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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 19th 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 070 (477.53) «18/19» 

Литвиненко А.І., 

к.мист., доцент Полтавского національного педагогічного университету імені В.Г. Короленка, liola@ukr.net 

Колеснікова Н.В., 

студентка К-7 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, pnpu47a@gmail.com 

Україна, м. Полтава 

«ПОЛТАВСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» МЕЖІ ХІХ–

ХХ СТОЛІТЬ (СТОРІНКАМИ СПОГАДІВ ДМИТРА ІВАНЕНКА) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Постановка проблеми. Розвиток вітчизняної 

періодики упродовж XIX століття відбувався під 

впливом цілої низки економічних, суспільно-політичних, 

історико-культурних чинників і свідчив про об'єктивні 

труднощі, які доводилося долати видавничій справі на 

шляху свого становлення. Передусім це – відсутність 

професійних літературних працівників (редакторів, 

кореспондентів, критиків), мала чисельність й обмежене 

коло читацької аудиторії, яка складалася переважно з 

губернських чиновників, інтелігенції, студентва. 

У Полтавській губернії на початку ХХ століття 

виходило близько 0,8% газет усієї Російської імперії, а у 

самій Полтаві їх налічувалося – 97 [5, с.73]. Найпопуляр-

нішими серед місцевих видань були «Губернские 

ведомости» (1838–1919). Як відомо, починаючи з першої 

половини ХІХ століття газети з такою назвою існували 
практично в усіх губернських містах [3], згідно з положен-

ням про видання урядових друкованих органів [1, с.213]. 

«Полтавские губернские ведомости» виходили двічі 

на тиждень у двох частинах – офіційній та неофіційній, 

які за змістом спочатку мало чим відрізнялися одна від 

одної. В офіційній частині публікувалися розпорядження 

центральної і місцевої влади, звіти засідань міської 

думи, статистичні дані про склад населення та види його 

виробничих занять, ціни на товари, податки і т. д. 

Неофіційна частина містила хроніку надзвичайних та 

світських подій. Тут йшлося про пожежі, вбивства, 

дрібні скандали, річниці, некрологи й церковні новини; 

друкувалися оголошення про бібліографічні видання, 

підписки на журнали та газети, гастролі, концерти, а 

також фейлетони, літературні огляди, корисні поради 

тощо [9, с.707]. 

З 1841 року редактором неофіційної частини 

«Полтавских губернских ведомостей» був український 

історик, етнограф і журналіст, автор праць 

«Достопримечательности Полтавы» (1849) і «Памятная 

книжка Полтавской губернии за 1865 год» П.І.Бодянський 

(1809–1867). У 1889 році редакційну колегію неофіційної 

частини центрального губернського органу очолив 

Дмитро Олексійович Іваненко (1859–1943) – неординарна 

особистість, один із кращих представників прогресивної 

інтелігенції Полтавщини свого часу. За період його 

діяльності на цій посаді газета набула суттєвого 

професійного зростання, ставши рупором суспільно-

громадського життя Полтавщини. 

Мета статті – висвітлити діяльність неофіційної 

частини «Полтавских губернських ведомостей» за 

матеріалами спогадів Дмитра Іваненка «Записки и 

воспоминания», 1888–1908 гг.». 

Виклад основного матеріалу. Дмитро Іваненко 

народився 1859 року в селі Китайгород Кобеляцького 

повіту (нині Новосанжарського району) Полтавської 

губернії в родині священика. Вчився у Полтавському 

духовному училищі, потім – у місцевій духовній 

семінарії. Після її закінчення успішно склав іспити з 

курсу класичної гімназії і в 1880 році вступив на 

юридичний факультет Київського університету. 

Закінчивши університет й відбувши військову 

повинність, Д. Іваненко у січні 1888 року повернувся до 

Полтави. Через брак юридичних вакансій працював 

бухгалтером, потім секретарем статистичного комітету в 
канцелярії губернатора, а згодом – редактором неофіційної 

частини газети «Полтавские губернские ведомости». За 

свідченням самого Д. Іваненка, у журналістику він 

потрапив несподівано навіть для самого себе. Випадкова 

зустріч з віце-губернатором В.Р. Жуковим у приймальні 

Полтавського губернатора П.П. Ковсаговського вирішила 

його подальшу долю. Уже на наступному засіданні 

губернського правління П.П. Косаговський призначив 

Д. Іваненка редактором неофіційної частини «Полтавских 

губернских ведомостей» [2, с.33]. 

Розпочинаючи свою діяльність Д. Іваненко на 

кожному кроці відчував невідповідність газети потребам 

часу. Наприклад, обов'язковим завданням губернського 

У статті висвітлено діяльність газети «Полтавские губернские ведомости» на межі ХІХ–ХХ століть. За 
матеріалами спогадів Дмитра Іваненка («Записки и воспоминания 1888–1908 гг.») схарактеризовано шляхи 

професійного становлення видання; окреслено коло проблем, які потребували вирішення на шпальтах 
губернської газети на початку ХХ століття. За ініціативи Д. Іваненка, як головного редактора щоденної 

неофіційної газети «Полтавские губернские ведомости», а також при активній участі вітчизняних діячів 

культури й місцевих дослідників газета стала одним з передових друкованих органів на теренах колишньої 
Російської імперії. 

Ключові слова: Полтавщина, періодика, «Полтавские губернские ведомости», соціокультурне життя 
Полтавщини межі ХІХ–ХХ століть. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1849
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друкованого органу був друк звітів статистичного 

комітету. Ці матеріали істотно урізноманітнювали й 

доповнювали звичайні розділи видання. Водночас 

друкувався цей нібито «неофіційний» матеріал з досить 

значним запізненням – на місяць, а то й більше. Зокрема, 

Журнали засідань міської думи у 1888 році були 

надруковані у серпні 1889 року! По суті неофіційним 

можна було вважати лише приватні оголошення. 

Було зрозуміло, що без зміни застарілого підходу до 

справи не обійтися, адже умови для видавничої 

діяльності практично були відсутні: бракувало 

матеріалу, окремого приміщення для редактора, зв'язків 

з громадськістю та передплатників також було обмаль. 

Єдиним уважним читачем газети залишався 

Полтавський губернатор П.П. Косаговський, який 

пильно стежив за тим, щоб вона виходила вчасно. 

Першочерговим завданням, яке мав вирішити 

Д. Іваненко на посаді редактора, стало налагодження 

зв'язків з потенційними авторами. З метою розширення 

кола свої професійних контактів він знайомиться із 

членами губернського правління. У пошуках новин 

відвідує засідання дворянського зібрання й світські 

раути, інформацію про які оперативно розміщує в газеті. 

Поступово популярність «Полтавских губернских 

ведомостей» зростає. У редакцію починають звертатися 

автори з пропозиціями надрукувати їхні твори. Першим і 

досить різнобічним співробітником «Полтавских 

губернских ведомостей» став працівник Полтавського 

губернського земства Греченко. Він висвітлював у газеті 

хроніку місцевих подій, а також писав різноманітні 

замітки – до театральних рецензій включно. Його стаття 

«Доход владельческих хозяйств в Кременчугском уезде 

по сравнению с доходом в испольном хозяйстве 

Устимовича» була надрукована у кількох номерах і 

загалом викликала чималий інтерес у читацького загалу. 

Дбаючи про розширення тематики «Губернских 
ведомостей» Д.Іваненко встановлює зав'язки з громадськими 

організаціями міста, зокрема з Полтавським 

Сільськогосподарським Товариством. «Я наметил схему 

той формы пользования газетой, какую могло бы 

осуществить Сельскохозяйственное Общество, и 

отправился на одно из его заседаний» [2, с.37] – пише 

автор спогадів. Пропозицію редактора охоче підтримав 

президент Д.К. Квітка і всі члени Товариства. Очевидно, 

що діяльнсть організації вже давно потребувала 

обговорення нагальних проблем на шпальтах 

губернської преси. 

Одним із перших на пропозицію про співпрацю 

відгукнувся службовець Селянського банку Віктор 

Василенко, який запропонував надрукувати свій 

статистико-етнографічний нарис «Опішня». Саме з цим 

автором у Д. Іваненка надалі складуться найбільш плідні 

стосунки. «Необыкновенно трудоспособный и 

трудолюбивый, интеллигентный в лучшем значении 

этого слова, бесконечно мягкий, юношески 

увлекающийся, не смотря на свои седины, прямой, 

искренний Виктор Иванович был, на протяжении 

многих лет, лучшим моим литературным другом, 

советником» – пригадує Д. Іваненко [2, с.38]. З 1889 

року В. Василенко стає найактивнішим дописувачем 

газети: «...работы его посыпались как из рога изобилия – 

и при том самые разнообразные. О чем он только не 

писал! Более крупные и интересные его работы, 

напечатанные в 1890 году – следующие: – “О бурсах или 

общежитиях при сельских школах”, “О сестричных 

братствах”, “К вопросу о школьных братствах”, “К 

вопросу о проведении жел. дороги от Лозовой до 

Киева”, “О сельских общественных библиотеках” и 

много других меньших статей и заметок. Я удивлялся, 

как он находил досуг при его занятиях в крестьянском 

банке, тоже требующих много времени и труда. 

Единственным гонораром тогда было предоставление 

ему оттисков некоторых статей. О денежном гонораре за 

сотрудничество в “Губ. Вед.” пока не могло быть и 

речи» [2, с.38]. 

У листопаді 1889 року співробітником газети стає 

відомий дослідник місцевої старовини В.Е. Бучневич, 

який запропонував надрукувати низку власних статей і 

кореспонденцій. У цьому ж році з великим 

дослідженням «Досвід вивчення малоросійських дум» 

виступив на шпальтах видання і колишній секретар 

повітового з'їзду у Миргороді О.М. Лісовський. Згодом 

він працюватиме у Полтаві секретарем губернської 

земської управи і не полишить своїх зв'язків із виданням. 

Поступово діяльність «Полтавских губернских 

ведомостей» прогресувала, розширювалося коло її 

авторів. Завдяки різноманітності й різноплановості 

висвітлюваної інформації газета формувала свою 

читацьку аудиторію, виданням активно цікавилися різні 

верстви населення. За спогадами Д. Іваненка, щедрим на 

компліменти виявився поміщик Кременчуцького повіту 

Потьомкін. «Потьомкін оказался чуть что не везде 

бывавшим, всезнающим, вседовольным и всеблаженным, – 

от него, несмотря на седину, так и веяло жизнерадостью. 

Он обещал деятельное сотрудничество и дал под 

псевдонимом “Турист” свою статью под названием 

“Современная деревня в Малороссии”» [2, с.40]. Саме 

Потьомкін порадив Д. Іваненкові налагодити знайомство 

з завідувачем статистичного бюро Полтавського 
губернського земства М.Г.Кулябко-Корецьким. «Всесторонне 

образованный, увлекающийся, трудолюбивый, свободный, 

Николай Григорьевич К.-Корецкий, со своим дарованием 

к публицистическому таланту, мог бы стать желанным 

сотрудником любой большой столичной газеты» – пише 

у своїх спогадах Д. Іваненко [2, с.41]. 

На початку ХХ століття до розвитку газетної справи 

на Полтавщині активно долучається інтелігенція. 

Авторами рецензій на театральні вистави, яких у Полтаві 

на той час було чимало [5, с.109-135], виступили – 

відомий письменник і поет Іван Бунін та інспектор 

сільськогосподарської частини В.Н. Дьяков, який на той 

час працював директором дослідного поля й був 

великим театралом. Кореспонденти-аматори намагалася 

не пропустити жодної більш чи менш резонансної події 

в житті губернії. У хроніці 1892–1893 років місцева 

громадськість обговорювала: крах Кременчуцького 

міського банку й відкриття Товариства послідовників 

гомеопатії за участі жандармського полковника Реке; 

самогубство касира Кременчуцької міської управи 

Корицького і смерть колишнього вихованця Полтавської 

духовної семінарії, талановитого артиста Максимовича, 

а також багато інших «гарячих» новин. 
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Доволі насиченим у житті видання став 1893 рік. 

Потужний суспільний резонанс викликала стаття 

Д. Іваненка під назвою «Іосафатова долина» на тему 

екологічного стану в губернії. Приводом до написання 

цієї статті став епізод свідком якого був автор. Він 

пригадує як дного разу до нього на квартиру завітав 

поліцмейстер Іванов і запропонував проїхати по 

Кобеляцькій вулиці за місто, щоб показати «сюрприз». 

Через кілька хвилин обоє опинилися на міському 

звалищі, що слугував притулком для бродячих собак. 

Враження від побаченого і від смороду, який стояв 

довкола, було жахливе. Повернувшись додому, 

Д. Іваненко відразу написав гарячу замітку і назвав її 

«Іосафатова долина». У статті він гостро й без прикрас 

описав місце звалищного пункту, звідки сморід 

розносився на кілька верст, і про собак, трупи яких там 

валялися й розкладалися сотнями. Вочевидь, проблема 

звалищ і санітарного стану міста не була чимось 

особливим для Полтави у той час. Натомість замітка на 

цю тему, через несподівану появу такого матеріалу в 

газеті вперше, викликала величезний суспільний 

резонанс. Викривальні статті в Полтавській пресі тих 

часів були новинками й мали сенсаційний ефект. 

«Іосафатова долина» розгнівала ректора семінарії 

В.І. Пічету, який знайшов назву блюзнірською, а також 

міського голову В.П. Трегубова, який разом з членами 

управи вирішив негайно написати губернатору 

О.М. Татищеву скаргу на редактора. Сам факт 

звинувачення у пресі для міського управління виявився 

жахливим. Нічого подібного ніколи у Полтаві не було. 

Обурений В.П. Трегубов не міг дочекатися повернення 

губернатора із закордонної відпустки і відправив скаргу 

прямо до Відня, сподіваючись, що редактор буде 

негайно і суворо покараний. Повернувшись з 

відрядження О.М. Татищев грунтовно й докладно 

розібрався у справі. Переконавшись у тому, що 

викладені в статті «Іосафатова долина» факти 

відповідають дійсності редактора покаранню не 

піддавали [2, с.66-68]. На жаль і справа з покращенням 

санітарного стану в губернії не зрушила з місця. 

Надалі Д. Іваненко вирішив активізувати свою 

діяльність і провести радикальну реформу – створити 

редакційну колегію, залучивши до неї найпотужніші 

літературні сили Полтавщини. До складу редакційної 

колегії він запросив членів Полтавського губернського 

земства: уже відомого нам завідувача статистичного бюро 

Миколу Кулябко-Корецького, талановиту перекладачку, 

авторку белетристичних романів і дитячих оповідань 

Анну Карлівну Розельон-Сошальську, працівників 

статистичного земського бюро Юлія та Івана Буніних, 

головного лікаря Полтавської губернської земської 

лікарні Євгена Святловського, губернського агронома 

Павла Дубровського, подружжя Олексія і Констанцію 

Лісовських. Заручившись підтримкою професіоналів і 

однодумців, Д. Іваненко вносить пропозицію 

перетворити «Полтавские ведомости» на щоденну 

велику газету. Ідею Д. Іваненка колеги підтримали, 

проте необхідно було подолати консерватизм 

губернатора О.М. Татищева, який вкрай не любив 

нововведень. Вибравши слушну хвилину, редактор 

обережно висловив керівництву свою думку про 

перетворення «Губернских ведомостей» в щоденну 

газету, наголосивши на тому, що тільки за таких умов 

видання розвиватиметься й матиме вплив. У розмові з 

губернатором Д. Іваненко висловився також про 

необхідність відвідати Харків для ознайомлення з 

діяльністю «Харьковских губернських ведомостей», які 

вже давно виходили щоденно. Нарешті отримавши 

згоду, редактор вирушив до Харкова і вранці наступного 

дня був на прийомі у харківського віце-губернатора 

О.К. Бельгарда. Той спрямував його до начальника 

газетного столу. Як з'ясувалося у процесі спілкування, 

нічого суттєвого ні начальник газетного столу, ні 

редактор «Харьковских Губернских Ведомостей» 

А.Я. Юхимович Д. Іваненку не повідомили. Загалом 

розповідали про те, що справа з газетою йде добре і 

приносить великі бариші, якими губернатор О.І. Петров 

розпоряджається на власний розсуд, що велика частина 

газетних доходів йде на нагороди чиновникам 

губернаторської канцелярії і губернського правління, а 

для збільшення кількості передплатників слід активно 

залучати поліцію. 

Незважаючи на те, що корисної інформації про 

організацію газетної справи в Харкові було замало, 

повернувшись у Полтаву Д. Іваненко пішов на прийом 

до О.М. Татищева з сяючим обличчям і став доповідати 

про результати свого відрядження. Він розповів як 

блискуче йдуть справи в «Харьковских губернских 

ведомостях» і, що всі радять в Полтаві скористатися 

можливістю й наблизити губернський орган до типу 

приватних видань. Вагаючись, губернатор дав згоду на 

організацію в Полтаві щоденної газети [2, с.69-72]. 

Дмитро Іваненко негайно скликав редакційний 

комітет. Збори зібралися у кабінеті земської управи. 

Серед присутніх були М. Кулябко-Корецький, 

О. Лісовський, К. Лісовська, Ю. Бунін, С. Балабуха, 

Є.Святловський, П.Дубровський, А.Розельон-Сошальська. 

Згодом, до складу редколегії долучився відомий 

український історик, етнограф, краєзнавець і громадський 

діяч Лев Падалка. 

У листопаді 1894 року на передовиці «Губернских 

ведомостей» з'явилися оголошення, що з 1-го січня 

наступного року офіційна частина газети виходитиме 

двічі на тиждень, а неофіційна – щодня, крім понеділків 

та післясвяткових днів. У цьому ж числі було 

оприлюднено програму першої місцевої щоденної 

газети, а також надруковано список членів редакційного 

комітету та інших співробітників. Передплатна вартість 

видання на рік з пересилкою мала становити 5 рублів, а 

на місяць 75 копійок; без пересилання, відповідно – 4, 

50 рублів і 60 копійок. 

Перший «пробний» номер щоденної неофіційної 

газети «Полтавских губернских ведомостей» вийшов 30-

го листопада 1894 року на шести сторінках. На першій 

було розміщено статтю М. Кулябко-Корецького про 

завдання провінційного друку. Провівши паралель між 

історією виникнення та розвитку друкарської справи на 

Заході і в Росії та вказавши на різницю завдань 

столичної й провінційної преси передовиця розвивала 

думку, що головною метою губернського видання має 

стати служіння місцевим інтересам. Тобто зміст і 

проблематика офіційного друкованого видання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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Полтавської губернії повинна визначатися нагальними 

питаннями, які турбують громадськість і земські кола., 

Обговоренню підлягали проблеми загальної, початкової 

і професійної освіти, організація в Полтаві вищого 

агрономічного навчального закладу, здійснення ряду 

економічних заходів тощо. Стаття була написана гаряче 

й цікаво. Її вислухали та прийняли на редакційних 

зборах з повним схваленням. 

Висновки. На межі ХІХ–ХХ століть газета 

«Полтавские губернские ведомости» була своєрідним 

дзеркалом у якому відображалося життя краю в усьому 

його розмаїтті. 

Прогресивного розвитку видання набуло, коли 

посаду редактора неофіційної частини «Полтавских 

губернских ведомостей» очолив у майбутньому відомий 

журналіст і письменник Дмитро Іваненко. Завдяки його 

активній діяльності газета стала видаватися щоденно, 

завжди оперативно й аргументовано доносила до 

суспільства актуальні проблеми сьогодення, вирішувала 

нагальні питанння стосовно розвитку освіти, економіки, 

екології, мистецтва тощо. У розкритті соціокультурних 

подій, жодна із тогочасних губернських газет не мала 

настільки яскраво вираженої патріотичної спрямованості 

як «Полтавские губернские ведомости» [4, с.41]. 

Завдяки активній участі в «Полтавских губернских 

ведомостях» вітчизняних діячів культури й місцевих 

дослідників видання стало одним з передових друкованих 

органів на теренах колишньої Російської імперії. 
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centuries. According to the materials of Dmitry Ivanenko's memoirs («Notes and Memoirs of 1888–1908»), the ways of 

professional development of the publication were characterized, the range of problems that were to be solved on the pages of 

the provincial newspaper in the early twentieth century was outlined. At the initiative of D. Ivanenko, as the editor-in-chief of 

the daily informal newspaper “The Poltava provincial news”, as well as with the support of the advanced public of Poltava, 

the edition became one of the leading publishing agencies in the territory of the former Russian Empire. 
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Постановка проблемы. Для современного мира 

эсхатологические интенции достаточно характерны – 

сам термин не столь употребим и преимущественно 

работает в сфере религиозной мысли, но проблематика и 

настроения конца получили широкое распространение 

как на уровне массового сознания (скандальная 

сенсационность СМИ, искусство), так и в сфере 

теоретической (проблематика конца философии, конца 

истории и серии смертей – Бога, человека, автора, что 

суммируемо в смерти субъекта, а также проблемы, 

обозначенные приставкой «пост»: постмодерн, 

постсовременность, постхристианский, постсекулярный). 

В человеческой истории существует достаточно богатая 

традиция эсхатологий – различных учений о конце мира 

и судьбе человека в связи с этим. В своём точном 

смысле эсхатология отменяет непрерывную длительность 

и цикличность, предполагая разрыв круговой 

замкнутости и некоторый выход за пределы цикла. 

Несмотря на то, что все, относящееся к последним 

(эсхатологическим) фактам, не имеет четких очертаний 

и остается лишь чаянием (Символ веры), на что не раз 

обращали свое внимание христианские мыслители 

(отметим В. Лосского, Ю. Мольтмана, С. Хоружего, 

П. Тиллиха, А. Шмемана, Х. Яннараса), христианская 

литература содержит значительный материал по 

эсхатологии. Аналитико-рефлексивный взгляд обращает 

внимание на содержательный аспект – о чем идет речь, 

когда мы обращаемся к эсхатологии?  

Христианская мысль помещает «эсхатос» в ситуацию 

тайны и таинства – это не узкая трактовка конца, но более 

глубокое понятийное основание свершенности и 

полноты. Или иными словами, не причинно-следственное 

линейное движение постепенности, но свободное открытое 

творческое возрастание. Эсхатологично то движение, что 

начинается с конца [8, с.747], зачинаемо и движимо 

концом – мы уже обладаем тем, что грядет. Есть в этом 

достаточно простое содержание – эсхатологическое 

измерение обретаемо при энергийной подпитке целью. 

Есть и более далекое от здравого смысла утверждение 
присутствия Абсолюта как конституирующего принципа (т. е. 

первого) относительной постепенности, чему соответствует 

понятие энтелехии. Показательно, что желанию избежать 

телеологического мышления в новоевропейской науке 

соответствует игнорирование эсхатологии в христианской 

мысли (архиепископ Тихвинский Константин в качестве 

характеристики либеральной традиции приводит слова 

Э. Трельча: «Эсхатологическая контора по большей части 

закрыта» [2]), причем ХХ столетие демонстрирует 

возврат и к первому, и ко второму. Яркое свидетельство 

такого возврата можно выявить в философии 

П.В.Флоренского. Он противопоставляет аналитическому 

мышлению Нового времени, для которого характерны 

непрерывность явлений во времени и пространстве, 

постоянство и неизменность законов, возможность понять 

целое из его частей и потому возможность умозаключать 

о прошлом и будущем, мышление аритмологическое – в 

центр которого он ставит идею прерывности, что и делает 

возможным для него обретение пути к свободе, вере, 

подвигу, красоте. В дальнейшем эти идеи, разработанные 

на материале математики (Н.В. Бугаев, Г. Кантор), обрели 

философско-эпистемологическую экспликацию на 

христианской основе, что приводит его к идее 

антиномизма. И аритмология, и антиномизм связаны с 

эсхатологическими настроениями. Хотя философское 

творчество П.В. Флоренского вызвало критическое 

несогласие многих мыслителей начала ХХ века, явно 

просматривается общая с ними интенция и смысловая 

близость в неприятии линейной постепенности причин и 

следствий, акцент на творчестве и свободе (Н. Бердяев, 

Г. Флоровский).  

Цель исследования. Настроенность современного 

сознания на эсхатологическую волну и предстает 

предметом рассмотрения, причем целью становится 

удостоверение способов работы такой настроенности 

и обретения доступа к чаемому.  

Изложение основного материала. Чаще всего 

эсхатологические настроения современности обретают 

форму внешнего событийного катастрофизма, 

экологического, космического или исторического, – 

всевозможные варианты триллеров живописуют ужасы 

Работа с эсхатологическим сознанием предполагает умение удерживать распадающуюся 

двойственность, что и культивируется трезвением, избавляет от чисто психической 

сконцентрированности на внутреннем состоянии человека и возвращает смысл полноценного 

присутствия человека в мире – бодрствующего и неспящего, предельно бдительного и зрячего. Такое 

состояние преодолевает как растворение в мире, так и сосредоточенность на себе, своем внутреннем 

мире, определенный аутизм. Если это и практика созерцания, то акцент делается не на пассивности 

созерцания в противовес активности деятельности, а на состоянии особенной предельной активности. 

Трезвение культивирует способность видеть, слышать, присутствовать полнотой себя – не растворяясь 

в Ином, но и не подменяя Иное собой. 

Ключевые слова: эсхатология, трезвение, аскеза, созерцание как активность. 
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конца и уповают на героическое деяние победы над 
концом. Такая качественность сознания как проективность 

порождает переоценку настоящего, которое теряет своё 

качество быть действительным и неподдельным, 

оставаясь в качестве сиюмоментного, подлежащего 

уничтожению. Эсхатологические чаяния, питаемые 

жаждой желаемого будущего, способны обескровить 

настоящее, превращая его в жертвенного агнца 

Грядущему – и это происходит и в форме религиозных 

эсхатологий, и в форме секулярных революций.   

Главное внимание мыслителей религиозно-

философского ренессанса начала ХХ века обращено на 

обманчивость тезиса о продуктивности и желательности 

конца, как только он помещается в ткань исторических 

событий. Устремлённость к будущему, которое 

исполнит полноту предназначения и явит смысл, 

порождает идею, что ближайшее дело состоит в 

устранении мешающего, то есть в устранении 

существующего, а так как существующее держится 

людьми и обществом, то всё дело превращается в 

насилие над людьми и обществом. Дарующее смысл 

преодоление наличной несовершенной (бессмысленной) 

данности  оборачивается апологией насилия и зла, 

неизбежно возникающими при активности толпы 

слепых, глухих, бесноватых, увечных, по отношению к 

которым, как утверждает В. Соловьёв, возможно одно 

деяние – «ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для 

вас нет дела, а пока вы выдаёте себя за здоровых, для вас 

нет исцеления» [10, с.311]. Это очень давний вопрос о 

допустимости зла ради торжества добра, так часто 

увлекающий страстные души на путь насилия, мера 

оправданности которого никогда не дана строго. Если 

мыслить конец, «перенося на него черты конечности 

нашего мира» [4, с.279], то стоящее пред нами и 

лежащее окрест нас либо видится достойным лишь 

презрения и потому уничтожения – и тогда реально 

длящаяся человеческая жизнь превращается в 

проходной двор в будущее царство смысла (мы не 

живём, а лишь готовимся жить, жертвуя современной 

жизнью), либо лишь оно видимо и значимо – а потому 

никакие вечные мерки Истины, Добра и Красоты к нему 

и не применимы, речь может идти лишь о 

«конкурентноспособности идей». То есть возникает 

жёсткая дихотомия либо проклятия, либо полного 

приятия ближайшего круга жизни, мира наличной 

действительности. 

Есть и несколько иная традиция рассмотрения 

ситуации конца – перемещение внимания на человека 

последних времен, чаще всего ужасного и безобразного, 

во-первых, поскольку он находится за пределами 

человеческого (такой эсхатологизм всегда присутствовал 

в живописи – Босх, Гойя – но пышным цветом расцвел в 

ХХ веке, в ХХI обретая все более шокирующие формы), 

во-вторых, это связано с традицией, в соответствии с 

которой последние времена – это время предельного и 

открытого противостояния добра и зла, чему 

предшествует тотальное выступление зла, принимаемого 

за добро (время Антихриста). Поэтому ужас последнего 

Адама может быть и прикровенен, буднично незаметен, 

хотя от этого не менее страшен (антиутопии Д. Оруэлла, 

Е. Замятина, О. Хаксли). 

Заинтересованность эсхатологией, разговоры о конце 

свидетельствуют о чаемой полноте, совершенстве, 
исполненности некой длительности, обретении неущербной 

целостности. Это сопрягает эсхатологизм с ситуацией 

поиска смысла. Наиболее ярко и выразительно она 

зафиксирована в Экклезиасте (или как часто пишут – 

Екклезиаст). Наиболее памятны для большинства в этом 

тексте мучительное томление, зафиксированное словами 

«Суета сует», да безысходная печаль познания. Но 

С. Аверинцев отмечает несколько иной аспект: текст 

развёрнут как жалоба на унылую повторяемость и 

стабильность возврата всего на круги своя «Вечное 

возвращение», которое казалось пифагорейцам 

возвышенной тайной бытия, здесь оценено как 

невыносимая и неизбывная бессмыслица. <…> автор 

мучительно сомневается (а значит, остро нуждается) не в 

мировой гармонии, а в мировом смысле» [1, с.206-207]. 

Эсхатологизм современного массового может быть 

опознан как обессмысливание всего, выходящего за 

пределы круга обыденности: прекрасные, но тщетные 

взлёты мысли: Бог, Универсум, Теория, Практика, 

Субъект, Объект, Тело, Дух, Смысл, Ничто – всего этого 

не существует. Всё лишь словечки для юнцов, профанов, 

клерикалов и социологов (по П. Слотердайку). Таким 

образом, для эсхатологического сознания равно 

характерны и экзальтированная неуравновешенность, 

переходящая в истерику (упоительно-восторженная 
вовлечённость), и холодное равнодушие, сопровождающееся 

депрессией (разочарованно-мертвящая отвлечённость). 

На фоне потока можно выделить фильмы последних 

лет: «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Туринская 

лошадь» Белы Тарра, «Фауст» Александра Сокурова, 

«мама!» Дарена Аронофски. Подробное рассмотрение 

их увело бы в сторону, но в этих фильмах есть очень 

важные для нашей темы элементы. Во-первых, минимум 

сюжетной внешней событийности, наиболее событиен 

фильм Д. Аронофски. В «Меланхолии» еще есть вполне 

предметная угроза конца вследствие столкновения 

планет – но отсутствует характерная для таких сюжетов 

научно-техническая изобретательность человека, 

вспышка конца предваряется эпически-прекрасными  
природно-космическими картинами, причем случайность 

ситуации отсекается, обретая очертания возмездия: 

жизнь на земле – это зло и не надо по ней горевать. В 

«Туринской лошади» монотонную будничность 

шестидневного окончания мира (по словам Б. Тарра: 

мир был создан за шесть дней, у нас каждый день что-то 

исчезает) разрывает объяснительная речь зашедшего за 

бутылкой паленки соседа: город снесло ветром, все 

лежит в руинах, все пришло в упадок, и это не 

природный катаклизм, побочное следствие человеческих 

деяний, а результат человеческих суждений, 

обесценивающих мир и парализующих все «блестящее, 

великое и благородное». Три последних прилагательных 

повторены несколько раз, чем основательно закреплена 

ситуация отсутствия любых возвышенных абсолютных 

оснований и утверждена тленность человеческой 

природы. Сам Б.Тарр именует такой мир так: Бог умер, 

но дьявол на прежнем месте и деяние дьявола проявлено в 

монотонности повседневной жизни. В «Фаусте» ни о каких 

событиях конца речь не идет, но весь мир пронизан, говоря 
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словами О. Ковалова, ощущением какого-то вселенского 

тупика и запертой, застоявшейся в жилах крови [5]. К 

такому миру уже нельзя применить слова Лейбница и 

Хайдеггера: «Почему есть нечто, а не наоборот ничто?». 

