основной текст служит главным источником учебной 

информации, обязательной для изучения и усвоения 

учащимися» [4, с.103]. 

Существует множество определений понятия «текст» 

(И.Р. Гальперин, Е.С. Троянская и др.) [3;7]. В качестве 

простейшего рабочего определения, приемлемого для 

целей обучения, можно привести формулировку 

Н.А. Пленкина: «Текст – это совокупность предложений, 

логически и синтаксически организованных для 

передачи законченного смысла» [2]. Научно более 

развернутые определения всегда связаны с выделением в 

этом сложном комплексном явлении тех характеристик, 

которые определяют специфику данного подхода. 

Известны формально-семантический, логический и 

функциональный подходы к тексту. В психолингвистике 

текст рассматривается с позиций акта коммуникации. 

Тогда его смысловая структура предстает как процесс 

порождения и восприятия некоторого содержания [5, 

с.5]. 

Значение учебного текста и его роль в учебном 

процессе уже непосредственно при обучении 

иностранному языку достаточно определенно показала 

Н.В. Витт, которая считает, что «учебный текст на 

иностранном языке – это исходное речевое сообщение, 

несущее логико-семантическую информацию и 

организованное по принципу оптимальной насыщенно-

сти средствами, подлежащими изучению». Автор 

подчеркивает специфику учебного текста на 

иностранном языке и дает некоторые его характеристи-

ки: органическая связь со всей системой материала 

пособия или учебника и функционирование как 

необходимого элемента этой системы, соответствие 

общей направленности конкретного этапа обучения 

иностранному языку и специальная организация единиц 

языковой структуры [1, с.92-96]. О тексте, как основе 

учебного процесса при обучении иностранному языку, 

говорят и другие методисты. Очевидно, что для 

достижения большей эффективности обучения 

необходимо найти критерии отбора текстов, опти-

мальных для разных этапов обучения и разных методи-

ческих задач. 
Цель работы – на основании рассмотрения результатов 

теоретических исследований и практических выводов 

известных лингвистов и методистов-практиков в сфере 

преподавания иностранного языка и русского языка как 

иностранного, а также выводов по исследуемой 

проблеме авторов настоящей статьи определить 

критерии отбора текстов, оптимальных для разных 

этапов обучения и разных методических задач.  

Изложение основного материала. В практике 

преподавания русского языка иностранным студентам-

нефилологам значительное место занимают тексты 

общенаучного и узкоспециального характера. 

Традиционно тексты выполняют разнообразные 

функции. Во-первых, текст является базой для 

Статья посвящена проблеме отбора текстов при обучении иностранных студентов неязыковых вузов 

русскому языку как языку специальности. Авторами поставлена цель – найти критерии отбора текстов, 

оптимальных для разных этапов обучения и разных методических задач. Анализ основан на рассмотрении 

результатов теоретических исследований и практических выводов известных лингвистов и методистов-

практиков в сфере преподавания иностранного языка и русского языка как иностранного в частности. В 

заключение авторами сделан вывод о необходимости использования текстов определенных 

функционально-семантических типов для эффективного обучения иностранных студентов русскому языку 

как языку специальности. 

Ключевые слова: язык специальности, критерии отбора текстов, функционально-семантические типы 

текстов. 
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наблюдения и осмысления изучаемого лексико-

грамматического материала. Отсюда требование к 

предъявляемым на занятиях текстам – обильная их 

насыщенность лексическими единицами и граммати-

ческими конструкциями, которые представляют собой 

предмет изучения в данный момент. Во-вторых, текст 

выступает основой для формирования тех или иных 

речевых навыков (ср.: текст для чтения, текст для 

аудирования). В зависимости от того, какие речевые 

навыки и умения учащихся предполагается формировать 

или корректировать на базе данного текста, к нему 

предъявляются определенные требования (так, 

например, текст, предназначенный для обучения 

аудированию, должен содержать, помимо основной, 

дополнительную и даже избыточную информацию; 

процент незнакомой лексики не должен превышать 3%, 

причем эта лексика не должна влиять на понимание 

основного содержания текста). 

Кроме того, текст выступает как источник 

актуальной специальной информации, мотивируя 

последующую речевую деятельность студентов. Это 

обусловливает учет таких характеристик текстов, как 

познавательность, проблемность. Необходимо под-

черкнуть, что тематически тексты, предлагаемые на 

занятиях по русскому языку, должны соответствовать 

материалу, который либо в настоящее время является 

предметом изучения по специальной дисциплине, либо 

будет изучаться через 1-2 занятия. Тематическое 

«отставание» от специальных дисциплин ведет к 

резкому снижению эффективности занятий по русскому 

языку, поскольку ослабевает такой важный вид 

мотивации, как познавательная мотивация. 

Таким образом, в теории и практике преподавания 

русского языка как языка специальности существует 

серьезная традиция в плане использования текста в 

качестве дидактического материала как средства 

обучения [6, с.25]. 

В последнее время проблема отбора и классификации 

текстов, используемых при обучении языку 

специальности, все чаще попадает в поле зрения как 

методистов-теоретиков, так и преподавателей-практиков, 

создающих учебники и учебные пособия по русскому 

языку на материале текстов по специальности. Разработка 

таких пособий и их внедрение в учебный процесс 

осуществляется на кафедре языковой подготовки, 

педагогики и психологии ХНУГХ им. А.Н.Бекетова уже 

около трёх десятков лет. Как показывает практика, 

использование данных пособий на занятиях по русскому 

языку значительно облегчает и активизирует процесс 
освоения языка как средства получения профессиональных 

знаний иностранными студентами. 

В соответствии с профилем вуза на кафедре создан 

комплекс профессионально-тематических пособий по 

русскому языку на материале языка специальности. Он 

охватывает следующие дисциплины: строительные 

материалы, технология строительного производства, 

геодезия, сопротивление материалов, электротехнические 

материалы, теоретические основы электротехники, 

история архитектуры и градостроительного искусства, 
экология, экономика, менеджмент. Цель данных пособий – 

развитие основных видов речевой деятельности на основе 

языка специальности студентов (чтение, аудирование, 

письмо, говорение), представленного в виде учебного 

текста как смыслового и грамматического единства. 

Для достижения поставленной цели следовало 

решить целый ряд методических задач: 

• осуществить адекватный отбор текстов; 
• произвести смысловую и грамматическую адаптацию 

текстов; 

• установить методически оправданную последова-

тельность представления текстов как учебного материала; 

• разработать эффективный методический аппарат 

для работы с указанными типами текстов. 

С целью избежать непрофессионального подхода при 

анализе смыслового содержания текстов их отбор 
проводился совместно с преподавателями соответствующих 

кафедр университета – специалистами по вышеназванным 

дисциплинам. Несмотря на отрицательное отношение 

некоторых методистов к адаптации учебных текстов, 

авторы уверены в ее необходимости на начальном этапе 

изучения иностранными студентами русской лексики и 

грамматики. Адаптация осуществлялась по принципу 

минимизации общенаучной и специальной лексики, 
терминологических выражений, сложных грамматических 

конструкций, характерных для научного стиля речи. В 

то же время структура и содержание учебных текстов 

сохранили основные компоненты научного знания: 

факты, явления, законы, понятия, теории, гипотезы и 

методы исследования. 

Для определения последовательности представления 

данных текстов были проанализированы различные их 

типы с точки зрения сложности структуры. Известно, 

что существует связь между содержанием текста и 

способом его изложения. Определённое содержание 

диктует соответствующий ему способ изложения, 

базирующийся на той или иной речевой форме. В 

зависимости от содержания все научно-технические 

тексты делятся на описания (явления, характеристики 

предметов), повествования (об открытии закона или 

явления) и рассуждения (вывод формул, доказательство 

теоремы). Смысловая структура каждого из этих типов 

текстов имеет свою специфику и, соответственно, свою 

речевую форму. 

Так, структурную модель описания составляет 

перечисление признаков предметов, явлений. Описания 

имеют повторяющиеся композиционные и структурные 

речевые признаки (перечисление характеристик предмета, 

сводящееся к повторению одного и того же отношения 

между элементами системы) и легко поддаются 

свертыванию. Тип описания используется для 

характеристики квалификации предмета, явления в 

учебниках и лекциях при изучении таких дисциплин, как 

строительные материалы, история архитектуры и 

градостроительного искусства, геодезия, электротехни-

ческие материалы, экономика, статистика и другие. 

Примером текста описания может служить описание 

пирамид в Гизе: «Древнеегипетские строители 

стремились создать самые крупные по своим 

масштабам сооружения в древнем мире. Пирамида 

Хеопса достигала высоты 146,6 метров при стороне 

основания 233 метра, а пирамида Микерана 

соответственно – 62 метра при основании 108,4 метра. 
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Как видно из этих цифр, размеры пирамид были поистине 

грандиозными. Большую роль играли простота и лаконизм 
архитектурных форм пирамид, а также пропорции. Всё это 

в совокупности с идеально гладкой поверхностью граней 

пирамид вызывало впечатление «нерукотворности» 
сооружений. Комплекс пирамид в Гизе представлял собой 

гармонически убывающий ряд архитектурных объёмов, 

расположенных в огромном природном пространстве».  
Основу структуры повествования составляют временные 

отношения: одно действие предшествует другому, характер 
изложения перечислительный. При этом широко 

представлены соединительные слова в виде временных 

союзов. Повествовательный тип текстов встречается в 
учебниках и лекциях по сопротивлению материалов, 

геодезии, технологии строительного производства. 

Примером такого типа текста может служить текст по 
геодезии: «Теодолитная съёмка получила своё название от 

основного прибора, применяемого при съёмке. Теодолитом 
измеряют углы на местности, и поэтому теодолитную 

съёмку иначе называют угломерной. Кроме измерения 

углов, производят измерение линий мерными лентами или 
дальномерами соответствующей точности. Теодолитная 

съёмка является горизонтальной, и поэтому получают 
контурный план местности. Для теодолитной съёмки на 

местности сначала создают основу, а потом замкнутые 

теодолитные ходы». 
Тип рассуждения представлен иной логической 

структурой: её основу составляют отношения причинности. 

Средствами связи при этом выступают специфические 
соединительные элементы – союзы и союзные слова. 

Связываемость текста данного типа возможна при условии 
сложных логических операций по его реконструированию. 

Этот тип текстов характерен для теоретической механики, 

когда необходимо вывести формулу, решить задачу, 
доказать теорему. 

Примером такого типа текста может служить текст о 

третьем этапе решения задачи в теоретической механике: 
«Построение силовой схемы приводит к выводу, что 

только одна их трёх сил определена в задаче полностью. 
Относительно двух других известны точки приложения и 

направления действия, а их модули являются 

неизвестными величинами. Чтобы найти эти неизвестные 
величины, необходимо установить соотношение между 

силами. Для этого нужно последовательно ответить на 

два вопроса:  

1) что представляет собой построенная система сил? 

(для ответа на вопрос необходимо определить данную 
систему сил, проанализировав ее с помощью аксиом и 

теорем статики);  

2) при каком соотношении сил данная система будет 
уравновешена? (для ответа на этот вопрос необходимо 

знать условия равновесия данной системы сил, которые 

специально рассматриваются в статике)». 
Выводы. Проведенный анализ учебных текстов с 

различными функционально-семантическими типами речи 
показал, что описания и повествования по характеру 

логической структуры легче и доступнее, чем рассуждения. 

Данное обстоятельство, по мнению авторов, обусловливает 
первоочерёдность представления подобного типа текстов в 

качестве учебных для эффективного обучения иностранных 

студентов русскому языку как языку специальности. 
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Постановка проблеми. Характерною ознакою 

світової літератури ХХ-ХХІ ст. є підвищений інтерес до 

традиційного матеріалу. Причиною цього, як стверджує 

А.Є. Нямцу, є те, що «традиційні структури містять в 

собі у найбільш загальному вигляді художньо закодовані 

соціально-історичні, ідеологічні та морально 

психологічні закономірності загальнолюдського буття у 

їх змістовому взаємозв’язку і взаємообумовленості. 

Концентрація багатовікового індивідуального та 

колективного досвіду у традиційному сюжетно-

образному матеріалі зумовила актуалізацію його 

поведінкової та аксіологічної орієнтації у контексті 

наступних літературних інтерпретацій, які націлені на 

дослідження екзистенційного стану особистості та 

соціуму» [1, с.19]. Літературні інтерпретації традиційного 

матеріалу допомагають людству краще орієнтуватися у 

сучасному світі, уникати тих проблем чи небезпек, які 

суспільство уже пізнало і перебороло. Сучасні звернення 

до традиційного сюжетно-образного матеріалу – це 

певна спроба «реконструювати минуле, знання та досвід 

якого зафіксовані в культурних пам’ятках. Це прагнення 

по-новому, сучасно пережити, тобто осмислити минуле 

в якісно іншому духовному контексті, знайти і дослідити 

глибинні зв’язки і взаємозумовленість віддалених одна 

від одної епох» [2, c.19].  

Новизну даної роботи окреслює спроба провести 

аналіз трансформації традиційного шекспірівського 

сюжету трагедії «Ромео і Джульєтта» у 

малодосліджених творах сучасних авторів Готфріда 

Келлера та Грирорія Горіна. 

Мета статті – простежити еволюційний шлях 

традиційних образів, виявити спільні мотиви у творах, 

дати коротку характеристику персонажам. 

Виклад основного матеріалу. Сучасність все більше 

зосереджується на традиційних образах, сюжетах і 

мотивах, з метою по-новому осмислити одвічні 

проблеми, які так турбують людство. Однією з таких 

проблем є проблема трагічного кохання.  
У цьому контексті слід виділити героїв всесвітньовідомої 

шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта», яка багатьма 

читачами сприймається як красива казка, хоча і з трагічним 

фіналом. Яскравим прикладом сучасної інтерпретації 

шекспірівської трагедії є новела Готфріда Келлера 

«Сільські Ромео і Джульєтта» (1856р.), у якій традиційний 

шекспірівський сюжет набуває нового звучання. На 

початку цієї новели автор пише: «Этот рассказ был бы 

ненужным подражанием, если бы он не основывался на 

истинном происшествии и не показывал, как далеко в 

глубь человеческой жизни уходят корни всех сюжетов, 

которые лежат в основе великих произведений прошлого» 

[3, с.17]. У цих вступних рядках Келлер формулює 

важливий принцип своєї творчості її зв’язок з життям, 

наголошує на тому, що він черпає сюжети своїх творів з 

реальності. Окрім теми трагічного кохання, яке сильніше 

ненависті і фальші, автор порушує в новелі тему 

жадібності, прагнення збагатитися будь-якою ціною. Саме 

за цю жадібність особливо жорстоко покарані Келлером 

два селянина Манц і Марті. Вони винні в тому, що 

заорюють смугу ріллі, яка лежить між їхніми землями, 

віднімаючи її в убогого бродяги-скрипаля, який без їхніх 

показань, як свідків, не може підтвердити своє право на 

володіння. Цей крок стає роковим в житті обох господарів. 