Мир разлагается и устремляется в ничто, причем 

вспоминая греческое различение – не ничто-меон, но 

ничто-укон. И если в «Меланхолии» и «Туринской 

лошади» еще присутствует ситуация конца – пусть 

бессобытийно и буднично, то в «Фаусте» эсхатологично 

победно-триумфальное восхождение на вершины. 

Показательно истеричен и переполнен катастрофическими 

событиями фильм 2017 года, что предстает симптомом 

неспособности современного сознания удерживать два 

плана – абсолютного и относительного, вечности и 

времени, всемирно-исторического и личностно-

экзистенциального, всеобщего и единично-отдельного и 

отсюда срыв в экстатическую истерику. 

В современной философии неоднократно становилось 

предметом рассмотрения различение двух ситуаций: 

опознание конца как конца, что сопровождается 

осмыслением его, и неспособность увидеть конец там, 

где уже нечто произошло: когда мы говорим, 

посмотрите, какой мрак, мы различаем свет и мрак, но 

придут те, кому будет не с чем сравнивать. Именно 

вторая ситуация представляет конец более радикально (к 

такому же типу принадлежит «дивный новый мир» 

О. Хаксли, где все счастливы и здоровы). Второй 

момент, общий для названных фильмов, предстает 

углублением первого – эсхатологическое напряжение 

перемещено из внешней событийности в некоторое 

нутро основания. Главное происходит не в эмпирической 

фактичности и последовательности, но перемещено в 

самого человека. Таким образом, сама ситуация 

человека (невозможность мыслить его в голой 

фактичности, что втягивает в форму факта мечты и 

надежды, проективность, будущее, свободу) настоятельно 

требует внимания к таким областям, где непрестанно 

удостоверяемо бессилие ясного и однозначного, 

прямолинейного исследования. 

Итак, эсхатологизм предполагает двойственность и 

антиномизм: сопряжение начала и конца, причины и 

цели, времени и вечности, истории и мета-истории, 

человека и Бога, Земли и Неба. А. Кырлежев обозначил 

двойственность эсхатологического измерения как 

вертикальный разрыв горизонтальной истории: 

«Возникает не просто единократный (‘исторический’) 

контакт времени мира и Божией вневременности, но 

некая ‘постоянная связка’, ‘коммуникационный канал’. 

Течение горизонтального исторического времени 

продолжается, но теперь ему сопутствует вертикаль, 

‘перпендикуляр’, не отрицающий горизонтального 

измерения как такового. Парадоксальная ситуация 

пересечения двух доминант» [6]. В дальнейшем он 

раскрывает на основании горизонтальной исторической 

(или мета-исторической) и эсхатологии «вертикальной» – 

эсхатологии парусии («при-шествие» как «при-сутствие») 

экзистенциальную парадигму христианского понимания 

пути христианина, его динамического присутствия в 

этом мире. И эта парадигма оказывается необходимо, 

принципиально эсхатологической. Причем обосновывает 

это Халкидонским догматом о Богочеловеке [6]. 

Пребывать в эсхатологическом ожидании – уметь 

удерживать распадающуюся двойственность, что и 

культивируется трезвением. В определенной мере, 

возвращаясь к заданному вопросу «чем мы обладаем, 

если обещанное еще грядет?», мы можем наметить 

контуры того, чем мы обладаем. Установка на трезвение, 

взятая в свете эсхатологии, избавляет нас от чисто 

психической сконцентрированности на внутреннем 

состоянии человека и возвращает нам смысл полноценного 

присутствия человека в мире – бодрствующего и 

неспящего, предельно бдительного и зрячего. В 

восприятии монашеской практики обычно делается 

акцент на внимании, обращенном вовнутрь и потому 

идея бодрствования (трезвения) в свете проблематики 

статьи рассматривается как состояние сознания. 

Такое состояние преодолевает как растворение в 

мире (чему в терминах монашеской практики 

соответствует плененность, суета, забвение), так и 

сосредоточенность на себе, своем внутреннем мире, 

определенный аутизм. Переосмысление (и просто 

осмысление) монашеской практики в ХХ веке связано 

именно с очищением ее от элементов индивидуалисти-

ческого бегства и эгоизма спасения. Если это и практика 

созерцания, то акцент делается не на пассивности 

созерцания в противовес активности деятельности, а на 

состоянии особенной предельной активности как 

актуализации, что и фиксируется понятием аскезы [1, 

с.614]. То есть, пребывать в эсхатологическом ожидании 

в первую очередь значит обретать полноту собственного 

присутствия в мире. Для конкретизации данного 

утверждения можно вспомнить проблематику ранней 

работы М.М. Бахтина «К философии поступка», ставящей 

в центр внимания поиски себя и своего места («не 

алиби») и реализующей это через феномен 

ответственности, в чем невозможно не услышать 

способность давать ответ. Но давать ответ возможно при 
условии услышанности вопроса. Трезвение и культивирует 

способность видеть, слышать, присутствовать полнотой 

себя – не растворяясь в Ином, но и не подменяя Иное 

собой. Слова М. Бахтина, сказанные в начале ХХ века, 

достойны быть услышаны в наши дни: «Современный 

человек чувствует себя уверенно, богато и ясно там, где 

его принципиально нет, в автономном мире культурной 

области и его имманентного закона творчества, но не 

уверенно, скудно и неясно, где он имеет с собою дело, 

где он центр нисхождения поступка, в действительной 

единственной жизни, т. е. мы уверенно поступаем тогда, 

когда поступаем не от себя, а как одержимые 

имманентной необходимостью смысла той или другой 

культурной области, путь от посылки к выводу 

совершается свято и безгрешно, ибо на этом пути меня 

самого нет; но как и куда включить этот процесс моего 

мышления, внутри святой и чистый, сплошь 

оправданный в его целом? » [3]. 

При обращении к текстам монашеско-аскетической 

традиции первое, что ломает стереотипы восприятия ее, – 

это ее интеллектуальная нагруженность. Она не 
эксплицирована повсеместно, но общая интонация может 

быть выражена словами Святого Антония Великого, которые 
звучат достаточно парадоксально для монаха-отшельника: 

«Исполненные греха и упивающиеся невежеством не знают 
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Бога, ибо не трезвенствуют они душой; Бог же умствен (т. е. 

трезвенным умом только может быть познаваем» [9, с.93]. 
Дело не просто в восстановлении целостности человека как 

отдельного существа (хотя и это важно), но в возвращении 

ему, говоря опять же словами М. Бахтина, «действительного 
единственного события бытия», «единственного бытия, в 

котором мы живем и умираем, в котором протекает наш 

ответственный поступок» один из возможных способов 
обретения этого – попадание в ситуацию на пределе, границе, 

в положение «между». «С моего единственного места открыт 
подход ко всему единственному миру, и для меня только с 

него» [3]. Восторженная экзальтированность вопреки 

внутреннему корню слова не выводит за пределы наличного 
состояния, а замыкает в границы психики и потому не дает 

возможности полноценно присутствовать в реальности.  

Выводы. И здесь в определенной мере ответ на вопрос: 
что же грядет, если оно грядет и как опознается то, что не 

обрело данности в мире? Эсхатологическое состояние 
опознается в установке трезвения как предельного 

бодрствования и открытости, что возвращает мир, но не как 

мирское частичное, а как наступающую грядущую полноту, 
свершение. С.С.Хоружий делает вывод, что трезвение есть 

прямой аналог интенциональности: «акт интеллектуального 
всматривания, в котором совершается концентрация 

сознания на определенном опытном содержании и 

фокусировка на нем, нацелено продвигающаяся к ясному и 
отчетливому узрению в его смысловой структуре» [1, 

с.614]. Однако смысловые коннотации трезвения не 

предполагают чисто интеллектуального наполнения, 
сращивая умозрение с волевым и эмоциональным.  
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ESCHATOLOGY OF THE CONTEMPORARY CONSCIOUSNESS AND SOBERING 
Working with the eschatological consciousness presupposes the ability to keep the disintegrating duality, which is cultivated by 

sobriety, relieves of purely mental concentration on the inner state of a person and returns the meaning of a person's full presence in 
the world, a waking and sleepless, extremely vigilant and sighted. This state overcomes both the dissolution in the world, and the 

focus on yourself, your inner world, a sort of autism. If this is the practice of contemplation, then the emphasis here is not on the 

passivity of contemplation as opposed to activity, but on the state of special edge activity. Sobering cultivates the ability to see, to 
hear, to be full of oneself, not dissolving in the Other, but also not substituting the Other for yourself. 

Key words: eschatology, sobering, austerity, contemplation as an activity.   
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У статті представлено українську традиційну 

культуру в формуванні звичаєвих норм етикету, що 

відбивають національний характер, тобто ментальність 

українців. 

Постановка проблеми. Саме звичаєві норми етикету 

відбивають національний характер, ментальність 

українців, характерними рисами яких є домінування 

гуманістичної складової, якими являються моральність, 

доброзичливість, толерантність, естетизм, індивідуалізм. 

Мета роботи – проаналізувати та розкрити українську 

традиційну культуру у формуванні звичаєвих норм 

етикету, який ґрунтувався на внутрішніх механізмах 

самоорганізації та на домінантах української 

ментальності.  

Виклад основного матеріалу. Етнічна культура 

українців, котра у ХІХ – на початку ХХ ст. постала як 

цілісна, динамічна, саморегулююча система, відіграла 

вирішальну роль у збережені етносу. В умовах 

бездержавного існування, коли політика домінуючих 

імперій була спрямована на денаціоналізацію українців, 

гальмуючи зростання національної свідомості, саме 

етнічна культура стала важливим національно-

інтеграційним чинником, що стимулював процеси 

національної само ідентифікації. Як відзначає 

Г. Скрипник, її вплив суттєво посилювався прихованими 

само організаційними факторами, котрі «виконували 

національно-інтеграційні функції» [9, с.241]. ці приховані 

психологічні фактори осмислювались в означений 

історичний період як феномен народної душі, тобто, тієї 

глибинно-психологічної самобутності етносу, що згодом 

стала називатися поняттям «ментальність» [9, с.241]. 

Складність і неоднозначність поняття «ментальність» 

відзначає і О. Стражний – автор праці «Український 

металіст. Ілюзії. Міфи. Реальність». «Ментальність – 

поняття, яке важко збагнути. Воно майже не піддається 

раціональному тлумаченню, – стверджує дослідник… – 

Це щось таке, що відчувається, але не усвідомлюється. 

Однак включає в себе й загальноприйняті правила та 

звичаї, й традиції, й мову, й світогляд» [11, с.4]. Це 

певна сукупність цінностей, звичок, не завжди 

усвідомлена система координат, психологічних 

алгоритмів, які формують погляд людини або групи осіб 

на навколишню дійсність і, відповідно, визначають її 

поведінку» [11, с.4]. за визначенням Л. Матвєєвої 

«ментальність» це світовідчуття, світосприйняття; склад 

розуму, спосіб мислення особистості або суспільної 

групи; глибинний психологічний рівень індивідуальної 

або колективної свідомості…, а також це сукупність 

психологічних та поведінкових установок індивіда чи 

соціальної групи» [2, с.494]. Ментальність етносу 

формується й еволіціонує в ході історичного розвитку 

під впливом природного середовища, соціальних 

інституцій і традицій, інтегруючи ціннісні форми 

свідомості, як от: релігія, мораль, філософія, зі світом 

несвідомих психічних станів. Таким чином, ментальність 

визначає цілісний спосіб життя людини й народу [6, с.49]. 

Формування «більш-менш єдиного типу української 

ментальності», котра, маючи традиційну основу, 

вбирала все розмаїття регіональних відмінностей і 

часових нашарувань, відбулося із середини ХVІІ ст. 

Саме в цей час загальнонаціональна свідомість 

поступово витісняє регіональну, що засвідчує поширення 

в означений період етноніма «українці» й етнополітоніма 

«Україна» [7, с.1161].   

Традиційна основа української ментальності 

виявлялася у хліборобській сутності, котра визначила 

відповідний – землеробський тип національного характеру. 

Ключовим поняттям традиційної основи етнокультури 

було поняття «земля» й «культ землі»; етнічної 

ментальності – магічне мислення, а національного 

характеру – обережність, розважливість, ґрунтовність [1, 

с.34-36]. А також на прадавню традиційну основу 

етнічної культури згодом нашарувався потужний пласт 

козацької культури, сформувавши відмінний від 

хліборобського тип ментальності та своєрідний тип 

національного характеру. Традиційний тип землеробської 

ментальності ґрунтувався на ідеї осілості, прив’язаності 

до землі й рідної оселі, його головною цінністю був хліб, 

головним началом жінка, мати, в постаті котрої 

уособлювалась міфологічна сутність Матері-Землі, 

Праматері роду. Відмінним від землеробського був тип 

козацької ментальності: в його основі лежала ідея не 

осілості, а дороги, цінності чоловічого начала [4, с.27-

30]. 

В статті розглядається особливість формування звичаєвих норм етикету в контексті української 

традиційної культури. Де етнічна культура українців, котра у ХІХ – на початку ХХ ст. постала як цілісна, 

динамічна, саморегулююча система, що відіграла вирішальну роль у збережені етносу. В умовах 

бездержавного існування, коли політика домінуючих імперій була спрямована на денаціоналізацію 

українців, гальмуючи зростання національної свідомості, саме етнічна культура стала важливим 

національно-інтеграційним чинником, що стимулював процеси національної самоідентифікації.  

Ключові слова: етикет, традиційна культура, етикетна поведінка, традиційна культура, 

менталітет, звичаєві норми етикету. 
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Двовимірність ментальності українців як пізнання 

землеробської та козацької ментальності визначила 

засадні принципи організації українського суспільства як 

такі, що базувалися на внутрішніх механізмах 

самоорганізації. «Саме тому в ньому набули довершеного 

розвитку системи родинної спорідненості, свояцтва, 

кумівства, побратимства, посестринства, громади, 

цехових організацій тощо. Така спрямованість ситеми з 

відповідною комунікацією етнічних стереотипів 

характеризує українське суспільство як стабільне, здатне 

протистояти зовнішнім змінам» [7, с.1163]. 

Події кінця ХVІІІ ст., зокрема, знищення Запорізької 

Січі, ліквідація решток автономного устрою України та 

козацтва як провідної суспільної верстви, поширення на 

території «під російської» України загальноросійських 

законів негативно позначилося на збалансованій 

двовимірності етнічної ментальності. Обмеження 

національних і соціальних прав, закріпачення селянства, 

відсутність будь-яких легальних механізмів захисту 

людської та національної гідності, ситемні антиукраїнські 

заходи асиміляторського та уніфікованого характеру, всі 

ці негативні політико-історичні й соціально-правові 

трансформації українського соціуму кінця ХVІІ – ХІХ ст. 

спричинили «переакцентування етнопсихологічних, 

світоглядних та морально-етичних якостей загалу 

українства: міліарні настанови і хоробрість, носіями 

яких була козацька верства, народжена переважно з 

селянського середовища, поступились усталенню 

пасивізму в суспільному житті, примиренню з 

національним гнітом та соціальною неволею» [5, с.250]. 

Українська ментальність цього часу постає переважно як 

інтроверсій на. 

Характеризуючи поняття «інтроверсія» психолог 

Я. Ярема, зокрема, відзначає, що це – «…повернення 

суб’єкта до себе, на світ внутрішніх переживань. 

Суб’єктивний світ отримує перевагу над світом 

об’єктів… Увага зупиняється переважно на фактах і 

проблемах внутрішнього характеру… Думка має нахил 

підтягати оюєктивні фактори до вимог ідеї або й на них 

не зважати. Об’єктивне субєктивізується. Інтенсивніше 

внутрішнє життя розвивається коштом активності 

назовні» [13, с.41]. Інтроверсійність ментальності 

виявляється в домінуванні гуманістичної складової, – 

моральності, доброзичливості, толерантності, естетизму, 

філософського ставлення до життя [7, с.251].   

Домінантами української ментальності є найтісніший 

зв'язок із природою, котра усвідомлюється життєдайне 

материнське начало; перевага емоційного й естетичного 

над раціонально-логічним, кордо центризм («філософія 

серця»), індивідуалізм, естетизм; пріоритетність жіночого 

начала, що зумовило м’якість, ліризм. Всі ці риси, 

знайшли своє адекватне відображення у сфері 

спілкування, надали неповторного колориту побутовому 

етикету українців. 

Для культури спілкування українців загалом не 

характерне протиставлення «свого» й «чужого», якщо 

«чуже», звичайно, не виявляється в формах агресивної 

поведінки. У стосунках з представниками інших народів 

і віросповідань українці, як правило, виявляють 

толерантність, навіть схильність до запозичень, що не 

раз відзначалося етнографічній літературі. Так, 

К. Мельник у «Путевых очерках Подолия», які 

друкувалися в 1884–1885 роках у «Киевской старине», 

пище, що на Придніпров’ї в побуті, вбранні й навіть 

зовнішності подолян і молдаван було багато спільного. 

Добросусідським стосункам різноетнічних громад 

значною мірою сприяло взаємне знання мов «багато 

жителів лівого берега Дністра добре розмовляє 

молдавською, а молдавани – українською» [3, с.4-5]. У 

тих населених пунктах України, де проживали українці і 

поляки, представники українських і польських 

молодіжних громад «при обходах ніколи не 

обмежувались відвіданням дворів своїх одновірців» [6, 

с.367]. Коментуючи цей вияв добросусідства, О.Курочкін 

відзначав, що віротерпимість, добросусідське ставлення 

до представників іншої національності чи релігії взагалі 

були характерними рисами українців і подолян, зокрема. 

«Про це свідчать і результати опитування інформаторів 

старшого покоління, які завжди підкреслюють той 

момент, що національні і конфесійні відмінності в 

народному середовищі не служили барєром для 

спілкування, зокрема, молодь, не ділячись на «своїх» і 

«чужих» разом справляла як католицькі, так і 

православні свята» [10, с.367].  

Мистецтво добросусідського спілкування українців із 

представниками різних етнічних і конфесійних груп 

основувалось на знанні й толерантному, тактовному 

ставленні до норм і форм їхньої етикетної поведінки. 

Культуру спілкування, специфіку етикетних норм і 

правил українства другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст. значною мірою визначав принцип корпоративності, 

тобто приналежності людини до певного класу, стану, 

верстви громади. «Представники різних соціальних груп – 

дворяни, купці, духовенство, чиновники, ремісники, 

робітники, селяни та інші – мали свої характерні 

особлвості життя, свої традиції, звичаї, свята й розваги, 

свій власний кодекс поведінки» [10, с.298]. 

Основну масу населення України в означений період 

складало селянство, яке продовжувало бути основним 

носієм культурної пам’яті народу. Надзвичайно важливу 

роль у житті селян відігравала громада, котра й на 

початку ХХ ст. зберігала деякі дані, від доби раннього 

середньовіччя, норми й форми громадського життя. 

Громада впливала на всі сторони селянського життя, 

впродовж віків формуючи і зберігаючи в колективній 

пам’яті норми комунікативної поведінки. «Традиційні 

форми регуляції й саморегуляції життєдіяльності 

сільської громади відображались у виробленні нею 

системи етикету – стеретипізованих правил поведінки й 

нормах взаємовідносин людей» [12, с.304]. ця система 

формувалася поступово, відбиваючи особливості 

національних традицій та соціально-психологічні риси 

сільського способу життя, регіональні та й місцеві 

особливості етикетної культури.   

Громада мала статевовікову стуктуру, котра підтримала 

стабільність її патріархальних засад. Відбиттям 

внутрішнього устрою ієрархічності громади було 

розташування парафіян у храмі під час служби Божої: у 

храмі «майже кожний приблизно знав своє місце» [12, 

с.304]. Зокрема, в селах Покуття біля входу (в 

«бабнику») зазвичай рядами стояли старі жінки, перед 

ними, дедалі ближче до вівтаря – господині середнього 
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віку, молодиці, дівчата, перед дівчатами – парубки, 

молоді одружені господарі, чоловіки середнього і 

старшого віку, а найближче до вівтаря – старі діди, що 

свідчило про повагу до старійшин» [12, с.304-305].   

Характерною рисою етикету є ситуативність, тому в 

інших комунікативних ситуаціях, наприклад під час 

весільних церемоній, на перше місце висувалися не старі 

діди й господарі, взагалі не чоловіки, а жінки, 

передовсім матері молодої і молодого, потім – одружені 

молодиці – коровайниці, котрі виконували головні ролі в 

ряді важливих епізодів весільної драми. 

Статевовікова диференціація регламентувала взаємо-

відносини в селянському середовищі, встановлюючи 

правила субординації та визначаючи місце кожного в 

розподілі праці, регулюючи норми поведінки у 

повсякденному житті під час святкового дозвілля. 

Попри те, що державна й церковна влада (як 

православна, так і католицька) прагнули обмежити час 

святкового дозвілля сільського населення, забороняючи 

свята, які не вписувалися в церковний календар і мали 

міфологічне коріння, народна святкова система 

продовжувала діяти і в ХІХ – на початку ХХ ст. Так, на 

середину ХІХ ст. загальний обсяг річного святкового 

часу сягав 140–150 днів [8, с.383]. В подальші 

десятиліття кількість святкових днів зменшувалась, але 

все ж залишалась досить значною. 

Під час свят актуалізувалися базові цінності 

традиційної культури. У святкові дні краще всього 

можна було розгледіти «фізіономію» «руського» 

населення на Поділлі – зранку в церкві, після церковних 

урочистостей – у корчмі, на вечірніх забавах, на 

недільних музиках [8, с.383]. «Тут у відкритій формі 

спостерігалися стереотипи індивідуальної і групової 

поведінки в громадських місцях, специфічні ознаки 

статевовікової поваги чи зневаги, пошани до старших, 

уваги до дітей тощо» [8, с.383]. 

Свято вносило значні корективи в формі буденного 

спілкування, відносини між людьми відзначалися 

підкресленою люб’язністю, ґречністю, виявлялася 

більша увага й повага до гостей, сусідів, родичів – у 

формах вербальних привітань і побажань, невербальних 

знаках уваги (подарунках), святковому вбранні. Саме під 

час свят розкривалося в усій повноті і красі народне 

мистецтво спілкування, дістаючи довершеного вигляду. 

Буденний і святковий етикет відрізняються, як буденний 

і святковий одяг. Важливою функцією свята є функція 

обєднання людей на основі спільних цінностей. При 

цьому етикет є інструмент консолідації на традиційній 

основі, забезпечуючи кожному учаснику місце, визначене 

його статевовіковим і соціальним статусом, а також 

певну роль у сценарії святкування. 

Права жінки у громадському житті українського села 

були регламентовані рядом заборон, характерних для 

патріархального суспільства, зокрема, жінка не могла 

посідати виборні посади (окрім шанованих удів, які 

після смерті чоловіків ставали на чолі родини й успішно 

вели господарство). Однак гендерна асиметрія 

порушувалась під час святкового дозвілля, котре жінки й 

чоловіки, як правило проводили разом. 

Засадничі принципи організації українського 

суспільства як такі, що базувалися на внутрішніх 

механізмах самоорганізації, спосіб життя і домінанти 

української ментальності – найтісніший зв'язок із 

благодатною природою, індивідуалізм, кордицентризм, 

пріоритетність жіночого начала, м’якість, ліризм, 

естетизм – знайшли адекватне відбиття у сфері 

спілкування, надавши неповторного колориту і 

специфічних рис етикетові українців. 

Висновки. Культуру спілкування, специфіку етикетних 

норм і правил українства другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. значною мірою визначав принцип корпоративності – 

приналежності людини до певного класу, стану, верстви, 

громади. Надзвичайно важливу роль в житті селянства, – 

основного носія культурної пам’яті народу відігравала 
громада, котра зберігала давні норми й форми громадського 

співжиття. Станово-вікова диференціація регламентувала 

взаємовідносини в селянському середовищі, визначаючи 

правила субординації, визначаючи місце кожного в 

розподілі праці та регулюючи норми поведінки в 

повсякденному житті й під час святкового дозвілля. 

Свято вносило значні корективи в форми буденного 

спілкування. Відносини між людьми відзначалися 

підкресленою люб’язністю, ґречністю, виявлялася 

більша увага й повага до гостей, сусідів, родичів, друзів – 

у формах вербальних привітань і побажань, невербальних 

знаках уваги (подарунках, святковому вбранні). Саме під 

час свят розкривалося в усій повноті і красі народне 

мистецтво спілкування. Важливою функцією свята є 

функція обєднання людей на основі спільних цінностей. 

При цьому етикет служить інструментом консолідації, 

забезпечуючи кожному учаснику місце, визначене його 

статевовіковим і соціальним статусом, а також певну 

роль у сценарії святкування. Права жінки у громадському 

житті українського села були регламентовані рядом 

заборон, характерних для патріархального суспільства. 

Однак гендерна асиметрія порушувалася під час 

святкового дозвілля, котре чоловіки і жінки, як правило 

проводили разом. 
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UKRAINIAN CULTURE IN THE FORMATION OF CUSTOMARY ETIQUETTE STANDARDS 

The article deals with the peculiarity of the formation of customary etiquette standards in the context of Ukrainian 

traditional culture. Where is the ethnic culture of Ukrainians, who in the XIX – early XX century. emerged as a holistic, 

dynamic, self-regulating system that played a decisive role in the surviving ethnic group. In conditions of stateless existence, 

when the policy of dominant empires was aimed at denationalizing Ukrainians, inhibiting the growth of national 

consciousness, it was ethnic culture that became an important national-integration factor that stimulated the processes of 

national self-identification. 
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Постановка проблеми. Радикальне оновлення, 

трансформація радянської, посткомуністичної політичної 

культури в національну, демократичну, суверенну. тісно 

переплітається з необхідністю переосмислення 

історичного минулого України. Звернення до сторінок 

історичної пам`яті 1920-х рр., що за сучасними 

критеріями недостатньо досліджена, критичний аналіз 

змісту, форм і методів діяльності комуністичних 

структур з питань формування особливої політичної 

культури у населення Радянської України, особливості 

практичного відбиття в цій культурі традиційних для 

східного православ’я релігійно-психологічних архетипів 

здатне дати можливість глибше зрозуміти причини 

сучасних різноманітних суперечностей у всіх сферах 

життя; простежити складні процеси формування 

світоглядних і ціннісних орієнтацій людей, їх витоки. 

Зрозуміти особистість можливо лише за умови 

звернення до усієї духовної історії людства, особливо до 

її глибинних архетипних витоків, які завжди 

супроводжували людину, були і залишаються головною 

причиною появи міфів, релігій, соціальних утопій і т.п. 

Здавалось би, негативні наслідки реалізації масштабних 

утопічних проектів ХХ ст. мали б зупинити чи 

принаймні зменшити активність творців новітніх утопій, 

але сьогодні ми не тільки спостерігаємо за новим 

сплеском подібної активності (йдеться про утопію 

«всесвітньої ісламської умми» та «світового халіфату»), 

а й – вимушено беремо участь у цих процесах (утопія 

«русского мира» з її драматичними наслідками). Усе 

вищезазначене зумовлює актуальність обраної теми, її 

науково-пізнавальну і практичну значущість. 

Метаморфози культури примушують звертатися до 

вивчення її фундаментального підґрунтя з метою спроби 

розуміння прихованого смислу символізму культури 

взагалі та її сучасного вияву, зокрема. Важливо зрозуміти, 

яким чином певні глибинні, буттєві основи культури 

породжують той чи інший напрямок розвитку, звідки 

з’являються певні символи, цінності, ідеї, які, маючи 

вторинний, похідний характер, усе-таки виступають для 

свідомості як самостійні, самодостатні феномени 

людського існування. У цьому аспекті звертає на себе 

увагу спадщина двох оригінальних мислителів ХХ ст. – 

К. Юнга та М. Єліаде, праці яких через аналіз глибинних 

підвалин культури, виявлення архетипів людської 

поведінки, свідомості, мислення, багато у чому сприяли 

більшому розумінню розвитку і функціонування людської 

культури (зокрема комуністичної), суттєво допомогли 

зрозуміти і передбачити культурні злами і кризи, 

симптоми недугів європейської цивілізації і способи їх 

подолання [1]. Світ культури тісно пов'язаний з природою 

людини, де на першому місці знаходяться віковічні 

символи, що знаходять свій вираз у релігійно-

міфологічних уявленнях. Архетипні образи можуть 

удиратися в свідомість у самих примітивних формах та 

згашати її. Саме з цими пориваннями К. Юнг пов’язує як 

індивідуальні психози, так й кроваві фашистські та 

комуністичні ідеології ХХ ст., які своїми ідеями, наївними 

з точки зору розуму, змогли захопити мільйони людей. 

Загалом, феномен радянського комунізму отримав 

широкий резонанс у світовій та емігрантській суспільно-

політичній думці. Українська та російська еміграція ще 

у 1920–30-ті рр. сприяла виникненню в Європі, а після 

Другої світової війни в США і Канаді наукових центрів з 

вивчення історії Росії та України, діячі яких, збираючи 

документальні джерела, побіжно узагальнювали окремі 

аспекти політико-культурного розвитку СРСР та УСРР 

20-х років. Зокрема, на релігійну природу комунізму 

акцентували увагу російський релігійний філософ 

українського походження М.О. Бердяєв [2] та  німецько-

американський теолог і філософ П. Тілліх [3]. Останній 

ввів у науковий обіг поняття «квазірелігія», вказуючи 

ним на дійсну схожість з релігією таких ідеологій, як 

націоналістична у радикальній формі фашизму, 

соціалістична у радикальній формі комунізму та 

ліберально-гуманістична у формі демократії. Важлива 

риса квазірелігій – протиборство з класичною релігією і 

прагнення її замістити [3, с.161,249,254,255,401,419-420]. 

В радянській історіографії вже у 1920-ті рр. окремі 

аспекти проблеми були побічно висвітлені на сторінках 

численних творів, часописів, збірок пісень [1-17]. 

Особливе значення має праця мовознавця А. Селищева 

[18]. Систематизуючи та аналізуючи мовні зміни в країні 

з 1917 до 1926 рр. він несвідомо вказав на особливості 

комуністично-більшовицької політичної культури з її 

явним релігійним нашаруванням. На особливу увагу, в 

цьому аспекті, заслуговують щоденники С. Єфремова 

[19]. Цілеспрямоване ж вивчення радянської політичної 

культури в СРСР, з окремими відомостями про політичну 

культуру країни періоду непу, розпочалося лише з другої 

половини 1970-х рр. При цьому відхід від зведення 

радянської політичної культури до позитиву, від її 

класово-ідеологічного трактування, критики відповідних 

«буржуазних фальсифікацій» відбувся лише у другій 

половині 1980-х рр. Проблема почала вивчатися не лише з 

позицій політології, а й філософії, історії, соціальної та 

політичної психології, релігієзнавства [20], в межах 

У статті простежуються особливості відбиття релігійно-психологічних архетипів в політичній культурі 

Радянської України періоду НЕПу. 

Ключові слова: Радянська Україна, політична культура, релігійно-психологічний архетип, квазірелігія. 
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концепції тоталітаризму, яка була сформульована в 

західній політології ще у 50–60-х рр. ХХ ст. І хоча праці 

радянських дослідників не висвітлювали безпосередньо 

проблему політичної культури Радянської України періоду 
непу, вони дали можливість з’ясувати якісні риси останньої. 

Ізольовано від радянської розвивалася західна 

історіографія. Зокрема, в працях представників 

українського зарубіжжя – М. Гадяцького, Б. Голезина, 

І. Лисяка-Рудницького розкривався взаємозв’язок 

радянської політичної культури з традиційною 

дореволюційною національною культурою Росії, у тому 

числі релігійною [21]. Цю методологічну стратегію 

досить послідовно проводять сучасна американська 

дослідниця Н. Тумаркін [22], науковці української 

діаспори Б. Кравченко та Ю. Шевельов [23]. 