Смуга землі служить знаряддям відплати. За клаптик ріллі 

між сусідами розгорається тривала тяжба. Манц і Марті 

розоряють один одного, впадають в убогість, доходять до 

безумства [3, с.29]. Здичавінню двох людей похилого віку 

Келлер протиставив світлу і безкорисливу любов їхніх 

дітей Салі і Френхен, яких він в назві новели порівнює з 

Ромео і Джульєттою. Насправді, при всій силі і яскравості 

їхніх відчуттів, вони далекі від героїв Шекспіра. У 

веронських закоханих пристрасть була безоглядна і 

абсолютна, вони знати нічого не хотіли про закони і 

умовності своєї епохи. Салі і Френхен діти швейцарських 

селян з молоком матері ввібрали особливе уявлення про 

щастя. У них є своє «відчуття честі» вони відмовляються 

від «вільної любові», якою живуть Чорний скрипаль і його 

друзі. Їм потрібне «чесне» весілля, стійке положення в 

суспільстві, і оскільки це щастя для них недосяжне, вони 

бунтують проти реальності. Вони підмінюють правду 

ілюзією, грою, яка складає кращу частину новели. Дія 

виглядає нечувано прискореною. В один дарований долею 

день Салі і Френхен встигають насолодитися вітаннями, 

У статті на прикладі трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» проілюстровано літературну 

інтерпретацію традиційного матеріалу у новелі Готфріда Келлера «Сільські Ромео і Джульєтта» та 

п’єсі Григорія Горіна «Чума на оба ваши дома», які є класичним зразком осучаснення загальновідомого 

матеріалу, надання йому онтологічної та аксіологічної актуальності. Авторка проаналізувала 

трансформації шекспірівського сюжету, простежила еволюційний шлях традиційних образів, виявила 

спільні мотиви у творах, дала коротку характеристику персонажам, осмислила проблему трагічного 

кохання. 

Ключові слова: трагедія, новела, п’єса, герой, самогубство. 

 



 
169  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

якими зазвичай зустрічають молодих, обмінюються 

дарунками і обручками; їм грають вдаване весілля з 

випивкам, танцями і побажаннями щастя, організовують 

буйний весільний кортеж. Келлерівські закохані знаходять 

шлюбне ліжко на барці з сіном і, завершивши свій єдиний 

щасливий день, добровільно приймають смерть [3, с.79]. У 

цій невеликій новелі зображені сили жадібності і егоїзму, 

що роз’їдають здорову свідомість народу, і через які гинуть 

ні в чому невинні молоді люди.  

Особливе місце в процесі літературного 

функціонування традиційного матеріалу займає його 

продовження та дописування. Дані форми  переосмислення 

класичного сюжету осучаснюють загальновідомий 

матеріал, надають йому онтологічну та аксіологічну 

актуальність. «Казка» Шекспіра отримує неочікуване для 

різних культурно-історичних епох значення і звучання. 

Продовження орієнтується переважно на розробку 

подієвого плану і освоєння традиціоналізованих колізій з 

урахуванням нових соціально-ідеологічних запитів епохи 

авторів [1, с.55]. Дещо схожим є дописування, яке «не 

потребує суттєвої фабульної трансформації класичного 

матеріалу. Осучаснення сюжетної схеми зразка 

відбувається за рахунок включення раніше відсутніх 

епізодів, поглибленої психологізації традиційних ситуацій, 

їхня подієва конкретизація і предметно-побутова 

деталізація» [4, с.97].  

Характерним прикладом такого підходу до 

класичного матеріалу є п’єса відомого російського 

драматурга Г. Горіна «Чума на оба ваши дома». У формі 

іронічної комедії або, як визначає сам автор, 

трагікомедії, Горін по-новому трактує шекспірівську 

трагедію «Ромео і Джульєтта». Сюжет цієї п’єси 

запозичується зі світової літератури. Ця трагікомедія 

написана як своєрідне продовження трагедії Вільяма 

Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Горін спирається не 

лише на цю п’єсу, але й на маловідомий твір Маттео 

Банделло. Вже у самому пролозі автор зазначає: 

«Для вас 

Мы вспомнили старинную легенду, 

Воспетую Банделло и Шекспиром, 

(А, может быть, и кем-нибудь еще, 

Но менее известным и забытым…). 

Давно замечено: у истинных легенд 

Нет окончаний, есть лишь продолжение: 

Сюжет, наполненный чужим воображеньем, 

Становиться правдив, как документ!..»  [5, с.144] 

У даному контексті цілком слушними є слова одного 

із героїв роману В. Ручинського «Повернення Воланда, 

або Нова дьяволіада», який заявляє: «Литература и 

искусство обладают особым свойством... После того, как 

автором поставлена последняя точка, герои его 

произведений продолжают самостоятельную жизнь. 

Погибли они или нет не имеет никакого значения, 

поскольку все они переходят в другое измерение» [6, 

с.138]. Горін вважав, що герої світової літератури 

існують поза бажанням і волею автора. Це особливий 

світ. Легенда дає право розвивати цей світ. Г. Горіну 

цікаво і зручно зі своїми героями не в реальному, 

теперішньому житті, а в далекій Вероні ХIV ст.  

Продуктивною є назва самого твору. Варто згадати 

епізод з трагедії «Ромео і Джульєтта» Шекспіра, у якому 

Тібальд, племінник Капулетті, вбиває Меркуціо. Будучи 

уже на смертному ложі, ні в чому не винний хлопець 

вигукує: «Чума! Чума на оба ваши дома!» [7, с.70]. Він 

проклинає обидві родини, які ніяк не можуть 

примиритися, і через ворожнечу яких гине цей молодий 

юнак. Горін не випадково взяв слова Меркуціо як 

заголовок п’єси. Він хотів показати, що примирення 

ворогуючих родин і надалі неможливе. Навіть смерть 

дітей їх не примирила. Автор говорить про безглуздість 

ворожнечі, жертвами якої стають закохані Антоніо і 

Розаліна, які здавалося б повинні покласти кінець 
безпричинному і безкінечному кровопролиттю і остаточно 

встановити мир. А якщо ні один, ні інший дім не хочуть 

покінчити з ворожнечею, то «чума на оба этих дома». 

В одному із своїх інтерв’ю драматург розповів про те, 

як він писав п’єсу-продовження “Ромео і Джульєтти». За 

словами автора, його цікавило «Что было бы, если бы 

Ромео и Джульетта не отравились сгоряча?.. Что было с 

этими семьями после их ухода, неужели могли спокойно 

перенести гибель лучшего мальчика и лучшей девочки? 

А если бы возникла любов между худшими?..» [8]. 

Пам’ятною є репліка Шекспіра: «Нет повести 

печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте» 

[9, с.186]. В п’єсі «Чума на оба ваши дома» ці слова 

звучать на самому початку твору, оскільки він 

починається саме з тих подій, якими закінчується п’єса 

Шекспіра із загибелі Ромео і Джульєтти. П’єса Горіна є 

сюжетним продовженням шекспірівської історії. Він 

подає свою версію можливого розвитку подій після 

смерті закоханих. Щоправда, у його творі вже немає 

синьйори Монтеккі, яка не змогла перенести втрати сина 

і померла. Натомість з’являються нові герої Антоніо і 

Розаліна, які виконують своєрідну роль своїх 

попередників Ромео і Джульєтти. Проте на відміну від 

шекспірівських героїв, їхня доля складається по-іншому. 

Якщо розглядати трагікомедію Горіна, то сюжетний 

розвиток п’єси будується на оповідях монаха Лоренцо, 

тоді як у першоджерелі (трагедії «Ромео і Джульєтта» 

Л.К.) оповідачем виступає сам автор Вільям Шекспір.  

Події у п’єсі Горіна відбуваються одразу ж після 

смерті юних героїв. Незмінними залишаються час і 

місце дії. Під час траурної церемонії поховання 

закоханих Герцог виносить свій вердикт: «Но я 

смиренно молю вас: забудьте прошлые обиды и в знак 

мира и согласия пожмите друг другу руки» [5, с.146]. 

Але, на жаль примирення не відбувається. Навпаки, 

давня ворожнеча, причину якої не можуть пригадати 

ворогуючі роди Монтеккі і Капулетті, розгоряється з 

новою силою, не залишаючи в спокої обидві родини. 

Цікавими є відносини між синьйором Монтеккі і 

синьйорою Капулетті. З контексту твору ми дізнаємося, 

що між ними колись були теплі відносини, які 

зруйнувала безглузда ворожнеча родин. Але почуття не 

зникли навіть через призму часу. Вони шкодують за 

втраченим, за своїми загубленими почуттями: «Жаль. Но 
ничего уже не вернуть…» [5, с.199]. Прагнення принизити, 

висміяти свого супротивника домінує навіть над болем 

втрати близької людини. Але Герцог знаходить інший 

шлях примирення:  
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«…Я назначаю свадьбу двух семей! 

Монтекки пусть подыщут жениха! 

Пусть Капулетти подберут невесту! 

И за огомным свадебным столом 

Я две семи соединю в одну,  

навечно прекратив вражду и распри!» [5, с.148]. 

Саме з цього моменту розгортається нова сюжетна 

лінія. Обидві родини мають виконати наказ Герцога. Але 

як? Кого ж одружувати? [5, с.149]. Все ж обом родинам 

вдалося знайти вихід через одруження тих, «кого не 

жалко» [5, с.150]: авантюриста і багатожонця Антоніо і 

вагітну, неодружену Розаліну. Проте саме ці ізгої 

виявляються чеснішими, відвертішими, ніж їхні 

високопоставлені родичі. 

Антоніо спершу постає перед читачем як негативний 

герой. Він дещо «похож на черта, … немного косой, 

немного хромой, вдовец, у котрого есть сын» [5, с.150-

151]. Крім того, за родом занять він торгівець, який, 

прибувши у Верону, програв весь свій крам і залишився 

без жодної копійки у кармані. У цьому контексті 

зрозумілими є слова Монтеккі: «Безусловно. Он лучше, 

вернее хуже, чем можно было ожидать. И сколько бы 

это не стояло, дело чести семьи Монтекки избавиться от 

этого субьекта!» [5, с.153]. Антоніо не залишається 

нічого іншого, як погодитися на пропозицію синьйора 

Монтеккі.   

Головний герой Горіна вже не юнак, а достатньо таки 

досвідчена людина, яка багато чого уже пізнала у своєму 

житті. Антоніо є цілковитою протилежністю покійного 

Ромео. Якщо останній хотів примирити ворожі родини 

заради злагоди у сім’ях, то Антоніо погодився ввійти у 

ворожу родину заради грошей. Проте, кошти він 

планував отримати не лише від Капулетті, але й від 

найближчої рідні родини Монтеккі.  

Прототипом Джульєтти у Горіна виступає Розаліна, 

племінниця синьори Капулетті. Вона також вже не юна 

дівчина. Хоча їй всього лише двадцять, проте вона вже 

готується стати матір’ю, завагітнівши від ґвалтівника. 

Розаліна хоче позбутися ненародженої дитини, вона 

готова піти на цей гріх. Разом з тим, жінка, яка 

потрапила у безвихідь, і не могла знайти шляху 

порятунку, просить монаха Лоренцо (того самого 

монаха, який мав вінчати Ромео і Джульєтту) постригти 

її у монахиню. Проте, плани її згодом змінюються. 

Синьйора Капулетті пропонує їй вийти заміж за одного 

із Монтеккі. Розаліна спершу обурюється, боїться того, 

що жених не знає про її вагітність, але згодом 

погоджується. Розаліна наче маріонетка у руках родини 

Капулетті, яка готова віддати дівчину «ворогам», 

прикриваючись благородною метою [5, с.156]. 

Однак підступні плани ворогуючих родин не 

реалізовуються. При першій зустрічі Розаліна і Антоніо 

знаходять спільну мову і спільні інтереси. Їх об’єднує 

ненависть до своїх родин [5, с.158]. Тому саме ненависть 

зближує чужих людей і Розаліна та Антоніо вирішують 
діяти корпоративно проти обох родин. Вони погоджуються 

одружитися на радість всій міській громаді [5, с.158], а 

після цього втекти, поділивши придане. Антоніо не 

бентежить той факт, що Розаліна вагітна. Він сприймає 

це досить таки адекватно. Навіть більше того, чоловік 

вигадує цікаву історію знайомства з Розаліною, яку 

розповідає всім жителям міста, а також визнає, що 

дівчина вагітна від нього. Цей вчинок свідчить про 

благородство Антоніо.  

Однак доля знову вносить свої корективи у розвиток 

подій. Весілля доводиться відкласти. Антоніо змушений 

був покинути місто, а Розаліна важко переживає 

розлучення з нареченим, адже між ними з’явилося 

найпрекрасніше із почуттів почуття кохання.  

Розлука з коханим ятрить душу дівчини. Саме тоді 

Герцог бере під свою опіку ще ненароджену дитину 

Розаліни, оскільки її названий батько (Антоніо Л.К.) 

опинився у вигнанні. Це знову загострює конфлікт між 

обома родинами. Вони починають показово опікати і 

турбуватися про вагітну дівчину. Усі їхні дії спрямовані 

лише на те, щоб показати свою перевагу над 

супротивником, показати свою «доброту» Герцогові, 

завоювавши при цьому його прихильність, а також 

отримати чималий спадок. До самої дівчини та її дитини 

вони ставляться байдуже.  

Проте доля в черговий раз втручається у плани 

закоханих. У Мантуї, де перебував Антоніо під час 

вигнання, лютувала чума. До Розаліни надходить звістка 

про його смерть. Вона страждає, відмовляється вірити 

цьому та через деякий час сім’ї Капулетті і Монтеккі 

знову хочуть «влаштувати» долю дівчини, і знову таки з 

вигодою для себе. Вони вирішують видати її заміж за 

Джорджі, успішного чоловіка. Синьйору Капулетті 

навіть не бентежить той факт, що він колись зґвалтував 

її племінницю. Розаліна змушена була погодитися, 

поставивши  за умову, що це буде фіктивний шлюб, і що 

для дівчинки, її дитини, батьком залишиться Антоніо.  

Однак шлюб Розаліни і Джорджі був не тривалим. 

Антоніо дивом врятувався і повернувся до Верони. Між 

ним і дівчиною знову спалахнуло кохання, яке призвело 

до трагедії Розаліна вбиває ненависного їй Джорджі. Для 

того, щоб бути разом з Антоніо не було вже ніяких 

перешкод, окрім обох родин, для яких Джорджі був 

вигідною партією. Щоб знову не розлучатися, закохані 

готові навіть померти, при цьому повторити вчинок 

своїх попередників Ромео і Джульєтти отруїтися: «Один 

глоток из этой склянки, и мы уплывем далеко-далеко… 

Смешно: яд продал тот же аптекар, что и Ромео…» [5, 

с.203]. 

Та вчинити самогубство їм завадила рідня. Для 

закоханих вони придумали іншу кару закувати їх у 

кайдани і провести оголеними через усе місто. Але саме 

природа приходить на допомогу Антоніо і Розаліні: туман 

окутав місто і «в’язні» таємничо зникають [5, с.207]: 

«…Когда ж туман исчез, то вдруг открылось, 

Что молодых никто и не видал! 

Кто говорит: забила их родня!.. 

Кто говорит: Антонио – ловкач!.. 

Сняв кандалы с себя и Розалины, 

Бежал, потом уехал, да уплыл,  

И жил с ней много лет в любви и счастье!..» [5, с.207]. 

Так закінчує свою версію шекспірівської трагедії Горін.  

Висновок. Хоча нас віддаляють від героїв п’єси 

століття, але проблеми, порушені автором актуальними є 

і нині: безглуздість ворожнечі, жорстокості, жадібності. 

Автор пише про моральність і про кохання очищуюче, 

рятівне, те, яке дає віру і надію.  
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IN THE CREATIVITY OF CONTEMPORARY AUTHORS GOTTFRIED KELLER AND GRIGORY GORIN 

In the article, on the example of William Shakespeare tragedy «Romeo and Juliet» illustrates the literary interpretation of 

the traditional material in Gottfried Keller's novel «Rural Romeo and Juliet» and Grigory Gorin's play «Plague on both your 

houses», which are a classic example of modernizing well-known material, providing it with ontological and axiological 

relevance. The author analyzed the transformations of the Shakespeare plot, followed the evolutionary path of traditional 

images, discovered common motives in the works, gave a brief description of the characters, comprehended the problem of 

tragic love. 

Key words: tragedy, short story, play, hero, suicide. 

 



   
172 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

УДК 811’342.9 

Рибіна Н.В., 

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного економічного університету, 

nataliarybina@ukr.net 

Крайняк Л.К., 

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного економічного університету,  

kraynyak-lyudmyla@hotmail.com 

Україна, м. Тернопіль 

 СПЕЦИФІКА ПОДОЛАННЯ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ БІЛІНГВІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановка проблеми. Людина, що вивчає іноземну 

мову, рідко може уникнути зіткнення з явищем мовної 

інтерференції. Цей феномен є наслідком впливу однієї 

мови на іншу. Зазвичай рідна мова впливає на іноземну, 

але на «просунутому» етапі вивчення буває і навпаки. 

Оскільки інтерференція може виявляти себе як в усній, 

так і в письмовій мові, природно, що специфіка її 

подолання все частіше привертає увагу дослідників. 
Мета роботи – встановлення особливостей подолання 

мовної інтерференції у процесі навчання студентів 

білінгвів шляхом аналізу причин виникнення цього 

явища та ефективних методик її подолання. 

Дослідження виконане на основі досвіду викладання 

іноземних мов у вищій школі та співпраці зі студентами, 
що опановують англійську та українську мови як іноземні. 

Виклад основного матеріалу. Інтерференція – це 

вплив рідної мови білінгва або вивчає іншу мову на його 

мова на іншій мові або на її сприйняття [1]. Зазвичай під 

цим терміном розуміється негативний вплив, що веде до 

помилок, спотворень. Наприклад: «I went in Egypt on a 

week» (з пояснень студента щодо своєї відсутності), – 

помилка обумовлена тим, що в українській  мові немає 

усталеного порядку слів в реченні, а також певними 

невідповідностями прийменників в українській та 

англійській мові. Можна розуміти інтерференцію і більш 

широко: і як вплив нерідної, другої мови на рідну; а також 

як вплив однієї досліджуваної мови на іншу досліджувану 

(змішуються слова, граматичні правила, тощо). 
Серед науковців також існує велика кількість тлумачень 

цього поняття. Зокрема Л.І. Баранникова розуміє 

інтерференцію як це «зміну в структурі або елементах 

структури однієї мови під впливом іншої». В.Ю.Розенцвейг 

підкреслює саме негативний вплив однієї мови на іншу в 

своєму трактуванні інтерференції, яка розуміється нею 

як «порушення білінгвом правил співвідношення 

контактуючих мов, які проявляються в його мовленні у 

відхиленні від норми». Е.М. Верещагін також підкреслює 

в своєму визначенні інтерференції негативний характер 

цього процесу, стверджуючи що «інтерференція – 

внутрішній не здатний до спостереження процес у 

білінгва, який виражається в його мові та в «видимих 

відхиленнях» від норм однієї або більше мов». Більш 

загальне визначення надає З.У. Блягоз, для нього 

інтерференція – це «всі зміни структурних елементів 

мови в мовленні – у значеннях, властивостях, у 

сполучуваності та «поведінці» мовних одиниць, яке 

з'являється в результаті взаємодії мовних систем». 

Р.А. Вафеєв визначає інтерференцію як «тиск, 

витіснення чужорідної системи із системи рідної мови 

на момент їх контактування із поступовим послабленням 

ступеню та якості тиску», однак в цій трактовці 

залишається незрозумілим поняття «якості тиску», що 

робить це визначення досить неточним [2]. 

Дослідження такого плану є одним із багатьох, що 

здійснюються в даний час, та орієнтовані на виявлення 

національної специфіки й міжмовних відмінностей у 

англійському і українському мовленні, встановлення 
закономірностей функціональних змін, що супроводжують 

зазначене явище, інтерпретацію причин виникнення 

інтерференції та розкриття механізмів її породження у 
площині когнітивної лінгвістики. Особливу зацікавленість 

викликають питання встановлення причин мовної 

інтерференції за умов білінгвізму, з’ясування її ролі та 

функцій у соціальному (Б.М. Ажнюк, Ю.Д. Дешерієв, 

У. Лабов, А. Табуре-Келлер, J.A. Fishman, W.E. Lambert, 

S. Romaine, J. Walters), психологічному (Є.М. Верещагін, 

О.О.Залевська, І.О.Зімняя, І.І.Усов, K.Cantone, F.Grosjean, 

R. Javier, J. Macnamara, K. Vaid), нейрологічному 

(Н.П.Бєхтєрева, О.Р.Лурія, Т.В.Чернігівська, Р.Якобсон, 

L. Obler, M. Paradis, J. Schumann) й лінгвістичному 

(В.В. Алімов, О.Р. Валігура, В.І. Карабан, О.Д. Огуй, 

О.Д. Петренко, С.В. Семчинський, О.О. Тараненко, 

О.Б. Ткаченко, О.І. Чередниченко, W.F. Mackey, 

R.C. Major, N. Poulisse) планах [3, c.17]. 

Зважаючи на викладені вище точки зору, доцільно 

зробити висновок, що інтерференція може розглядатися з 

трьох різних точок зору: як результат взаємодії двох або 

більше систем, як процес цієї взаємодії і як передумови 

для нього. Говорячи про останній, мається на увазі та 

обставина, що самі по собі як власне мовні системи жодні 

мови не взаємодіють: інтерференція відбувається в 

певному соціальному колективі, і передумови тих чи 

Стаття присвячена вивченню проблем білінгвізму та інтерференції в процесі навчання студентів-

білінгвів. Метою роботи передбачено встановлення особливостей подолання мовної інтерференції у 

процесі навчання студентів білінгвів шляхом аналізу причин виникнення цього явища та ефективних 

методик її подолання. Для її досягнення використовувалися методи спостереження за студентами, що 

вивчають англійську та українську мови як іноземні, а також інформантний аналіз, котрий передбачав  

залучення україномовних та англомовних викладачів. 

Ключові слова: мовна інтерференція, студенти білінгви, методики подолання, вплив, процес навчання. 
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інших процесів і результатів інтерференції в значній мірі 

визначаються властивостями членів цього колективу.  

Згідно з результатами спостереження за іноземними 

студентами та студентами-українцями, що вивчають 

іноземну мову, найчастіше припускаються фонетичних 
помилок, обумовлених інтерференцією. У цьому контексті 

стосовно звукової системи необхідно говорити про 

фонетичні причини фонологічних процесів. Така 

обумовленість може бути двох видів: по-перше, людина, 

що говорить на нерідній мові може не чути різниці між 

звуками рідної і чужої мови – в цьому випадку можливі 

помилки визначаються сенсорними, перцептивними 
особливотями мовця; по-друге, за адекватної перцептивної 

оцінки коректна реалізація може перестати працювати 

через вплив властивостей артикуляційної бази рідної 

мови – в цьому випадку помилки є моторними за своєю 
природою. Можливе, звичайно, і більш складне поєднання 

причин, які обумовлюють виникнення помилок. Існує 
чотири теоретично можливі випадки, узагальнені у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

 Сенсорний 

рівень 
Моторний рівень Результат 

1 не чую і не можу правильно 

вимовити 

не можу правильно 

вимовити 

2 чую не можу правильно 

вимовити 

регулярна помилка, 

обумовлена моторним 

рівнем 

3 чую правильно вимовляю немає фонетичних 

причин для помилок 

4 не чую можу правильно 

вимовити 

нерегулярна помилка 

 

З першого погляду заперечення можуть викликати 

представлені тут комбінації 1 і 4. Перша з них нібито 

суперечить таким концепціям, як моторна теорія і теорія 

аналізу через синтез, оскільки являє собою ситуацію 

ніби в зворотній послідовності: якщо з точки зору цих 

класичних теорій сприйняття мови артикуляторний 

аспект є способом спрощення, перекодування акустичної 

картини в процесі сприйняття, то в цьому випадку він 

виступає як підлеглий, залежний від сенсорного, 

перцептивного. Відповідно жодних протиріч у цьому 

немає: теорія сприйняття мови в явному і неявному 

вигляді базується на поведінці людини в рамках рідної 

мови, коли артикуляційно-акустичні зв'язки, які 

визначаються визначеною фонологічною системою, вже 

сформовані. У цьому випадку мова йде зовсім про іншу 

ситуацію: сприйняття і відтворення звуків чужої мови 

людиною, перцептивної властивості якої вже сформовані 
в рамках мови рідної. Комбінація 4 здається парадоксальною 

тільки в тому випадку, коли ми припускаємо, що 

засвоєння звукової системи чужої мови відбувається в 
ситуації, яка виключає деякі попередні знання властивостей 

цієї мови. Однак досить часто спостерігається якраз 

протилежне: людина, котра говорить чужою мовою, має 

деякі уявлення про звукові одиниці, що відрізняються 

від одиниць його мови, і прагне максимально наблизити 

свою вимову до іншомовного (наприклад, проголошення 

носових голосних замість ротів особами, які не володіють 

англійською мовою) [3]. Суть помилок такого роду 

визначається тим, що людина не здатна почути 

конкретної реалізації, яка використовується в чужій мові, 

тоді як за умов нормального фізіологічного слуху таке 

звучання цілком може бути і почуте, проте оцінене як 

таке, що не співпадає зі звичним, таким, що 

спостерігається в рідній мові. 

Окрім фонетичної чи звукової інтерференції існують 

ще орфографічна, граматична (морфологічна, синтаксична і 

пунктуаційна), лексична, семантична інтерференція, 

стилістична та внутрішньомовна інтерференція.  

Орфографічна інтерференція – негативний вплив на 

правопис слів в одній мові подібних слів іншої мови, де 

вони традиційно пишуться інакше. Вплив граматичної 

структури рідної мови на другу мову мова білінгва, 

виявляється в мішаних значеннях відмінків, в функції 

прийменників, в порушенні порядку слів, відсутності 

узгодження за родами, числами і відмінками. Так, 

студенти-іноземці важко засвоюють, а потім і вживають 

коректні форми відмінкових закінчень, а для студентів-

українців проблемним є контролювання правильного 

порядку слів в англійській мові. Орфографічна 

інтерференція проявляє себе помилковому написанні 

слів схожих на слова рідної мови. Наприклад: «lemon», 

«telephone», «corridor», «business». 

Лексична інтерференція визначається як запозичення 

лексем чужої мови при двомовності, яка виражається 

або в перенесенні фонемної послідовності з однієї мови 

в іншу, або в порушеннях структури значення лексеми 

рідної мови чи в утвореннях, скалькованих за моделям 

іноземних слів. Інколи лексичною інтерференцією  

називають «всі викликані міжмовних зв'язками зміни в 

складі лексичного інвентарю, а також у функціях і 

вживанні лексичних одиниць, в їх смисловій структурі » 

[4]. Часткове або повне неспівпадання в значенні слів в 

українській і англійською мовах призводить до 

міжмовної лексико-семантичною інтерференції, до 

порушення точності слововживання в одній мові під  

впливом іншої. Наприклад, «magazine», «capital».  

Семантична інтерференція проявляється на рівні 

значення слів. Вона пов'язана з тим, що відомі мовцеві 

говорить явища відображені в іноземній мові інакше, 

ніж в рідній [5,6]. Наприклад: «brown bread», «red hair». 