Розпад СРСР та здобуття Україною незалежності 

сприяло активізації наукових досліджень з історії 

політичної культури Радянської України, у тому числі 

періоду непу, як в середовищі українських [24] так і 

російських науковців [25,26]. Сьогодні осмислення 

комунізму як релігії (квазірелігії), релігійних витоків 

більшовизму здійснюється філософами, публіцистами, 

релігійними і політичними діячами [27]. 

Загальний історіографічний огляд свідчить про те, 

що історія політичної культури Радянської України 

періоду непу з аналізом становлення і розвитку в ній 

релігійно-психологічних архетипів не була поставлена 

як окрема наукова проблема, не стала предметом 

комплексного дослідження на конкретно-історичному 

матеріалі. 

Мета статті – розглянути особливості відбиття 

базових елементів релігії, що формують сталі моделі 

мислення і поведінки (тобто релігійно-психологічних 

архетипів) в політичній культурі Радянської України 

періоду НЕПу, що виявились важливою складовою 

процесу легітимізації більшовицько-комуністичної 

влади, глибинним психологічно-емоційним підґрунтям 

виправдання поступового посилення уніфікації усіх 

сфер суспільно-політичного і духовного життя, 

переростання авторитарної більшовицько-комуністичної 

політичної культури у тоталітарну. 

Виклад основного матеріалу. Розуміючи велике 

значення церкви, що була «одним із стовпів 

буржуазного ладу, продумано ввела цілій ряд урочистих 

обрядів, щоб таким чином завжди мати вплив на психіку 

мас .., задовольняти естетичні почуття віруючих» [28, 

с.303], більшовицьке керівництво запозичило формальні, 

зовнішні форми і засоби виразу християнського 

віровчення для політичного виховання населення в 

радянсько-комуністичному дусі. Про необхідність і 

доцільність такого кроку в серпні 1923 р. відверто 

заявив член політбюро ЦК КП(б)У Д. Лебедь: «Боротьба 

з обрядністю декретами і заборонами з нашого боку 

була б величезною помилкою. Необхідно повести 

роботу, замінюючи старі церковні обрядності новими 

революційними, які б виховували нову психіку в масах. 

Улаштування революційних обрядностей в особистому 

сімейному житті (шлюб, народження дитини, надання 

йому імені і т. д.)» [28, с.303]. Відповідно до таких 

настанов в УСРР повелася титанічна робота з витіснення 

і заміни релігійних обрядів «червоними», що мало 

демонструвати перемогу нового ладу і культури [26, 

с.268; 29, с.481-488; 30, с.104-112]. Зокрема, на загальних 
зборах 28 лютого 1923 р. співробітники Єлизаветградської 

повітової міліції Одеської губернії вирішили замінити 

релігійні свята революційними [31, арк. 55,57,74]. В 

плані роботи сільського піонерзагону Одеського 

окркому ЛКСМУ (листопад 1925 р.) передбачалося 

проведення «червоної ялинки» та «комсомольського 

різдва» [32, спр.702, арк.49]. Видавалися червоні колядки 

та щедрівки: «А ми й собі дуже раді – щедрий вечір, що у 

нас панують ради – щедрий вечір …»; «де сяє зоря 

п’ятикутна – славна єси, червоний прапор за волю і кров – 

славна єси …» [4, с.12; 10]. 

Переорієнтації населення з церковних норм на 

марксистсько-ленінські, засвоєнню останніх на 

ментальному рівні сприяли червоні весілля без 

церковного вінчання та благословення на тлі проведення 

громадських судів над тими, хто вінчався в церкві 

(весільний поїзд під червоним прапором, присяга 

молодих на вірність у присутності представників 

радянської влади), громадські поховання без участі 

представників духовенства, (на могилах почали ставити 

обеліски з зіркою замість хреста), революційні 

октябрини (зорини, звіздини) замість хрещення тощо 

[11, с.77; 33, с.126]. Так, 22 листопада 1923 р. відбулися 

перші показові українські октябрини в Харкові за 

участю декілька сотень робітників. Спочатку пролунала 

доповідь про значення та антирелігійний зміст 

революційних октябрин, після чого батькам подарували 

для дитини портрет Леніна в трирічному віці, а секретар 

комсомольської організації зачитав анкету дитини і 

рішення прийняти її, по досягненню 14-річного віку, до 

місцевої комсомольської організації. Потім були 

виступи й поздоровлення офіційних осіб, старих 

комуністів, друзів, співробітників, що супроводжувалися 

співом «Інтернаціоналу» та українських народних пісень 

у виконанні місцевого робітничого хору [30, с.104-105]. 

Український громадсько-політичний і державний діяч 

С. Єфремов з приводу проведення таких хрестин /звіздин 

зауважив у січні 1924 р.: «Начальству подобається, в 

газетах пропечатають, дарунки дають, почесними 

комсомольцями вибирають... Чисто як у старовину було, 

що дворянські діти в материній ще утробі діставали 

чини» [19, с.56]. 

У цілому «червоні обряди», зберігаючи зовнішні 

традиційно-релігійні форми організації і проведення, за 

ідейним спрямуванням більше нагадували масові 

агітаційно-пропагандистські заходи, ніж обряди в 

традиційно-народному розумінні, сприяли закріпленню 

символів радянсько-комуністичного змісту в масовій 

буденній свідомості та психології.  

У період непу своєрідну, альтернативну релігійній, 

культуру, що заперечувала властиву релігійній свідомості 

ущербність людського роду, знімала відповідальність з 

особистості за її вчинки відбивали та символізували 

численні гімни, патріотичні пісні, червоні щедрівки та 

червоні колядки. Нова політична культура руйнувала 

традиційні зв’язки, орієнтувала на світле майбутнє з 

шаленою жагою колективного самоочищення себе і 

зовнішнього світу («у всесвіт волю понесемо», «ми 

знищимо ярмо капіталу, комуну утворимо скрізь», 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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«будуймо новий світ», «гуртом ми щастя знайдемо», 

«комуна, воля, правда настане на Землі»). В цій культурі 

наполегливо пропагувалась жертовність, готовність до 

«священної» боротьби під святими гаслами «дійсного 

сонця трудящих усієї землі» – Леніна («готовимо бій ми 

жорстокий всім нашим злим ворогам», «гартуймо наші 

руки до майбутніх боїв», «нас жде перемога чи смерть», 

«і ми даємо слово: під стягом Ілліча боротись за комуну, 

боротись до кінця»). В ім’я створення раю в реальному 

житті виправдовувалась жорстокість – «комуністичний 

створимо рай», «присягаємо здобути рай – комуну», «ми 

світ капіталу доріжемо, збудуємо свій на кістках» або 

«будемо ворога рубати – щедрий вечір» … [4, с.12; 5; 6, 

1927, № 6, с.53-54; 7, с.163-224; 8, с.4-6; 9]. 

Досить вдалу форму накладання нових цінностей на 

традиційний релігійний рівень свідомості мас, де 

комунізм у спрощеному вигляді сприймався як реальна 

прижиттєва винагорода за утиски та нестатки демонструє 

«Акафіст Марксу» (1925 р.). Його рекомендувалося 

співати під час урочистостей: «Радуйся буржуазного 

строя ниспровержению / Радуйся, о Марксе, великий 

чудотворче, / О, великий святитель новоявленный, / 

Своими словами и делами прославленный» [26, с.146].  

Про наявність релігієподібних елементів в радянській 

політичній культурі свідчить широке поширення в мові 

комуністичних діячів періоду непу церковнослов’янських 

термінів у вигляді порівнянь, словосполучень на кшталт: 

«апостоли світової революції», «комуністичний рай», «стезя 

комунізму», «не трудящий та не їсть», «революціонер–

мученик» тощо. Однією з форм пропаганди 1920-х років 

було «партійне хресництво» у вигляді прикріплення до 

комуніста 2-3-х безпартійних з метою «обробки в 

комуністичному дусі» [18, с.63-68,102; 34, 1921, № 11-

12, с.19; 35, спр.166, арк.95]. 

Характерною рисою радянської політичної культури 

в Україні періоду непу стало розповсюдження 

політичних портретів, що перетворювалися на світську 

ікону. Тим самим комуністичні діячі набували рис 

героїв, мучеників, страждальців за народне щастя [19, 

с.59]. Вже в першій половині 1920-х років в ряді 

місцевостей УСРР населенню і партійно – державним 

працівникам пропонувалося зняти у себе вдома ікони і 

замінити їх портретом Леніна та інших вождів революції 

[31, арк.55,57,74; 36, спр.870, арк.57]. Наприкінці 1920-х 

років в українських селах портрет Сталіна розміщували 

в хатах на стіні недалеко від ікон [37, спр.589, арк.17,20, 

21]. В період непу портрети вождів пістрявили повсюди. 

Делегації передавали їх з’їздам КП(б)У як символ 

єдності з компартією та її ЦК [38, с.129; 39, с.312-313]. В 

другій половині 1920-х років Харківська окружна 

інспектура народної освіти пропонувала до жовтневих 

свят підготувати прапорці з паперу з гаслами та 

малюнками керманичів революції [40, арк.207]. Усе це 
відбивало авторитарність політичної культури більшовизму, 

існування особистого режиму в партії та державі. 

Ідею колективної жертви в інтересах робітничого 

класу символізували радянські святині – Революційний 

некрополь біля Кремлівської стіни в Москві, що виник 

10 листопада 1917 р. з поховання перших жертв – 

«провісників світової революції», які загинули в 

боротьбі за владу Рад. У 1924 р. його центром став 

мавзолей Леніна, а культ Леніна – квінтесенцією 

радянської політико-культурної системи [19, с.60-61; 22]. 

Підвалини ленінського культу були закладені ще за 

життя Леніна усією системою агітації та пропаганди. 

Внаслідок цього поступово виник міф про Леніна як про 

пророка. Видання, читання і коментування праць Леніна 

перебували під особливим контролем ЦК РКП(б). У 

1925 р. при перепідготовці політосвітпрацівників села 

значна кількість годин відводилася темі «Ленінізм в 

клубі», взагалі питанням пропаганди ленінізму [41, 

спр.1065, арк.53,79-80]. Як наслідок, вже до 1926 р. 

культ Леніна отримав майже закінчений вигляд [22, 

с.191-218]. В 1927 р. по всій країні в плановому, суворо 

регламентованому порядку, під керівництвом парторга-

нізацій проводилися «Дні Леніна» [32, спр.1310, арк.2]. 

Важливим кроком до оформлення культу вождя була 

організація Ленінського кутка в Центральному Домі 

селянина (1923 р.). Після чого червоні ленінські кутки 

були поширені на всі радянські республіки, в тому числі 

і на Україну, де ставали первинними осередками 

політосвітньої роботи, особливо на селі [41, спр.1065, 

арк.35,41,43,50,79-80; 42]. Ідея ленінського кутка, що 

була орієнтована на сприйняття селянина, бере свій 

початок в «червоному кутку» російської хати, в якому 

розміщували ікони. Вже сама назва «ленінський куток» 

мала пробуджувати обожнювання і шанобливість. 

«Безперечно, тут ми маємо справу з свідомою спробою 

використовувати релігійну традицію для притягнення до 

себе політичних симпатій трудової людяності» [22, 

с.119-120]. 

Так Ленін зробився об’єднуючим символом, 

необхідним ідеалом, важливим елементом свідомої 

маніпуляції суспільством, що виправдовувало політику і 

практику партійного сталінського керівництва, адже 

воно втілювало в життя непогрішне вчення Леніна – 

пророка, а трудящі виконували його святі заповіти [40, 

арк.224]. Постійним посиланням на великого вождя, 

присяганням його ім’ям партійні діячі планомірно 

впроваджували в народну свідомість думку про 

правильність власного керівництва країною. Міфічний 

образ Леніна ставав невичерпним генератором сили та 

енергії правлячої еліти. Матеріально пам’ять про Леніна 

остаточно була втілена при переплануванні 

революційного некрополя у Москві біля Кремлівської 

стіни у 1930 р. Тоді радянські святині прийняли 

закінчений вигляд. Тим самим у період непу 

сформувався своєрідний «культ предків», як відбиття 

релігієподібної політичної свідомості в системі 

патерналістської політичної культури, де верховні вожді 

більшовизму ототожнювалися з непохибним пророком. 

Історія розвитку культу наочно демонструє усю силу 

ірраціонального начала у формуванні радянської 

політичної культури у населення республіки, її 

нав’язування ззовні, очевидність того, що політико – 

культурна система більшовизму будувалася на елементах 

старої російської культури [19, с.62-63]. 

Важливі показники політичної культури країни 

яскраво простежується в радянській політичній 

міфології, в специфічній зовнішньополітичній орієнтацій 

держави, в її національному іміджі, тобто в уявленнях 

про свою історичну долю та своє місце серед інших 



  
25  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 19, 2017 

націй та народів. Цей національний імідж у вигляді 

цілісної системи, специфічної «психологічної дійсності» 

з ланцюгом взаємопов’язаних образів активно 

формувався і нав’язувався населенню упродовж періоду 

непу. Основу цієї системи складав міф про СРСР як 

райську землю, живу Утопію [43, с.9,132-134]. Звідси 

випливав наступний міф – про радянську винятковість і 

власну перевагу, про СРСР, як універсальну соціальну, 

політичну і моральну модель, взірець для загального 

наслідування і копіювання. Тому лише СРСР – цей 

зачинатель пожежі світової революції – під керівництвом 

ленінської партії мав забезпечити всім народам вихід до 

ідеального світу, де будуть розв’язані соціальні і 

політичні проблеми, не буде гноблення [12; 13; 14, с.108; 

44]. Новий світ уявлявся у вигляді Союзу Радянських 

республік земної кулі. Для досягнення цього ідеалу були 

створені Комінтерн, як штаб світової революції та 

світова партія Леніна, а також його філії – Профінтерн, 

Комуністичний інтернаціонал молоді (КІМ), Селянський 

інтернаціонал, Спортінтер, Міжнародна організація 

допомоги робітникам (МОДР) [15; 16; 17; 32, спр.694, 

арк.151; спр.901, арк.1; 43, с.138-139,149; 45]. 

Наступним радянським соціально-політичним міфом, 

що складає важливий елемент культури радянської 

національної самоідентифікації, була ідея про «явне 

накреслення». Вона являла собою своєрідний синтез 

міфів про СРСР як Утопію та про «радянську 

винятковість». Дійсно, якщо СРСР – втілення раю на 

землі, виняткова за своєю історією та своїми 

позитивними якостями країна, то моральний обов’язок 

радянського народу «упорядкувати» трудящих усього 

світу, привести їх до царства соціалізму. Звідси, подібно 

до релігійного міфу, радянський політичний міф містив 

у собі ту ж саму серію образів та засобів її реалізації, які 

найбільш яскраво відбилися в офіційній символіці 

країни Рад та в її політичній мові у вигляді прагнень до 

очищення через нескінченні заклики до боротьби, 

наявності необхідного рятівника, сили і слави, мученика і 

партії. Останні асоціювалися зі світлом, золотим сонцем, що 

сходить, священними особами – вождями та місцем 

поклоніння ним. 

Висновки. Захопивши владу в Україні більшовики 

зіткнулися з проблемою її утримання, забезпечення 

політико-культурної інтегрованості суспільства, введення 

його в рамки державного життя. Саме з цим пов’язаний 

перехід до непу, який не поширився на політичну 

площину. Діяльність КП(б)У, як складової частини 

РКП(б)-ВКП(б), з формування комуністичної політичної 

культури у населення УСРР періоду непу була 

спрямована в бік політичної мобілізації мас під 

комуністичну ідеологію. Основою системи політико-

культурного життя більшовицько-комуністичної доби 

були маси, а не людина, особистість, тому за своєю 

соціальною спрямованістю, ціннісною орієнтацією це 

була культура масової свідомості, масова політична 

культура. Її підвалинами виявилися глибинні архетипи 

(прообрази, ідеї, переживання, первісні моделі), 

притаманні носіям східнослов’янської культури. 

Остання тісно пов’язана з багатовіковою традицією 

християнства візантійського варіанту, в якій духовність 

значною мірою була підпорядкована автократичній 

державності, а опозиція «рай-пекло» у системі цінностей 

не залишала місця проміжним станам. 

Психологічні архетипи передаються з покоління в 

покоління, забезпечують розуміння світу, основи 

поведінки та структурування особистості, змушують 

людей сприймати, переживати та реагувати певним 

чином на події, тобто є вродженим виявом емоційного, 

когнітивного та поведінкового реагування на конкретні 

ситуації. Звідси стає більш зрозумілим, чому в своєму 

становленні й розвитку комуністично-більшовицька 

політична культура паразитувала саме на християнській 

системі цінностей східного зразка; чому нова влада як у 

своїх доктринальних витоках, так і в практиці реалізації 

набула квазірелігійного характеру. Це виявилось у 

реалізації власної версії створення світу (Жовтнева 

революція – вихідна подія початку його створення як 

своєрідного земного раю) і колективного спасіння 

внаслідок цієї революції (а будь-яка релігія є саме 

вченням про спасіння та життя у відповідності цим 

вченням). Замість ілюзорної потойбічної розради нові 

політико-культурні комуністично-більшовицькі цінності 

несли реальну утіху в боротьбі за земне класово-

пролетарське щастя у відповідності з класово-

революційним «священним писанням», «догматами» і 

«заповідями» (твори вождів і теоретиків, постанови 

правлячої партії, ідеї та гасла у максимально спрощеному 

вигляді), з кастою їх тлумачників, з власним культом 

нових святих революціонерів-мучеників та місць 

поклоніння ним. Саме тому членство в більшовицькій 

партії було несумісним з вірою в потойбічного Бога. 

Навпаки умовою членства в правлячій партії була віра у 

непогрішність революційного вчення новітніх пророків та 

поцейбічне остаточне щастя для тих, кого експлуатували, 

що досягається через жертовність та жорстокість в 

процесі класової боротьби з класовим ворогом. Впродовж 

1920-х рр. увесь простір радянської країни насичувався 

трансформованим і раціоналізованим релігійним 

месіанством (ідея всесвітньої революції), есхатологічним 

очікуванням настання нової епохи, нового раю, 

неминучого царства справедливості, де буде поборена 

експлуатація людини людиною. Знищення класових 

відмінностей та експлуатації уявлялось як викорінювання 

вихідної вади світобудови, як викорінювання гріха, 

спасіння, що тепер знаходилось у руках самої людини. 

Тим самим, у період непу в українському суспільстві 

відбулися глибокі політико-культурні зрушення. Успіх в 

імплантації комуністичної політичної культури був 

забезпечений синтезом утвердження прямої монополії 

більшовицької партії і форм розповсюдження власної 

ідеології в масах, ефективної інтеграції українських 

національних міфологем у радянську міфологію, 

наповнення традиційних форм релігійної свідомості мас 

новим змістом. Комуністично-більшовицька квазірелігіна 

ідеологія, профануючи священні образи, мала власні 

класові догмати, культи, обряди, свята (октябрини, 

зорини, звіздини замість хрещення, червоні ялинки, 

комсомольське Різдво, червоні щедрівки, червоні 

колядки тощо), церемоніальні дійства (демонстрації, 

зібрання, спів «Інтернаціоналу», численних гімнів і т.п.), 

насаджувалась шляхом будування й оформлення місць 

культового поклоніння живим і померлим непогрішимим 
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вождями, що набували рис божеств, пророків і жерців 
(клуби, червоні кутки з портретами – своєрідними «іконами» 

вождів, гробниця-мавзолей з мощам революційного 

пророка Леніна…).  

Нова конструкція політичної культури суперечила 

глибинним архетипам українського політичного 

менталітету, з його демократизмом і толерантністю, 

визнанням значущості людської особистості, її свободи 

як основи існування. сприяла нищенню національних 

українських символів, викривленню світоглядної 

системи людини. В цій системі, яка ніяким чином не 

відбивала національні українські цінності і своєрідність 

української самосвідомості, чітко простежується 

імперські настанови комуністичної влади щодо України, 

яка розумілася лише часткою майбутньої всесвітньої 

«держави – комуни». 
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 ПРОБЛЕМА ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ 

НОВІТНІХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА СВІДОМІСТЬ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

 

 

 

 

Постановка проблеми. В останні десятиліття в 

Україні набули широкого розповсюдження різноманітні 

секти та новітні релігійні утворення, які ставлять перед 

собою мету заангажувати якомога більше адептів. 

Власне, українське суспільство, яке перебуває у стані 

духовної кризи, стає сприятливим ґрунтом для їх появи 

та доволі плідної діяльності, результатом якої є 

трансформація від традиційної для українського народу 

християнської системи світобачення до псевдорелігійної 

та навіть псевдонаукової ідеології. Дослідження впливу 

сект та новітніх релігійних утворень на свідомість 

народу за таких умов постає доволі актуальним. 

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. 

Проблема впливу сект та НРУ достатньо всебічно 

досліджена у працях зарубіжних авторів, серед яких 

варто назвати англійських дослідниць Айлін Баркер, В. 

Байєр-Катте та російського вченого Олександра 

Дворкіна. В українській науці проблема впливу сект на 

суспільну свідомість досліджена недостатньо. Саме 

відсутність фундаментальних досліджень вітчизняних 

учених у цій сфері спонукали автора до написання 

статті. 

Мета роботи – полягає у виявленні результатів 

негативного впливу сект та новітніх релігійних утворень 

на свідомість українського народу, який полягає у 

відмові (добровільній або здійсненій з примусу) людини 

бути повноправним членом суспільної організації, 

занедбанні своїх родинних та громадянських обов’язків. 

Виклад основного матеріалу. Стислий теологічний 

словник подає таке визначення: секта – назва релігійних 

груп, історичне походження, мета, структури і діяльність 

яких були дуже різнорідними. З точки зору соціології 

релігії секти можна визначити як адекватні суспільні 

структури меншості (Бергер), оскільки вони змушені до 

відокремлення серед оточення як малі замкнені групи, 

щоб зберегти своє відмінне визначення дійсності. Мала 

чисельність секти є суспільним і психологічним 

наслідком її відходу від офіційної доктрини Церкви. 

Сектам властиві такі ознаки, як бібліцизм і ригористична 

етика, спонтанність і особлива свідомість обрання, 

антиінституційна тенденція та сильне підкреслення 

світського елемента [6, с.457]. Поняття “секта” має дві 

можливі етимології: або від лат. secare – «відсікати», або 

від лат. segui – «наслідувати». Перша більше підходить 

до історичних сект (баптисти), друга – до новітніх 

релігійних рухів тоталітарного типу.  

Враховуючи таке визначення, секти можна 

класифікувати в такий спосіб: 

1) секти-довгожителі (мормони, свідки Єгови); 

2) поствоєнна еклектика (саєнтологія, мунізм); 

3) псевдоіндуїстські секти (необрахманізм, неоіндуїзм, 

неокришнаїзм); 

4) псевдобіблійні секти (Діти Бога, Церква Христа, 

Всесвітня Церква Бога, неоп’ятидесятники); 

5) секти вітчизняного походження (пострадянська 

еклектика) (Біле братство, секта Порфірія Іванова, 

Церква останнього завіту); 

6) культи «Нової ери» (рух «Нью ейдж», сатанізм, 

астрологія, неоязичництво, «Євангеліє ери Водолія») [3, 

с.16-20]. 

Неорелігії та секти не є механічним перенесенням 

традиційних для інших країн релігійних форм на ґрунт 

України, а радше виявом складної антропологічної 

революції, що пов’язана з прагненням особистості 

віднайти себе, осягнути дійсність, поєднатися з Богом. 

Однак аналіз діяльності сект демонструє кардинально 

відмінний результат. Секта як неконструктивна 

структура нищить особистість, вносить дисгармонію у її 

розвиток. Деструктивні секти досягають власної 

вузькоегоїстичної мети за допомогою методів та засобів, 

так званих «суспільно-психологічних маніпуляцій». 

Загальновідомими є такі маніпуляційні техніки: 

бомбардування любов’ю, “промивання мізків”, 

збільшення психологічного тиску, виділення ролі лідера, 

утримання членів секти у стані постійної активності, 

нагадування і залякування, блокування доступу до 

зовнішньої інформації, езотеричність, ідеологізація 

текстів, новомова, система доносів, ізоляція, дуалізм у 

сприйнятті світу і життя [8, с.58-59]. Секти активно 

використовують і тактику обіцянок певних благ. 

Зокрема, новим адептам гарантується успіх на роботі, 

швидке просування соціальною драбиною, довголіття, 

покращання стану здоров’я, новий рівень спілкування, 

матеріальна допомога, саморозвиток, релігійний досвід, 

рай на землі [2, с.22-27].  

Тотальний контроль сектою свідомості та поведінки 

особи призводить до вкрай негативних наслідків: розпаду 

сімей, втрати контакту з колективом, вилучення з 

суспільства, відмови від виконання громадських 

обов’язків, втрати можливості самореалізації. Навіть 

вихід з секти (який дається дуже важко або є зовсім 

неможливим) не гарантує людині повноцінного 

У статті аналізується негативний характер впливу сект та новітніх релігійних об’єднань на свідомість 

та громадянську позицію українського народу в сучасний період національного державотворення. 

Ключові слова: духовність, секта, новітні релігійні організації, деструктивний вплив. 
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повернення до життя. Переважно після виходу з секти 
людина опиняється у стані глибокої психологічної кризи. 

Деякі секти ставлять перед собою завдання завоювання 

влади не лише над свідомістю людини, а й політичної. 
Зокрема, у «Маніфесті Варнашрами» – найскандальнішій 

книзі «міжнародного товариства свідомості Крішни», 
автором якої є Харікеши Свамі, червоною ниткою проходить 

ідея необхідності захоплення кришнаїтами влади в усьому 

світі та встановлення тоталітарного режиму правління 
брахманів [4, с.73]. Джерелом виникнення деструктивних 

східних сект, які набули широкого розповсюдження не 

тільки в Україні, а й в цілому світі, є східні релігії, зокрема, 
індуїзм, кришнаїзм та буддизм, які в останній час прагнуть 

пристосуватися до смаків європейців. Переважно усі східні 
секти у своєму віровченні аморфні і адогматичні, туманні і 

неконкретні, їх очолюють гуру – пророки, «живі боги», 

кожен з яких має своє вчення, свою систему. Навіть 
суперечність самому собі не викликає у адептів жодного 

заперечення чи протесту. Суперечливість висловлювань 

пояснюється глибиною самого вчення та неможливістю 
осягнути цю глибину звичайній людині. Фрагментарні 

тексти та коментарі до них, проповіді любові, братерства 
створюють ілюзію наближення до християнства. По суті такі 

псевдорелігійні секти пропонують «елітарне християнство 

без Христа» [5, с.202].  
Постає питання про те, що імпонує європейцям у 

східних сектах? Сучасного європейця приваблює 
утилітаризм і прагматизм індуїзму, гедонізм кришнаїзму, 

втомленість від життя в сучасному світі, відсутність волі, 

песимізм і пасивність душі, і головне, – незнання 
християнства, тієї «величезної ріки, біля якої вмирають від 

спраги; одні – тому, що не вірять, що в ній вода, інші – 

тому, що не хочуть нахилитися, тобто смирити свій гордий 
дух і через покаяння отримати життя» [5, с.206]. Особливо 

значного поширення в Україні набула секта «Свідки 
Єгови». Її адепти не просто ведуть активну пропаганду 

серед громадян, а й поводяться доволі агресивно 

(намагаються проникнути у квартиру потенційного адепта; 
зупиняють перехожих на вулицях міста, нав’язливо 

пропонуючи свої листівки та журнали; пропагують своє 

бачення та свою інтерпретацію Біблії тощо). Своїми діями, 
зазначає А. Двойкін, «…ця секта більша за інших, навіть 

ззовні, нагадує компартію» [3, с.148].  
Члени секти постійно наголошують на високому 

моральному стандарті їхньої організації. Однак в середині 

секти існує своє, відмінне від загальновизнаного, розуміння 
поняття «обман». Люди, які не є адептами секти або 

скептично ставляться до її науки, трактуються як вороги, 

стосовно яких проводиться особлива політика, яка полягає у 
замовчуванні і спотворенні певних фактів, відвертій 

демагогії, перекрученні тексту Біблії, що є нічим іншим, як 
обманом. Така тактика носить назву «стратегії теократичної 

війни» [3, с.154]. Головними друкованими органами секти 

«Свідки Єгови» є журнали «Вартова вежа» та «Пробудись!». 
«Вартова вежа» виходить у світ двічі на місяць загальним 

накладом у 46 млн. примірників на 139 мовах. З 1920 по 1996 
рр. у світі було розповсюджено понад 9 млрд. примірників 

[3, с.152], розповсюдження яких є прямим обов’язком членів 

секти. Цікавим є факт, що адепти секти викуповують весь 
тираж за свої кошти, з розрахунку на кожного члена сім’ї, та 

примірників, необхідних для розповсюдження, а потім 

продають або роздають його. У будь-якому випадку 
керівництво секти отримує величезний прибуток, оскільки 

кожен примірник викуповується ще до його виходу у світ. В 

останні роки така практика була дещо видозмінена. 
Сьогоднішні сектанти на добровільно примусових засадах 

щотижня складають пожертви, які значною мірою 

перевищують вартість накладу [3, с.152-153]. Враховуючи 
вищесказане, «Свідків Єгови» можна трактувати як свого 

роду комерційний культ або фінансово-торгову піраміду з 
ідеологічною псевдорелігійною надбудовою. Саме тому в 

більшості країн Європи «Свідки Єгови» не вважаються 

релігійною організацією. Зокрема, у Франції секта була 
позбавлена статусу релігійної організації. Французька влада 

наклала арешт на усе майно секти та зобов’язала її виплатити 

податок у розмірі 50 млн. доларів [3, с.153]. Варто 
зауважити, що усі сучасні секти та новітні релігійні 

організації діють у сфері повної акогнітивності, їх 
індоктринаційні техніки випадають з контексту звичних 

форм раціональної орієнтації, пробуджують цікавість 

людини без огляду на можливість майбутньої небезпеки 
[1, с.34], наслідком якої є абсолютна вилученість особи з 

сім’ї, колективу, суспільства загалом. Прикладом 

абсолютного впливу лідера на адептів може слугувати 
найскандальніша вітчизняна секта «Біле братство». В 

ідеології секти простежувався очевидний зв’язок з вченням 
Реріха та рухом «Нью ейдж». Засновником «Білого братства» 

був колишній кришнаїт, який добровільно покинув 

«Товариство свідомості Крішни» Юрій Кривоногов. Роль 
«живого Бога» на землі відводилась Марині Цвігун, яка була 

на той час членом комуністичної партії та протягом певного 
часу працювала у райкомі комсомолу. Її було проголошено 

творцем Всесвіту по імені Марія Деві Христос. Юрій 

Кривоногов назвав себе Юоаном Свамі. Здійснюючи 
авторитарний вплив на адептів секти, її лідери висунули 

програму спасіння Землі. На її реалізацію відводилось три з 

половиною роки (з 1 липня 1990 по 24 листопада 1993 рр. 
[3, с.634-635]. Апогеєм програми мало стати масове 

самознищення членів секти, а найбільшою заслугою 
визнавалася смерть від руки невірних. У ході наближення 

визначеного дня «кінця світу» братчики ставали все більш 

агресивними, чинили безчинства, вдирались у церкви, 
прагнучи спровокувати оточуючих та отримати від них 

бажану мученицьку смерть. 