Найчастіше мовець некоректно вибирає слово з ряду 

стилістичних синонімів, у зв'язку з чим змінюється 

стиль висловлювання, хоча предмет, про який йде мова, 

може залишитися тим самим. Наприклад, українському 

слову «розмовляти» відповідають два англійських 

дієслова, що розрізняються за стилем: нейтральний 

«speak» і розмовний «talk». У разі неправильного вибору 

стосовно конкретно мовної ситуації, можна спостерігати 

явище стилістичної інтерференції. 
Доцільно зауважити, що у лінгвістиці здебільшого увагу 

приділяють негативній інтерференції, її прогнозуванні, 

дослідженні й попередженні, у зв’язку з тим, що 
негативний мовний матеріал у мовленні білінгвів створює 

певні перешкоди під час спілкування. Важливо зазначити, 

що розгляд інтерференції як негативного явища 
відбувається на рівнях системи або порушення логіко-

семантичного змісту, норми, тобто порушення форми й 
ситуативної адекватності. Лінгвістичний аспект дослідження 

двомовності орієнтовано, зазвичай, на аналіз і зіставлення 

структур і структурних елементів контактуючих мов, 
їхнього взаємного впливу, взаємодії і взаємопроникнення 
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на різних рівнях. Окрім того, у межах лінгвістичних 
досліджень звертається значна увага на вивчення прояву 

інтерференції під час використання обох мов, а також 

визначення в поведінці двомовних носіїв типових 
відхилень від норм кожної з мов, пов’язаних саме з їхньою 

двомовністю. На структурному рівні передбачається 
вивчення ступеня поширення інтерференції на різні ділянки 

мови, а також інтенсивності, з якою ці мови піддаються 

інтерференції та її наслідків: від часткової асиміляції до 
цілковитого занепаду чи утворення нових мов як 

результату сталих мовних контактів [7]. 

Висновки. Таким чином, мовна інтерференція – це 
уподібнення норм однієї мови при вивченні іншої. Ми 

визначили, що явище мовної інтерференції виявляється 
практично на всіх рівнях мови. 

Отже, при вивченні іноземної мови необхідно 

враховувати вплив рідної і намагатися уникати 
інтерференції. Зменшення мовної інтерференції при вивченні 

іноземної мови видається важким завданням, з яким 

необхідно боротися, використовуючи автентичні навчальні 
матеріали, аудіоносії, газети, журнали, джерела Інтернету. 

Подолати цей тип інтерференції можливо завдяки 
формуванню соціокультурної компетенції, ефективність якої 

багато в чому залежить від усвідомлення студентами 

соціокультурних особливостей англомовної лінгвокультури. 
Саме тому студенти кафедри іноземних мов ТНЕУ вивчають 

в рамках дициплін «Іноземна мова» та «Професійно-
орієнтована іноземна мова» країнознавство, мовний етикет, 

ділове листування англійською мовою, які допомагають їм 

подолати різні види інтерференції. Зменшення мовної 
інтерференції при вивченні іноземної мови бачиться нам, 

безумовно, складним і комплексним завданням, але 

правильна організація роботи над особливостями мови, що 
вивчається, веде до значного зменшення інтерференції в 

процесі навчання студентів-білінгвів. 
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Постановка проблеми. Потреба розширення 

суспільних функцій української мови в її державному 

статусі передбачає зростання уваги до культури 

української мови. На початку ХХІ ст. культура мови – 

лінгвістична галузь із широкою проблематикою 

досліджень. Якщо значення культури мови в соціумі 

науковці студіюють активно, то  ключові поняття галузі 

в оновленій парадигмі наукових знань ще потребують 

лінгвістичного осмислення. 
Мета нашої розвідки – проаналізувати термінологічний 

апарат культури мови на різних етапах розвитку галузі.   

Виклад основного матеріалу. Культура мови 

виокремилась як самостійна лінгвістична дисципліна у 

50-60-ті рр. ХХ ст. Але в україністиці проблеми 

культури мови були в центрі наукових студій багатьох 

учених і культурних дiячiв ще наприкінці ХІХ – на поч. 

ХХ ст.: Олени Пчілки, І.Я. Франка, Лесі Українки, 

І.Г.Верхратського, В.М.Гнатюка, І.І.Огієнка, О.Б.Курило, 
М.Д.Гладкого, М.Ф.Сулими, В.М.Ганцова, О.Н.Синявського 

та ін. Дослідники і письменники розглядали такі аспекти 

мовної культури, як зв’язок із загальною культурою 

людини, духовністю суспiльства, нормування мови, 

проблема іншомовних запозичень і новотворів, культура 

мови перекладу, зв’язок культури мови з лексикографією 

та ін. Їхня літературна і наукова творчість, редакторська 

робота, мовні рецензії та консультації у газетах і 

часописах сприяли усталенню загальнолiтературних 

норм, практичному вирішенню проблем добору засобiв 

вираження iз народно-розмовної мови. 

Звернемося до 20-х років ХХ ст., часу особливого 

розвою українознавства. М.Ф. Сулима у статті «Проблема 

літературної норми в українській мові» писав: 

«...літературна норма – конче потрібна річ, …літературна 

норма становить найпершу та найхарактернішу ознаку 

літературної мови» [21, с.132.]. Засадниче питання норми 

порушено на сторінках часописів «Шлях освіти», «Життя 

й революція», «Молодняк». Виробленню літературних 

норм надавав неабиякого значення І.І. Огієнко, зокрема 

висвітлював проблему на сторінках заснованого ним 

часопису «Рідна мова». Цю роботу І.І. Огієнко називав 

«терапією рідної мови».  
У 1927 році в Харкові відбулася правописна конференція, 

яка заклала підвалини нормування української мови. 

Одним із найдіяльніших її учасників був професор 

О.Н. Синявський. Синтезом граматичних робіт ученого 

стали «Норми української літературної мови» [18]. Як 

зазначає у передмові до цієї книги (1941 року 

видання) В.І. Сімович, з «твору ясно зарисовуються 

шляхи, якими праця для повної нормалізації 

літературної мови йде й далі йтиме» [19].  

Термін «мовна культура» безпосередньо пов’язаний  

із розвитком теорії літературних мов, яка розроблялася, 

зокрема, в чеському мовознавстві у 30-ті роки ХХ ст. У 

Празькому лінгвістичному гуртку досить плідно було 

застосовано функціональний підхід до вивчення 

літературної мови і сформульовано теоретичні засади 

культури чеської мови. Заслугою лінгвістики 30-х років 

ХХ ст. був вироблений погляд на мовну культуру як на 

мовну діяльність, як на свідому цілеспрямовану турботу 

про літературну мову [14]. 

Культуромовні проблеми стали предметом 

узагальнення в теоретичних працях із розвитку 

слов’янських літературних мов (див. огляд [20, с.22-23]). 

З часу виокремлення культури мови в самостійну 

дисципліну українськi вченi розробляють теоретичні 

проблеми культури мови, що мають впливати на 

практичну мовну дiяльнiсть: поняття культури мови 

(А.П. Коваль, М.А. Жовтобрюх, М.М. Пилинський, 

С.Я. Єрмоленко, Л.І. Мацько, Н.Д. Бабич), мовної норми 

(М.М. Пилинський, З.Т. Франко, М.А. Жовтобрюх, 

В.М. Русанівський, С.Я. Єрмоленко, Г.М. Яворська, 

Т.А.Коць, О.С.Черемська, Т.П.Мельник, Н.М.Карікова). 

Переважає практичний, iнструктивно-регулятивний 

аспект мовних порад (Є.Д. Чак, Б.Д. Антоненко-
Давидович, В.М.Русанівський, С.Я.Єрмоленко, А.П.Коваль, 

Є.Д. Чак, О.А. Сербенська, К.В. Ленець, О.Д. Пономарів, 

І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, С.П. Бибик, 

Г.М. Сюта, Т.А. Коць та ін.). 

З 1967 року Інститут мовознавства імені О.О.Потебні 

АН УРСР почав видавати спеціальний міжвідомчий 

збірник «Питання мовної культури» (тепер виходить під 

назвою «Культура слова» в Інституті української мови 

НАН України), в якому зосереджено основну кількість 
публікацій, присвячених культурі української мови. В 

офіційних рамках бездержавності української мови 

культура мови як наука опосередковано відбивала 

критичний стан функціонування нацiональної мови i 

привертала увагу до культивування лiтературної мови, 

У статті проаналізовано розвиток термінологічного апарату культури мови. Репрезентовано 

культуру мови як лінгвістичну галузь, зорієнтовану на нормативний і якісний аспекти мови, на 

формування мовного еталону. Схарактеризовано основні поняття культури мови в оновленій парадигмі 

наукових знань: культура мови, норма літературної мови, комунікативні ознаки мови, мовна особистість, 

мовнокомунікативна компетенція. Підсумовано, що розвиток культури мови як науки пов’язаний із рівнем 

національно-мовної свідомості, зі ставленням носіїв мови до кодифікованих літературних норм.  

Ключові слова: культура мови, норма літературної мови, комунікативні ознаки мови, мовна 

особистість, мовнокомунікативна компетенція. 
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пiднесення її суспiльного престижу. Сприяє усталенню 

літературної мови, орієнтує мовців на вибір правильного 

слововживання, засвоєння норм сучасної української 

літературної мови сучасна лексикографічна і довідкова 

література, передусім академічні праці. 

На сучасному етапі розвитку українського 

мовознавства культуру мови потрактовано у вiдповiдних 

дефiнiцiях, наведених у посібниках, підручниках, 

енциклопедичних виданнях. На нашу думку, культура 

мови – це 1) самостійна лінгвістична дисципліна, яка 

вивчає стан i статус норм сучасної лiтературної мови в 

певну епоху, а також рівень мовнокомунікативної 

компетенції мовних особистостей; 2) сукупність 

комунікативних ознак літературної мови, що 

виявляються за різних умов спілкування відповідно до 

мети і змісту висловлювання; 3) культивування 

літературної мови й індивідуального мовлення, 

виявлення тенденцій мовного розвитку, реальне 

втілення у мовній практиці норм літературної мови, 

відповідна мовна політика у державі.  

Предметом дослідження культури мови є норми 

літературної мови в їх конкретно-історичному вияві. 

Дослідження поняття мовної норми в українському 

мовознавстві дає змогу чітко окреслити лінгвальну і 

соціально-історичну сутність норми, виділити її 

диференційні ознаки. М.М. Пилинський вивів найбільш 

повне визначення літературної норми: «Норма 

літературної мови – це реальний, історично зумовлений і 

порівняно стабільний мовний факт, що відповідає 

системі і нормі мови і становить єдину можливість або 

найкращий для даного конкретного випадку варіант, 

відібраний суспільством на певному етапі його розвитку 

із співвідносних фактів загальнонародної (національної) 

мови в процесі спілкування» [15, с.94]. До диференційних 

ознак літературної норми, за М.М. Пилинським, 

відносимо відповідність літературної норми системі 

мови, поєднання стабільності і динамічності, варіантність, 

стилістичну диференціацію і кодифікованість. 

Урахування цих параметрів є запорукою адекватного 

осмислення реальної мовної норми, підставою для 

кодифікації літературних норм усіх рівнів мовної 

ієрархії. 

Незалежно від різниці у поглядах окремих 

мовознавців і цілих лінгвістичних шкіл (української, 

російської, чеської, польської та ін.) усі дефініції норми 

так чи інакше неодмінно вказують на її суспільний 

характер. Мовна норма нерозривно пов’язана із 

колективом мовців, а на вищому щаблі – як норма 

літературної мови – із певним людським суспільством, з 

усіма його інституціями аж до держави включно. З цього 

насамперед випливає, що кожна мова може мати не одну, 

а кілька норм, або кілька територіальних чи соціально-

групових варіантів норми, а це дуже важливо для 

розуміння процесу формування літературної мови та її 

функціонування. С.Я.Єрмоленко розглядає «просторову і 

часову глибину літературної норми». Запропонована 

метафора привертає увагу до норми, «що 

характеризується, по-перше, певним просторовим 

виміром – поширенням літературної мови в соціумі, 

точніше, у мовно-культурному просторі, по-друге, до 

часового параметру – періоду, протягом якого той чи 

інший стандарт оцінюється комунікативною спільнотою 

як загальновизнаний, коли його кодифікують різні 

лінгвістичні джерела саме як стандарт, як норму» [11, 

с.66]. 

Учення про культуру мови не обмежується описом 

мовної структури, яка склалася. Для того, щоб бути 

перспективним, воно повинно враховувати зовнішні, 

нелітературні впливи на традиційну норму, спиратися на 

об’єктивну картину еволюції літературної мови. 

Т.А. Коць детально аналізує літературну норму у 

функціонально-стильовій і структурній парадигмі [9]. 

С.П. Бибик увиразнила роль усної мови у формуванні та 

модифікації комунікативно-стильових різновидів 

літературної мови в українській культурі повсякдення 

[1]. Метамову культури мови початку ХХІ століття 

відображає монографія «Літературна норма і мовна 

практика», яку підготував відділ стилістики та культури 

мови Інституту української мови НАН України під 

керівництвом С.Я. Єрмоленко [11]. Лінгвісти показали 

багатоплановість, динамічну стабільність явища 

літературної норми як ознаки розвиненої літературної 

мови, виокремили диференційні ознаки літературної 

мови, наголосили на критеріях становлення літературної 

норми, на відмінності змісту понять «мовна норма» і 

«літературна норма», «літературна мова» і «мова 

художньої літератури». У монографії висвітлено 

специфіку символічної і прагматичної, сильної і слабкої 

мовної норми, розкрито секрети рефлексії над 

літературною нормою. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної думки у 

галузі «культура мови» до найменш розроблених 

належить проблема критеріїв нормування. С.Я.Єрмоленко 

наголошує на збільшенні кількості варіантних реалізацій 

у мовній практиці сучасного соціуму. У зв’язку з цим, на 

думку науковця, зростає роль кодифікаційної практики 

лінгвістів, застосування диференційного підходу до 

культуромовних порад, до стилістичного ремаркування 

у нормативних лексикографічних джерелах [5, с.9]. 

Кодифікована норма не ідентична прескриптивній 

нормі. Вона є спробою словесно сформулювати 

зреалізовану норму. Кодифікація – це відображення 

рівня наших знань реальної мовної норми. Інтенсивні 

темпи мовної еволюції актуалізують потребу вивчення 

співвідношення стану і статусу літературних норм.  

Культура мови зорієнтована не тільки на 

нормативний, але й на якісний аспект мови. Хоча 

метамова галузі впорядкована у словниках, навчально-

методичних виданнях, проте термінологія на позначення 

комунікативних характеристик ще не уніфікована. 