Досі постає питання: чому молоді, в розквіті життєвих 
сил люди піддались впливу і готові були померти заради 

ілюзорної ідеї? На думку автора, причина лежить на 
поверхні і полягає у браку традиційного для українського 

народу християнського виховання. Безумовно, кожен адепт 

секти виріс і сформувався у сім”ї. Загалом їх можна 
поділити на три типи: родини, в яких дітей виховували у 

традиційному для українців дусі християнства; атеїстичні 

родини, та такі, які в період панування тоталітарної 
системи не могли або не хотіли провадити християнське 

виховання дітей. Члени двох останніх типів родин 
найчастіше опиняються в ситуації браку духовності та 

прагнуть компенсувати його, приєднавшись до тієї чи іншої 

секти. Часто прихильниками нових псевдорелігійних 
ідеологій стають люди похилого віку, які розчарувались у 

житті і шукають обіцяної підтримки серед адептів секти, та 
молоде покоління, яке прагне відшукати духовне у 

сучасному матеріальному, прагматичному світі. Прикладом 

може слугувати тоталітарна секта «Біле братство», 
адептами якої здебільшого була молодь. Секти та 

переважна більшість новітніх релігійних утворень 

вимагають від своїх адептів припинення контактів не лише 
з колективом, а й з членами родини. Доволі часто новачки у 

русі не підозрюють, до якого ступеня їм прийдеться 
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«відірватися» від людей та звичного роду занять, з якими 

було пов’язане їхнє попереднє життя. Ескапізм (занурення 
в себе) проявляється у двох крайностях. Людина або 

перетворюється у зомбі, відмовляється сприймати реальні 

події, не усвідомлює, що відбувається навколо, або ж 
проявляється у «синдромі Пітера Пена», тобто у поверненні 

до емоційного стану дитини, якій строгі, але люблячі 

батьки, вказують, як потрібно поступати, та приймають усі 
рішення [2, с.93-94].  

У першому випадку людина почуває себе вкрай нещасною, 
спустошеною, у другому – щасливою до блаженства. 

Важливою у цьому контексті постає проблема повноцінного 

повернення людини у родину, суспільство. У багатьох 
країнах з цією метою застосовують так звану тактику 

депрограмування, яка доволі часто носить примусовий 

характер та супроводжується насильством. Цікавим є факт, 
що серед «професійних» депрограмістів зустрічаються 

колишні члени сект, гонорари яких коливаються від 3000 
фунтів до 80000 доларів. Однак ефект депрограмування не 

завжди позитивний. За даними Американського Сімейного 

Фонду та американського «Центру вивчення шкідливих 
релігійних сект» 32 відсотки з 62 спроб примусового 

депрограмування виявились невдалими [2, с.119-120]. 
Згідно з нинішнім українським законодавством держава 

не може відмовити у реєстрації будь-якій тоталітарній секті, 

якщо вона у своєму статуті відкрито не заявляє про 
антигромадські цілі чи методи своєї діяльності. Однак 

суспільство повинно мати певні важелі та можливості 

захищати своїх громадян від організацій, у тому числі і 
релігійних, метою яких є вторгнення у підсвідомість людини, 

в менталітет суспільства. Виникає необхідність перегляду та 
зміни законодавства у сфері релігії, використавши при цьому 

досвід розвинених демократичних держав, які з метою 

захисту фізичного та психологічного здоров’я нації 
прийняли низку законодавчих актів у релігійній ділянці. 

Зокрема, президент Латвії Гунтіс Улманіс вніс законодавчу 

ініціативу, суть якої полягає у визначенні відповідальності 
незареєстрованих релігійних організацій за нанесення певної 

фізичної і психологічної шкоди. У 1996 році Міністерство 
юстиції Латвії відмовило у реєстрації деструктивній 

релігійній організації «Свідки Єгови». У 1984 р. Європейський 

парламент прийняв документ – попередження перед 
небезпекою, яку несуть в собі тоталітарні секти, що мають 

кримінальний характер. Діяльність «Церкви Саєнтології» як 

соціально розтліваючої системи була засуджена у США, 
Канаді, Італії, Данії, Англії [7, с.2]. Таке вирішення проблеми 

не суперечить принципам демократії, оскільки остання 
передбачає захист громадян і від насильницької псевдо-

релігійної практики, яка призводить до проблем з фізичним 

та психічним здоров’ям нації, соціальної пасивності та 
дезорієтованості. До цього переліку можна додати й 

розмаїття псевдофілософських теорій на терені науки. 

Модифікації напівмарксистського ґатунку пропонують 

«космічний» напрямок у світогляді, де Бог заміняється 
поняттям «космос», а космічна енергія стає адекватною 

Духу. Усе це не більше ніж модерні « наукові» мутації. 

Висновки. У реаліях сучасної України законодавство у 
сфері релігії могло б чітко визначити групу традиційних 

для України релігій та конфесій, встановити випробу-

вальний термін для нових релігійних рухів, скласти перелік 
заборонених деструктивних сект, проводити активну 

просвітницьку роз’яснювальну роботу серед громадян, 
особливо молоді. Важливим аспектом вирішення проблеми 

постає налагодження співпраці теологів та науковців, 

оскільки саме інтелектуальна та духовна еліти мають у 
своєму арсеналі методи впливу на особистість в плані її 

духовного виховання. Українське суспільство відчуває 

гостру потребу такої співпраці, спрямованої на вироблення 
концепції елітарної високодуховної освіти, пошуку форм та 

методів виховання, усвідомлення ролі традиційних для 
України церков у справі духовного та морального 

виховання українського народу, що, своєю чергою, може 

перерости у потужний державотворчий чинник. 
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Постановка проблеми. Сучасна система професійної 

підготовки студентів окреслює ряд підходів до засвоєння 

знань, які передбачають творче та креативне ставлення до 

навчальної діяльності, а також розвиток творчої 

особистості майбутнього фахівця. Такі підходи ефективно 

впливають на здатність особистості не просто 

накопичувати професійні знання, виробляти уміння та 

навички, але й самостійно мислити, володіти дивергентним 

типом мислення, стійкими пізнавальними інтересами.  

Мета роботи. Здійснити психологічний аналіз творчої 

самодіяльності у студентів. Проаналізувати умови та 

чинники, які впливають на її становлення. Висвітлити 

методи дослідження творчості, яка впливає на процес 

становлення самодіяльності у студентів. Розкрити шляхи 

розвитку творчої самодіяльності особистості студента як 

майбутнього фахівця у галузі психології.  

Виклад основного матеріалу. У процесі навчання 

студентів у ВНЗ відбувається не тільки засвоєння знань з 

основ наук, але й особистісне становлення. У зв'язку з тим, 

що особистість студента являє собою динамічну систему, 

яка розвивається, цей процес здійснюється у формі 

якісних стрибків, що впливає на формування уявлення 

про себе, про набуті особистісні якості. Певною мірою це 

стосується творчих надбань особистості [1, С.158]. 

З психологічної точки зору необхідно здійснити 

пошук психологічних структур та процесів, що 

визначають феноменологію професійної свідомості у 

діяльності конкретної людини. Велике теоретичне та 

практичне значення для вивчення цієї проблеми мають 
роботи К.С.Абульханвої-Славської, Е.Ф.Зеєра, Є.А.Клімова, 

С.Д. Максименка, А.К. Маркової, Н.М. Пов’якель, 

Н.В.Чепелєвої, Ю.М. Швалба та інших. 

На думку С.Л. Рубінштейна [4, С.716] необхідно 

виробити психолого-педагогічні підходи, які повинні 

виробити теоретичні та практичні рекомендації щодо 

проблеми розвитку самостійності, творчого потенціалу 

та ініціативності суб'єкта навчальної діяльності, 

оскільки об'єктивні знання не повинні засвоюватись 

пасивно щодо безпосередньої данини, у зв'язку з тим, як 

вони утворюються, формуються і здобуваються у ході 

творчої самодіяльності. 

Де під самодіяльністю розуміється діяльність людини, 

яка ініціативно, за власним бажанням починає робити 

певні дії з об'єктами зовнішнього світу, співставляючи з 

поняттями, уявленнями, які утворилися у неї раніше.  

Творча діяльність людини виступає як передумова 

зміни умов життєдіяльності, розвитку її сутнісних сил. 

Так, І.Г. Канєвська, аналізуючи природу творчості, 

визначає творчість як суспільно-корисну, прогресивно-

спрямовану перетворюючу діяльність, у процесі якої 

створюються не тільки матеріальні і духовні цінності, 

але здійснюється саморозвиток, самореалізація самого 

суб'єкта творчості [9, С.19].  

Творчий характер пізнавальної діяльності креативних 

студентів супроводжується систематизацією і 

диференціацією мотиваційних конструктів особистості, 

що обумовлюють стабільність пізнавальних інтересів, 

впливає на інтенсивність і продуктивність пізнавальної 

діяльності. Вчені: О.Г. Асмолов, М.С. Пряжніков, 

О.М. Іванова, Ж.П. Вірна та ін. займалися дослідженням 

мотиваційно-смислової  регуляції у професійному 

становленні психологів. На їх думку спрямованість на 

розвиток власної особистості підвищує прагнення 

студента до самореалізації у майбутній професійній 

діяльності та сприяє виникненню творчої активності.    

Сутність принципу творчої самодіяльності особистості 

полягає у визнанні не тільки можливості творення 

предметної дійсності, але й здатністю до суб'єктного 

переродження власної особистості через об'єктне 

творення, що впливає у загальному на діяльність, 

спонукає до активізації процесів внутрішньо-

особистісного підпорядкування: самоактуалізацію 

внутрішніх потреб і ресурсів особистості у творчій 

самодіяльності [7, С.255]. У результаті чого творча 

самодіяльність здійснюється з обов'язковим свідомим 

підвищенням рівня організації самосвідомості. 

У статті подано опис поняття про творчу самодіяльність та її вплив на становлення особистості 

студентів як майбутніх психологів. Проаналізовано думку про те, що творча активність і самостійність 

людини, інтелект і креативність виступають складовими творчої самодіяльності. Визначено її види, 

засоби, умови, у яких вона розвивається. Розкрито внутрішні та зовнішні чинники, що дають змогу 

прогнозувати, попереджати, виявляти та розв'язувати ті проблеми, вирішення яких сприяє суб'єктному й 

об'єктному творенню у єдиному процесі творчої самореалізації. Висвітлено методи дослідження і 

критерії визначення творчої самодіяльності. Здійснено аналіз дослідження проблеми на перспективу. 

Ключові слова: творчість, творча самодіяльність, мотиваційні конструкти. 
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Розвиток самосвідомості зумовлює процес оновлення 

особистісних властивостей студентів-психологів, за 

допомогою яких здійснюються послідовні акти творчої 

самодіяльності, яка передбачає паралельність протікання 

процесів суб’єктного й об’єктного творення. 

Через різні форми творчої самодіяльності особистість 

студентів-психологів виявляється і реалізується. У ході 

здійснення творчої самодіяльності вона оновлюється та 

розвивається. Таким чином, різні види творчої 

самодіяльності особистості виступають засобами, 

умовами і результатами взаємодії студентів у 

професійній підготовці і дають змогу прогнозувати, 

попереджати, виявляти і розв'язувати ті проблеми, 

вирішення яких сприяє суб'єктному й об'єктному 

творенню у єдиному процесі творчої самодіяльності [7]. 

За даними проведеного нами дослідження творчої 

самодіяльності, метою якого було здійснити аналіз 

власного «Я» у контексті уявлення про себе як 

майбутнього професіонала, самосвідомості, професійно 

важливих особистісних якостей та рис, мотиваційних 

конструктів. Основними методами виступили : опитування, 

анкетування, самоспостереження і проективна методика.  

За результатами проведеного дослідження виявлено 

наявність достовірної статистичної різниці між 

показниками респондентів даних трьох типів 

символічної репрезентації професійного життя для 

особистості за такими шкалами: «активна стратегія 

розв’язання проблем» і «відчуття соціальної підтримки».  

Найбільш значущими виявлено показники за типом 

«Я-професіонал», де результати розподілились так. 

Респонденти, які належать до типу – «Я-професіонал» як 

джерело пізнання себе мають вищі показники за 

шкалами порівняно із показниками респондентів інших 

двох типів. 

Так, тип «Я-професіонал» як джерело пізнання себе є 

найбільш гармонійним із трьох типів. Респонденти, які 

належать до цього типу, мають активну й оптимістичну 

спрямованість на вирішення проблем і задач, що 

пов'язані з виконанням професійної діяльності. 

Відчуття соціальної підтримки відіграє важливу роль 

у процесі професійного розвитку особистості і тому 

респонденти, що належать до найбільш оптимального з 

трьох типів («Я-професіонал» як джерело пізнання себе), 

мають відповідно вищі результати за шкалою на відміну 

від респондентів, що належать до двох інших типів. 

Студенти-психологи, що належать до типу 

символічної репрезентації професійного життя для 

особистості, а саме – «Я-професіонал» як джерело 

пізнання себе, мають вищі результати за такими 

показниками: активна стратегія розв’язку проблем та 

відчуття соціальної підтримки порівняно із результатами 

респондентів інших двох груп. 
З урахуванням вище зазначеного можна зробити 

висновок про те, що оволодіння особистістю творчою 

самодіяльністю вміщує ряд значущих показників, де 

критеріями творчої самодіяльної особистості є наступні 

властивості:  

 Творча активність і самостійність особистості 

(самоактуалізація, прагнення до самоосвіти, 

самовиховання творчих здібностей, прагнення до 

творчих досягнень та успіхів у пізнавально-творчій 

діяльності, відповідальність при виконанні творчих 

завдань; спроможність до планування, самоорганізації, 

самоконтролю, рефлексії; суб'єктивна значимість 

творчої діяльності в системі ціннісних орієнтацій 

особистості; переконаність у соціальній значимості 

пізнавально-творчої діяльності, що сформувалася як 

система особистісних якостей, які високо ціняться 

суб'єктом; інтернальність; адекватна самооцінка; 

здатність особистості керуватися загальнолюдськими 

цінностями і гуманістичними принципами у ситуаціях 

вибору, що виникають у процесі творчої активності; 

здатність акумулювати досвід інших.   

 Інтелект і креативність особистості (уміння 

аналізувати, порівнювати, виділяти головне і 

другорядне; уміння описувати явища, процеси, давати 

визначення, пояснювати, доводити, обгрунтовувати; 

здатність до систематизації і класифікації; здатність 

генерувати ідеї, висувати візуальні гіпотези; здатність до 

семантизації візуальних вражень на основі підключення 

словесно категоріального знання; здатність переносити 

знання, уміння в нові ситуації, переборювати інерцію 

мислення; незалежність суджень, асоціативність, 

критичність та оригінальність мислення). 

 Фізична кондиція особистості (спрямованість 

особистості на підвищення рівня фізичного розвитку та 

фізичної культури, вміння регулювати психофізичні 
навантаження для зберігання стійкої фізичної працездатності, 

здатність до фізичного самовиховання) [5, С.29]. 

Творча самодіяльність студентів не може 

здійснюватися без фундаментальних знань, умінь і 

навичок у галузі психологічної просвіти, психопрофілак-

тики, психологічного консультування, психодіагностики, 

психокорекції, роботи з особистісного, інтелектуального, 

морального, фізичного розвитку дітей та дорослих. 

Власне у різних техніках і формах творчої самодіяльності 

розвивається професійна компетентність майбутніх 

психологів [3]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. 

Становлення особистості майбутнього професіонала у 

психологічній галузі передбачає розвиток властивостей 

творчої самодіяльності. Цей процес полягає у розкритті 

та розумінні психологічної сутності і механізмів творчої 

самодіяльності як чинника становлення особистості.  

Виявлені результати дослідження показали вищий 

рівень розвитку творчої самодіяльності у респондентів з 

високими показниками за уявленнями себе як 

майбутнього професіонала, сформованими професійними 

якостями, значну активність, прагнення до професійної 

самореалізації, творчість, креативність, дивергентне 

мислення. Оволодіння студентами вищезазначеними 

характеристиками сприятимуть виникненню у 

майбутньому не тільки пізнавальної активності, яка 

впливає на розвиток творчої самодіяльності. Володіння 

нею випливає на розвиток професійних якостей 

майбутнього психолога на стільки, що дозволяє 

самостійно визначати програму власного самовдоскона-

лення, самореалізації під час професійної підготовки, 

допомагає студентам у майбутньому стати справжнім 

фахівцем у психологічній галузі.  

Отже, необхідно зазначити, що ця проблема потребує 

подальшого ґрунтовного вивчення, яке б охоплювало не 
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тільки теоретичний аналіз впливу творчої самодіяльності 

на професійне становлення майбутніх психологів, але й 

діяла через порівняльну характеристику індивідуальних 

показників її розвитку в певний період навчання 

студентів у ВНЗ.  
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Постановка проблеми. З давніх часів сім’я займає 

одне з провідних місць серед значимих для людини 

цінностей. Роль сім'ї у суспільстві непорівнянна за своєю 

силою ні з якими іншими соціальними інститутами, так як 

саме в сім'ї формується і розвивається особистість 

людини. Відбувається оволодіння соціальними ролями, 

необхідними для адаптації дитини в суспільстві. Проте, 

нажаль, не завжди у сім’ях все добре і благополучно. 

Однією з найпоширеніших серед неблагополучних сімей 

є неповна сім'я. Відсутність повноцінного зразка для 

внутрішньородинної соціалізації майже завжди веде до 

певних порушень у емоційному, психічному та 

особистісному розвитку дитини. 

Формування й розвиток емоційної сфери людини – 

одне з актуальних проблем психологічної науки загалом 

і педагогічної психології зокрема. Невипадково майже 

всі автори, пишучи про емоції, відзначають їх 

мотивуючу роль, пов'язують емоції з потребами та їх 

задоволенням (Ф. Василюк, В. Вілюнас, Б. Додонов, 

Є. Ільїн, Р. Лазарус та ін.).  

Встановлено, що соціальна поведінка дітей залежить 

від загальної ситуації і, особливо, від емоційного 

комфорту у відносинах з близькими, дорослими і 

однолітками (О. Бодальов, Л. Божович, Г. Бреслав, 

Л. Виготський, Н. Кряжева та ін.)[1]. 

Для маленької дитини сім'я – це цілий світ, де вона 

живе, взаємодіє, робить відкриття, навчається любити, 

ненавидіти, радіти, співчувати. Будучи її членом, дитина 

входить у певні відносини з батьками, що потенційно 

можуть впливати на неї як позитивно, так і негативно. У 

результаті дитина росте або доброзичливою, відкритою, 

товариською, або тривожною, грубою, лицемірною, 

брехливою [7]. 

Сімейне виховання, як усякий організований процес, 

передбачає певну цілеспрямованість, постановку 

конкретних завдань. Головна мета будь-якої сім'ї полягає 

у забезпеченні всебічного розвитку особистості, що 

поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту та 

фізичну досконалість. Досягнення цього особливо 

важливе й у неповних сім'ях, кількість яких у наш час 

невпинно зростає. 

Тому актуальність проблеми емоційної сфери дітей із 

неповних сімей, які впливають на становлення дитини, 

залишається незмінно гострою протягом усього 

розвитку психологічної науки й практики [4]. 

Мета роботи – дослідити і проаналізувати особливості 

емоційної сфери дітей, що виховуються у неповних 

сім’ях. 

Виклад основного матеріалу. Американські вчені 

Б. Артур і М. Кемме відзначають в дітей дошкільного 

віку, котрі втратили котрогось із батьків, емоційні 

труднощі. Серед емоційних проблем відзначаються різні 

розлади і реакції: фобії, порушення сну й тяжкі 

сновидіння, ознаки вираженого суму після події. У 

внутрішньому світі дітей – відчуття самотності, втрати й 

емоційної порожнечі. Втрата одного з батьків у дитячому 

віці серйозно впливає на розвиток особистості і є 

чинником, що викликає патологію в дорослої людини [3]. 

Діти з неповних сімей замкнуті, сором'язливі, менш 

емоційні. Вони часто перебувають у стані самотності, і 

це їх влаштовує. Діти з неповних сімей раніше стають 

самостійними. Після виходу котрогось із батьків на 

роботу, в дітей дошкільного віку найчастіше наявний 

значний страх розлуки з дорослими, можуть з’явитися  

проблеми зі сном, агресивність, дратівливість або інший 

тип деструктивної поведінки, що привертає до себе 

увагу. Їм також притаманна замкнутість й прагнення до 

ізоляції, сум, туга, почуття втрати, болісні спогади  і 

фантазії [12]. 

Емоційний фон роботи і спілкування в дітей із 

неповних сімей нижче, ніж в дітей з повних сімей. Дітям 

з неповної сім'ї важче адаптуватися до життя, де вони 

прагнуть встановити теплі емоційно-насичені відносини 

із однолітками. В дітей з неповних сімей через 

відсутність батька складається особливе ставлення до 

матері, спостерігається потреба в особливих відносинах 

із мамою, а також з братами та сестрами. Такі діти самі 

ставляться до своїх близьких більш бережно, боячись їх 

втратити, втратити їхню любов, ласку і турботу [2]. 

Психологічний дискомфорт дітей із неповних сімей 

проявляється: по-перше, в тривожності дітей 

(тривожність на об'єктивні труднощі функціонування 

неповної сім'ї) і, по-друге, у особистих проблемах в 

наслідок сімейного неблагополуччя. Дітям з неповних 

сімей характерна загострена стурбованість за здоров'я 

близьких, яке пояснюється побоюваннями втратити 

У статті проаналізовано психологічні особливості емоційного розвитку дітей з неповних сімей, а також 

представлено фрагменти дослідження рівня агресивності, тривожності, рівня самооцінки та емоційного 

стану дітей з повних та неповних сімей.  

Ключові слова: діти дошкільного віку, емоції, емоційні стани, психічне здоров’я, агресивність, 

тривожність, самооцінка. 
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єдиного з батьків. Друга ж група причин тривожності у 

дітей пов'язана з їхніми особистісними проблемами [3].  

Дослідники зазначають більш виражені негативні 

наслідки в дітей, батьки яких розлучились, на відміну 

від дітей, котрі втратили батьків в результаті 

передчасної смерті. Діти після розлучення більше 

піддаються психологічній деформації особистості, вони 

найчастіше мають низьку самооцінку, вищий індекс 

тривожності, більше піддаються комплексам [5]. 

Для дослідження емоційної сфери дітей, що 

виховуються в неповних сім’ях, та порівняльного 

аналізу нами було обрано 50 дітей дошкільного віку, з 

яких 25 дітей з повних сімей та 25 – з неповних. Нами 

було обрано методику «Малюнок сім'ї» [10;12], 

завданням якої є визначення ставлення дитини до 

кожного члена родини або до одного з батьків (неповна 

сім’я), а також дослідження образу «Я» та дослідження 

образу батьків, виявлення особливостей сприйняття і 

переживання дитиною внутрішньосімейних відносин. 

Також було використано анкету «Критерії агресивності 

у дитини» Г.Лаврентьєва, Т.Титаренко [1]. Дослідження 

тривожності проводилось за допомогою «Тесту 
тривожності» В.Амена, М.Доркі, Р.Теммла [6]. Дослідження 

рівня самооцінки визначали за методикою «Сходинки» 

Дембо-Рубінштейна (модифікація В.Щура) [5]. Також 

було використано методику визначення емоційного 

стану дитини «Дерево» (авт. Д. Лампем, в адаптації 

Л. Пономаренко) [7]. 

Проаналізувавши малюнки, які отримали за 

допомогою методики «Малюнок сім’ї», можна сказати 

що більшість дітей все ж задоволені сімейною 

ситуацією, переважно мають хороші стосунки у сім’ї. 

Однак дослідження показало також і наявність 

конфліктів, проблемних ситуацій, тривожність і 

напруженість взаємостосунків в сім’ї. 

Проаналізувавши отримані результати за даною 

методикою, можемо зробити висновки, що діти з 

неповних сімей в більшій мірі схильні до почуття 

незахищеності порівняно з дітьми з повних сімей. Такі 

діти частіше почувають себе відторгнутими, скутими, в 

стані тривожності та з відчуттям небезпеки з боку 

оточуючих, що може призводити до депресивного стану. 

Почуття неповноцінності в дітей з неповних сімей 

трішки більше, ніж у дітей з повних сімей. Також 

можемо сказати, що діти з неповних сімей в більшій мірі 

агресивні та тривожні, ніж діти з повних сімей. 

За результатами досліджень було виявлено, що у 

дітей з неповних сімей рівень агресивності та 

тривожності вищий, ніж у дітей з повних родин, про що 

свідчать результати методик «Критерії агресивності у 

дитини» Г. Лаврентьєва та «Тест тривожності» 

В. Амена, М. Доркі, Р. Теммла. 

На поданих графіках (рис. 1. та рис. 2.) 

прослідковується явна відмінність рівнів тривожності та 

агресивності в дітей з повних та неповних сімей. 

 

Дослідження рівня агресивності: (у балах) 

 
Рис. 1. Рівень агресивності 

Дослідження рівня тривожності : ( у %)  

 
Рис. 2. Рівень тривожності 
 

Ми впевнилися, що показники у дітей з неповних 

сімей вище, ніж показники у дітей з повних сімей. Такі 

діти доволі часто можуть перебувати в стані агресії та 

можуть бути агресивними по відношенню до інших 

(ровесників, старших осіб, тварин). Також такі діти 

більш тривожні. 

Рівень самооцінки ми досліджували за допомогою 

методики «Сходинки» в модифікації В.Щура. 

Таблиця 1 

Дослідження рівня самооцінки 

Рівень 
самооцінки 

Кількість дітей ( % ) 

Повна сім’я Неповна сім’я 

Низький  5 65 

Середній 35 25 

Високий 60 10 

При аналізі співвідношення рівнів самооцінки дітей з 

повних і неповних сімей спостерігається залежність 

самооцінки від типу сімей, адже у дітей з повних сімей 

спостерігається тенденція до високого та середнього 

рівнів самооцінки. У неповних сім’ях відмічається 

схильність до низької та середньої самооцінки. 

Рівень емоційного стану дитини ми досліджували за 

допомогою методики «Дерево» в адаптації 

Л. Пономаренко. 

Результати представлено у табл.2.  
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Таблиця 2 

Дослідження рівня емоційного стану дітей 

Виділені показники Кількість дітей (%) 

Повна сім’я Неповна сім’я 

Я-реальне Я- ідеальне Я-реальне Я- ідеальне 

Установка на подолання перешкод 40 45 10 25 

Товариськість, дружня підтримка 24 30 15 27 

Стійкість положення (бажання досягати успіхів, не долаючи труднощі) 17 25 3 50 

Стомлюваність, загальна слабість, невеликий запас сил, сором'язливість 3 0 35 0 

Мотивація на розваги 35 40 25 30 

Відстороненість, замкнутість, тривожність 7 0 65 0 

Відстороненість від навчального процесу, зануреність у себе 0 0 17 5 

Комфортний стан, нормальна адаптація 56 60 14 40 

Кризовий стан, «падіння в прірву» 0 0 5 0 

Завищена самооцінка й установка на лідерство 16 25 0 20 
 

За результатами аналізу отриманих зображень дітей з 

ототожненням себе як «Я – реальне» було виявлено те, що 

більшість дітей з повних сімей перебувають в 

комфортному стані, мають установку на подолання 

перешкод та нормальну адаптацію. Діти з неповних сімей, 

за результатами дослідження, ототожнили своє «Я – 
реальне» з відстороненістю від усіх, замкнутістю, 

наявністю тривожності, стомлюваності.  

Ототожнення дітей повних сімей з «Я – ідеальне» 
суттєво не змінились, що свідчить про задоволеність 

своєю позицією, в той час як в дітей з неповних сімей 

більшість показників істотно змінились, що свідчить про 

бажання бути в комфортному стані, вміти долати 

перешкоди, мати підтримку з боку оточуючих, бажання 

досягати успіхів. Мотивація на розваги в дітей як з 

повних так і з неповних сімей суттєво не змінилась. 

Загалом можна стверджувати, що рівень тривожності 

у дітей з неповних сімей вище, ніж у дітей з повних. 

Крім того, діти з неповних сімей більш замкнуті, 

сором’язливі та відсторонені. 

Висновки. Вивчаючи особливості дітей, що 

виховуються в неповних сім’ях, дуже важливо розглядати 

саме емоційний аспект розвитку дитини. Було виявлено, 

що діти з неповних сімей мають вищий рівень 

тривожності та агресивності, ніж діти з повних сімей. У 
дітей з повних сімей спостерігається більша тенденція до 

високої самооцінки. У неповних сім’ях навпаки – 

спостерігається тенденція до низької та середньої 

самооцінки. Діти з неповних сімей в більшій мірі схильні 

до почуття незахищеності порівняно з дітьми з повних 

сімей. Такі діти частіше почувають себе відторгнутими, 

скутими, в стані тривожності та з відчуттям небезпеки з 

боку оточуючих, що може призводити до різних 

негативних станів, зокрема і до депресії.  

Перспективи подальших досліджень. Досліджувана 

проблематика є дуже актуальною на сьогоднішній день у 

зв’язку із збільшенням кількості розлучень у сім’ях, де 

зростають діти. Отримані нами результати дослідження 

свідчать про необхідність подальшого більш глибшого 

вивчення окресленої проблематики, а також розробку 

корекційних програм, орієнтованих на розвиток 

емоційної сфери дітей, що виховуються у неповних 

сім’ях, стабілізацію їх самооцінки та образу «Я».  
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN THAT ARE BROUGHT UP 

IN INCOMPLETE FAMILIES 

The psychological features of emotional development of children from incomplete families and also the fragments of 

research of level of aggressiveness, anxiety, level of self-appraisal and emotional state of children from complete and 

incomplete families are analyzed in the article. 
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Постановка проблеми. Службово-бойова діяльності 

(СБД) військовослужбовців Національної гвардії України 

(НГУ) протікає в умовах, що характеризуються 

негативним впливом на психіку людини широкого 

спектру несприятливих, дискомфортних і загрозливих 

факторів, які доволі часто викликають професійний стрес 

у особового складу. Особливо це стало актуальним, коли 

військовослужбовці НГУ з квітня 2014 року стали брати 

безпосередню участь в проведенні антитерористичної 

операції на сході України. Особовий склад піддається не 

тільки прямій фізичній загрозі (особистого здоров'я і 

життя), а в більшій мірі значному ризику виникнення 

різних психічних розладів, негативних реакцій і станів. 

Останні нерідко стають безпосередньою причиною різних 

порушень СБД, значного зниження або втрати 

працездатності, міжособистісних конфліктів, порушень 

дисципліни, виникнення аутоагресивної і девіантної 

поведінки (вживання алкоголю, наркотиків) та інших 

негативних явищ. Збереження особистої безпеки 

особового складу та готовності до виконання поставлених 

завдань є основною метою для командирів усіх ланок 

військового управління. 

Мета – визначення системи взаємозв'язків категоріаль-

ного значення "психологічна готовність особистості 

військовослужбовця до СБД при проведенні АТО" з 

іншими поняттями і їх системами, а також розробка 

цільової моделі психологічної готовності особистості 

військовослужбовця НГУ до СБД при проведенні АТО. 

Викладення основного матеріалу. Для досягнення 

мети дослідження були поставлені наступні завдання: 

визначення взаємозв’язку значення "психологічна 

готовність особистості до СБД при проведенні АТО" з 

іншими загальновизнаними відомими і дослідженими 

поняттями і значеннями; виділення серед цих зв'язків 

найбільш значущих і надійних; та інтерпретація 

відношення експертів до досліджуваного поняття; 

факторизація отриманих даних; обґрунтування 

структурних компонентів і розробка моделі 

психологічної готовності особистості до СБД при 

проведенні АТО. Для вирішення завдань дослідження 

використовувався психосемантичний метод, основою 

якого є моделювання систем значень як структур 

репрезентації досвіду в свідомості експертів [3]. У 

нашому дослідженні психологічним інструментом 

використання психосемантичного методу стало 

застосування методики спеціалізованого денотативного 
семантичного диференціала, що представляє модифіковану 

процедуру багатовимірного шкалювання. Є. Артем'єва, 

С. Дяків, В. Серкін, А. Шмельов, П. Яньшин і ін. довели, 

що побудова психологічних моделей з використанням 

методики семантичного диференціала завжди ширше та 

більш валідні математичних моделей і структур, 

побудованих методами редукції даних, так як вони 

вільніші від обмежень, що розробляються з 

застосуванням математичного моделювання [1-5]. Ці 

обмеження виявляються при описі психологічних явищ, 
які не підкоряються формально-логічним закономірностям, 

підкреслюючи їх недостатню валідність. 

Попередньо з метою встановлення обсягу і змісту 

поняття "психологічна готовність особистості військово-

службовця до СБД при проведенні АТО" нами були 

відібрані і проаналізовані 75 різних термінів і значень з 

вітчизняних та зарубіжних словників, науково-

теоретичних та емпіричних досліджень, що стосуються 

даної проблеми. 

Для проведення досліджень в якості експертів 

залучалися психологи і керівний склад військових 

частин НГУ, вчені та викладачі Національної академії 

НГУ, а також інших вузів України (всього взяли участь 

56 фахівців). Відбір експертів проводився за наступними 

критеріями: 

обов'язкова участь в антитерористичній операції, 

досвід перебування в різних екстремальних ситуаціях; 

успішність професійної діяльності в поєднанні з 

авторитетом серед колег по діяльності, службі; 

наявність психологічного (військового) освіти; 

стаж професійної діяльності за фахом понад 5 років; 

наявність наукового ступеня і вченого звання. 

Експертами було проведено ранжування відібраних 

75 термінів, після чого остаточно було складено 30 

шкал-антонімів, пов'язаних з поняттям "психологічна 

готовність особистості військовослужбовця до СБД при 

У статті наведені результати моделювання з використанням психосемантичного методу поняття 

"психологічна готовність особистості військовослужбовця Національної гвардії України до службово-бойової 
діяльності при проведенні антитерористичної операції", що складається з п'яти структурних компонентів: 

"мотивація обов'язком", "професійна стійкість", "професійна співпраця", "професійна компетентність", 

"самомобілізація". 
Ключові слова: модель, психологічна готовність, військовослужбовець, антитерористична операція, 

психосемантичний метод. 
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проведенні АТО", при роботі з якими респондент 

оцінював ступінь виразності властивості даного 

стимулу, а також йому було запропоновано додати 

власні варіанти шкал. Даний стимул отримував оцінку 

по кожній шкалою від 0 до +3 або -3, де 0 – якість не 

виражено, +3 – якість максимально відноситься до 

даного поняття, -3 – пропонований ознака абсолютно не 

відноситься до поняття. Це дозволило його описати як 

точку або вектор в заданому багатовимірному 

семантичному полі (сукупності асоціацій значення) 

даного поняття, а також проаналізувати різні стимули і 

описати їх як розбіжність точок або векторів 

багатовимірного семантичного диференціала. 

Підраховувалася частота застосування певної ознаки 

(показника) в групі експертів. Велика частота свідчила 

про значущість, не випадковість цього показника в 

свідомості експертів. Сукупність значимих ознак 

визначалася на основі заданого критерію значущості (не 

менше 0,7). 

В результаті проведеного дослідження поняття 
"психологічна готовність особистості військовослужбовця 

до СБД при проведенні АТО" були розроблені профілі 

оцінки даного стимулу, які є сукупністю оцінок однієї 

ознаки одним експертом, що порівнювалися між собою 

за допомогою коефіцієнтів кореляції. Підраховувалася 

частота вживання певного показника, а сукупність 

значущих ознак визначалася на основі заданого 

критерію значущості на рівні 90%, що підсилило 

репрезентативність отриманої семантичної універсалії. 

Використання факторного аналізу матриць 

результатів експертної оцінки поняття "психологічна 

готовність особистості військовослужбовця до СБД при 

проведенні АТО" дозволило отримати пятифакторную 

структуру, що описує 69,61% дисперсії ознак: перший 

фактор (компонент) 15,25%, другий 14,57%, третій 14, 

16%, четвертий 13,65%, п'ятий 11,98%. Як критерій рівня 

значущості було використано факторне навантаження 0,7, 

що дозволяє уникнути включення в кожен з факторів 

ознаки із низьким факторним навантаженням. В 

результаті чого залишилося 17 основних ознак 

(показників), що характеризують дане поняття. 

В отриманій моделі цільової психологічної 

готовності особистості військовослужбовця НГУ до СБД 

при проведенні АТО зміст першого фактору 

(інформативність 15,25%) визначають прямі кореляційні 

зв'язки з такими змінними, як "Дисциплінованість" 

(0,87), "Зваженість в прийнятті рішень" (0,73), "Гордість 

своєю професією" (0,71) і "Доцільність дій" (0,68). 

Проведений аналіз наукових досліджень показав, що 

подібне об'єднання ознак (показників) було зроблено 

S. Maddi, позначене їм як "commіtment" або залученість, 

тобто прийняття на себе безумовних обов'язків, що веде 

до ідентифікації особистості з наміром виконати 

діяльність з позитивним результатом [6]. Дослідник 

використовував його як складову "hardiness" 

("життєстійкість" в перекладі Д. Леонтьєва, Є. Расказова 

[7]), тобто здатності протистояти складним життєвим 

ситуаціям, що зумовлена наявністю смислової регуляції 

життєдіяльності. На думку Є. Ільїна, почуття обов'язку є 

моральним компонентом волі, який є неспецифічним по 

відношенню до різних вольових якостей [8]. Виходячи з 

отриманих результатів, даних компонент був 

позначений як "мотивація обов'язком". В якості 

складової цільової психологічної готовності особистості 

до СБД при проведенні АТО мотивацію обов'язком 

можна описати як стимул активності, заснований на 

усвідомленні суспільної значущості виконуваної 

діяльності, що характеризується здатністю піднятися над 

проблемною ситуацією і орієнтуватися на її доцільність 

для досягнення мети, особистою відповідальністю за її 

результат. Почуття відповідальності передбачає 

інтеріорізацію вимог суспільства і пріоритет перед 

власними потребами. Таким чином, структурно в цей 

компонент цільової психологічної готовності 

особистості військовослужбовця до СБД при проведенні 

АТО входять мотиваційні якості, що сягають своїм 

корінням в ціннісно-смислову сферу особистості. 

Функціонально даний компонент забезпечує 

прагнення до діяльності, навіть якщо її виконання 

суперечить особистим потребам, в тому числі і потреба в 

безпеці, представника ризиконебезпечної професії. 

Значна частина смислових аспектів у цьому 

мотиваційному компоненті цільової психологічної 

готовності до діяльності не дозволяє розглядати 

прагнення до ризику в якості самостійної спонуки до 

діяльності військовослужбовців НГУ. Їх рішення щодо 

своєї діяльності є зваженими, відповідальними, які 

враховують наслідки їх дій для оточуючих і т.п. Хоча 

почуття обов'язку здатне підтримувати успішну 

діяльність у вкрай складних умовах її реалізації 

(стресових ситуаціях з високим ступенем вітальної 

загрози, невизначеності), при несформованості у людини 

смислової регуляції життєдіяльності воно перестає бути 

ефективним мотиватором навіть для виконання завдання 

в звичайних умовах. Відповідно, формування цільової 

психологічної готовності особистості військовослужбовця 

НГУ до СБД при проведенні АТО повинні передбачати 

розвиток смислової регуляції активності, усвідомлення 

своєї необхідної соціальної ролі, професійної гідності, 

особистої відповідальності. 

Другий фактор (інформативність 14,57%) значною 

мірою корелює з такими змінними, як "Витривалість" 

(0,77), "Впевненість в собі" (0,77), "Адекватна 

обережність" (0,75), "Кмітливість" (0,72). При 

інтерпретації цього фактору ми виходили з того, що такі 

складові, як контроль, самооцінка і критичність, як 

ступінь важливості для людини безпеки, 

передбачуваності подій, S. Maddi позначив як "control" – 

якість, необхідну для опору стресу [6]. Як бачимо, даний 

компонент тісно пов'язаний зі здатністю протистояти 

стресу, викликаного непередбачуваністю подій, тому 

його ми позначили як "професійна стійкість". 

Витривалість, як показник цільової психологічної 

готовності особистості військовослужбовця НГУ до СБД 

при проведенні АТО і обов'язкова складова 

стресостійкості, передбачає наявність розвинених 

вольових та інтелектуальних якостей. Функціонально 

витривалість не тільки забезпечує здатність виконувати 

діяльність в складних, напружених умовах, але і 

усвідомлення у себе потенціалу (рефлексія, самооцінка), 

що дозволяє зважитися на діяльність у вкрай складних, 

небезпечних для здоров'я і життя умовах, створити 
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необхідну перевагу при "боротьбі мотивів" між 

власними потребами і мотивацією обов'язком. 

Конституціональна основа даного компонента 

цільової психологічної готовності вимагає проведення 

жорсткого професійного психологічного відбору 

кандидатів на військову службу для їх можливої участі в 

АТО, оскільки і конституціональні особливості 

(особливості нервової системи), і загальна здатність до 

навчання генетично детерміновані і піддаються 

мінімальним змінам в процесі оволодіння професією. 

Проте, особовий склад необхідно знайомити з основами 

прояви типових форм захисту в екстремальних 

ситуаціях, методами і засобами їх подолання, 

особливостями динаміки негативних психічних реакцій і 

станів, що виникають, їх можливі наслідки. Також 

військовослужбовців, які братимуть участь в АТО, 

необхідно навчати таким специфічним навичкам, як 

вміння оперувати неповною, недостовірною 
інформацією; протистояти маніпулятивним інформаційно-

психологічним впливам; перерозподіляти фізичне 

навантаження; визначати пріоритетність дій; 

перерозподіляти час на виконання службово-бойових 

завдань і інші заходи, що дозволяють ефективно 

використовувати наявний фізичний і психічний 

потенціал особистості. Доцільно для цього також 

використовувати елементи тренінгу життєстійкості, 

розробленого S. Маddі і співавт. [9]. 

Третій фактор (інформативність 14,16%) позитивно 

корелює з такими показниками як "Здатність до 

співпраці" (0,91), "Врівноваженість" (0,85), "Чіткість 

дій" (0,65). Інтерпретуючи цей компонент, ми 

посилаємося на дослідження Л. Китаєва-Смика, який 

розглядає здатність до співпраці, як фактор опору 

стресу, що забезпечує подолання ажітації дій [10]. Таким 

чином, цей компонент цільової психологічної готовності 

до діяльності представників ризиконебезпечних 

професій був позначений як "професійна співпраця", що 

забезпечує можливість залучення додаткових ресурсів 

свого соціального оточення (товаришів по службі) для 

виконання поставлених службово-бойових завдань, а 

також створення ефективного захисного потенціалу 

шляхом об'єднання антистресових потенціалів членів 

всього військового колективу. Здатність покладатися на 

товаришів, їх допомогу створює можливість залучати 

додаткові ресурси, як для виконання поставлених 

завдань, так і для подолання негативних психічних 

реакцій та станів, що виникають в екстремальних 

ситуаціях, підвищує впевненість у результатах 

діяльності. Відзначимо, що далеко не кожен спосіб 

такого залучення ресурсів має високу продуктивність. 

Так, поширеним варіантом залучення зовнішніх ресурсів 

є маніпулювання своїм соціальним оточенням, тим не 

менш, рано чи пізно такий зовнішній ресурс 

вичерпується. Ще один з малопродуктивних способів це 

прагнення жорстко структурувати відносини з 

оточенням.  

Тільки відносини, побудовані на взаємоповазі, 

взаємодопомозі є істинним невичерпним зовнішнім 

джерелом ресурсів для роботи в складних, напружених, 

екстремальних умовах. Саме така інтерпретація 

міжособистісного спілкування наближає їх до смислової 

регуляції власної активності, яка передбачає не тільки 

сприйняття себе і ситуації в реалізації власної активності 

в зовнішньому контексті, а й використання ресурсів 

навколишнього світу для самореалізації, досягнення 

поставлених цілей. Тому формування цього компонента 

цільової психологічної готовності особистості до 

діяльності представників ризиконебезпечних професій 

передбачає навчання не тільки комунікативної 

компетентності, знання соціальних моральних норм, що 

регулюють соціальну взаємодію, покликане знижувати 

соціальну напруженість у відносинах, покращувати 

соціальну взаємодію з незнайомими людьми, але і 

відкритості у відносинах, довіри і т.д. Таким чином, 

усвідомлення здатності залучати зовнішні ресурси для 

виконання поставлених професійних завдань, особливо 

для подолання стресу, є ще одним способом створення 

переваги в боротьбі мотивації обов'язку зі страхом не 

впоратися із завданням, побоюваннями за власну 

безпеку і т.д. 

Четвертий фактор (інформативність 13,65%) 

позитивно корелює з показниками "Професійна 

компетентність" (0,93), "Адекватність оцінки ситуації" 

(0,78), "Надійність" (0,75). Даний компонент було 

позначено як "професійна компетентність", оскільки він 

включає в себе ще й два інших показника, що є його 

невід'ємними складовими. Наявність професійних знань, 

умінь і навичок, здатність адекватно оцінювати 

професійні ситуації є неспецифічною умовою 

успішності діяльності в будь-яких умовах. Таким чином, 

структурно до цього компоненту цільової психологічної 

готовності відносяться професійні знання, вміння і 

навички, а також сформований професійний образ світу і 

професійний образ "Я". 

Функціонально даний компонент цільової 

психологічної готовності дозволяє в будь-якій ситуації 

вбачати професійнозначущі маркери, що дозволяють 

досить швидко знаходити необхідний алгоритм 

відпрацьованих професійних дій, що є підставою для 

формування у свідомості фахівця "оперативного плану" 

реалізації поставленого завдання. Адекватна оцінка 

ситуації і рівень її небезпеки, а також власних 

можливостей для виконання поставлених службово-

бойових завдань дозволяє знаходити найбільш 

ефективний спосіб їх виконання, який, в цілому, 

забезпечує надійність професійної діяльності на 

противагу її відмови. 

Формування цього компоненту цільової психологічної 

готовності має передбачати не тільки отримання 

професійних знань, умінь і навичок, в тому числі і 

здатності до розробки планів реалізації поставлених 

завдань в різних умовах з урахуванням доступних 

ресурсів, а й певну професіоналізацію образу світу, 

ідентифікацію з професійною роллю представника 

ризиконебезпечних професій. Таким чином, здатність до 

такого "оперативного планування" дозволяє 

спрогнозувати наявний ризик, знизити невизначеність 

ситуації і прийняти свідоме правильне рішення про 

виконання поставленого завдання. 

П'ятий фактор (інформативність 11,98%) позитивно 

корелює з такими змінними як "Здатність до 

самомобілізаціі" (0,77), "Продуктивність" (0,76), 
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"Особистісна зрілість" (0,64). Всі ці показники 

використовуються для опису вольового зусилля – 

основної ланки в механізмі вольового акту, під яким 

А. Маклаков розуміє особливий стан внутрішньої 

напруги або активності, що викликає мобілізацію 

внутрішніх ресурсів людини, необхідних для виконання 

задуманого [11]. Ці зусилля завжди пов'язані зі значною 

втратою внутрішньої енергії, тому для їх реалізації дуже 

важливим є наявність доступу до внутрішнього і 

зовнішнього ресурсу, що вказує на тісний зв'язок даного 

структурного компонента цільової психологічної 

готовності з її іншими складовими. Наявність таких 

зв'язків дозволяє його позначити як "самомобілізацію", 

що є результуючим компонентом цільової психологічної 

готовності. Структурно він співвідноситься з 

психічними станами і професійно важливими якостями, 

що забезпечують мобілізацію ресурсів особистості, 

необхідних для виконання задуманої діяльності. 

Функціонально його завдання полягає в перекладі 

потенційної готовності до діяльності в актуальну, 

переведення плану діяльності в результат. Формування 

цього компоненту цільової психологічної готовності 

передбачає розвиток суб'єктності, здатності до 

самомобілізаціі, вольових якостей, відповідального 

ставлення до виконання поставлених службово-бойових 

завдань. 

Цікаво, що А. Маклаков до чинників, які сприяють 

підвищенню інтенсивності вольового зусилля, відносить 

світогляд особистості, що виявляється в відношенні 

різних явищ навколишнього світу; моральна стійкість, 

яка визначає здатність слідувати наміченим шляхом; 

рівень самоврядування і самоорганізації особистості і 

т.п. [11]. Такий погляд на формування вольового 

зусилля, який, по суті, охоплює формування всіх 

зазначених структурних компонентів цільової 

психологічної готовності, підкреслює його ключову роль 

в даній моделі. 

Висновки. Таким чином, результати моделювання 

психологічної готовності військовослужбовців НГУ до 

службово-бойової діяльності в процесі проведення 

антитерористичної операції дозволяють стверджувати 

наступне: 

1. Модель цільової психологічної готовності 

особистості військовослужбовця НГУ до службово-

бойової діяльності в процесі проведення 

антитерористичної операції включає п'ять 

взаємопов'язаних і взаємообумовлених структурних 

компонентів: 

– «мотивація обов'язку» забезпечує здатність до 
ефективного самомотивування, що виявляється позитивним 

ціннісно-смисловим ставленням до службово-бойової 

діяльності; 

– «професійна витривалість» відображає здатність 

ефективно використовувати внутрішні ресурси 

особистості і організму для успішного виконання 

поставлених службово-бойових завдань в екстремальних 

умовах; 

– «професійна співпраця» обумовлена здатністю 

залучати зовнішні ресурси для успішного виконання 

поставлених завдань і забезпечувати стійкість до стресів, 

в основі якої лежать розвинені комунікативні навички і 

довіра; її усвідомлення створює перевагу в боротьбі 

мотивації обов'язку з іншими мотивами, в тому числі і 

потребою в безпеці; 

– «професійна компетентність» забезпечує здатність 

виділяти в ситуації професійно важливі маркери і на 

основі врахування наявних ресурсів здійснювати їх 

оперативне планування; 

– «самомобілізація», в основі якої лежить здатність 

до вольового зусилля, що дозволяє переводити 

розроблений план дій в реальну діяльність. 

2. Модель цільової психологічної готовності 

особистості військовослужбовця до СБД в процесі 

проведення АТО є системою певних потенціалів 

особистості, що в формі специфічного вольового акту 

забезпечує успішну реалізацію виконання службово-

бойових завдань в несприятливих, стресових умовах 

професійної діяльності. 
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Problem Setting. Value preferences are usually formed 

while acquiring social experience. They determine 

individual’s attitude to the surrounding reality and are 

regarded as very important social-psychological regulators in 

the process of youth’s getting socially mature. That is why 

the studies of the value preferences stipulates the topicality 

of the research under discussion.  

Analysis of Literary Sources within the Problem of 

Research. The problem of values has been investigated by 

V. Andruschenko, L. Bozhovych, L. Vyhotskyi, I. Kon. 

O. Leontyev, S. Rubinshtein, V. Tuharinov, V. Yadov, and 

others. The works by Ye. Barbina, I. Bekh, V. Verbets, 

V. Hryniova, I. Ziuzina, L. Khomych, and others deal with 

the role and influence of values and value preferences upon 

the formation of personality.    

The objective of the article under discussion is the 

analysis of the University students’ system of value 

preferences at different stages of learning.  

Article Layout and Analysis of the Obtained Results. 

The investigation of the system of students’ values is 

essential because “value preferences determine individual’s 

social behavior and perform an integration role in a society, 

making up a firm basis of a social system. Values, on the 

other hand, determine individual’s attitude to the society, to 

his/her own activities, and to other people” [1, p.332]. 

Therefore, one of major tasks of this research is the studies 

of value preferences, which will be regarded here as an 

important factor of forming students’ social experience. It is 

essential for efficient process of socialization. To fulfil this 

task is possible only within an empiric investigation of the 

psychological peculiarities of students’ socialization – the 

representatives of ethnic minorities, who study in the 

institutions of higher education.  

The participants of the research were 186 students of the 

1
st
, 3

rd
 and 5

th
 years of studies, representing five faculties of 

the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (27 

men, 159 women).  

The groups under investigation were: 

 Basic groups: category Romanian-Homogeneous – the 

Romanians studying in ethnically homogeneous groups 

(further on – “Rom-Hom” category); category Romanian-

Mixed – the Romanians that belong to ethnically mixed 

academic groups (further on – “Rom-Mix” category); 

 Supplementary groups: category Ukrainian-

Homogeneous – the Ukrainians, who study in ethnically 

homogeneous groups (further on – “Ukr-Hom” category); 

category Ukrainian-Mixed – the Ukrainians from ethnically 

mixed academic groups (further on – “Ukr-Mix” category).  

In order to determine the most significant values of the 

students under investigation, we have applied a modified 

sample of the personal value test (K. Kharskyi) [2]. 

The essence of the questionnaire lies in the fact that 

every student has been offered a list of 32 values, which he 

assessed by the following criteria: “not important”, 

“important”, and “very important”. When processing the 

results of the questionnaire, each answer received its point 

equivalent: “not important” – 0 points; “important” – 1 point; 

“very important” – 2 points. Such processing has made it 

possible to range the values according to the points they 

have scored, in the rating order. The values have been 

divided into four groups: ideological, material emotional, 

and vital.  

When processing the answers to the question “What is 

most important for you in life?” we have calculated the point 

equivalents of each value according to the principle: “not 

important” – 0 points, “important” – 1 point, “very important” – 

2 points. We have also distinguished three levels the values’ 

significance degree: high (1.4 – 2.00 points), medium (0.7 – 

1.3 points), and low (0 – 0.7 points). On the above-mentioned 

basis, we have ranged the values in compliance with their 

point indices. Thus, the following groups of students’ values 

have been determined: 1) Values with high degree of 

significance; 2) Values with medium degree of significance; 

3) Values with high degree of significance.  

The first-year students of the category Rom-Hom have 

determined the following values with high degree of 

significance: parents’ health (1.9); belief in God and own 

family (1.8); parents’ family, health and happiness (1.7); 

education, love, luck, children, life (1.6); future job and 

ability to get along with people (1.4). The values with 

The article under discussion reveals the peculiarities of the university students' value preferences that have 

been determined in the course of empirical research. The obtained data refer to certain students' categories at 

various stages of their studies at the university. All the values have been ranked as the ones with high, medium, and 

low degrees of significance. Besides, the article determines the difference in the system of students' values 

according to the level of their socialization. The results of the investigation have been described for Ukrainian and 

Romanian students (the representatives of ethnic minorities) in ethnically homogenous and heterogeneous groups. 

The very system of students' values has been considered within the studies of the students' socialization 

peculiarities.  

Key words: socialization, the system of values, value preferences, the levels of socialization, ethnic minority. 
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medium degree of significance: entering the University, 

peace, animals (1.3); morality, good looks, ecology (1.2); 

social welfare, character (1.1); culture, others’ health and 

happiness, friends (1.0), arts, financial well-being, visiting 

foreign countries, sports (0.9); and sex (0.8). The values with 

low degree of significance: fame, power, popularity, 

emigration (0.4). 

Overall, the ranks of groups of values for the students of 

this category appeared to be as follows: I – vital values, II – 

emotional values, III – material and ideological values. In 

addition, vital and emotional values have acquired a high 

degree of significance, whereas material and ideological 

ones are of medium degree of significance.  

At the high and medium levels of socialization, the first 

place of the rating is taken by vital values, the second place – 

by emotional, while ideological and material ones either 

occupy the third and the fourth places respectively, or share 

the third place. At the lower-medium level, emotional values 

are predominant; the second position is assigned for vital 

values, the third – for material, and the fourth – for 

ideological ones. In fact, there are no low and critical levels 

of socialization within the category under studies.   

To sum it up, the first-year students of the Rom-Hom 

category have picked up the following I-rank values at all 

levels of socialization: belief in God, education, ability to 

contact with other people, happiness, love, parents’ health, 

family, life, and future occupation. When transcending to the 

medium and low levels, morality is getting outdated. 

However, such a value as luck starts prevailing. For all 

levels of socialization, emigration loses its significance. At 

the medium level, the latter value has been selected as 

frequently as fame, power, popularity, whereas at the low 

level – by other people’s health and happiness.  

The first-year students of the category Rom-Mix have 

determined the following values with high degree of 

significance: family, parents’ health, own health (1.7); own 

family, education, life, happiness (1.6); peace, love, friends, 

children (1.5); belief in God, future job, self-identification, 

character (1.4). The values with medium degree of 

significance: financial well-being, entering the University, 

luck, sports (1.3); social welfare, morality, relationship with 

other people (1.2); others’ health and happiness, culture, 

beauty, good looks, animals, ecology (1.1); foreign 

excursions (1.0); sex (0.9); arts (0.8); fame, power, 

popularity (0.7). The value with low degree of significance 

is emigration (0.6).    

The rank of groups of values for the students of this 

category looks as follows: I – vital values, II – emotional 

values, III – ideological values, IV – material values. What 

is more, the first three groups have high significance, while 

the last one – medium.   

At all socialization levels within this category, except for 

the high one, where emotional values prevail, the first place 

is taken by vital values. The rest groups of values share the 

II and the III places, with the exception of the medium level, 

where they occupy the last position. There is no critical level 

within the category.   

The students’ category under discussion possesses the 

following values at all the levels of socialization: education, 

future occupation, friends, parents’ and own health, life. 

Such values as happiness, love, peace and character are 

peculiar for the high and medium levels only. At the same 

time, during transition to the medium and low levels, the 

notions of luck, own family, children and self-identification 

acquire considerably greater significance. Emigration turns 

to be the most insignificant value here, whereas sex is least 

important at the low level.  

The first-year students from the category Ukr-Hom have 

determined the following first-rank values: parents’ health 

and life (1.6); children (1.5); life (1.4); parents’ (1.4) and 

own (1.5) families; love and happiness (1.4). The second-

rank values: relationships with other people and health (1.3); 

social welfare, belief in God, morality, self-identification 

and luck (1.2); friends and character (1.1); peace, other 

people’s health and happiness, emigration and foreign 

excursions, ecology (1.0); arts, culture, education, future job, 

beauty, good looks, sex, sports (0.9); fame, power, 

popularity, financial well-being, animals (0.8); entering the 

University (0.7). The third-rank values are completely absent.  

The groups of values within this students’ category are 

rated as follows: I – vital values, II – emotional values, III – 

ideological values, IV – material values. Besides, vital and 

emotional values acquire high degree of significance, while 

ideological and material – medium one.  

At the high level of socialization, vital values occupy the 

first position, ideological – the second, emotional – the third, 

material values are last. Further, at the next socialization 

level, ideological values switch places with emotional ones, 

and the latter – with material. At the medium level, the first 

two groups of values remain unchangeable, while the other 

two switch their ranks. In the course of further investigation, 

none of the groups of values has any distinct peculiarities. At 

the low level of socialization, the rank of values runs as 

follows: I – vital values, II – emotional values, III – 

ideological values, IV – material values.  

For the first-year students of the Ukr-Hom category the 

values with high degree of significance at all socialization 

levels are ability to get along with people, love, parents’ 

health, family, children, and life. At the high and low levels, 

they are accompanied with health and character. Such values 

as belief in God, education and sex are present only at the 

high and medium socialization levels, whereas happiness – 

at the low and medium ones. It is worth mentioning that 

social welfare, peace, arts, culture, morality, others’ 

happiness and health, future job, self-identification, financial 

well-being, beauty and good looks, excursions abroad, luck, 

animals, ecology and sports have acquired high degree of 

significance for the students with low level of socialization.    

Within this category, the values with low degree of 

significance have been selected only at the medium and low 

levels of socialization. Beauty and good looks are common 

for both of them. The values that have been mentioned only 

at the medium level are arts, culture, animals, and sports. 

Those at the low socialization level – belief in God, fame, 

power, popularity, education and sex.  

The first-year students of the category Ukr-Mix have 

determined the following I-rank values: love, parents’ and 

own families (1.9); happiness, character, parents’ health, life 

(1.8); self-identification, health, children (1.7); morality, 

future job, luck,animals (1.6); culture, financial well-being, 

beauty, good looks, sex (1.5); belief in God, arts, 

relationship with other people, friends, ecology, sports (1.4). 
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The II-rank values: education (1.3); social welfare, fame, 

power, popularity, entering the University, foreign excursions 

(1.2); others’ health and happiness (1.0); emigration (0.8). The 

values with low degree of significance are absent.  

For this category of students, the groups of values are 

graded as follows: I – vital and emotional values, II – material 

values, III – ideological values. Besides, all the groups acquire 

high degree of significance, except for ideological values, 

which are regarded as the ones with medium degree.   

At the high level of socialization, the first rank position is 

occupied by vital values, the second position – by emotional 

values, whereas ideological and material preferences either 

take the third and the fourth places respectively, or share the 

third place. At the medium socialization level, vital and 

emotional values switch their places, while at the lower-

medium level – vice versa. The low level of socialization is 

marked with the change of positions between material and 

ideological values, which take the third and the fourth places 

respectively. As to the critical level of socialization, there 

exists no distinct hierarchy of groups of values, vital 

preferences prevailing. On the whole, ideological values of 

the students’ category under discussion tend to change to 

material ones, the lower the level of socialization is.  

The values with high degree of significance for the 

category Ukr-Mix are future occupation, self-identification, 

financial well-being, beauty and good looks, relationship 

with others, happiness, love, friends, character, love, 

animals, sex, parents’ health, parents’ family, own health 

and family, children, life, ecology, entering the University, 

social welfare, peace, morality. At the medium level, they 

are supplemented with belief in God, and culture, which 

hold a high position at the two above-mentioned levels. 

Nevertheless, such values as arts, sports, fame, power, 

popularity and foreign excursions are also present at the low 

level. The students with the medium level of socialization 

consider emigration as a completely non-significant value.  

The third-year students of the category Rom-Hom have 

selected the following values with the high degree of 

significance: parents’ health, own family, children (2.0); 

love (1.9); happiness (1.8); family (1.7); belief in God, self-

identification, life (1.6); future job, luck, health (1.5); beauty 

and good looks, relationship with other people, sex (1.4). 

The values with the medium degree of significance: peace, 

character, financial well-being, studies at the University 

(1.3); social welfare, culture, morality, education, animals, 

ecology (1.2); others’ health and happiness, friends (1.1); 

popularity, fame, power, sports (1.0); foreign excursions 

(0.9). Values with the low degree of significance: arts (0.5); 

emigration (0.2).  

This students’ category has the following ranking of 

groups of values: I – vital values, II – emotional values, III – 

ideological values, IV – material values. It is important that 

only vital values acquire high degree of significance, while 

other groups have medium degree.   

At the high and medium socialization levels, greeting 

values are predominant. With the level of socialization 

getting lower, they are supplemented with emotional values.  

The third-year students of the category Rom-Hom have 

selected the following values at all levels of socialization: 

future occupation, parents’ health, own family, life. Belief in 

God, children, parents’ family, health, happiness, love, self-

identification, beauty and good looks, education, ability to 

get along with people, character and luck lose their 

significance at the low socialization level. However, they are 

substituted with arts and culture. Non-significant values may 

be found only at the high and medium levels of socialization. 

These are emigration and arts.  

For the students of the Rom-Mix category the values 

with high degree of significance are parents’ health (1.8); 

happiness, parents’ and own families (1.7); life (1.6); belief 

in God, love, children (1.5); education, health (1.4). The 

values with medium degree of significance: others’ health 

and happiness, peace, studies at the University, future job, 

financial well-being (1.3); social welfare, self-identification, 

relationship with people, ecology, friends, luck, sex (1.2); 

animals, character, emigration (1.1); sports, morality (1.0); 

culture (1.0); arts, foreign excursions (0.9). The values with 

low degree of significance: beauty and good looks (0.6); 

fame, power, popularity (0.5). 

The groups of values within this category are ranked as 

follows: I – vital values, II – emotional values, III – 

ideological values, IV – material values, whereby high 

degree of significance is assigned to vital values only.  