Комунікативні ознаки (якості) мови – це характеристики 

її змісту та форми, сумарна оцінка рівня досконалості 

володіння літературною мовою. У працях українських та 

зарубіжних науковців названо понад п’ятдесят 

комунікативних ознак (якостей) літературної мови. 

Серед термінів чимало синонімів. До домінантних 

комунікативних ознак відносять такі: правильність, 
точність, логічність, багатство, різноманітність, образність, 

експресивність (емоційність), змістовність, доступність 

(ясність). Кожна комунікативна ознака має мовні 

особливості, на позначення яких уведено термін 

лінгвальні ідентифікатори [10].  
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У метамові галузі культури мови міцно закріпився 

термін «мовна особистість». На студіювання 

проблематики мовної особистості в українському 

мовознавстві великий вплив мала праця Ю.М. Караулова 

«Русский язык и языковая личность», що вийшла друком 

у 1987 році [8]. У монографії створено функціональну 

модель мовної особистості. Структура мовної 

особистості, на думку вченого, уявно складається з 

трьох рівнів: 1) нульового, вербально-семантичного; 
2) першого, лінгво-когнітивного; 3) другого, прагматичного. 

У подальших дослідженнях українських лінгвістів є 

частотні покликання на це дослідження.  

Національні риси мовної особистості розпізнаються у 

творчому перетворенні і вербалізації світу індивідуумом. 

У «Навчально-виховній концепції вивчення української 

(державної) мови» 1994 року С.Я. Єрмоленко і 

Л.І. Мацько стверджують, що «мовна особистість – це той 

носій мови, який не лише володіє сумою лінгвістичних 

знань (знає поняття й відповідні правила) чи репродукує 

мовну діяльність, а й має навички активної роботи зі 

словом. Підвалини мовної особистості – пробудження 

індивідуальної мовотворчості, таке засвоєння мови, яке 

забезпечує вільне самовираження особистості у різних 

сферах людського спілкування» [2, с.32]. Дефініцію 

поняття «мовна особистість» представлено у 

«Короткому тлумачному словнику лінгвістичних 

термінів» 2001 року за редакцією С. Я. Єрмоленко: 

«Мовна особистість – поєднання в особі мовця його 

мовної компетенції, прагнення до творчого 

самовираження, вільного, автоматичного здійснення 

різнобічної мовної діяльності. Мовна особистість 

свідомо ставиться до своєї мовної практики, несе на собі 

відбиток суспільно-соціального, територіального 

середовища, традицій виховання в національній культурі» 

[4, с.93]. Трактування аналізованого поняття наводить 

О.О. Селіванова в термінологічній енциклопедії: «Мовна 

особистість – іманентна ознака особистості як носія 

мови й комуніканта, що характеризує її мовну й 

комунікативну компетенцію та реалізацію їх у 

породженні, сприйнятті, розумінні й інтерпретації 

вербальних повідомлень, текстів, а також в інтерактивній 

взаємодії дискурсу» [16, с.370]. Дефініція відображає 

функціонування терміна у парадигмі комунікативної 
лінгвістики, тобто розширює горизонти його застосу-
вання.  

Поняття мовної особистості нерозривно зв’язане з 

поняттям мовної свідомості. На думку Л.І. Мацько, 

мовна особистість – це «узагальнений образ носія мовної 

свідомості, національної мовної картини світу, мовних 

знань, умінь і навичок, мовних здатностей і здібностей, 

мовної культури і смаку, мовних традицій і мовної 

моди» [13, с.27]. С.Я. Єрмоленко у монографії «Нариси з 

української словесності (стилістика та культура мови)» 

розглядає національно-мовну свідомість як структуроване 

поняття, що складається з таких компонентів: «а) мова 

як національна самоідентифікація особистості (цей 

показник виявляється не завжди чинним, правомірним); 

б) мова як картина світу, як відбиття природного стану 

існування її носіїв; в) мова як просторовий і часовий 

вимір національної культури; г) мова як видимий, 

наочний знак і універсальний засіб єдності етносу» 

[3, с.355-356]. Одне з останніх досліджень поняття 

мовної свідомості – праця П.О. Селігея «Мовна 

свідомість: структура, типологія, виховання» [17]. На 

основі ціннісного критерію автор розробив типологію 

рівнів мовної свідомості. Формування мовної 

особистості – це комплексний процес мовного виховання 

і мовної освіти на ґрунті національної мови, на основі 

мовних знаків національної культури. 

В оновленій парадигмі наукових знань спостерігаємо 

міжгалузеву транспозицію термінів. У багатьох галузях 

сучасного мовознавства, у тому числі у сфері культури 
мови, функціонують терміни «комунікативна компетенція», 
«мовнокомунікативна компетенція», «мовнокомунікативна 

компетентність», хоча домінує перший: «Комунікативна 

компетенція (лат. сompetens – належний, відповідний) – 

сукупність знань про спілкування в різноманітних 

умовах і з різними комунікантами, а також уміння їх 

ефективного застосування у конкретному спілкуванні в 

ролі адресанта і адресата» [12, с.13]. Ми вважаємо, що 

термін «мовнокомунікативна компетенція» більш 

точний, оскільки  атрибут «мовнокомунікативна» 

увиразнює вербальний аспект комунікації. 

Загалом у працях вітчизняних лінгвістів (С.Ф.Бацевича, 

Л.І.Мацько, О.О.Селіванової, Н.П.Шумарової) виділено 

цілу низку компонентів мовнокомунікативної (або 

комунікативної) компетенції: мовну, соціолінгвістичну, 

прагматичну, дискурсивну, жанрову іллокутивну, 
стратегічну, соціокультурну, лінгвокультурну, міжкультурну, 

когнітивно-гносеологічну, паравербальну та ін. Через те, 

що функціонує великий перелік термінів на позначення 

складників мовнокомунікативної компетенції, комісія з 

мовних питань при Раді Європи запропонувала їх 

стислий перелік, що інтегрував названі вище види 

компетенцій. У Загальноєвропейських рекомендаціях 
виокремлено лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну 

компетенції [6, с.13]. Таке суттєве скорочення переліку 

цілком слушне. Проте доцільно розмежувати мовну 

(лінгвальну) і мовознавчу (лінгвістичну) компетенції. 

Мовознавча компетенція властива переважно філологам, 

оскільки це комплекс наукових знань про мову та умінь 

оперувати лінгвістичними знаннями у різних видах 

діяльності. Відповідно термін «соціолінгвістична 

компетенція» слід замінити на «соціолінгвальна 

компетенція». Таким чином, складниками поняття 

«мовнокомунікативна компетенція» вважаємо мовну 

(лінгвальну), соціолінгвальну і прагматичну компетенції. 

Науково обґрунтована теорія культури мови – основа 

культуромовної діяльності. Соціалізація норм 

літературної мови найбільшою мірою здійснюється 

лексикографічною практикою, освітніми закладами, мас-

медіа, художньою літературою. Врахування важливого 

соціального запиту на досконале володіння нормами 

сучасної літературної мови умотивовує зв’язок культури 

мови з комунікативною лінгвістикою та лінгвокультуро-

логією як методологічним інструментом дослідження 

мови в контексті культури нації. А.П. Загнітко 

наголошує, що культура мови в системі лінгвістичних 

дисциплін посідає особливе місце, тому що об’єднує в 

собі теоретичні напрацювання всіх розділів мовознавчої 

науки й водночас розробляє механізми застосування 

їхніх результатів у повсякденній практиці [7, с.14]. 
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Висновки. Загалом розвиток культури мови як науки 

пов’язаний із рівнем національно-мовної свідомості, зі 

ставленням носіїв мови до кодифікованих літературних 

норм. Метамова галузі сформована, але, цілком 

закономірно, перебуває у постійному розвитку. 

Функціональний підхід до вивчення культуромовних 

проблем передбачає подальше поглиблене пізнання 

мови як виразника ментальності етносу, засобу творчого 

освоєння світу і знаряддя якнайповнішого самовираження 

особистості.  
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Problem solving in general and its connection with 

important scientific or practical tasks. Nowadays, in 

Ukraine, approximately 85% of incurable patients are not able 

to receive palliative and hospice care, as a result of which they 

are forced to die in severe physical and spiritual suffering. The 

extremely low level of access to the care, especially in rural 

areas, is compounded by the low quality of its delivery and the 

rapid and steady increase in the care, which is estimated to be 

around 1.5 million annually. And, therefore, the scale of 

coverage of the problem is nation-wide, and its negative 

consequences are not tied to the constitutionally declared 

Ukraine's intentions of building a social and legal state, as 

well as with historically established human values. In this 

context, the issue of improving the format of administrative 

influence of the state on the domestic sphere of palliative and 

hospice care is extremely topical. 

Identification of previously unsettled parts of the 

general problem to which the article is devoted. 

Numerous publications on public administration in social 

security sphere can be founded in academic searching 

systems, professional editions, the Internet. However, the 

mechanisms of public administration in palliative and 

hospice care remain at the periphery of scientific research, 

which are not sufficiently highlighted in scientific 

professional publications, and the results of already 

conducted scientific research on this subject remain. The 

study of the ways to improve the organizational mechanism 

of public administration in palliative and hospice care will 

partly fill this gap in the public administration science. 

The purpose of the article is to determine the effective 

paradigm of improving the organizational mechanism of 

public administration in palliative and hospice care. To 

achieve the goal, the task is set: to justify scientifically the 

paradigm of synergic integration as an imperative to improve 

the organizational mechanism of public administration in 

palliative and hospice care, to reveal its essence. 

Presentation of the main research material with full 

justification of the received scientific results. There are no 

doubts that nowadays mechanisms of public administration in 

palliative and hospice care in Ukraine are to modernized and 

improved. The ratification of a number of international legal 

instruments to ensure the social standards of social security, the 

Ukraine’s European integration state policy requires from the 

country to radically change approaches to the palliative and 

hospice care delivery. The critical conditions for the provision 

of such assistance, which are caused by a range of diverse 

problems and disadvantages, one of which is the ineffective 

state administration in this area, causes the urgent need for 

urgent elimination by the state. As you know, it is the state, 

which is responsible for ensuring the provision of palliative and 

hospice care, and thus, the state has a key role in the 

management of this assistance. This is explained by the fact that 

the state authorities have the appropriate powers of the state 

with regard to the implementation of the social function, the 

element of which is the provision of palliative and hospice care, 

the observance of human rights and freedoms, and is 

responsible for ensuring their implementation. Government 

authorities in the sphere of palliative and hospice care realize 

this function through state administration. The priority task 

today is to increase the efficiency of public management of 

palliative and hospice care, the level of quality of provision of 

the relevant services through the improvement, modernization 

of the mechanisms of state administration of such assistance, in 

particular, the organizational mechanism. 

The article analyzes the synergistic integration paradigm as an imperative to improve the organizational mechanism 
of public administration in palliative and hospice care. It has been established that palliative and hospice care is a 

complex system that includes subsystems (medical, social, psychological, spiritual and legal). It is proved that the 

system is organizationally constructed from the set of relationships, interactions between subsystems and processes, 
which must ensure its integrity, identity and preservation. Synergistic integration will enable a synergistic effect through 

a combination of different components of palliative and hospice care in one unit, ensure their unity and continuity of 
communication and, consequently, increase its levels of effectiveness, quality and volume of provision of this assistance. 

The author proposes complementary principles and classification of forms (specialized, non-specialized or general) for 

the palliative and hospice care delivery. 
Key words: public administration, palliative and hospice care, organizational mechanism, synergistic integration, 

non-specialized and specialized assistance, principles, structural and functional model, incurable patients, medical aid, 

social assistance, spiritual support. 
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In our opinion, the necessary condition, the imperative of 

the process of improving this mechanism is synergistic 

integration – the paradigm of the development and 

implementation of the organizational mechanism of public 

administration in palliative and hospice assistance (hereinafter – 

the organizational mechanism). Synergistic integration involves 

an organic combination of components of palliative and hospice 

care into one integral system that ensures their unity and 

continuity of communication. The expected result, resulting 

from the application of the paradigm proposed by the author, 

should be the synergy effect, which is a practical demonstration 

of the effectiveness of public administration of this assistance, 

levels of quality and the volume of provision of the relevant 

services. Let’s justify the choice of the synergistic integration 

paradigm, reveal its essence and argued the expediency of its 

application in the study. Palliative and hospice care is a 

multidimensional social phenomenon, a modern concept that 

provides for a range of different types of care, support for 

incurable patients, members of his family, and is aimed at 

maximizing the quality of life. In practice, this concept is 

implemented through a complex of interrelated measures, in 

particular, the comprehensive provision of such types of care to 

the palliative patient, members of his family as medical care 

(early diagnosis and treatment of pain, prevention and relief of 
his suffering), and social, psychological, legal and spiritual support. 

In other words, palliative and hospice care is a complex 

system that includes separate subsystems, in particular, 

medical, social, psychological, spiritual and legal. The 

organizational structure of this system is a set of relationships, 

interactions between subsystems and processes that must 

ensure its integrity, identity and preservation. The main 

criterion for evaluating the functioning of a quality system of 

palliative and hospice care is its characteristic: each 

component (subsystem) of the system reveals its essence only 

in the process of interaction with other components 

(subsystems), forming the organic integrity of the system, its 
functional interdependence, interdependence and complementarily. 

Ensure effective functioning of the system of palliative 

and hospice care reasonably by integrating and interacting its 

subsystems (components). The practical manifestation of the 

integration approach is the comprehensive, coherent 

provision of specialized assistance teams by the 

multidisciplinary team. By its nature and content, such 

interaction is a co-ordinate influence of specialized, multi-

disciplinary brigade of palliative and hospice care or 

synergy. Synergy is the format of interaction, collaboration 

of individual subjects in order to achieve the identified goals, 

jointly obtaining them a positive result (effect) that exceeds 

the sum of individual potential effects. Organizational 

synergy is a coordinated team interaction of subsystems of 

the system, which ensures its optimal mode and operation 

efficiency. Synergy: determines the system, is the source of 

development of both its individual subsystems and the 

system as a whole; expresses internally necessary, stable and 

substantial connections between its subsystems, their 

optimal correlation in the process of interaction, resulting in 

the effect of synergy [1, p.310; 4] The synergy effect, which 

to some extent is a synonym of system and group effects, 

occurs when the subsystems (group components according 

to certain criteria) are combined into a holistic system 

(group) and manifests itself in a group result (a set of 

individual results). The effect of synergy is closely related to 

the emergence
1
, which in the theory of systems is interpreted 

as the presence in any system of special properties, not 

inherent in its subsystems, the sum of elements that are not 

bound by special system-forming bonds. 