At all socialization levels of the category, the first 

position is occupied by vital values. With the socialization 

level getting lower, the last place is taken by material values.  

The low level of socialization is completely absent for 

this students’ category. Such values as belief in God, 

happiness, love, parents’ health, family and children are 

common for the high and medium levels of socialization. At 

the medium level, future job and health lose their 

significance. Nevertheless, there appear life, education, 

financial well-being, entering the University, and luck. Non-

significant values may be found only at the low socialization 

level. These are emigration, fame, power and popularity.  

The third-year students of the category Ukr-Hom have 

selected the following I-rank values: parents’ health, parents’ 

and own families (1.8); life and health (1.7); self-

identification, happiness, love, children (1.6); luck (1.5); 

future occupation, relationship with people, friends, 

character (1.4). The II-rank values: social welfare,  peace, 

morality, ecology (1.3); belief in God, others’ health and 

happiness, financial well-being (1.2); arts, culture, animals, 

sex (1.1); education, entering the University and studies 

there, foreign excursions (1.0); beauty and good looks (0.9); 

sports (0.8); fame, power, popularity (0.7). The III-rank 

values cover emigration only.  

The hierarchy of the groups of values for this category of 

students runs as follows: I – vital values, II – emotional 

values, III – material values, IV – ideological values, 

whereby high degree of significance is assigned to vital and 

emotional values.   

The group of vital values takes the first place at all 

socialization levels. Emotional values are second at all 

levels, but the high one. With the levels of socialization 

getting down, material values take the last position.  

For all levels of socialization within the category, the 

values with high degree of significance are relationship with 

people, love, parents’ health, family, children, and life. Such 

values as health and character are present at the high and low 

socialization levels. Only the students with the medium level 

of socialization regard emigration as a value of high 
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significance. Happiness acquires high degree of significance 

at the medium level and remains at the low one as well. 

However, such values as social welfare, peace, arts, culture, 

morality, others’ health and happiness, future job, self-

identification, financial well-being, beauty and good looks, 

foreign excursions, friends, luck, animals, ecology, and 

sports possess high degree of significance only at the low 

level of socialization. All students of the Ukr-Hom category 

consider emigration to be the most non-significant value.   

The third-year students of the category Ukr-Mix have 

determined the following values with high degree of 

significance: parents’ health, own health and family, children 

(2.0); love, family, life (1.9); happiness (1.8); sex (1.7); belief 

in God, morality (1.6); character, self-identification, entering 

the University, future job, luck (1.5); education (1.4). The 

values with medium degree of significance: social welfare, 

peace, others’ health and happiness, ecology (1.3); foreign 

excursions, animals, beauty and good looks, relationship with 

people, friends (1.2); culture (1.1); arts (1.0); sports (0.9); 

fame, power, popularity (0.8). The values with low degree of 

significance: emigration (0.5).  

The groups of values within this category are graded as 

follows: I – vital values, II – emotional and ideological 

values, III – material values. What is more, all the groups, 

but material, acquire high degree of significance.  

The students’ category under analysis is marked with 

prevalence of vital values at all socialization levels. With the 

latter levels getting lower, ideological and material values 

switch their places (table E. 7, supplement E).   

The third-year students of the Ukr-Mix category have 

selected no values with high degree of significance at the 

low socialization level. At the same time, the values, 

common for both the high and the medium levels of 

socialization are belief in God, morality, future occupation, 

happiness, love, sex, parents’ and own health, family, 

children, life. Such values as character, luck, social welfare, 

peace, culture, education, self-identification, and ecology 

lose their importance at the medium level, whereas friends 

acquire higher significance. Emigration is regarded as a non-

significant value at all socialization levels. At the medium 

level, it is joined by sports, and by power, fame, popularity, 

and sex – at the low level.    

The fifth-year students of the category Rom-Hom have 

selected the following values with high degree of 

significance: love, health, children (1.7); happiness (1.6); 

belief in God, parents’ health, parents’ and own families, life 

(1.5); future job, luck (1.4). The values with medium degree 

of significance: social welfare, peace, self-identification, 

entering the University and studies there, financial well-

being, character, sports (1.2); morality, beauty and good 

looks, friends, sex (1.1); culture, ecology (1.0); foreign 

excursions, relationship with people (0.9); others’ health and 

happiness, fame, power, popularity, education, emigration 

(0.8); arts, animals (0.7). The values with low degree of 

significance are absent within this category.  

The groups of values for the students of the category are 

ranked as follows: I – vital values, II – emotional values, III – 

ideological values, IV – material values. The group of vital 

values has high degree of significance.  

The students of the group prefer vital values at all levels 

of socialization.  

The fifth-year students of the Rom-Hom category 

consider future job, happiness, love, health, own family, 

children and life as the values of considerable importance. 

Such values as belief in God and parents’ health are common 

for the high and the low levels of socialization. Self-

identification and entering the University are present at the 

low socialization level only, whereas the students with the 

medium level distinguish social welfare, character and luck. 

The students of the category under discussion, at all levels of 

socialization, as non-significant values regard fame, power, 

popularity and animals.    

The fifth-year students of the category Rom-Mix have 

determined the following values with high degree of 

significance: health, own family (1.9); love, parents’ family, 

children, life (1.8); parents’ health (1.7); happiness, self-

identification, sex (1.6); belief in God (1.5); peace, financial 

well-being, character (1.4). The values with medium degree 

of significance: education, friends, character (1.3); social 

welfare, relationship with people, ecology (1.2); morality, 

future occupation (1.1); animals, others’ happiness and 

health, entering the University and studies there (1.0); sports 

(0.9); culture, beauty and good looks, foreign excursions 

(0.8); arts (0.7). The values with low degree of significance: 

fame, power, populariyy, emigration (0.4).  

The ranking of the groups of values for this students’ 

category looks as follows: I – vital values, II – emotional 

values, III – material and ideological values, whereby high 

importance is assigned to vital values.  

In addition, vital values prevail at all socialization levels, 

while emotional values take the second position in the 

ranking. With the level of socialization going down, 

ideological values switch places with material ones.  

The fifth-year students of the Rom-Mix category believe 

that family, health, love, children, life, and sex are the most 

essential values at all socialization levels. Belief in God, 

financial well-being, peace, luck, and parents’ health are 

predominant at the high and the medium levels of 

socialization only. Social welfare, foreign excursions, 

relationship with people, friends, and ecology prevail only at 

the high socialization level. Education and character are 

most frequently mentioned at the medium level; self-

identification and happiness – at both high and low levels. 

The values with low degree of significance are emigration, 

fame, power, popularity. However, the students also do 

mention arts and culture at the medium level of socialization, 

beauty, good looks, and foreign excursions – at the low 

level.  

The fifth-year students of the category Ukr-Hom have 

selected the following values with high degree of 

significance: love, parents’ health, parents’ and own 

families, own health (1.9); life, happiness (1.8); self-

identification, children (1.7); social welfare, sex (1.6); belief 

in God, peace, friends, ecology(1.5); future job, character, 

luck (1.4). The values with medium degree of significance: 

morality, education, financial well-being, relationship with 

people (1.3); culture, others’ health and happiness, beauty 

and good looks, animals (1.2); arts, entering the University, 

foreign excursions (1.1), sports (0.8); fame, power, 

popularity (0.7). The values with low degree of significance: 

emigration (0.3).  
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The groups of values within this category have been 

ranked as follows: I – vital values, II – emotional values, III – 

material and ideological values. It should be mentioned here 

that vital and emotional values are regarded as most 

important ones. They take the 1-st and the 2-nd places 

respectively, while material and ideological values share the 

3-rd and the 4-th positions.  

The fifth-year students of the Ukr-Hom category have 

determined the following values as very essential for all 

socialization levels: belief in God, self-identification, 

happiness, love, family, parents’ and own health. At the 

medium and high levels of socialization, the values with 

high degree of significance are future occupation, financial 

well-being, character, children, ecology, whereas social 

welfare, peace and ecology are considered as most important 

values at the high and low levels of socialization. Arts, 

culture, education, foreign excursions, animals, and sex 

turned out to be most significant only at the low socialization 

level. The only non-significant value for all levels of 

socialization is emigration. However, studies at the 

University also loses its significance at the low level.  

The fifth-year students of the category Ukr-Mix have 

chosen the following I-rank values: future job, health (1.7); 

education, self-identification, sex, parents’ health, own and 

parents’ families (1.6); morality, life (1.5); love (1.4). The II-

rank values: relationship with people, children (1.3); peace, 

foreign excuesions, happiness, friends, character, luck, 

ecology (1.2); belief in God, entering the University and 

studies there, financial well-being, beauty and good looks, 

animals (1.1); others’ health and happiness (1.0); culture, 

fame, power, popularity (0.9); social welfare, arts, sports 

(0.8); emigration (0.7). The III-rank values are absent within 

this category. 

The groups of values in this students’ category have been 

graded in the following way: I – vital values, II – emotional 

values, III – ideological and material values, vital and 

emotional values prevailing. 

Vital values are predominant at all socialization levels 

within the category. The only exception is the critical level, 

where material values take the lead. The group of emotional 

values holds the second position at all levels of socialization. 

Material values mostly either share the third and fourth 

places together with ideological values, or occupy the last 

position in the rank. Nevertheless, at the critical socialization 

level, the last place is taken by ideological values.  

For the fifth-year students of the Ukr-Mix category the 

common values with high degree of significance at all 

socialization levels are health, education, morality, future 

occupation, and self-identification. At the high and medium 

levels of socialization, these values are happiness, love, 

peace, parents’ health, family, children, and life. Such a 

value as “relationship with people” has become popular only 

with the students of the high socialization level, while social 

welfare, belief in God, and financial well-being – with the 

students of the medium level of socialization. At the medium 

and low levels, sex is least essential. At the same time, 

foreign excursions and emigration are of high significance at 

the low socialization level. The non-significant values within 

this category are: emigration – at the high level of 

socialization, emigration and sports – at the medium level, 

social welfare, belief in God, peace, fame, power, popularity, 

self-identification, others’ health and happiness, own family 

and happiness, children – at the low level.  

Thus, the major peculiarity of the groups of values in the 

category Rom-Hom is that at the high and medium 

socialization levels, emotional values are losing their high 

significance, whereas vital values preserve it throughout the 

entire period of students’ studies at the University. The 

characteristic feature of the low level of socialization is that 

none of the groups of values acquires high degree of 

importance. However, ideological and vital values are 

getting more significant than material ones, which gradually 

lose their position in the rank. Only emotional values do not 

change at this level of socialization.  

Within the category Rom-Mix, at the high socialization 

level, emotional values rise in their significance, as well as 

vital values preserve their high position. The medium level 

of socialization is marked with high ranks of material, vital, 

and emotional values for the first-year students, emotional 

and vital ones – for the third-year students, as well as the 

domination of vital values for the fifth-year students. At the 

low socialization level, especially at the beginning and at the 

end of studies, emotional and vital values acquire high 

degree of significance for the students, whereas ideological 

and material values lose their importance.     

The first- and fifth-year students of the category Ukr-

Hom at the high and medium socialization levels prefer 

emotional and vital values throughout the entire period of 

their studies. At the low level of socialization, this tendency 

of preferences starts in the third year of studies, whereas in 

the first year, all groups of values have equally high ranks.  

Within the category Ukr-Mix, at the high level of 

socialization, the first-year students prefer emotional and 

vital values; the third-year students choose the same groups 

plus ideological ones, while the students of the fifth year of 

studies select vital values only. The situation at the medium 

level of socialization is about the same. Nevertheless, 

ideological values of the third-year students do not acquire 

high significance. The difference between the high and 

medium socialization levels on the one hand, and the low 

level of socialization – on the other, lies in the fact that the 

latter is marked with the first-year students’ ranking 

material, emotional and vital values equally high.  In the 

third year of studies, none of the groups of values has high 

degree of significance, while material values prevail for the 

fifth-year students.   

Conclusions. The obtained research data indicate that the 

system of value preferences is peculiar only for the students 

belonging to the representatives of ethnic minorities.  

The prospects of further investigation have been 

stipulated by the analysis of the results of the ethno-

psychological research, conducted for the University 

students.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ПЕРЕВАГ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Стаття розкриває особливості ціннісних переваг студентів університету, виявлених у межах емпіричного 

дослідження. Отримані дані співставлено для досліджуваних категорій студентів на різних етапах навчання в 

університеті. Цінності проранжовано як такі, які мають високій, середній і низький ступінь значущості. Визначено 

відмінності в системі цінностей в залежності від рівнів соціалізованості студентів. Результати дослідження 

описано для студентів-українців і студентів-румунів (представників етнічних меншин) в етнічно гомогенних та 

гетерогенних групах. З’ясування системи цінностей здійснене в межах вивчення особливостей соціалізації студентів. 
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Постановка проблеми. Сучасні виклики суспільства, 
кардинальні і динамічні зміни у вітчизняній освіті, 

актуалізують потребу у творчій педагогічній взаємодії, 

що виявляється у спільній діяльності суб’єктів навчально-

виховного процесу спрямованої на пошук і реалізацію 

шляхів модернізації, удосконалення, оптимізації та 

оновлення освітнього процесу, його інноваційної 

спрямованості.  
Згідно з концепцією «Нова українська школа» її 

місією є допомога розкрити та розвинути здібності, 

таланти і можливості кожної дитини на основі 

партнерства між учителем, учнем і батьками [9]. Отже, 
запорукою успіху нової школи є здатність вчителя до 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, вміння організовувати 

навчально-виховний процес на творчій основі, 

застосовувати нові, оригінальні, нетрадиційні засоби, 
прийоми, форми, методи, технології навчання і виховання, 

прагнення до творчого саморозвитку, самовдосконалення, 

самореалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що 

широкий спектр особливостей взаємодії як соціально-

психологічного феномену, структура,  різноманітні форми 

її перебігу в різних соціальних середовищах, впливу на 

особистість репрезентовані в наукових працях 

вітчизняних і зарубіжних дослідниках: взаємодія 

в діаді (Дж. Тібо і Г. Келлі), концепція символічного 

інтеракціонізму (Дж.-Г.Мід), трансакційний аналіз 

(Б. Берн), взаємодія як міжособистісне явище, що 

підпорядковане процесам спільної діяльності (В. Авгєєв, 

О. Донцов, О. Журавльов, В. Москаленко, М. Обозов, 

Л. Орбан-Лембрик, Л. Почебут та ін.) та спілкування 

(Г. Андрєєва, Б. Ломов, Б. Паригін та ін.).  
Проблеми педагогічної взаємодії постійно перебувають в 

центрі уваги науковців, зокрема досліджуються такі 

аспекти: теоретичні та методичні засади педагогічної 

взаємодії (І. Вачков, О. Гончар, І. Зимня, В. Кан-Калік, 

О. Киричук, Я. Коломінський,  І. Малікова, С. Музичук 

та ін.); організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освіті 

(Н. Бугаєва, Л. Велитченко, О. Максимова, Н. Моїсєєва, 

В. Панюшкіна та ін). 
Вітчизняними і зарубіжними вченими напрацьовані 

різні підходи до розкриття сутності творчості і творчої 

діяльності (В. Ананьєв, Дж. Гілфорд, В. Моляко, 

Я. Пономарьов, К. Роджерс, Л. Рубінштейн, Е. Торренс, 

О. Туриніна та ін.) 

Мета роботи – розкрити психологічні аспекти творчої 

педагогічної взаємодії та дослідити здатність вчителів до 

її організації. 

Для досягнення зазначеної мети використано 

загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз 

наукової літератури, узагальнення одержаної інформації, 

а також методи емпіричного рівня: опитування, 

анкетування, тестування, метод компетентних оцінок.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 

наукових доробок засвідчив, що проблемі творчої 

педагогічної взаємодії та її організації присвячено вкрай 

мало наукових досліджень із психології та педагогіки. 

Разом з тим, з-поміж поодиноких науковців, які 

досліджували цей феномен, дане поняття тлумачать по-

різному, а саме: як нову якість, творчий рівень розвитку 

співпраці в освітньому процесі (А. Вач’янц), спільну 

творчу діяльність (І. Іванов), педагогічну творчість 

(А. Мурашов, Р. Павлюк), процес творчої комунікації, у 

ході якої відбувається вплив на об’єкт спільної творчої 

діяльності (Р. Загідуллін). Творча взаємодія як вид 

педагогічної діяльності, за твердженням З. Гаврилової 

[4], є особливим типом зв’язку учнів і педагогів у 

специфічних умовах спільної діяльності, що має 

характерні риси спільної і творчої діяльності, а також 

співпраці. Ознаками такої взаємодії є: наявність єдиної 

мети і загальної мотивації, творче завдання, єдність 

простору і часових меж, координація індивідуальних 

діяльностей, новизна й оригінальність процесу і 

результату, де результатом творчої взаємодії є 

особистісні зміни всіх учасників взаємодії, розвиток 

колективу та виникнення творчого продукту, який має 

риси об’єктивної чи суб’єктивної новизни й 

оригінальності. 

А. Бойко [2, с.7] стверджує, що взаємодія є підґрунтям 

педагогічно доцільних відносин, що мають гуманний, 

рівноправний, морально-естетичний характер та 

відбувається за трьома рівнями: співпорядкування, 

співробітництво та співтворчість [2, с.11]. Співтворчість, 

на думку вченої, є найвищим рівнем взаємодії, саме на 
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цьому рівні всі суб’єкти об’єднані творчим діалогом, 

пошуком нового у змісті виховання з метою активного 

саморозвитку і самовиявлення кожної дитини та 

реалізації потенційних можливостей учителя. Таким 

чином, співтворчість як вищий рівень взаємодії 

забезпечує інноваційні зміни в освітньому процесі і 

сприяє розвитку його суб’єктів.  

Узагальнюючи вищевикладене і зважаючи на те, що 

взаємодія в наукових джерелах аналізується або як одна зі 

сторін структури спілкування або як компонент спільної 

діяльності, можна стверджувати, що творча педагогічна 

взаємодія виступає у двох формах: одна – включена у 

процес творчого спілкування, інша – у структуру 

специфічної спільної діяльності, якій характерні риси 

співпраці і співтворчості. Співпраця є спільною 

діяльністю вчителя з учнями і їх батьками, спільною 

працею для досягнення спільної мети [3], а співтворчість 

є колективним пошуком оригінальних ідей [1].  

Зауважимо, що творча педагогічна взаємодія в 

умовах освітніх змін спрямована на пошук, створення, 

опанування, впровадження, застосування і поширення 

інновацій, що виявляються у нових цілях, завдань, 

підходів, засобів, прийомів, форм і методів навчання і 

виховання. В ході цієї взаємодії відбуваються 

професійний розвиток вчителя і якісні особистісні зміни 

всіх її учасників. Тому характерним для творчої 

педагогічної взаємодії є діалогічність, інтерактивність, 

особистісна орієнтованість, варіативність, дієвість, 

асертивність, гнучкість, креативність, інноваційність. 

Організація творчої педагогічної взаємодії 

відбувається на основі суб’єкт-суб’єктних відносин і 

партнерських взаємин і може, на нашу думку, бути 

ефективною за умов, якщо: 

– між учасниками взаємодії є взаєморозуміння, 

довіра, узгодженість; 
– мета взаємодії є загальновизнаною і загальнозначущою; 

– надається учасникам взаємодії самостійність і 

творча свобода; 

– отримані результати взаємодії відповідають 

очікуванням кожного його учасника; 

– здійснюється підтримка ініціатив; 

– застосовуються проблемні ситуації, інтерактивні 

технології навчання і виховання; 

– стимулюється творчо-пошукова діяльність; 

– створюються ситуації успіху. 

Зважаючи на те, що організація творчої педагогічної 

взаємодії базується на суб’єкт-суб’єктній основі, яка 

виявляється у рівності психологічних позицій, взаємній 

гуманістичній спрямованості, необхідним є врахування 

різного соціального статусу всіх учасників взаємодії, їх 

життєвий досвід [6]. Підкреслимо, що організація 

творчої педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-

виховного процесу відбудеться, якщо педагоги, батьки, 

представники громадськості, визнають і будуть 
дотримуватися встановлених суб’єкт-суб’єктних відносин, 

ставитись до учня як до суб’єкта власного розвитку, 

орієнтуватись на розвиток і саморозвиток його 

особистості, а також створювати необхідні умови для 

його і власного самовдосконалення і самореалізації. 

Аналіз наукових доробок і практики виявив 

специфічну особливість творчої педагогічної взаємодії, 

що полягає у наявності високого рівня взаємоспрямованої 

активності суб’єктів взаємодії, емоційній і духовній 

єдності її учасників. Крім того, дослідники наголошують 

[4], що особливості такої взаємодії полягають у 

добровільній участі і безпосередньому контакті 

суб’єктів навчально-виховного процесу; суб’єкт-

суб’єктних взаємостосунках учасників взаємодії; 

наявності об’єктивних і суб’єктивних передумов творчої 

діяльності; психологічній свободі і психологічній 

безпеці. Не заперечуючи такий комплекс особливостей 

творчої взаємодії, слід, на нашу думку, враховувати 

специфічну характеристику спільної діяльності як 

перебування в єдиному просторі. Тому вважаємо 

перебування суб’єктів виховання в єдиному творчому 

просторі теж особливістю цієї взаємодії. 

Слід зазначити, що організація творчої педагогічної 

взаємодії, насамперед, залежить від вчителя, тобто від 

його майстерності, компетентності, морального вибору, 

спрямованості, особистісного прагнення. Він повинен 

мати такі специфічні риси, як комунікабельність, 

відвертість, співпереживання, співчуття, співучасть, 

емпатія, уміння налагодити зворотний зв’язок, 

передбачити результат, а також захопленість і здатність 

до самопожертви [2, с.11-12]. Таким чином, одержання 

бажаного результату залежить від особистісних і 

професійних якостей особистості вчителя. 

Зважаючи на вищевикладене, здатність педагога до 

організації творчої педагогічної взаємодії виявляється в 

умінні вчителем застосовувати нетрадиційні засоби 

взаємодії з учнями і їх батьками, здатності до ефективної 

педагогічної комунікації, гнучкості поведінки, організації 

навчально-виховний процес на творчій основі, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, рефлексії і саморегуляції, 

самоаналізу педагогічної діяльності, прагненні до 

творчого саморозвитку і самореалізації.   

Для виявлення здатності сучасних вчителів до 

організації творчої педагогічної взаємодії було 

проведено дослідження, в якому прийняли участь 110 

педагогів загальноосвітніх шкіл міста Одеси та Одеської 

області. Дослідження здійснювалася за допомогою 

низки методик, як-от: діагностика ефективної 

педагогічної комунікації (модифікований варіант анкети 

О. Леонтьєва), тест самоактулізації (САТ) (автор 

Е.Шостром, адаптація Ю.Алешиної, Л.Гозман, М.Загика, 

М. Кроз), метод компетентних оцінок, методика 

«Здібності педагога до творчого саморозвитку» 

(І. Нікішина), діагностика рефлективності (опитувальник 

А. Карпова).  

За допомогою методу компетентних оцінок було 

встановлено, що жоден педагог активно і постійно не 

застосовує нетрадиційні засоби взаємодії з учнями для 

їхнього розвитку, що відповідає високому рівню, 11% 

педагогів застосовують нетрадиційні засоби взаємодії з 

учнями і їх батьками тільки у випадку якщо не 

ефективні традиційні засоби – достатній рівень, 24% 

застосовують такі засоби взаємодії з учнями і їх 

батьками не завжди, навіть тоді, коли є в цьому потреба 

чи застосовують нетрадиційні засоби тільки з учнями – 

задовільний рівень, 65% майже не застосовують і не 

намагаються застосовувати нетрадиційні засоби 

взаємодії з учнями і їх батьками для їхнього розвитку – 
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низький рівень. Отримані результати свідчили про 

домінування у навчально-виховному процесі традиційних 

засобів взаємодії педагогів з учнями, переважна більшість 

педагогів не володіють, не намагаються і не 

застосовують нетрадиційні засоби взаємодії з учнями 

для їх розвитку. 

Для виявлення здатності вчителів до ефективної 

педагогічної комунікації застосовувався модифікований 

варіант анкети О. Леонтьєва з діагностика означеної 

здатності, що передбачала експертну оцінку за шкалами 

карти комунікативної діяльності. Узагальнена оцінка 

експертів виявилася така: 10% педагогів вільно 

володіють аудиторією, вміло організовують активну 

взаємодію і досягають поставленої мети, що характерно 

високому рівню; 27% педагогів достатньо вміло 

встановлюють невимушену атмосферу стосунків, 

коректно направляє хід спілкування – достатній рівень; 

37% педагогів задовільно володіють прийомами 

спілкування, однак не достатньо гнучко реагують на 

співрозмовника, не завжди досягають поставленої мети – 

задовільний рівень; 26% педагогів виявили односторонню 

спрямованість взаємодії, де тільки педагог активний, 

функції спілкування обмежуються інформацією та 

вказівками – низький рівень. Тож більшість педагогів не 

остатньо виявили здатність до ефективної педагогічної 

комунікації. 

Для виявлення здатності педагогів до суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, гнучкості поведінки, організовувати 

навчально-виховний процес на творчій основі 

застосовувались шкали контактності, гнучкості 

поведінки та креативності тесту самоактулізації (САТ) 

(автор Е. Шостром, адаптація Ю. Алешиної, Л. Гозман, 

М. Загика, М. Кроз). За допомогою шкалою контактності 

тесту САТ було з’ясовано, що 7% педагогів здатні 

швидко встановлювати глибокі і емоційно-насичені 

контакти з людьми, їх відношення з людьми не 

поверхові, повні сенсу і доброзичливості тобто здатні до 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що відповідає високому 

рівню, 16% мали достатній рівень, 56% – задовільний 

рівень, 21% – низький рівень. Зазначені дані засвідчили, 

що переважна більшість вчителів (77%) здатні до 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на задовільному і низькому 

рівнях. 

За шкалою гнучкості поведінки було встановлено, що 

4% вчителів мають високий рівень гнучкості поведінки, 

що виявляється у взаємодії з оточуючими, здатності 

швидко гнучко і адекватно реагувати на ситуацію, яка 

змінюється, 16% вчителів – достатній рівень, 37% – 

задовільний рівень, 43% – низький рівень, що виявляється 

у догматизмі, жорсткої дотриманості до загальних 

принципів. Ці результати засвідчили, що переважна 

більшість педагогів не здатна до гнучкості в поведінці, а 

це може створювати труднощі у становленні 

партнерських відносин з учасниками взаємодії. 

Шкала креативності характеризує вираженість 

творчій спрямованості педагогів. Отримані результати 

виявилися такі: 5% педагогів мають високий рівень 

розвитку творчої спрямованості, 17% – достатній рівень, 

36% – задовільний рівень, 40% – низький рівень. Тобто 

більшість вчителів не виявили творчої спрямованості і 

здатності організовувати навчально-виховний  процес на 

творчій основі.  

Узагальнені результати за методикою «Здібності 

педагога до творчого саморозвитку» (І. Нікішина) та 

діагностики рефлективності (опитувальник А. Карпова) 

виявили високий рівень у 8% вчителів, достаній – 18%, 

задовільний – 43%, низький – 31%. Одержані результати 

засвідчили не здатність педагогів до аналізу й 

оцінюванню власної діяльності, відсутністю уміння 

стати у позицію стороннього спостерігача по 

відношенню до самого себе, побачити свої сильні 

сторони і свої обмеження, більшість вчителів не 

вважають за потрібне самовдосконалюватись, а майже 

половина педагогів прагнуть до самореалізації не в 

професійній діяльності. 

Одержані результати дослідження засвідчили 

недостатній рівень здатності вчителів до творчої 

педагогічної взаємодії та її організації. Тому актуальним 

постає розробка психологічного супроводу вчителів з 

організації творчої педагогічної взаємодії спрямованого 

на розкриття можливостей цієї взаємодії в умовах 

освітніх змін, профілактики і подолання комунікативних 

та інноваційних бар’єрів, розвитку особистісних якостей 

вчителів, які сприяють ефективності творчої педагогічної 

взаємодії, оволодіння ними необхідних умінь і навичок 

організації навчально-виховного процесу на основі 

партнерства, співтворчості, співпраці. Психологічний 

супровід включає: психодіагностику, психопрофілактику, 

тренінг, психологічне консультування тощо. 

Розкриємо потенційні можливості складових 

психологічного супроводу вчителів з організації  творчої 

педагогічної взаємодії.  

Вважаємо, що для максимального ефективного 

використання творчого потенціалу вчителів, учнів і 

батьків, збереження їхнього психологічного здоров’я 

необхідним є психодіагностика, за допомогою якої 

створюється психологічний портрет особистості, 

виявляються і вимірюються психологічні якості людини 

та ресурси подолання психологічних бар’єрів. 

Психологічне консультування як форма психологічної 

допомоги з виявлення проблеми, аналізу і сприянню в її 

розв’язуванні. В умовах школи використовують: 

– професійне консультування – метод допомоги 

членам педагогічного колективу в професійної адаптації 

в нових умовах, профілактики і розв’язуванні 

конфліктів, подоланні труднощів професійного життя, 

які пов’язани з реалізацією інноваційного, професійно-

психологічного потенціалу особистості педагога і 

обумовленості професійними деформаціями і кризами 

професійного розвитку, подолання психологічних 

бар’єрів до комунікації і нововведень; 
– індивідуальне психологічне консультування спрямоване 

на розв’язання проблем особистого характеру, які 

обумовлені віковими і особистісними кризами, сімейними 

проблемами тощо. 

Психологічна сутність консультування полягає в 

позитивної стимуляції і підтримки педагога, який 

знаходиться в кризовому стані.  

Психопрофілактика є одним з напрямів психологічної 

підтримки спрямована на підтримку психічного і 

психоматичного здоров’я вчителів і учнів, розвиток їх 
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творчого потенціалу, необхідних умінь і навичок 

організації навчально-виховного процесу на основі 

партнерства, співтворчості, співпраці. 

Дослідження у сфері соціальної психології та 

педагогіки переконливо свідчать, що групові форми 

роботи є найбільш ефективним інструментом розвитку 

мотивації до діяльності, особистісних якостей, 

опанування певних стратегій і стилю поведінки, 

подоланню перешкод. Тому, на нашу думку, тренінг з 

розвитку комунікативних і організаторських здібностей, 

креативності, толерантності, асертивності, стануть 

найбільш ефективними в опануванні певних умінь і 

навичок організації спільної творчої діяльності. 

Зауважимо, що відповідно до мети тренінгу заняття 

можуть проводитися як тільки для вчителів так і спільно з 

учнями і батьками. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна 

зробити такі узагальнення: організація творчої 

педагогічної взаємодії забезпечує пошук і впровадження 

інновацій в навчально-виховний процес, в процесі цієї 

взаємодії відбуваються якісні особистісні зміни її 

учасників; одержані результати дослідження виявили 

недостатній рівень здатності вчителів до творчої 

педагогічної взаємодії та її організації; психологічний 

супровід вчителів з організації творчої педагогічної 

взаємодії може сприяти розвитку необхідних умінь, 

особистісних і професійних якостей, які забезпечать 

ефективну організацію творчої педагогічної взаємодії на 

основі партнерства. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в 

розробці психологічного супроводу для всіх учасників 

творчої педагогічної взаємодії та в його 

експериментальної перевірці.  
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF CREATIVE PEDAGOGICAL INTERACTION 

In the article the essence of creative pedagogical interaction is considered, the psychological aspects of its organization 

are revealed. Characterized features of creative pedagogical interaction. The results of the empirical research on identifying 

teachers' ability to organize creative pedagogical interaction are presented. The content and potential possibilities of 

psychological support of teachers for the organization of creative interaction, aimed at mastering the necessary skills of the 

organization of educational process on the basis of partnership, co-creation, cooperation, are revealed. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та 

зв’язок з важливими науковими чи практичними 

завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Особистісний підхід дедалі утверджується як ключовий 

психолого-педагогічний принцип організації навчально-

виховного процесу, від якого багато в чому залежить 

ефективність переорієнтації системи освіти на розвиток 

особистості студента. Однак рівень його науково-

методичного обґрунтування не задовольняє педагогів і 

психологів. 