Analyzing the integrated approach in public 

administration, one can distinguish its characteristic features, 

the main of which are the following: a comprehensive 

assessment of a particular social phenomenon in various 

dimensions and in the interconnection of the internal 

(endogenous) and external (exogenous) environments; 

determining the synergy effect and focusing on obtaining it; 

Objections to the availability of universal approaches to public 
administration, its principles and mechanisms of implementation. 

Thus, the analysis carried out above has proved that 

synergistic integration based on interaction, coherence of the 

components of the system is an important prerequisite for the 

effective functioning of the system of palliative and hospice 

care. This paradigm combines the components of palliative 

and hospice care (medical, social, psychological, spiritual, and 

legal) into a systematized, integrated complex, integrates them 

into a system and ensures its integrity. The advantages of 

synergistic integration include the possibility of improving the 

functioning of the system by: carrying out a comprehensive 

analysis of its individual components; synthesis research of 
connections, interactions of subsystems and systems as a whole. 

An analysis of encyclopedic literature [107, p.422; 111, 

p.263] suggests that the paradigm of synergetic integration is 

correlated with the notion of an organizational mechanism 

through which public administration in palliative and hospice 

care is carried out. This relationship is manifested in the fact 

that the organizational mechanism is aimed at the integration 

of subsystems of a particular system; the construction of an 

organizational system with internally ordered its components 

and coordinated interactions between them. In addition, this 

mechanism: consists of consecutive stages of designing 

structures, detailed analysis and definition of the system of 

goals, the allocation of organizational units and forms of their 

coordination to ensure the functioning of the complex 

(organizational system); is a combination of processes, actions 

leading to the formation and improvement of the interrelations 

between the components of the system; intended to transform 

a certain organizing influence of the state authority (subject) 

into the desired (target) behavior, effectiveness and efficiency 

of the object of management. 

The above-stated arguments and evidence fully 

substantiate the expediency of the use of synergistic 

integration as a public administration paradigm for palliative 

and hospice care, the concept of formation, implementation 

of the organizational mechanism of public administration in 

the care and the approach to its improvement. 

On the basis of the synergic integration, a structural and 

functional model for the formation and implementation of 

the organizational mechanism of public administration in 

palliative and hospice care, as outlined in Figure 1. 

                                                         
1 Emergence – to arise, suddenly appear; consistent, is the result of 

(something).  
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Figure 1. Structural-functional model for the formation and implementation of the organizational mechanism of 

public administration in palliative and hospice care 
 

Based on the model (Fig. 1), the author proposes to 

improve the organizational mechanism at the stages of its 

development and implementation. The peculiarity of the 

developed model is that the process of improvement of the 

investigated mechanism is considered through the prism of 

the system approach – in connection, relationships and 

interaction of its functional and structural elements, and 

taking into account the influence of exogenous factors on the 

system. On Fig. 1 exogenous factors (marked with gray 

circles and separated by dashed lines), ‘curtain’ model. 

Factors have an impact on the system of palliative and 

hospice care (indicated by arrows directed to the inside) and 

undergo constant changes in the environment – are changing 

(indicated by the words ‘changes’). Therefore, the formation 

and implementation of the investigated mechanism is based 

on a clear definition of the most important exogenous 

factors, analysis and consideration of their effects (by 

minimizing the negative and obtaining a synergistic effect 

from the positive ones) on the system of palliative and 

hospice care. 

The ‘core’ of the model (Fig 1) is a formed organizational 

mechanism whose influence on the system of palliative and 

hospice care is considered in the organic unity, 

interconnection and interaction with its subsystems – medical 

care, social assistance, psychological and spiritual support, 

and legal assistance. 

Important components of the model (Fig 1) are its ‘input’ 

(purpose, principles, forms, resources) and ‘output’ (received 

help, results or synergy effect), as well as a subsystem for 

assessing the volumes, quality and effectiveness of the 

assistance provided, various services , their audit and control. 

On the basis of monitoring, analysis and evaluation of the 

obtained results (assistance, services), which are measured by 

the relevant indicators, various types of control are carried out, 

if necessary, the relevant changes, additions to the contents, 

forms, etc. of the investigated mechanism are introduced. That 

is, the developed model (Fig 1) is an open and cyclical system 

in which the results obtained (‘output’) and the influence of 

exogenous factors are evaluated in the subsystem ‘audit, 

control, evaluation’ and on the basis of the evaluations the 

corresponding adjustments (‘input’). 

The process of formation, implementation of the 

organizational mechanism described above consists of 

certain cyclically repeating phases, as described in Fig. 2, 

which a definite addition to the one is presented in Fig. 1 

structural-functional model. According to Art. 3.2 Order of 

the Ministry of Health of Ukraine dated January 21, 2013 

No. 41 [9] there are three forms of provision of palliative 

care in Ukraine, namely: in-patient, out-patient and home 

care. In order to more effectively provide such assistance, 

this classification is, in our opinion, not sufficiently 

comprehensive, limited and does not include in its list of 

modern forms widely used in developed Western countries. 

The author, on the basis of the analysis of scientific literature 

[10, p.24], proposes to distinguish the forms of provision of 

palliative and hospice care on the basis of the qualifications 

of the subjects providing such assistance, the complexity of 

the patient's morbidity in two groups (Fig 3): 
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Figure 2. Cyclic phases of the process of formation and implementation of the organizational mechanism 

of public administration in palliative and hospice care 
 

non-specialized (general); specialized. In the first group (Fig 

3), palliative care and hospice care may be provided by non-

specialized services, doctors, nurses, volunteers and other 

subjects not qualified, and this type of activity is not directly 

related to their profession. A patient may receive general or 

non-specialized palliative and hospice care from the time he 

or she has been diagnosed with an incurable progressive 

disease by medical staff. Such assistance can be provided to 

him, both at home and in health care facilities. As a rule, 

premises for the provision of such assistance to patients 

(places of residence, nursing homes, homes for the elderly, 

boarding schools, pediatric offices, geriatric pensions, etc.) 

are not equipped with special medical equipment and 

equipment, that is, they are non-specialized. It is worth 

noting that today there is an obvious tendency to increase the 

number of patients who intend to receive palliative and 

hospice care at home. There is good reason to assert that in 

the future, the demand for such assistance at home and non-

specialized services will increase. This is evidenced by the 

results of the study. 
 

 

Figure 3. Forms of organization of palliative and hospice care delivery [9; 10:24] 
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So, in a report published by British researcher McMillan, 

it is noted that 8 out of 10 interviewed incurable patients 

wanted to die at home. The decisive factor in this choice is 

the increased need for incurable patients in a relaxed 

environment, communication with relatives and relatives, a 

positive environment and a psychological climate that can 

only be partially created in palliative and hospice care 

facilities. However, approximately 50% of these patients die 

in hospital beds [6]. In other words, patients, in spite of their 

will, and despite the inability of doctors to cure them, are 

forcibly kept in medical institutions. Although, ensuring the 

right of the patient to choose a place for his dying is the 

highest manifestation of humanity, and the last will of the 

dying person is carried out initially and unconditionally. 

Dartmouth researchers also found that when communicating 

with relatives, relatives, healthy people in incurable patients, 

depression decreases, a feeling of calm, a positive mood and 

a feeling of well-being increase. Such psychological support 

improves the quality of life of terminal patients, positively 

affects the course of diseases, increasing the chances of their 

recovery [7]. 

In the second group (Fig 3), palliative care and hospice 

care can be provided by specialized teams (teams), various 

structural divisions whose employees have the appropriate 

qualifications and competences, and the provision of such 

assistance is directly related to their professional activities. 

Specialized care may be provided to patients in in-patient 

and day-care hospitals, health care facilities (in-patient 

departments of such care in hospitals, outpatient clinics, 

etc.), in other specialized, specially equipped facilities, and 

also at their place of residence, that is, at home. As a rule, 

specialized palliative and hospice care is provided to an 

incurable patient with complex needs that can not be 

adequately addressed by non-specialized services. 

Comparison of results of terminological analysis Fig. 4 

makes it possible to conclude that the non-specialized 

(general) form of assistance is inherent, as a rule, in 

 

According to the NGO ‘Ukrainian League for the 

Promotion of Palliative and Hospice Care Development’ [5], 

palliative and hospice care in Ukraine is provided in 27 

stationary health care institutions with approximately 300 

beds (as of 01.06.2017). That is, in Ukraine, palliative and 

hospice care at home (at the place of residence of the 

patient) is fixed de jure, but not de facto. The volumes of 

palliative and hospice care provided in residential 

institutions are extremely inadequate: the demand for such 

assistance exceeds the supply by 10 times! 

Organizational mechanism can still be defined as a way 

of organizing the functioning of the system, where the 

principles and forms of management that are interconnected 

provide its effective activity aimed at the realization of the 

stated goals, objectives and tasks [3, p. 263]. In this context, 

the principles of provision of palliative and hospice care will 

be considered as initial postulates, the definition and 

observance of which will provide scientific substantiation 

for the formation and implementation of an organizational 

mechanism. The analysis of the principles of palliative and 

hospice care delivery, approved by the order of the Ministry 

of Health of Ukraine dated January 21, 2013, No. 41 gives 

grounds to state that their list is, in the opinion of the author, 

incomplete and insufficient for the effective formation and 

implementation of the organizational mechanism. The list 

should be expanded, supplemented by the complementary 

principles of provision of palliative and hospice care, which 

are depicted and specified in Fig. 4. 

The results of the implementation of the organizational 

mechanism of public administration in palliative and hospice 

care is the construction of such an organizational system, 

which is characterized, first of all, by a certain orderliness of 

institutions, the coherence of interests, especially palliative 

patients and their relatives, a complex of processes, actions 

leading to education, synergistic integration and 

improvement of interrelations Interactions between the 

system components. 

The results of the study give grounds for the following 

conclusions. 

1. It has been established that palliative and hospice care 

is a complex system that includes subsystems, in particular 

medical, social, psychological, spiritual and legal. 

Organizationally, this system consists of a set of 

relationships, interactions between subsystems and processes 

that ensure its integrity, identity and preservation. 

2. It is scientifically substantiated that synergistic 

integration, based on the interaction, coherence of the 

components of the system, is a paradigm, an imperative to 

improve the organizational mechanism of public 

administration in palliative and hospice care, an important 

determinant of the effective functioning of the system of this 

assistance. It is proved that this paradigm combines the 

components of palliative and hospice care (medical, social, 

psychological, spiritual, legal) into a systematic, integrated 

complex, integrates them into a system and ensures its 

integrity. 

3. It is proposed to supplement the principles of palliative 

and hospice care delovery with complementary principles 

developed by the author, namely: complexity; partnership 

and cooperation; proper resource provision and effective use 

of funds; implementation of international norms and state 

standards; ensuring confidentiality and legality. It is 

proposed to classify the forms of provision of palliative and 

hospice care according to the criteria of qualification of the 

subjects providing such assistance, the complexity of the 

incidence of incurable patient in the specialized and non-

specialized (general). 

Perspective directions for further research are: 
institutes (state and non-state) of palliative and hospice care; 

organizational structures of the system of palliative and 

hospice care and communication and the form of their 

interaction and coordination; mechanisms of public 

administration in the subsystem of palliative and hospice 

care, medical aid, social assistance, psychological help, 

spiritual support. 
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Figure 4. Principles of palliative and hospice care delivery2 

 

                                                         
2 Note. Developed by the author. 
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ПАРАДИГМА СИНЕРГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ІМПЕРАТИВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАЛІАТИВНОЮ ТА ХОСПІСНОЮ ДОПОМОГОЮ 

У статті науково обґрунтовано парадигму синергічної інтеграції як імператив удосконалення організаційного 

механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою. Встановлено, що паліативна та хоспісна 

допомога є складною системою, яка містить у собі підсистеми (медичну, соціальну, психологічну, духовну та 

юридичну). Доведено, що ця система організаційно побудова з сукупності зв’язків, взаємодій між підсистемами та 

процесами, які повинні забезпечувати її цілісність, тотожність і збереження. Синергічна інтеграція дасть змогу 

отримувати синергічний ефект через поєднання різних складових паліативної та хоспісної допомоги в одне ціле, 

забезпечити їх єдність і нерозривність зв’язку та, як наслідок, підвищити рівні її ефективності, якості та обсяги 

надання цієї допомоги. Автором запропоновано комплементарні принципи та класифікацію форм (спеціалізовану, 

неспеціалізовану або загальну) надання паліативної та хоспісної допомоги. 

Ключові слова: державне управління, паліативна та хоспісна допомога, організаційний механізм, синергічна 

інтеграція, неспеціалізована та спеціалізована допомога, принципи, структурно-функціональну модель, інкурабельні 

пацієнти, медична допомога, соціальна допомога, духовна підтримка. 
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Formulation of the problem. The shadowing of the 

labor market and the employment of the population is a 

serious challenge for the development of a modern society, 

both in a separate country of the world and on a global scale. 

Data from the International Labor Organization (ILO) show 

that countries with low or middle income have the largest 

share in the world's shadow labor market: more than 50% of 

the workforce in these countries is covered by informal labor 

relations. According to the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), 1.2 billion official 

jobs in the world economy, while 1.8 billion people are 

employed in the informal sector [11, p.163]. 

Moving a large part of the employed population from the 

official to the shadow sector of the labor market is also 

taking place in Ukraine. Thus, according to the data 

published by the State Statistics Service of Ukraine [8], in 

2016 the number of informally employed in the country 

amounted to 4.0 million people, which accounted for 24.3% 

of the employed population. At the same time, the Minister 

of Social Policy of Ukraine A.Reva states that today the 

potential of shadow employment in Ukraine is 8 million 

people. It should be noted that by 1990, shadow employment 

was covered by 2-6% of the population of Ukraine. That is, 

the domestic labor and employment market has a steady and 

distinct tendency to spread shadowing, which threatens 

Ukraine's vital national interests [3, p.114]. 

The purpose of the work is to identify the definition 

and analysis of the economic factor among other modern 

factors of the shadowing of the labor market and 

employment in Ukraine. 

Presentation of the main research material with full 

justification of the received scientific results. Investigating 

the current trends in the labor market and employment and 

identifying the conceptual apparatus, it became clear to us 

that according to Fig. 1 of the Law of Ukraine "On 

Employment of the Population": 

labor market – a system of legal, social, labor, economic 

and organizational relations that arise between persons 

seeking employment, workers, trade unions, employers and 

their organizations, state authorities in the sphere of 

satisfaction of the needs of employees in employment, and 

employers – in hired workers in accordance with the law; 

employment – not prohibited by legislation activity of 

persons connected with satisfaction of their personal and 

social needs in order to receive income (wages) in monetary 

or other form, as well as activity of members of one family 

who carry out economic activity or work in sub- objects of 
management, based on their property, including free of charge. 

The terminological analysis of encyclopedic literature [2, 

p.659-660] stipulates that shadow (informal) employment  

it is: illegal employer involvement in an economic activity; 

type of employment in the informal economy, based on 

hidden from the state authorities in the labor relations 

between the employee and the employer. Shadow 

employment – this is an illegal format of labor relations, 

which is initiated, as a rule, by the employer or employee in 

order to avoid payment of taxes, evasion from the 

implementation of the provisions of the legislation. 

ILO Experts [11, p.163] also identify informal employment 

as a form of employment that does not provide workers with 

legal or social protection at work, thereby increasing their 

economic vulnerability. The terms shadow (informal) 

employment and employments in the informal economy 

(employment in the informal economy) are considered as 

identical. Analogues of this term in English also include: 

unreported, unreported or unofficial employment 

(unreported employment); hidden work (working under the 

table); payment "cash in hand" (paying cash-in-hand); 

forgery or work on the side (a combination of full-time 

employment with part-time employment or a combination of 

work with education at a school) (moonlighting). Some 

Western economists consider shadow employment as part of 

underground economics or non-observed economy. It should 

be noted that among them there is currently no generally 

accepted approach to the definition of "shadow" employment 

and related concepts. 

Shadow employment is associated with the shadow 

(informal) economy, which is understood as the type of 

The article analyzes the factors of shadowing of the labor market and employment of the population and 
substantiates the economic factor which is characterized by the following factors in relation to the subject: excessive tax 

burden on economic entities and personal incomes of citizens, which leads to cases of tax evasion, reduction of the share 
revenue part of budgets; inefficient state regulatory policy; total poverty and social exclusion of the population; limited 

employment opportunities for well-paid work; low wages and incomes; inefficiency of the system of social support of the 

population; activization of the external labor migration of young people against the background of progressive aging of 
the population and others like that. The research has established that the negative-destructive impact of the economic 

factor extends not only to the labor market and employment, but also to the economy, the sphere of social protection, the 
demographic situation and the social development of Ukraine as a whole. 

Key words: labor market, employment, shadowing, factors, economic factor, state policy, tax system, budget, 

regulatory policy, social support, income, migration. 
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economic activity aimed at the illegal gaining of income, 

evasion from state, non-state control and payment of taxes. 
There is a clandestine economy, a fictitious economy, a criminal 

economy in which the shadow employment format prevails. 

The shadowing of the labor market and employment of 

the population  is an unlawful activity connected with 

informal employment, in particular the use of labor of hired 

workers without the conclusion of labor contracts and 

agreements, payment of wages in envelopes, tax evasion, 

social contributions, unpaid overtime, day sick leave, breaks 

by employers of other requirements of labor legislation. 

The results of the terminological analysis carried out 

above give grounds for arguing that the shadowing of the 

labor market and employment is a rather complex, 

multifaceted economic and social phenomenon. Relationships 

that are spontaneously established and distributed among the 

participants in this process on the shadow labor market are 

unlawful, as they violate current legislation (formal rules) and, 

as a consequence, are concealed. This phenomenon, which has 

not only economic and social aspects but also political, legal, 

demographic and other dimensions, leads to a number of other 

negative consequences in many spheres of public life. It is 

clear that this phenomenon is a serious challenge for the state 

and requires adequate response and elimination from it 

through the development and implementation of a state policy 

of shadowing the labor market and employment of the 

population, which has to solve a complex range of diverse 

problems. The effectiveness of the state policy of shadowing 

is determined by a clear, complete and objective identification 
of the factors affecting the phenomenon under study, a thorough 

analysis of them, using appropriate scientific research 

methods, assessing the reliability and priority of these factors. 

According to the author, PESTL analysis, which modern 

researchers, analysts of state policy are widely used to 

identify large-scale problems, comprehensive study, 

assessment and comprehensive generalization of the 

influence of the environment on the phenomenon, process or 

policy, can be effectively solved. 

Tinization labor market and employment is determined by 

a number of factors that can be grouped into external 

(exogenous) and internal (endogenous). According to the 

author, external factors, in comparison with internal factors, 

are of greater importance, importance and priority given the 

scale of their impact on the phenomenon under study. Internal 

factors can be due to human factor and subjectivity. While 

external factors, as evidenced by the results of the analysis, on 

the contrary, are objective and determined by the policy of 

economic, social, legislation, etc. Exogenous and endogenous 

factors, in spite of their differences, in particular in terms of 

essence, specificity and priority of influence, are interrelated. 

Based on method PESTL analysis [9, p.3,53-56; 12, p.105-

106], we will define the macro-environment, and on the basis 

of them – factors of the shadowing of the labor market and 

employment in Ukraine. As can be seen in Fig. 1, the main 

factors that are distinguished within the corresponding macro 

environment are: economic; political; socio-demographic; 

normative-legal. 

Macroeconomics and factors of the shadowing of the 

labor market and employment may be unstable and change 

depending on the circumstances (in Fig. 1 this phenomenon 

is indicated by the words "change"). In this context, the 

author shares the view of G. Johnson, C. Skulz, R. Wittinton 

and other researchers [9, p.3,54-54; 12, p.106] that the 

prioritization of certain factors, the relevance and validity of 

the results of PESTL analysis may be time-limited and 

sometimes characterized by subjectivity. 

Consider the factors (Fig. 1), and we will assess the 

impact of the economic factor on the shadowing of the labor 

market and employment in Ukraine, identify and analyze the 

problems that arise and exist in it. 
 

 

Figure 1. Basic drivers in shadowing of labour market and employment in Ukraine1
 

 

                                                         
1 Примітка. Розроблено автором. 
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The economic factor (Fig. 1) is important because the 

labor market and employment are integral parts of the 

national economy. The labor market is an economic 

mechanism that ensures the harmonization of prices and 

working conditions between employers and employees, the 

area of employment in which the demand and supply of 

labor is formed. Illegal labor relations are being cultivated 

on the shadow labor market between economic agents, and 

economic activity is carried out secretly from state 

authorities, beyond their control, without proper reflection in 

accounting documents, reporting and official statistics. 

Shadow employment covers all forms of paid work, which 

are formally unregistered, are not accounted for by state 

statistics, tax authorities and not subject to regulation. 

Shadow employment is due to the efforts of economic agents 

to increase their own profits in violation of the current 

legislation, in particular by deliberate concealment of them 

(tax evasion, contribution to social insurance, etc.) from 

government agencies. In such circumstances, the procedure 

regulated by the state for the organization and 

implementation of economic ties in the labor market is 

deformed and destroyed [2, p.659-660]. 

The shadow economy, the shadow labor market and 

employment are interdependent categories: the shadow 

economy is a favorable environment for shadow 

employment; shadow employment is a source of labor 

supply for the shadow labor market and the shadow 

economy. However, considering the importance of the 

shadow labor market and employment for the economy, the 

answer to this question is ambiguous. On the one hand, 

during the economic crisis, the shadow labor market and 

employment mitigates the effects of a sharp increase in 

unemployment and a decline in living standards, and 

positively affects the provision of additional jobs and 

increased incomes, and the expansion of production of goods 

and services. On the other hand, the consequences of the 

shadow schemes of employment are the concealment of 

income from taxation, the lack of significant amounts of 

revenues to budgets of different levels, and the destruction of 

the fiscal (tax) base necessary for the state to fulfill social 

and economic functions. In addition, the shadowing of the 

labor market and the employment of the population can lead 

to its criminalization, increase of the level of economic 

crime, corruption manifestations, which negatively affect 

investment attractiveness, complicate implementation of the 

state economic policy and economic growth of the country 

as a whole. 
Shadow employment in Ukraine is traditionally widespread 

in such types of economic activity as agriculture, in the field 

of food production, construction, trade and repair (Fig. 2). 
 

 

Fig. 2. Employment in the informal sector of the economy by type of activity in 2005-2014, as % of all informally employed population [5] 
 

In 2016, the structure and share of such employment took 

the form of: agriculture, forestry and fisheries (40.8%); 

wholesale and retail trade (20.9%); construction (15.5%) and 

so on.  

Informal employment also has a place in street trade, in 

providing people with construction services, repair work, 

private tutoring, intermediary and other types of economic 

activities, usually carried out without patents, licenses, and 

contracts not declared in the tax authorities. Informal labor 

relations also predominate in self-employment, where the 

proportion of informally employed persons made up 74.3%, 

and among employed persons was 15.1%. 

agriculture construction  trade, repair  
others  transport, communication  

http://commons.com.ua/wp-content/uploads/2015/05/3.png
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Is not the main economic factor for shadowing the labor 

market and employment in Ukraine an excessive tax burden 

on business entities and personal incomes of citizens, which 

leads to: 

an increase in the number of economic crimes, a 

reduction in the level of investment attractiveness of the 

country, while foreign direct investment, domestic 

investment positively affects the creation of new jobs in 

enterprises and, consequently, the labor market and 

employment of the population; 

cases of tax evasion, which accounts for over 70% of 

local budgets, and the increase of tax pressure on enterprises 

that legally carry out economic activities, deprives them of 

their ability to invest and grow; 

a significant reduction in the volume of the revenue part 

of the budget, the share of tax revenues, budget deficit, the 

complication of the fulfillment of financial obligations of the 

state, the ineffectiveness of the state policy of shadowing the 

labor market and employment, aggravation of the financial 

and economic crisis, slowing economic growth [3, p.98-99]. 

The complex tax system, the instability of tax laws and 

high tax pressures – are factors that greatly motivate 

economic agents to enter the labor market into shadow 

schemes of employment [3, p.98-99]. De facto, the tax 

system in place in Ukraine, aimed at maximizing budget 

revenues, does not underestimate the negative effects of 

fiscal pressure on business entities and citizens. Thus, the 

total tax burden on the company's profit in Ukraine is 38%: 

the company must pay 20% VAT and 18% tax on gross 

profit. The tax burden on the wage fund is on average 93%: 

for the payment of UAH 1. The enterprise must pay a salary 

of UAH 0.93 to the budget. An enterprise under such 

conditions can, as a rule, operate cost-effectively through tax 

avoidance, and shadow employment creates such an 

opportunity for them. 

The economic factor of shadowing of the labor market 

and employment is the degree of regulatory interference of 

the state in the sphere of economic activity. Results of the 

study [10, p.387-392], conducted by World Bank experts in 

49 countries (Latin America, OECD and the post-Soviet 

space), show that countries with high levels of government 

regulatory intervention have a larger share of the "shadow" 

economy, which include the labor market and employment 

of the population. They also proved that a significant number 

and high rates of taxes, fees lead to the shadowing of 

economic relations in the labor market. By conducting a 

historical survey of "shadow" economic relations in post-

Soviet countries, the experts found that their spread was 

facilitated by the liberalization of the domestic economy. 

After the collapse of the former USSR, this process in 

Ukraine took place through the abolition of the state 

centralized economic planning system, the weakening of the 

"center" control over economic activity against the backdrop 

of maintaining bureaucratic red tape, state-management 

barriers, and high transaction costs for entry into the market, 

excessive tax burden and insecurity of economic agents. 

The "catalyst" for initiating shadow employment in 

Ukraine can be considered gross mistakes in the 

privatization of state property, adopted by the leadership of 

the country in the early 1990's in the implementation of 

economic reforms of the country's transition to market 

relations. These errors led to a number of interrelated 

negative consequences, namely [7, p.86]: privatization → 

bankruptcy or restructuring of the military-industrial 

complex (MIC), other enterprises → reduction of 

employment and the occurrence of unemployment → the 

condition of forced approval of employees for all forms of 

employment → rapid development of "shuttle business" and 

"real markets" in cities → the spread of shadow employ-

ment. 

Extrapolating the results of the World Bank experts' 

research on the current realities of Ukraine's economic 

development, it can be argued that such "rudiments" of the 

Soviet-style state regulation of the economy as bureaucratic 

obstacles, extortions and bribery remain in our country to 

this day. In the context of political corruption, checks and 

controls on the labor market and employment are 

counterproductive. Confirmation of this is the result of the 

survey: 42% of respondents consider this control to be 

ineffective and cause corruption. Studies show that corrupt 

officials are resorting to increasing the number of 

inspections, increasing taxes and fines, which leads to the 

fact that the system of taxes and fines becomes an ineffective 

instrument of state policy. The disadvantages of carrying out 

inspections by the relevant state authorities are extensive 

expansion of their number, selectivity in imposing and 

collecting fines, and double standards of the domestic 

system of punishment for violating tax and labor legislation 

encourages economic agents to evade taxation and 

contributions to social funds. 

The containment of corruption is correlated with the 

quality of the regulatory policy that affects the labor market 

and employment of the population. This is evidenced by the 

results of the analysis of international governance 

indicators, which are visualized in Fig. 3 

The graphs of the dynamics of corruption containment 

indexes and the quality of regulatory policy in Ukraine 

during 1998-2016 have a certain interdependence and 

interdependence: positive changes in the containment of 

corruption usually lead to a better quality of regulatory 

policy, and negative – to lower regulatory policy quality 

levels. 

The foregoing suggests that the high tax burden, 

ineffective state regulation of economic relations and the 

control exercised by the authorized state authorities in Ukraine 

are economic factors contributing to the existence of the 

shadow labor market, encourage certain economic agents to 

not comply with or violate the law separate labor law rules. 
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Fig. 3. Diagram of dynamic changes in the indexes of corruption containment and the quality of regulatory policy in Ukraine, 1998-2016. [13] 
 

Conclusions. 

Having studied the economic factor of shadowing of the 

labor market and employment of the population, we have 

found out, its integral nature with other factors such as: 

political, socio-demographic, normative and legal, which 

requires further research and exploration, in order to minimize 

their negative impact on the economic the development of the 

state and the welfare of citizens. 