Наукові передумови виникнення особистісно-

орієнтованого підходу поступово визначались у 

дослідженнях особистості в різних її аспектах, що були 

проведені такими представниками класичної психології, 

як Б. Ананьєв, О. Бодальов, Л. Виготський, У. Джемс, 

О. Ковальов, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Ж. Піаже, 

С. Рубінштейн, З. Фрейд, К. Юнг та багатьох інших. На 

сьогоднішній день світова наука пов'язує з особистісним 

навчанням та вихованням  такі імена, як: К. Гольдштейна, 

А. Маслоу, Дж. Олпорта, К. Роджерса, Р. Мея, Е. Фрома, 

К. Хорні, В. Франкла, Р. Бернса та інших. Сучасні вимоги 

до формування особистісного підходу поступово 

визначались у дослідженнях таких відомих психологів, як 

К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, В. Давидов, 

В. Моляко, Л. Проколієнко, В. Столін, В. Татенко, 

Т. Титаренко, І. Якиманська та інших. 

Мета статті полягає у обґрунтуванні особистісно-

діяльнісного підходу підготовки майбутніх учителів до 

трудової діяльності молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

Особистісний підхід доцільно розглядати як важливий 

психолого-педагогічний принцип, як методологічний 

інструментарій, основу якого становить сукупність 

вихідних концептуальних уявлень, цільових настанов, 

методико-психодіагностичних та психолого-технологічних 

засобів, які забезпечують більш глибоке цілісне 

розуміння, пізнання особистості дитини і на цій основі – її 

гармонійний розвиток в умовах існуючої освітньої 

системи. 

Особистісно-орієнтована освіта реалізується через 

діяльність, яка має не тільки зовнішні атрибути 

спільності, а й своїм внутрішнім змістом передбачає 

співпрацю, саморозвиток суб'єктів навчального процесу, 

виявлення їх особистісних функцій. Вона спирається на 

фундаментальні дидактичні дослідження, присвячені 

особистісно-розвивальним функціям навчання та 

виховання. На теренах СНД дослідженням особистісно-

орієнтованої освіти опікуються І. Бех, В. Рибалка, 

В. Сєриков, І. Якиманська та інші. 

Досліджуючи природу діяльності, Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, О. Нікіфоров, В. Шевирьов однією з 

важливих характеристик вважають активність дій її 

учасників. Вони стверджують, що діяльність – це форма 

активності, структуру якої складають: цілевизначення, 

поведінка і результат. Поведінка, будучи компонентом 

діяльності, носить особистісний характер. Поведінка і 

діяльність – сторони активності людини. Формування 

активності майбутнього учителя визначається 

осмисленням цілей педагогічної діяльності, прагненням 

реалізувати свої можливості і здібності в професійній 

сфері, нестандартно підходити до вирішення професійно-

педагогічних завдань. Творчу активність вони 

розглядають як умову і результат навчального процесу 

вищої школи.   

Спираючись на філософські та психологічні 

положення про діяльність, у межах якої відбуваються 

дії-процеси й операції-засоби здійснення дій, що 

У статті обґрунтувано особистісно-діяльнісний підхід підготовки майбутніх учителів до трудової 

діяльності молодших школярів. Доведено актуальність означеної проблематики в умовах сучасної України. 

З’ясовано, що педагогічна наука накопичила чималий досвід з визначення сутності та шляхів реалізації 

особистісно-діяльнісного підходу. Визначено особистісно-діяльнісний підхід до організації трудової 

діяльності учнів як складне особистісне утворення, що включає в себе структурні компоненти, якості 

особистості та здатність до самовдосконалення; оволодіння знаннями, уміннями і навичками викладання у 

початкових класах. 

Ключові слова: особистісно-діяльнісний підхід, молодші школярі, підготовка майбутніх учителів, 

трудова діяльність. 
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підкорені меті та співвідношенні умовам їх виконання, 
ми визначаємо предметність, цілепокладання, усвідомлення 

як такі, що виступають механізмами розвитку 

самостійності особистості у навчальній діяльності.   

Сутнісна ознака навчальної діяльності не 

ототожнюється з процесами засвоєння різноманітних 

знань і способів дій, що відбуваються в ігровій, 

спортивній або трудовій діяльності. У широкому сенсі 

під діяльністю розуміють поведінку людей, зорієнтовану 

на досягнення свідомої мети, що має самостійне 

значення в житті окремої людини, колективу, 

суспільства. Наприклад, науково-дослідницька 

діяльність (мета – отримання нових знань), проектно-

конструкторська діяльність (мета – створення проектів і 

випробувальних зразків нової техніки), виробничо-

технологічна діяльність (мета – виробництво техніки й 

інших виробів), експлуатаційна діяльність (мета – 

застосування техніки за призначенням та її 

обслуговування), викладацька діяльність (мета – 
навчання студентів), спілкування (мета – обмін особистою 

інформацією). Отже, сенс поняття «діяльність» 

пов’язаний з уживанням у різних сферах гуманітарного 

знання: філософії, соціології, психології, педагогіці.  

Навчальна діяльність як цілісна система включає 

низку специфічних дій та операцій різного рівня. До 

виконавчих навчальних дій першого рівня належать дії 

щодо з’ясування змісту навчального матеріалу й дії з 

оброблення навчального матеріалу. 

Ускладнення завдань підготовки підростаючого 

покоління до життя, формування в молоді потреби в 

безперервній освіті, набування нею моральної поведінки 

значно ускладнюють функції сучасного вчителя 

початкової школи, підвищують вимоги до рівня його 

професіоналізму, підтверджують необхідність творчого 

стилю діяльності й активної професійної позиції. 

Науковець Є.Бондаревська вважає, що закони 

духовного розвитку, процеси і зміни, що відбуваються у 

внутрішньому світі особистості, повинні стати 

головними орієнтирами в підготовці вчителя-

професіонала. «Основним механізмом цього процесу, – 

вважає вона, – є власна активність особистості, 

включена у виховний процес у якості його суб’єкта й 

об’єкта» [1, с.34]. Активність Є.Бондаревська вважає 

головним засобом формування індивідуальності, 

ціннісних орієнтацій особистості. На її думку, основою 

навчання у вищій школі повинне стати особистісно-

орієнтоване виховання майбутнього вчителя початкової 

школи, цінностями якого виступають «людина як 

предмет виховання, культура як середовище, яке ростить 

і годує особистість; творчість як спосіб розвитку людини 

в культурі» [1, с.36].  

Процес становлення особистості майбутнього 

вчителя початкової школи пов’язаний зі спілкуванням і 

спільною діяльністю людей. Він визначається як процес 

засвоєння індивідом соціального досвіду при входженні 

в соціальне середовище і професійну сферу, відтворення 

ним системи соціальних зв’язків за рахунок активного 

входження в навколишній світ. У цьому процесі людина 

виступає активним суб’єктом саморозвитку.  

Завдання викладачів вищої школи полягає в тому, 

щоб навчити майбутніх педагогів початкової ланки 

протистояти негативним впливам навколишнього 

середовища, створити умови, за яких студенти могли б 

здобувати досвід активного впливу на процес 

професійного становлення, коректувати його хід, мати 

можливість прийняття рішень і свободи вибору способів 

оволодіння цим досвідом. 

Майбутні вчителі початкової школи повинні в 

процесі навчання у вищій школі усвідомити зміст 

педагогічної праці, який складається з організації 

«подієвої спільності» з учнем, надання допомоги в 

освоєнні позиції суб’єкта власного життя й діяльності. 

Студентам важливо знати, що головним завданням 

вчителя, який здійснює особистісно-орієнтоване 

навчання, є допомога зростаючій людині у визначенні й 

удосконалюванні її ставлення до самої себе, інших 

людей, до навколишнього світу, до обраної професійної 

діяльності.  

Перебороти протиріччя, що має місце у шкільній 

практиці, між вимогами до характеру педагогічної праці, 

котра повинна бути індивідуально-творчою, і типовою 

заформалізованою підготовкою майбутнього вчителя до 

педагогічної роботи можна, якщо в основу навчального 

процесу покласти формування й розвиток особистості 

вчителя, який володіє творчою індивідуальністю й 
активністю. Завдання полягає в тому, щоб персоніфікувати 

професійну підготовку майбутніх педагогів, спрямувати 

всі зусилля студентів не тільки на оволодіння 

технологією розвитку особистості учня, але і власної 

особистості. Найбільш значущою є зміна їхньої позиції з 

пасивних учасників навчального процесу в активних 

його учасників і організаторів. 

Таким чином, до змісту особистісно-діяльнісного  

підходу до навчання обов’язково включається: сам зміст 

навчального предмета для учнів з позиції продуктивного 

навчання (творчого застосування знань); кінцевий 

продукт навчання з викладання навчального предмета 

учням; психолого-педагогічні механізми досягнення 

кожного елемента предмета, що викладається; прийоми і 

способи розробки навчальних інструкцій з механізмів 

досягнення кожного елемента; прийоми і способи 

діагностики досягнення учнів; технологія проектування 

навчального процесу з дітьми; технологія врахування 

індивідуальних особливостей дітей у педагогічному 

процесі; технологія прийомотворчості при проектуванні 

навчального процесу.  

Таким чином, можна визначити, що діяльність – 

спосіб буття людини у світі, здатність її вносити в 

дійсність зміни. Основні компоненти діяльності: суб’єкт 

з його потребами; мета, відповідно до якої 

перетворюється предмет в об’єкт, на який спрямовано 

діяльність; засіб реалізації мети; результат діяльності. 

Розглядаючи підготовку майбутніх учителів 

початкової ланки як один з показників педагогічного 

професіоналізму, багато сучасних дослідників (О. Біда, 

Є.Бондаревська, В.Максимова, М.Марусинець, О.Комар, 

І. Пальшкова, В. Сєріков, І. Якиманська й ін.) говорять 

про необхідність зміни застарілих навчально-

дисциплінарних моделей освіти на особистісно-

орієнтовану парадигму, тобто реалізації інформаційної, 

формуючої, розвиваючої, активізуючої сторін сучасної 

освіти. Старий принцип – працювати з логіки навчального 
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предмета, засвоєння суми знань і умінь не відповідає 

умовам, що змінилися. У ситуації конкурентоздатності й 

затребуваності майбутньому вчителю необхідна якісна 

професійна підготовка, основу якої складає особистісно-

орієнтована освіта. 

Проблема особистісно-діяльнісного підходу як 

важливого фактора формування професійного вигляду 

людини не нова. 

Особистісно-діяльнісний підхід як процес організації 

трудової діяльності учнів являє собою цілісну систему 

взаємообумовлених заходів і дій, спрямованих на 

досягнення цілей, творче оволодіння професійними 

знаннями, уміннями, навичками й методами професійно-

педагогічної діяльності. 

В особистісно-діяльнісному підході важливим 

висновком є обґрунтування можливості і доцільності 

застосування особистісно-зорієнтованих педагогічних 

технологій. Їх сутнісними ознаками є навчання та 

виховання особистості з максимально можливою 

індивідуалізацією, створенням умов для саморозвитку й 

самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей 

і життєвих цілей. Такий тип навчання ґрунтується на 

діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну 

думками, авансуванні успіху. Відтак, вища освіта стає не 

просто засобом підготовки фахівців для різних сфер 

діяльності, а об’єктивним етапом розвитку особистості.  

З позицій підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до організації трудової діяльності учнів 

необхідними передумовами є здатність особистості 

до рефлексії власного досвіду; авторський підхід до 

постановки цілей щодо змісту інноваційних процесів, 

розробки засобів створення ситуацій  розвитку учнів; 

взаємодія зі всіма суб’єктами процесу, урахування їхніх 

індивідуально-стильових особливостей, спільна діяльність і 

створення цілей, засобів, результатів, що очікуються; 

єдність особистісного та когнітивного розвитку в 

процесі професійної діяльності. 

Зважаючи на це, метою навчальної діяльності в 

процесі підготовки майбутніх учителів до організації 

трудової діяльності учнів є побудова механізмів 

саморегуляції навчання, предметної діяльності й актів 

взаємодії з однодумцями і викладачами від максимальної 

допомоги студентам у вирішенні навчальних задач. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Таким чином, узагальнення 

теоретичного аналізу дозволяє визначити особистісно-

діяльнісний підхід до організації трудової діяльності 

учнів як складне особистісне утворення, що включає в 

себе структурні компоненти, якості особистості та 

здатність до самовдосконалення; оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками викладання у початкових класах. 

На нашу думку, зміст особистісно-діяльнісного 

навчання повинен включати соціально значущі мотиви  

професійної діяльності; педагогічні здібності; 

педагогічні, методичні та психологічні знання та вміння; 

соціальну активність особистості майбутнього вчителя 

початкової ланки.  
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PERSONAL-ACTIVE APPROACH FOR PREPARING FUTURE TEACHERS TO LABOR ACTIVITIES 

OF YOUNG SCHOOLS 

The article substantiates the personality-activity approach of preparing future teachers for the work of junior pupils. The 

personal-activity approach to organization of work of students as a complex personal formation, which includes structural 

components, personality qualities and ability to self-improvement, is determined, mastering of knowledge, skills and teaching 

skills in elementary school. 

To overcome the contradiction that occurs in school practice, between the requirements for the nature of pedagogical 

work, which should be individually-creative, and the typical formalized preparation of the future teacher for pedagogical work 

can be, if the basis of the educational process is to lay the formation and development of the personality of a teacher who has a 

creative individuality and activity. The task is to personify the professional training of future teachers, to direct all efforts of 

students not only to master the technology of the student's personality development, but also his own personality.  

Key words: personality-activity approach, younger schoolchildren, preparation of future teachers, labor activity. 
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Постановка проблеми. Реформування української 

школи потребує професійної компетентності педагога, 

які сучасні вчені пов’язують не тільки з професійними 

знаннями та навичками, а й наявністю методологічної 

культури вчителя. Переорієнтація педагогічного 

мислення з традиційного на інноваційне, наукове, 

змістом якого є методологічні знання та досвід рефлексії 

самосвідомості вчителя, складають основу 

методологічної культури. При цьому методологічна 

культура як важлива складова професійно-педагогічної 

культури має своє самостійне значення, оскільки 

актуалізується інноваційними процесами в освіті і 

спонукає педагога до пошуково-дослідницької, творчої 

діяльності, що проявляється у нових підходах до 

здійснення освітньої діяльності. Адже в умовах 

реформування сучасної освіти професійна діяльність 

педагога значно ускладнюється і потребує постійного 

професійного зростання, саморозвитку. Тому 

методологічна культура стає важливою умовою 

професійної надійності та самоефективності сучасного 

вчителя.  

Філософський аспект професійного саморозвитку 

педагога у контексті загальної педагогічної культури 

висвітлено у працях І. Беха, С. Гончаренка, А. Глузмана, 

І. Зязюна, В. Кременя Н. Ничкало, І. Підласого, 

В. Сластьоніна. У працях учених досліджено сутність 

професійного саморозвитку та самоосвіти вчителя, їх 

особливості у сучасному освітньому просторі.  

Проблемі становлення методологічної культури 

вчителя присвячено дослідження О. Дубасенюк, 

П. Кабанова, В. Кравцова, О. Лаврентьєвої, С. Сисоєвої, 

О. Ходусова та ін. На противагу традиційному уявленню 

про методологічну культуру, яка пов’язувалася 

виключно з дослідно-експериментальною діяльністю 

педагога, дослідники стверджують, що ця культура 

необхідна в практичній діяльності, оскільки є основою 

професійної компетентності педагога. Проблеми 

методології педагогічної діяльності та наукових 

досліджень стали предметом наукового пошуку 

закордонних науковців М.О’Коннора, Ф. Вудфорта, 

К. Інгекампа, Л. Мейніона, Е. Стоунса, Б. Холмса та ін. 

Мета статті полягає в дослідженні проблеми 

становлення методологічної культури вчителя як основи 

його професійного саморозвитку. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні засади 

розв’язання проблем змісту та сутності методологічної 

культури вчителя у контексті загальної природи 

професійно-педагогічної діяльності обґрунтовано у 

працях відомих науковців-методологів освіти: 

С.Гончаренка, В.Загвязінського, І.Зязюна, В.Краєвського, 

М.Нікандрова, О.Савченко, В.Сластьоніна, А.Піскунова, 

Г.Щедровицького та ін. Важливим у плані пошуків 

визначення поняття «методологічної культури» може 

бути дослідження українських вчених О.А. Дубасенюк 

та В.О. Кравцова, які розглядають методологічну 

культуру вчителя як цілісне багаторівневе і 

багатокомпонентне утворення у структурі його 

особистості, що містить педагогічну філософію 

(переконання), знання педагогічної методології, 

володіння методами і методологією наукового пізнання, 

розумову діяльність в режимі методологічної рефлексії, 

розвинуті здібності критичного аналізу педагогічної 

дійсності, систему інтеріоризованих педагогічних та 

загальнолюдських цінностей, котрі визначають 

професійну свідомість і детерміновані властивостями 

інтегральної індивідуальності [4].  

При цьому слід зазначити, що поняття «методологічна 

культура» лише досить недавно стало вживатися щодо 

сфери професійної сфери вчителя. Протягом тривалого 

часу вжалося, що це поняття може розглядатися лише в 

контексті професійної культури вченого – дослідника чи 

фахівця в галузі методології науки. Разом з тим, 

В.Андреєв, О.Бережнова, Є.Бондаревська, С.Гончаренко, 

П. Кабанов, В. Кравцов, С. Кульневич, В. Кушнір, 

Стаття присвячена проблемі дослідження методологічної культури вчителя як основи його 

професійного саморозвитку. Зроблено аналіз стану дослідженості питання в сучасній педагогічній 

науці. Розкрито зміст поняття «методологічна культура вчителя» та охарактеризовано фактори, які 

впливають на професійний саморозвиток педагога. Виділено рівні методологічної культури та подано 

їхню характеристику. З’ясовано нероздільність професійної діяльності і процесу самовдосконалення 

особистості педагога. Зазначено, що професійний саморозвиток педагога – це процес 

самовдосконалення, який спрямований до досягнення максимальної результативності у професійній 

сфері і який супроводжується якісними змінами не тільки у професійній, а й в особистісній сферах 

учителя. Зроблено висновок про пряму кореляцію між рівнем професійного саморозвитку педагога та 

рівнем його методологічної культури. 

Ключові слова: методологічна культура вчителя, професійний саморозвиток педагога, самоосвіта, 

неперервна професійна освіта, самоефективність, професійна надійність. 
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В. Семиченко, В. Сластьонін, Є. Тамарін, О. Ходусов та 

інші, вважають, що в умовах пошуку нових освітніх 

цілей, змісту освіти, в яких активну участь беруть 

учителі-практики, розвинена в них методологічна 

культура має вирішальне значення, оскільки дозволяє 

вчителю активно реагувати на зміни і професійно діяти 

[4,6]. У даному контексті методологічна культура є 

стрижнем саморозвитку педагога, який характеризується 

взаємоузгодженістю інтеріоризації та екстеріоризації 

процесів самоосвітньої діяльності. Оскільки 

інтеріоризація веде до створення образу дійсності через 

перетворення зовнішніх реальних дій на внутрішні, 

ідеальні методологічні знання стають важливим 
інструментарієм процесу професійного самовдосконалення 

та саморозвитку. У свою чергу екстеріоризація як перехід 

дії із внутрішнього на зовнішній план означає розуміння 

необхідності змін, нове бачення змісту педагогічної 

діяльності, усвідомлення необхідності власного 

професійного зростання. 

У своєму дослідженні методологічної культури 
П.Г.Кабанов, С.О.Сисоєва та Т.Є.Кристопчук зауважують, 

що методологічна культура вчителя є важливою 

складовою педагогічної культури педагога, яка дозволяє 

швидко та адекватно реагувати на зміни в нових 

соціокультурних умовах, відповідати вимогам сучасної 

шкільної освіти. Учені вважають, що в умовах 

інноваційних змін професійні знання та досвід вчителя 

ще не гарантують успіху в реформуванні шкільної 

освіти, адже в реальному педагогічному процесі 

професійна компетентність педагога проявляється в 

єдності із загальнокультурними й моральними якостями 

особистості [6]. Тому методологічна культура, як нова 

педагогічна цінність, характеризується з одного боку 

рівнем професійного розвитку педагога, а з іншого 

самоактуалізацією педагога тобто його прагненням до 

самовдосконалення та саморозвитку. 

Аналіз сучасних психолого-педагогічних джерел дає 

змогу стверджувати, що методологічна культура 

педагога розглядається вченими як особлива культура 

наукового мислення вчителя базою якого є 

методологічні знання та досвід рефлексії самосвідомості 

професіонала, що намагається зрозуміти свою діяльність 

[1,4,8]. Методологічна культура вчителя включає знання 

методології педагогіки і вміння застосовувати її у 

педагогічній діяльності, що характеризується не тільки 

знаннієвими ресурсами, а й креативністю та 

відповідальністю за результати власної педагогічної 

діяльності. Окрім того, методологічна культура вчителя 

характеризується високим рівнем педагогічної етики, що 

розглядається вченими як детермінанта його духовного 

розвитку, одним з проявів якого є наявність академічної 

доброчесності педагога. 

Таким чином, методологічна культура дає змогу 

вчителю оволодіти певними нормами: засобами й 

методами рефлексії, аналізу й самоаналізу, оцінки й 

самооцінки педагогічних явищ і подій, пошуку й вибору 

культурних змістів, моделей і варіантів власної освітньої 

діяльності. Відсутність такої культури у педагога 

призводить до формалізму в роботі, підміною цілісного 

освітнього процесу сукупністю розрізнених форм та 

методів, які не взаємоузгоджуються між собою. 

Отже, можна стверджувати,що методологічна 

культура вчителя охоплює і нову філософію 

педагогічного мислення, що розуміється як особлива 

культура наукового мислення вчителя; і форму 

педагогічної самосвідомості; що характеризує вищий 

рівень професіоналізму педагога. Відповідно до цього 

методологічна культура впливає на зростання рівня 

професійного саморозвитку вчителя. 

Досить важливою функцією методологічної культури, 

на думку вчених, виступає семіотична або знакова 

функція [8]. Людська діяльність, людське спілкування 

робить необхідним вироблення численних систем знаків 

за допомогою яких люди могли б передавати один 

одному різноманітну інформацію й тим самим 

організовувати свою діяльність, прилучатися до світу 

культури. Методологічна ж культура сприяє освоєнню 

«мови» науки (поняття, закон, теорія, правило, гіпотеза, 

модель, метод, факт, процес, інформація тощо) і 

забезпечує, таким чином, розуміння й наділення 

цінностями й змістом процес самовдосконалення та 

саморозвитку педагога. 

У сучасній педагогічній науці виділяють три рівні 

методологічної культури: педагогічний; загальнонауковий та 

філософський [4,6]. Педагогічний рівень методологічної 

культури характеризується знаннями в галузі історії 

педагогіки та сучасних педагогічних теорій. 

Загальнонауковий рівень методологічної культури 

передбачає застосування в педагогічній практиці 

загальнонаукових принципів, різних підходів, як-от: 

системного, структурно-функціонального діяльнісного та 

ін. Філософський рівень методологічної культури 

педагога передбачає наявність знання з різних 

педагогічних теорій. На цьому рівні виявляються навички 

метафізичного, діалектичного і системного дослідження 

явищ педагогічної науки і практики, принципів 

професійного саморозвитку та самовдосконалення. 

Разом з тим, методологічна культура значною мірою 

розглядається сьогодні дещо обмежено: як оволодіння 

учителями-практиками науковим апаратом дослідження, 

як уміння проводити педагогічний експеримент. Таке 

розуміння методологічної культури суперечить 

сучасному розумінню природи педагогічної праці, адже 

ступінь сформованості методологічної культури 

визначається такими показниками, як проблемне 

бачення сучасних освітніх процесів; моделювання, 

проектування освітньої діяльності; володіння навичками 

педагогічної аналітики, методичної рефлексії. 

На нашу думку, серед важливих факторів, які 

актуалізують вплив методологічної культури вчителя на 

систему його саморозвитку, є швидкоплинні зміни в 
освіті, які пов’язані з технологічним прогресом, зокрема 
запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Тому створення нового зразка освіти, який передбачає 

відкритість освітнього простору, зорієнтованість на 

задоволення потреб усіх його замовників, застосування 

нових педагогічних технологій, має супроводжувати 

вчитель нової формації, який готовий до таких змін і є 

активним його учасником. Другим фактором є 

розуміння пріоритету компетентнісного підходу в освіті, 

що передбачає не тільки наявність професійних знань 

педагога, а й уміння на практиці ефективно 

http://refs.in.ua/v-o-berkut-stud-gr-me-07-2-v-v-baranov-st-vikl-kand-ekon-nauk.html
http://refs.in.ua/trudove-navchannya-v2.html
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використовувати ці знання. Окрім того, важливим 

фактором є взаємозв'язок науки і практики, який 

характеризується залученням педагогів закладів 

загальної середньої освіти до науково-пошукової, 

дослідницької діяльності, організації та проведення 

педагогічних експериментів, розробці педагогічних 

проектів. Усе це потребує розвитку методологічної 

культури вчителя, його готовності до здійснення 

дослідно-експериментальної роботи у системі сучасної 

шкільної освіти. Варто відзначити також і світову 

тенденцію неперервності професійної освіти, яка значно 

впливає на саморозвиток педагога. Адже безперервність 

професійної освіти є суспільною необхідністю і 

вимогою нових освітніх реформ. Тому об’єктивно 

склалися передумови для механізмів формування 

методологічної культури вчителя як основи його 

професійного саморозвитку. 

Аналіз наукових джерел дає змогу стверджувати про 

нероздільність професійної діяльності і процесу 

самовдосконалення особистості педагога, який потребує 

значних вольових зусиль з боку педагога [3,9]. Тому 

здатність вчителя до саморозвитку, урізноманітнення 

форм як професійного, так і особистісного 

самовдосконалення значною мірою проявляється через 

його рівень методологічної культури як нової 

педагогічної цінності. При цьому професійний 

саморозвиток педагога ми трактуємо як процес 

самовдосконалення, який спрямований до досягнення 

максимальної результативності у професійній сфері, 

який супроводжується якісними змінами не тільки у 

професійній, а й в особистісній сферах учителя.  

Аналіз педагогічної практики дозволяє зробити 

висновок про кореляцію між рівнем професійного 

саморозвитку педагога та рівнем його методологічної 

культури. Суттєву роль у саморозвитку педагога відіграє 

мотиваційний компонент, який розкриває стійку потребу 

педагога в самовдосконаленні та самореалізації. На 

практиці такий компонент реалізується через методичну 

рефлексію вчителя, яка значно впливає на стиль 

педагогічної діяльності та функціональну ефективність 

педагога. Методична рефлексія як самоаналіз, який 

відбувається безпосередньо під час діяльності вчителя, у 
ході процесу навчання (самоспостереження, самоконтроль, 

самооцінка) – це, насамперед, самоаналіз не тільки 

ретроспективного типу, який звернений у минуле, що 

характеризує усвідомлення і аналіз своєї діяльності 

упродовж певного терміну, а й самоаналіз прогнозуючого 

типу, звернений у майбутнє (самопрогнозування, 

самопроектування, самозвіт). Відповідно до цього, 

розвиток методичної рефлексії, що проявляється в 

постійному самоаналізі, виявленні сильних і слабких 

сторін своєї педагогічної діяльності стає важливою 

передумовою професійного саморозвитку вчителя. Отже, 

наявність методичної рефлексії дозволяє педагогу 

ефективно реалізувати власний творчий потенціал і 

забезпечувати, таким чином, професійне зростання. 

Аналіз наукових джерел дає змогу виділити такі 

важливі характеристики методологічної культури 

вчителя як його професійна надійність, самоефективність 

та здатність протистояти синдрому «професійного 

вигорання». Поняття «професійна надійність» 

пов’язується насамперед з безпомилковим виконанням 

людиною покладених на неї професійних обов’язків. З 

точки зору інженерної психології «надійність» 

визначено як здатність виконувати потрібні функції із 

заданою точністю, в межах заданого проміжку часу у 

конкретних умовах діяльності. Сучасні дослідники 

трактують це поняття і як якість людини, що 

характеризується здатністю безвідмовно виконувати 

діяльність протягом певного терміну часу при заданих 

умовах; або як здатністю зберігати потрібну якість у 

встановлених умовах протягом заданого часу [10]. З 

точки зору нашого дослідження поняття «професійна 

надійність» характеризує одну із складових 

методологічної культури вчителя, що визначається його 

функціональною ефективністю. Наявність у педагога 

методологічної культури вважається головною ознакою 

його професійної надійності.  

Теорія і практика сучасної шкільної освіти дає змогу 

виявити взаємозв’язок між професійною надійністю 

вчителя та його самоефективністю. Провідна ідея 

концепції самоефективності базується на умінні людей 

усвідомлювати свої здібності та вибудовувати поведінку, 

яка б відповідала специфічній задачі або ситуації. Отже, 

самоефективність представляє собою важливу 

особистісну характеристику, яка проявляється у почутті 

власної компетентності та ефективності, а також у вірі у 

власні можливості щодо виконання педагогічних завдань.  

Важливе значення самоефективність відіграє у 

процесі професійного саморозвитку, адже віра у власну 

ефективність та компетентність полегшує адаптацію до 

нових педагогічних вимог, сприяє розкриттю здібностей 

та можливостей особистості, підвищує внутрішню 

мотивацію вчителя, допомагає уникнути синдрому 

«професійного вигорання».  

У розвитку методологічної культури вчителя 

важливе значення відіграє ефективна система самоосвіти 

вчителя. У педагогічній теорії є різні підходи до 

визначення поняття ''самоосвіта'':  

– цілеспрямована, систематично пізнавальна 

діяльність людини, в процесі якої особистість самостійно 

поповнює і вдосконалює свої знання і уміння [3];  

– керована самою особистістю систематична пізнавальна 

діяльність, що присліджує ціль вдосконалення своєї 

освіти [2];  

– задоволення загальнокультурних запитів, пізнавальних 

інтересів у будь-якій сфері діяльності [9] тощо.  

Грабовець І.В. визначає самоосвіту як самостійну, 

системоутворюючу, особистісно визначену і разом з тим 

соціально і аксіологічно зумовлену діяльність з приводу 
засвоєння та відтворення знань особистістю. Шукліна О.А. 

розглядає самоосвіту як ''вид вільної діяльності 

особистості (соціальної групи), що характеризується її 

вільним вибором і спрямований на задоволення потреб у 

соціалізації, самореалізації, підвищенні культурного, 

освітнього, професійного та наукового рівнів, отримання 

задоволення й насолоди''. Бурлака О.В. характеризує 

самоосвіту як інформаційно-забезпечувальну діяльність, 

яка здійснюється шляхом здобуття, накопичення, 

упорядкування, систематизації і відновлення знань з 

метою задоволення пізнавальних потреб особистості для 

здійснення різноманітних видів діяльності.  



   
60 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 19, 2017 
 

Поєднавши всі підходи можна охарактеризувати 

педагогічну самоосвіту як цілісну та системну діяльність 

особистості, що цілеспрямовано розвиває та 

вдосконалює свої професійні здібності, результатом якої 

є здатність педагога ефективно само розвиватися. 