The research has established that the economic factor in 

shadowing the labor market and employment of the 

population is manifested by many factors among which the 

main ones are: 

excessive tax burden on business entities and personal 

incomes of citizens, which leads to cases of evasion of taxes, 

reduction of the share of revenue part of budgets; 

inefficient state regulatory policy; 

total poverty and social exclusion of the population; 

limited employment opportunities for well-paid work; 

 low wages and incomes; 

inefficiency of the system of social support of the 

population; 

activization of the external labor migration of young 

people against the background of the progressive aging of the 

population. 

It is proved that the negative-destructive influence of the 

economic factor extends not only to the labor market and 

employment of the population, but also to the economy, the 

sphere of social protection, the rule of law, the demographic 

situation and the social development of Ukraine as a whole. 

The current challenges facing Ukraine for the shadowing of 

the labor market and employment are quite serious, and the 

tasks associated with eliminating this negative phenomenon 

require urgent identification, justification and decision by the 

state. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

У статті проведено дослідження щодо факторів тінізації ринку праці та зайнятості населення та обґрунтовано 

економічний фактор, який характеризується наступними чинниками: надмірним податковим навантаженням на 

суб’єкти господарювання та особисті доходи громадян, яке зумовлює випадки ухиляння від сплати податків, 

скороченням частки дохідної частини бюджетів; неефективною державною регуляторною політикою; тотальним 

зубожінням та соціальним відторгненням населення; обмеженими можливостями працевлаштування на гідно 

оплачувану роботу; низьким рівнем заробітної плати та доходів населення; неефективністю системи соціальної 

підтримки населення; активізацією зовнішньої трудової міграції молоді на тлі прогресуючого постаріння населення 

тощо. Дослідженням встановлено що негативно-деструктивний вплив економічного фактору поширюється не 

тільки на ринок праці та зайнятості населення, але й на економіку, сферу соціального захисту, демографічний стан і 

суспільний розвиток України в цілому.  

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, тінізація, фактори, економічний фактор, державна політика, 

податкова система, бюджет, регуляторна політика, соціальна підтримка, дохід, міграція.  

http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators


 
193  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

УДК 346.3:004.89 

Коваль О.М., 

к.ю.н., доцент кафедри господарського права КНУТД, olga.o.koval@gmail.com 

Україна, м. Київ 

 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ СУДОМ 

В УКРАЇНІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Постановка проблеми. Питання правового захисту 

прав інтелектуальної власності стає нагальним питанням 

зі стрімким економічним, соціальним та політичним 

розвитком країни. Зараз у світі діють понад 4 млн. 

Патентів; щороку подається приблизно 700 тис. заявок 

на патентування, ці обсяги щораз зростають. Внаслідок 

всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки 

вони дедалі більше стають політичною проблемою, 

пов'язаною з економічною безпекою та вимагають 

стратегічних підходів до їх вирішення.  

Мета роботи розглянути та проаналізувати основні 

базові зміни до законодавства у сфері правового захисту 

інтелектуальної власності. 
Виклад основного матеріалу. Розумний та раціональний 

захист інтелектуальної власності може впливати на 

функціонування економічної системи держави. Однак 

існує велика дискусія щодо того, хто виграє від захисту 

прав інтелектуальної власності, і за яких обставин 

суттєвий захист прав інтелектуальної власності є 

виправданим рішенням.  

Загальною інтерпретацією є те, що менш розвинені 

країни реагують на порівняльну перевагу в імітації, 

знижуючи захист прав інтелектуальної власності, щоб 

зменшити вартість імітаційних витрат (зокрема, на 

використання іноземних технологій). Аналогічним 

чином, більш розвинені країни реагують на їх 

порівняльну перевагу в інноваціях шляхом підвищення 

захисту прав інтелектуальної власності, щоб збільшити 

вартість випуску інновацій [1].  

Прийняття в новій редакції Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016-го (далі – 

Закон), передбачає створення в Україні Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності (далі IP-суд). IP-суди 

створені в багатьох країнах, зокрема в Японії, Фінляндії, 

Китаї, Південній Кореї.  

Зокрема, одним із ключових досягнень у судовій 

системі Китаю, вважається створення Верховним судом 

Суддівського відділу інтелектуальної власності, який 

здійснює нагляд за справами конкретної категорії. У 

серпні 1993 року, згідно з наказом Верховного Суду, 

Пекінський Народний Вищий Суд створили палати з 

розгляду справ з інтелектуальної власності. Народні 

вищі суди в провінції Гуандун і Шанхай, а також низка 

місцевих судів швидко перейняли приклад. У кількох 

Народних судах на найнижчому рівні також є спеціальні 

судові підрозділи для розгляду справ з інтелектуальної 

власності. Інші суди призначили колегії трьох суддів для 

розгляду спірних питань у сфері інтелектуальної 

власності [2, с.324]. 

Першочергово при реформуванні судової системи в 

Україні планувалося, що Вищий суд підвищить якість 

розгляду справ у сфері інтелектуальної власності, 

розглядаючи справи швидше, ніж існуюча система 

господарських, адміністративних і загальних судів. У 

перспективі цей суд може вирішувати справи без 

звернення до судового експерта, істотно спростить і 

здешевить судовий розгляд. 

Відповідно до Закону у системі судоустрою діють 

вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з 

розгляду окремих категорій справ, зокрема Вищий суд з 

питань інтелектуальної власності (ст. 31) [3]. 

У Касаційному господарському суді обов’язково 

створюються окремі палати для розгляду справ щодо: 

захисту прав інтелектуальної власності, а також 

пов’язаних з антимонопольним та конкурентним 

законодавством (ч. 6. ст.37) )[3]. 

Однак створення Спеціалізованого суду викликало 

багато питань та нюансів. В Законі чітко не визначено, 

який саме суд має переглядати рішення IP-суд як суд 

апеляційної інстанції, або суд касаційної інстанції. 

Вирішення даного питання віднесено до процесуального 

законодавства. (зокрема, в п.1 ч.2 ст.36 Закону 

зазначається, що ВС здійснює правосуддя, як суд 

касаційної інстанції, а у випадках встановлених 

процесуальним законом, – як суд першої або апеляційної 

інстанції). 

Жодного положення щодо того, як має 

наповнюватись штат працівників судів, строки передачі 

приміщення під суд, де має виділятись приміщення, 

який орган та в які строки має передаватись 

приміщення, в якому саме місті має розміщуватись суд, 

як мають передаватись справи, які вже перебувають на 

В статті розглянуто деякі проблемні моменти створення спеціалізованого суду з питань 

інтелектуальної власності та правової охорони інтелектуальної власності, загалом. Проведено аналіз 

зроблених змін в законодавчому регулюванні існуючої судової системи, з урахуванням характерних 

особливостей права інтелектуальної власності та його виключної важливості для стабільного 

економічного розвитку країни. Зроблені висновки про доцільність вдосконалення механізму правової 

охорони права інтелектуальної власності та вирішення існуючих колізійних питань судового розгляду 

останніх в новосформованих судових інстанціях. 

Ключові слова: право інтелектуальної власності, IP-суд, захист інтелектуальної власності, Вищий суд 

з питань інтелектуальної власності. 
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розгляді суддів, в Законі України «Про судоустрій та 

статус суддів» не зафіксовано:  

Отже без чітких розмежувань повноважень 

юрисдикції, а також при наявності спорів між 

юрисдикціями – виникне зрозуміла плутанина, що 

відповідно є вельми негативною тенденцією при 

проведені реформ. 

Однак варто також зазначити, що намітилися деякі 

позитивні тенденції створення Спеціалізованого суду. 

По-перше, на сьогоднішній день справи з 

інтелектуальної власності розглядаються судами різних 

юрисдикцій, що призводить до різного застосування 

одних і тих самих норм законодавства, що регулює 

інтелектуальну власність. І, отже, породжує різну судову 

практику – часто абсолютно протилежну. В даному 

аспекті створення єдиного «уніфікованого» IP-суду 

дасть можливість уникнути різної правозастосовної 

практики і уніфікувати судову практику. 

По-друге, незважаючи на те, що в судах різних 

юрисдикцій була введена спеціалізація суддів у справах 

інтелектуальної власності, судді як і раніше 

перевантажені розглядом справ, які не мають 

відношення до даної сфери, що не дає їм можливості 

глибоко вникати в досить специфічні питання. Це, в 

свою чергу, призводить до затяжного розгляду таких 

справ – від двох до п'яти років. 

Для прикладу, терміни розгляду патентними судами, 

в середньому, складають один рік. Так, Патентний суд 

Великобританії як правило розглядає подібні справи за 

12-14 місяців, Федеральний Патентний Суд Швейцарії – 

за 12 місяців, Федеральний патентний суд Німеччини – 

максимум за 18 місяців. Таким чином створення 

спеціалізованого суду «розвантажить» дану категорію 

справ. 

Передбачається, що Вищий суд буде діяти як суд 

першої інстанції, рішення якого можна буде оскаржити 

тільки в Касаційному господарському суді, що входить 

до складу Верховного суду. Тобто вже без апеляційного 

провадження, що, безумовно, значно скоротить терміни 

розгляду спорів з інтелектуальної власності. 

Більш того, з огляду на вузьку спеціалізацію Вищого 

суду, суддям не потрібно буде «розпорошуватися» на 

інші справи, що гарантовано підвищить якість розгляду 

справ з інтелектуальної власності та кваліфікацію 

суддів. 

По-третє, відповідно до Закону суддями Вищого суду 

можуть бути особи, які, крім проходження 

кваліфікаційного оцінювання, мають досвід професійної 

діяльності в сфері інтелектуальної власності (патентний 

повірений або адвокат) не менше п'яти років. Входження 

до складу суддівського корпусу Вищого суду 

професійних юристів і патентних повірених, які мають 

значний досвід у цій сфері, що буде також сприяти 

більш компетентному підходу до розгляду справ. 

Є надія на те, що вузька спеціалізація нових суддів 

Вищого суду дасть їм можливість не брати висновки 

судових експертиз за абсолютний базис рішень (як це 

відбувається сьогодні), а розглядати справи об'єктивно, з 

урахуванням всіх доказів та власного досвіду. 

Створення IP-суду, швидше за все, не призведе до 

скорочення витрат сторін на розгляд справ з 

інтелектуальної власності: Законом не передбачено 

зобов'язання суддів мати або отримувати додатково 

технічну освіта, а значить, як і раніше потрібно буде 

проводити судові експертизи по кожній справі. 

Наявність технічної освіти у суддів Вищого суду 

було б доцільним і логічним, оскільки практично у всіх 

спеціалізованих судах іноземних держав така вимога для 

суддів існує. 

Наприклад, в Німеччині до складу суддівського 

корпусу Федерального патентного суду входять так 

звані «технічні судді» (technische Richter), які мають 

технічну і юридичну освіту. Судді патентних судів 

Великобританії та Швейцарії також повинні мати дві 

освіти: юридичну і технічну [4]. У Сполучених Штатах 

окрім спеціалізації суддів, також існує окрема 

спеціалізація для адвокатів, уповноважених вести справи 

у сфері інтелектуальної власності [5] 

Природно, що після початку роботи Вищого суду з 

інтелектуальної власності виникне багато питань, в тому 

числі щодо його повноважень, але в будь-якому випадку 

наявність спеціалізованої судової інстанції – це 

позитивний і серйозний крок для України щодо 

покращення захисту прав інтелектуальної власності та 

інвестиційної привабливості нашої країни. 

Серед останніх тенденцій змін в сфері інтелектуальної 

власності не можливо оминути також, зроблені у 

порядку проведення реформ спроби ввести можливість 

«notice and takedown» у судове провадження. 

Незважаючи на те, що Закон України «Про державну 

підтримку кінематографії» ветований Президентом, 

підтримуємо думку, що введення «takedown-notice» – 

вже не юридична фантастика, а короткострокова 

перспектива. Тобто Україна найближчим часом отримає 

аналогічну США систему боротьби з порушеннями IP-

прав в Інтернеті. 

Серед найбільших проблем галузі досі лишаються: 

погано врегульовані правовідносини щодо службових 

творів і творів, створених на замовлення. При спільної 

власності майнових прав (як в Україні) замовник замовляє 

розробку сайту, платить чималі кошти, а розробник після 

здачі замовлення починає використовувати такий же сайт 

теж. Національне законодавство передбачає, що права 

належать спільно, якщо інше не передбачено договором. 

Україні потрібно змінити своє законодавство і дозволити 

розвивати бізнес. 

Інша проблема національного масштабу – відсутність 

в Україні свободи панорами. 

Ці та багато інших нюансів чекають свого вирішення 

на законодавчому рівні та шляхом напрацювання 

стабільної судової практики.  

Висновки. Світова система регулювання охорони 

інтелектуальної власності вже сформувалася. Україна 

повинна адаптуватися до неї, якщо планує розвиватися 

як складова частина світового господарства, а не як 

економіка, відмежована від світових тенденцій 

соціально-економічного і технологічного розвитку. І за 

останні роки Україна значно активізувала процес 

входження в світові структури, що регулюють 

інтелектуальну власність, і вже є учасницею 15 з 26 

універсальних міжнародних конвенцій і договорів у цій 

сфері. 



 
195  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 18, 2017 
 

Слід підкреслити, що протягом останнього 

десятиліття в Україні відбувався досить інтенсивний 

процес становлення системи охорони інтелектуальної 

власності. На сьогодні система органів регулювання 

сфери охорони інтелектуальної власності в Україні 

перебуває в завершальній фазі формування і вже здатна 

виконувати свої основні функції. 

Створення в судовій системі окремого спеціалізова-

ного суду з розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності є позитивним зрушенням та цілком відповідає 

загальносвітової тенденції покращення механізмів 

правової охорони інтелектуальної діяльності. 

Водночас зазначені в статті прогалини в 

законодавстві зменшують цілком позитивне враження 

від розпочатої реформи та потребують вирішення.  
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SOME ISSUES OF THE LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY  

BY A SPECIALIZED COURT IN UKRAINE 

The article studies some of the problem points of creation of a specialized court on intellectual property and legal 

protection of intellectual property in general. The analysis of the changes that had been made in the legislative regulation of 

the existing judicial system, taking into account the specific features of the intellectual property right and its exceptional 

importance for the stable economic development of the country, was carried out. The conclusion is made about the expediency 

of improving the mechanism of legal protection of intellectual property rights and resolving existing conflict issues of judicial 

review of the latter in the newly formed courts. 
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