Аналіз наукових джерел дає змогу стверджувати, що 

важливими принципами самоосвіти в умовах нових 
соціокультурних змін є цілеспрямованість, безперервність, 

науковість, інтегративність або різнобічність підходів, 

доступність та комплексність. Разом з тим, необхідно 

зазначити, що самоосвітня діяльність може бути 

успішно реалізована тільки при наявності внутрішньої 

потреби вчителя як важливого мотиваційного фактору 

до особистісного та професійного зростання. На нашу 

думку, в цьому полягає смислове значення самоосвіти. 

Адже постійна потреба у задоволенні пізнавального, 

творчого інтересу характеризує наявність в учителя 

методологічної культури як основи його професійного 

саморозвитку. Необхідно зазначити, що види діяльності 

вчителя у процесі самоосвіти охоплюють не тільки 

професійно-діяльнісну сферу, а також особистісно-

професійну та емоційно-вольову сфери. Насамперед 

мова йдеться про організацію власної розумової 

діяльності, позитивну спрямованість на інноваційні 

зміни, уміння виходити із кризових і складних 

педагогічних ситуацій.  

Сучасна педагогічна теорія розглядає різноманітні 

підходи до розвитку самоосвіти в системі сучасної 

шкільної освіти. Методологічний підхід містить у собі 

різноманітні взаємозалежні методи, певним чином 

пов'язані між собою, серед яких один або декілька є 

головними, а всі інші підпорядковані. Педагогічна 

практика сучасної школи дозволяє стверджувати, що 

особистісний підхід в розвитку самоосвіти вчителя 

насамперед означає орієнтацію на особистісне 

самовдосконалення як найвищої форми усвідомленого 

саморозвитку особистості вчителя. Такий підхід 

розглядається як можливість професійного зростання та 

визначається рівнем методологічної культури вчителя.  

Висновок. Таким чином, методологічна культура 

вчителя, що представляє нову філософію педагогічного 

мислення, нову педагогічна цінність і є 

багатоструктурним утворенням, яке суттєво впливає на 

якість шкільної освіти в цілому та є важливою умовою 

професійного саморозвитку педагога. Відповідно до 

цього потребують подальшого дослідження принципи 

формування методологічної культури, виявлення 

факторів впливу методичної рефлексії на професійний 

саморозвиток вчителя. 
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METHODOLOGICAL CULTURE OF TEACHER AS BASIS OF ITS PROFESSIONAL SELF-EMPLOYMENT 

The article is devoted to the problem of studying the teacher's methodological culture as the basis of his professional self-

development. It is noted that in conditions of reforming modern education the professional activity of the teacher is 

considerably complicated and requires constant professional growth and self-development. It is determined that the 

reorientation of pedagogical thinking from traditional to innovative, scientific, the content of which is the methodological 

knowledge and experience of reflection of teacher's self-consciousness, form the basis of methodological culture. 

The analysis of the state of research of the issue in modern pedagogical science is made. The philosophical aspect of 

professional self-development of a teacher in the context of general pedagogical culture is highlighted in the writings of 

I. Bech, S. Goncharenko, A Gluzman, I. Zyazyun, V. Kremeny N. Nichkalo, I. Podlasogo, V. Slastonina. In the writings of the 

scientists the essence of self-development and self-education of the teacher, their features in the modern educational space is 

investigated. The content of the concept "methodological culture of the teacher" is revealed and the factors influencing the 

professional self-development of the teacher are described. 

The problem of the formation of a teacher's methodological culture is devoted to the study of O. Dubaseniuk, P. Kabanova, 

V. Kravtsova, O. Lavrentieva, S. Sysoeva, O. Khodusova and others. Contrary to the traditional notion of a methodological 

culture that relates exclusively to experimental and experimental activity of the teacher, the researchers argue that this culture 

is necessary in practice, since it is the basis of the teacher's professional competence. It is noted that the concept of 

"methodological culture" has only recently become used in relation to the sphere of professional activity of the teacher. For a 

long time it was understood that this phenomenon can only be considered in the context of a professional culture of a scientist, 

researcher or specialist in the field of methodology of science. 

The analysis of modern psychological and pedagogical sources made it possible to state that the methodological culture of 

a teacher is considered by scientists as a special culture of scientific thinking of a teacher whose base is the methodological 

knowledge and experience of the reflection of the self-consciousness of a professional trying to understand his activity. 

It is noted that methodological culture allows the teacher to master certain norms: means and methods of reflection, 

analysis and self-examination, assessment and self-assessment of pedagogical phenomena and events, search and selection of 

cultural contents, models and variants of their own educational activities. It was found out that the teacher's ability to self-

development, the diversification of forms of both professional and personal self-improvement is to a large extent manifested 

through his level of methodological culture as a new pedagogical value. 

It is determined that professional self-development of a teacher is a process of self-perfection aimed at achieving maximum 

efficiency in the professional sphere and accompanied by qualitative changes not only in professional but also in the personal 

areas of the teacher. 

Key words: teacher's methodological culture, self-development of a teacher, self-education, continuous professional 

education, self-efficacy, professional reliability. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

інформаційного суспільства визначальним є розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій, які здійснюють 

значний трансформаційний вплив на усі сфери життя. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій є 

чинником високого рівня соціального, економічного та 

політичного стану країни. 

Умови інформатизації суспільства, стрімкий 

розвиток науково-технічного прогресу вимагають 

оновлення змісту сучасної вищої освіти. Результатом 

такої освіти повинна стати професійна підготовка 

висококваліфікованого фахівця не лише з теоретичними 

навичками, а й готового до практичної діяльності, 

орієнтованого на безперервну самоосвіту та 

самовдосконалення, здатного до соціальної і 

професійної мобільності, а також швидкої адаптації в 

інформаційному просторі. На сьогоднішній день в 

Україні рівень інформатизації суспільства в цілому, і 

освіти зокрема, суттєво нижчий рівня інформатизації 

суспільства та освіти у розвинутих країнах. 

Метою статті є чергова спроба наголосити на 

важливості значення інформаційно-комунікаційної 

компетентності викладача вищої школи в умовах 

євроінтеграції вищої освіти на основі аналізу наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Виклад основного матеріалу. Модернізація системи 

вищої освіти в України здійснюється у рамках 

Болонського процесу. Ключовим методологічним 

інструментом реалізації цілей Болонського процесу є 

компетентнісний підхід до навчання, який замість 

парадигми освіти знання, уміння, навички (ЗУН) 

передбачає принципово нову парадигму вищої освіти, 

яка базується на формуванні ключових компетентностей.  

У визначенні поняття компетентності досі триває 

дискусія. Уперше його докладно визначив один із 

основоположників компетентнісного підходу Дж. Равен 

у праці «Компетентність у сучасному суспільстві» 

(1984) [8]. Під компетентністю дослідник розуміє певне 

явище, що складається з великого числа компонентів, 

більшість з яких відносно незалежні один від одного.  

А.В. Хуторський під компетентністю розуміє 

сукупність особистісних якостей (ціннісно-смислових 
орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених 

досвідом діяльності у певній соціально і особистісно 

значущій сфері [12].  

Ю.Г. Татур компетентність визначає як проявлені на 

практиці прагнення і здатності (готовність) реалізувати 

свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні 

якості та ін.) для успішної творчої (продуктивної) 

діяльності в професійній і соціальній сфері, 

усвідомлюючи її соціальну значущість і особисту 

відповідальність за результати цієї діяльності, 

необхідність її постійного удосконалення [11]. 

На думку дослідника Г. Селевка, компетентність – це 

«інтегральна здатність особистості, яка виявляється в її 

загальній здатності та готовності до діяльності, що 

ґрунтується на знаннях і досвіді, набутих в процесі 

навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну й 

успішну участь у діяльності» [12]. 

На нашу думку, компетентність – це засвоєння 

внаслідок навчання, знань, умінь навичок та здатності 

Стрімкі темпи інформатизації суспільства і розвитку Інтернет-технологій актуалізують проблему 
формування інформаційно-комунікаційної компетентності підростаючого покоління, яка сьогодні виступає 

одним з потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності молодої 

людини. Основними суспільними ресурсами є інформація та знання, а діяльність людини здійснюється на основі 
використання послуг, які надаються за допомогою інформаційно-інтелектуальних технологій. Актуальність 

філософського осмислення проблем управління інформацією в сучасному суспільстві полягає у виявленні й 
чіткому формулюванні принципів виконання загальних законів і правил передачі, охорони та захисту змістовної 

й соціально значущої інформації. Вона, разом із системами її обробки та фахівцями галузі, становить 

інформаційний ресурс держави, а тому визначення її місця має стати головним завданням педагогічного 
освітянського майбутнього. Отже, ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає 

можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати 

найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.  
Ключові слова: компетентність, професійні навички, кваліфікація, якість вищої освіти, інформаційно-

комунікативна компетентність, інформатизація навчального процесу, інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ), інформаційно-комунікаційно-технологічна компетентність (ІКТ компетентність). 
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застосувати їх на основі власного досвіду та у процесі 

здійснення певної діяльності.  

Система компетентностей в освіті має ієрархічну 

структуру, рівні якої складають: ключові компетентності 

(міжпредметні та надпредметні компетентності) – 
здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, 

поліпредметні види діяльності, ефективно розв’язувати 

актуальні індивідуальні та соціальні проблеми; 

загальногалузеві компетентності, що формуються 

впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі; 

предметні компетентності, що є складовою 

загальногалузевих компетентностей і стосуються 

конкретного предмета. 

Компетентнісний підхід лежить в основі національних 

рамок кваліфікацій багатьох країн. Поняття ключових 

компетентностей є досить багатогранним. У цьому 

контексті міжнародні організації пропонують низку 

виокремлених ключових компетентностей та їх 

узагальнених надкатегорій. Сучасний ринок праці 

потребує професіоналів, які повинні володіти не лише 

професійними навичками, а й швидко навчатись, 

адаптовуватись до нових потреб ринку та змін у 

суспільстві, уміти працювати в умовах розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, позитивно та 

конструктивно реагувати на реформи та виклики часу. 

У рамках Болонського процесу синонімами 

«компетентності» є «кваліфікації» або «очікування». 

Впродовж останніх десятиліть в європейських країнах 

відбувається активна розробка національних рамок 

кваліфікацій, які побудовані на принципі ступеневої 

освіти. У Європейському просторі вищої освіти рамки 

кваліфікацій запроваджуються на загальноєвропейському 

та національному рівнях та поділяються на: Європейські 

метарамки кваліфікацій; Рамка кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти та Європейська 

рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя; 

Національні рамки кваліфікацій, які повинні охоплювати 

усі освітні кваліфікації (кваліфікації вищої освіти) у 

національній системі освіти. 

З метою введення європейських стандартів та 

принципів забезпечення якості вищої освіти з 

урахуванням вимог ринку праці до компетентностей 

фахівців, сприяння національному і міжнародному 

визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні, 

налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх 

послуг та ринку праці в Україні впроваджена 

Національна рамка кваліфікацій [7]. 

У дослідженні «Цифрова компетентність на 

практиці: рамковий аналіз», яке оприлюднила 

Європейська комісія, зазначено, що в рамках 

Європейських рекомендацій Євросоюзу (2006р.) саме 

цифрова компетентність визнана однією з ключових у 

контексті навчання впродовж життя у країнах 

Європейського Союзу. Вона визначена як здатність 

упевнено, критично і творчо використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології для досягнення 

цілей, що належать до галузі роботи, зайнятості, 

навчання, дозвілля, включення та участі у житті 

суспільства. Ця компетентність розглядається як 

трансверсальна, що сприяє досягненню інших 

компетентностей, які стосуються сфери мов, 

математики, вміння навчатись, культурної обізнаності 

тощо і належать до навичок ХХІ ст., що їх мають 

досягти всі громадяни, аби забезпечити їхню активну 

участь у житті суспільства та його економічному 

розвиткові [13]. 

Отже, концептуальною основою запропонованих 

освітянською спільнотою заходів щодо виходу із кризи 

стала ідея запровадження компетентнісного підходу як 

одного з ефективних шляхів розв’язання протиріч у 

розвитку освіти та суспільства, узгодження освітніх 

систем в глобалізованому світі. Впровадженням 

компетентнісного підходу у вищій освіті передбачається 

перехід від кваліфікаційної до компетентнісної моделі 

випускника. У цих умовах крім професійної 

компетентності, особливого значення набуває розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності, яка 

входить до переліку ключових в основних стратегічних 

міжнародних документах, є наскрізною, багатофункціо-

нальною, може бути застосована у різноманітних 

життєвих сферах. 

Формування інформаційно-комунікаційної компетент-

ності учнів і вчителів, як основних суб’єктів 

навчального процесу, сьогодні є ключовим у системах 

освіти економічно розвинених країн. 

Особливо важливим вбачається вміння учня, вчителя, 

педагогічного працівника орієнтуватись у полі 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

застосовувати їх згідно з потребами, розвиватись та 

покращувати якість життя. Головним при цьому 

вбачається розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності (ІК-компетентності). 

Трансформація змісту освіти, використання в 

освітньому просторі сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій вимагають від викладачів 

вищої школи інноваційних знань та умінь, гнучкої 

реакції на суспільні зміни, готовності до нововведень, 

прагнення до творчості, а також постійного 

вдосконалення своїх професійних навичок. 

Працюючи над питанням компетентісного підходу до 

формування змісту освіти, українські дослідники на 

початку 2000-х років включили інформаційно-

комунікаційну компетентність до переліку основних 

категорій ключових компетентностей, що рекомендують 

застосовувати у вітчизняній педагогічній практиці [9].  
Як стверджує О.М.Науменко, професійна компетентність 

викладача ВНЗ щодо інформаційних технологій є 

основною проблемою, яка гальмує процес впровадження 

ІКТ у систему освіти [8]. На думку Д. Матроса, типові 

труднощі педагогів в опануванні методів інформатизації 

навчального процесу та масштабного використання ІКТ 

в усіх аспектах педагогічної діяльності пов’язані з тим, 

що: проводити інформатизацію процесу навчання можна 

лише на базі досконалого опанування психолого-

педагогічних і методичних знань і вмінь; темпи 

інформатизації навчання залежать від попереднього 

досвіду та стилю діяльності педагогів; пошук, 

порівняння можливостей різних варіантів, ухвалення 

оптимального методичного рішення застосування ІКТ-

складне завдання, яке потребує тривалої методичної 

роботи; фрагментарне застосування окремих засобів 

інформатизації не дає бажаного результату, не веде до 
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підвищення результативності, викликаючи лише 

необґрунтовані витрати часу учнів і педагогів [7]. 

Як зазначає В.Ю. Степанов, упровадження ІКТ в 

навчальний процес ставить нові вимоги до працівників 

освітніх установ, такі як: 

– уміння вести моніторинг веб-сервера простору, 

здійснювати пошук видалених базах даних; створювати 

й актуалізувати проблемно орієнтовані бази даних, 

електронні навчальні видання; 

– уміння трасформувати інформацію з однієї форми в 
інші: словесну інформацію в табличну або графічну, 

забезпечуючи візуалізацію знань; 

– здатність вербалізувати графічну інформацію та ін.; 
– опанування культури і технології ділового 

електронного листа; 

– розуміння зростання відповідальності педагога в 
умовах переходу від традиційних усних до письмових 

електронних способів передачі інформації.  

Усі ці й інші вимоги, зумовлені проникненням ІКТ в 

систему освіти, визначають необхідність формування 

якісно нової інформаційної культури педагогів [11]. 

Як зауважує Ю.М. Буровицька, інформаційно-

комунікаційні технології роблять викладача більш 

продуктивним, більш креативним і гнучким у своїй 

професії. Якщо комп’ютерні технології мають значний 

вплив на навчання і викладання певного предмета, то 

викладачі повинні добре себе почувати при роботі з 

новітніми технологіями, вбачаючи в них засоби для 

подальшого розвитку, а не те, що втручається в їх 

повсякденне професійне життя [3]. 

На думку С.Є. Булаховської, рівень розвитку 

інформаційно-комунікаційної складової педагогічної 

компетентності викладача визначається [2]: 

– мотивацією: прагненням до якісного виконання 

інформаційної діяльності, ефективного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, самовдоскона-

лення тощо; 

– інформаційно-науковими знаннями з оперуванням 

поняттями, актами, властивостями, закономірностями, 

методами, алгоритмами та ін.; 

– уміннями і навичками досвіду роботи з 

інформаційними джерелами; 

– інформаційним світоглядом, інноваційним мисленням й 

інтуїцією, мобільністю, ціннісними орієнтаціями щодо 

доцільності використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

В Основах стандартизації ІК-компететностей в 

системі освіти України визначено, що інформаційно-

комунікаційна компетентність є результатом різнобічних 

здатностей людини та має такі складові: здатності та 

вміння: здобувати інформацію з різних джерел у 

зрозумілому вигляді; працювати з різними відомостями; 

критично оцінювати відомості; використовувати у 

професійній діяльності інформаційно-комунікаційні 

технології; знання: особливостей інформаційних потоків 

у своїй галузі; основ ергономіки та інформаційної 

безпеки; функціональних можливостей ІКТ; конкретні 

навички з використання комп’ютерної техніки та ІКТ; 

ставлення особистості до застосування ІКТ для 

відповідальної соціальної взаємодії та поведінки [6]. 

За визначенням О.М. Спіріна, інформаційно-

комунікаційна компетентність, точніше інформаційно-

комунікаційно-технологічна компетентність, або ІКТ-

компетентність-це підтверджена здатність особистості 

використовувати на практиці інформаційно-

комунікаційні технології для задоволення власних 

індивідуальних потреб і розв’язування суспільно-

значущих, зокрема професійних, задач у певній 

предметній галузі [9]. 

П.В. Беспалов визначає поняття ІКТ-компетентності 

як інтегральну характеристику особи, що передбачає 

мотивацію до засвоєння відповідних знань, здібність до 

вирішення завдань у навчальній і професійній діяльності  

за допомогою комп’ютерної техніки та володіння 

прийомами комп’ютерного мислення. Формується вона 

як на етапі вивчення комп’ютера, так і на етапі його 

застосування як засіб подальшого навчання та 

професійної діяльності й розглядається як одна з граней 

особової зрілості [1]. 

Т.В. Тихонова зазначає, що інформатично-

комунікаційна компетентність педагога є складовою 

його професійної компетентності та означає здатність до 

успішної результативної професійної діяльності в 

умовах насиченого ІКТ-середовища. ІКТ компетентність 

педагога дослідниця розглядається як його здатність до 

створення освітніх інформатичних продуктів та 

використання створених або готових продуктів в 

організаційно-методичній діяльності або навчальному 

процесі [11].  

Г.А. Дегтярьова трактує інформаційно-комунікаційну 

компетентність як здатність до засвоєння відповідних 

знань і розв’язання завдань у навчальній та професійній 

діяльності за допомогою комп’ютера [12].  

Л.С. Голодюк зауважує, що інформаційно-

комунікаційною компетентністю є здатність педагога 

вирішувати професійні задачі із залученням 

інформаційно-комунікаційних технологій [4]. У 

формуванні ІК-компетентності вчителя науковець виділяє 

два аспекти: базова і предметно-орієнтована ІК-

компетентність. Під базовою ІК-компетентністю 

розуміється інваріант знань, умінь і досвіду, необхідний 

вчителю-предметнику для вирішення освітніх задач, 

професійних задач передусім, засобами ІКТ загального 

призначення. Предметно-орієнтована ІК-компетентність-

освоєння спеціалізованих технологій і ресурсів, 

розроблених відповідно до вимог змісту того або іншого 

навчального предмету та їх впровадження в освітню 

діяльність. 
С.Г. Литвинова інформаційно-комунікаційну компетент-

ність розглядає як здатність орієнтуватися в 
інформаційному просторі, використовувати інформаційно-

комунікаційні технології відповідно до освітніх потреб 

та вимог сучасного високотехнологічного суспільства [6].  

С.М. Іванова уточнює поняття «інформаційно-

комунікаційна компетентність наукових працівників у 

галузі педагогічних наук» як підтверджені здатність, 

уміння та ставлення науковця щодо автономного 

використання ІКТ для відповідальної соціальної 

взаємодії і поведінки в інформаційному науковому 

просторі з метою наукової діяльності в галузі 
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педагогічних наук та індивідуальних потреб, 

результатом якої є нові знання, продукти та ін. [5]. 

Серед науковців немає однозначної думки щодо 

структури інформаційно-комунікаційної компетентності. 

У результаті наукових досліджень О.М. Спіріна та 

О.В. Овчарук, узагальнених у праці «Основи 

стандартизації інформаційно-комунікаційних компетент-

ностей в системі освіти України» визначено наступні 

складові інформаційно-комунікаційної компетентності: 

здатності й уміння, серед яких – здобувати інформацію з 

різних джерел у зрозумілому вигляді; працювати з 

різними відомостями; критично оцінювати відомості; 

використовувати у професійній діяльності інформаційно-

комунікаційні технології; знання особливостей 

інформаційних потоків у своїй галузі; знання основ 

ергономіки й інформаційної безпеки; конкретні навички 

з використання комп’ютерної техніки; ставлення 

особистості до застосування ІКТ для відповідальної 

соціальної взаємодії та поведінки.  

Висновки. На нашу думку, інформаційно-

комунікаційна компетентність викладача – це його 

здатність орієнтуватися в інформаційному просторі та 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

своїй професійній діяльності відповідно до освітніх 

потреб та вимог сучасного високотехнічного суспільства.  
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THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF A HIGHER SCHOOL 

LECTURER IN TERMS OF HIGHER EDUCATION EUROINTEGRATION 

The rapid pace of informatization of the society and development of Internet technologies actualize the problem of 

information and communication competence formation of the younger generation, which is one of the powerful factors of the 

success of educational, professional, social and other activities of the young person. The main public resources are 

information and knowledge; human activity is based on the use of services provided through information and intellectual 

technologies. The urgency of the philosophical understanding of the problems of information management in modern society is 

the discovery and clear formulation of the principles of the implementation of general laws and rules of transfer, protection of 

meaningful and socially relevant information. It, with its systems of processing and industry professionals, is the information 

resource of the state, and therefore the definition of its place should become the main task of the educational future. 

Consequently, ICT competence deserves special attention because it makes it possible for an individual to be modern, to act in 

the information environment, to use the latest achievements of technology in his/her professional activities. 

Key words: competence, professional skills, qualification, quality of higher education, informational and communicative 

competence, informatization of educational process, information and communication technologies (ICT), information and 

communication technological competence (ICT competence). 

http://www.ime.edu-ua.net/em.htm
http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2010_30_21
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Постановка проблеми. Специфічною особливістю 

загальноосвітньої підготовки, яка здійснюється у 

закладах професійно-технічної освіти (ПТНЗ) є її 

активізуючий вплив на розвиток професійної 

спрямованості особистості й забезпечення творчого 

характеру сприйняття та аналізу нею об’єктивної 

дійсності (реальних явищ та процесів). Упродовж 

навчального року учні узагальнюють знання, отримані в 

процесі традиційного вивчення, а також набувають 

власний досвід їх практичного застосування.  

Одним із завдань цієї підготовки є навчання, як певне 

універсальне уміння, результатом якого є набуття учнем 

ПТНЗ загальноосвітньої компетентності. Визначено, що 

оволодіння нею відбувається під час здійснення процесу 

навчання, тобто коли навчальний матеріал стає метою та 

предметом активної дії особистості за умов її 

самостійності у виконанні завдань, поєднанні свободи 

вибору з відповідальністю, а також при відпрацюванні 

кожного компоненту цієї діяльності на технологічному 

рівні.  

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Теоретичними основами розв’язання означеної 

проблеми є праці вітчизняних та зарубіжних учених: з 

філософії сучасної освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, 

В. Кремень, В. Лутай, В. Огнев’юк та ін.); безперервної 

професійної освіти (С. Батишев, Л. Герганов, П. Лузан, 

Н.Ничкало, В.Орлов, Л.Пуховська, В.Радкевич, С.Сисоєва 

та ін.), фундаменталізації, інтеграції й гуманізації 

професійної освіти (С.Гончаренко, Р.Гуревич, О.Новіков 

та ін.); запровадження компетентнісного підходу в 

професійній освіті (М. Артюшина, В. Загвязинський, 

В. Луговий, В. Радкевич та ін.). Водночас, поза увагою 
вчених залишилася проблема загальноосвітньої підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю 

у ПТНЗ та підвищення рівня її ефективності.  

Метою статті є висвітлення шляхів здійснення 

загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників у ПТНЗ аграрного профілю засобами 

запровадження інтегрованих курсів. 

Виклад основного матеріалу. При визначенні 

варіанту проведення інтегрованого курсу викладач 

орієнтується на широкий спектр форм і способів 

розкриття його змісту: лекція; семінарське заняття з 

використанням документів підручника та залученням 

додаткових матеріалів із хрестоматії та інших джерел; 

практикуми на основі запитань і завдань основного 

тексту параграфа; робота з ілюстрованим матеріалом, 

який, як правило, носить дидактичний характер; 

пояснення викладача і бесіда з учнями; самостійна 

робота з підручником, в тому числі групові завдання; 

написання творів-есе; заслуховування проектів учнів з 

подальшим обговоренням; тестові завдання та ін. [1, c.47]. 

Головною метою вивчення інтегрованого курсу є 

розширення діапазону гуманітарного мислення і ерудиції 

учнів ПТНЗ, розвиток здібностей цілісного сприйняття й 

осмислення навчального матеріалу, вивчення додаткової 

інформації про досліджуване явище [2, c.146]. 

Інтегровані курси виконують дві основні функції: 

– інформаційно-методичну (дозволяє всім учасникам 

освітнього процесу отримати уявлення про цілі, зміст 

загальної стратегії навчання, виховання і розвитку 

засобами певного навчального предмета); 

– організаційно-плануючу (передбачає виділення 

етапів навчання, рекомендації структурування 

навчального матеріалу, визначення його кількісних і 

якісних характеристик на кожному з етапів, у тому числі 

для складання тематичного планування курсу, 

змістовного наповнення проміжної атестації учнів). 

Важливу роль інтегровані курси відіграють у 

формуванні та розвитку в учнів загальнонавчальних 

умінь і навичок у межах освітньої діяльності, в тому 

числі вміння: передавати зміст тексту в стислому або 

розгорнутому вигляді у відповідності з метою 

навчального завдання; проводити інформаційно-

смисловий аналіз тексту, використовуючи різні види 

читання (ознайомлювальне, переглядові, пошукове та 

ін.); створювати письмові висловлювання, що адекватно 

передають прослухану і прочитану інформацію із 

заданим ступенем згорнутості (коротко, вибірково, 

повно); складати план, тези конспекту [3, c.234]. Для 

вирішення пізнавальних і комунікативних завдань учні 

можуть використовувати різноманітні джерела 

інформації, включаючи енциклопедії, словники, 

Інтернет-ресурси та інші бази даних, відповідно до 

завдання, сфери і ситуації спілкування. 

Статтю присвячено проблемі визначення ролі та шляхів запровадження інтегрованих курсів у 

загальноосвітній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників професійно-технічних навчальних закладів 

аграрного профілю. Автором проаналізовано різноманітні кроки до побудови цих курсів, окреслено основні їх 

складові та алгоритм здійснення. 

Ключові слова: інтеграція, інтегровані курси, загальноосвітня підготовка, компетентність, навчання, 

технології навчання, функція. 
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Наприклад, реалізуючи цілі інтегрованого курсу з 

вивчення предмета «Література (українська та 

зарубіжна)» у суспільно-гуманітарній складовій 

загальноосвітньої підготовки, яка здійснюється у закладах 

професійно-технічної освіти, викладачу необхідно 

враховувати такі завдання: формування уявлення учнів 

про художню літературу як мистецтва слова, як однієї зі 

складових у системі художніх та естетичних цінностей 

серед інших видів мистецтв, в духовній культурі окремих 

народів і в цілісному баченні закономірностей розвитку 

літературного процесу; формування інтересу до читання, 

потреби вдумливого і творчого освоєння текстів; розвиток 

здібностей до логічного, аналітичного мислення і, як 

результат, формування навичок інтерпретації творів 

художньої літератури та мистецтва; вивчення 

літературознавчої термінології для адекватного 

сприйняття спеціальної літератури (літературної 

критики), аналізу та інтерпретації текстів творів 

художньої літератури; формування навичок 

компаративістських зіставлень; уміння самостійно 

відбирати і обробляти інформацію, отриману з різних 

джерел (підручник, стаття, лекція, театр, кіно, комп’ютер 

та ін.); сформувати вміння інтерпретувати і коментувати 

твір, спираючись на знання тексту і розуміння основ 

літературознавчого аналізу. 

Зміст і структура курсу надає можливість 

забезпечити досягнення основних цілей і завдань 

навчання у ПТНЗ аграрного профілю і реалізувати 

основні освітні лінії (аксіологічну, літературознавчу і 

культурологічну), виділені у Державному стандарті 

освіти як обов’язкового напряму для підготовки учнів в 

умовах 11-річного навчання.  

Методи викладання визначаються цілями і завданнями 

конкретного інтегрованого курсу. У процесі його 

викладання викладачем можуть використовуватися 

різноманітні форми організації занять і методи навчання: 

комбінований урок, наукова конференція, «круглий стіл», 

прес-конференція, індивідуальні та групові бесіди; 

демонстрація відеофільмів, диспут, складання міні-

проектів, статистичних таблиць та ін. Найважливішим 

принципом методики вивчення інтегрованого курсу є 

постановка питань і завдань, що дозволяють викладачу та 

учням перевірити рівень засвоєння матеріалу і ступінь 

сформованості навчальних умінь. Це можуть також бути 

різні види тестових завдань і завдання пошукового 

(проектного), творчого характеру [4, c.47]. 

Інтегрований курс конкретизує також зміст 

предметних тем освітнього стандарту, надає розподіл 

навчальних годин за розділами курсу та рекомендовану 

послідовність вивчення тем і розділів навчального 

предмета з урахуванням міжпредметних зв’язків, логіки 

навчального процесу, вікових особливостей учнів.  
Висновки. Отже, основними завданнями запровадження 

інтегрованих курсів у ПТНЗ аграрного профілю є: 

освоєння учнями комплексу систематизованих 

навчальних знань; допомога учням у розвитку в них 

почуття національної ідентичності, патріотизму, поваги 

до історичного шляху свого та інших народів, що 

особливо важливо в умовах багатонаціональної й 

поліконфесійної України; розвиток в учнів мислення, під 

яким розуміється здатність розглядати події та явища з 

точки зору їх історичної обумовленості, аргументовано 

висловлювати власне ставлення до дискусійних 

проблем; оволодіння учнями вміннями і навичками 

пошуку та систематизації навчальної інформації, роботи 

з різними типами інформаційних джерел. 
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Постановка проблеми. Входження України до 

європейської спільноти зумовлює потребу поглиблення 

гуманізації, демократизації суспільства, що дає 

можливість реалізовувати особистісний принцип, який 

полягає в необхідності створення умов для розкриття 

потенційних можливостей кожної людини, особливо 

молоді. Як зазначає В. Кремень, в основу формування 

особистості треба покласти ідеї гуманістичної 

парадигми особистісно орієнтованої освіти й виховання, 

мета яких «не сформувати і навіть не виховати, а знайти, 

підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній 

механізм самореалізації особистості» [1, с.42].  

Самореалізація особистості студента може ефективно 

здійснюватися у дозвіллєвій діяльності, оскільки саме тут є 

можливість застосувати багатющий різноманітний арсенал 

форм, методів, засобів для самореалізації, надати молодій 

людині свободу вибору та волевиявлення. Цей вид 

діяльності виконує ряд специфічних функцій, які найбільш 

повно можуть сприяти розкриттю потенційних 

можливостей особистості, її життєвих потреб, інтересів, 

здібностей для саморозвитку та самоактуалізації. 

Психолого-педагогічні дослідження, практика 

студентського виховання переконують, що проблематика 

самореалізації особистості має особливе значення для 
студентської молоді. Це обумовлюється їх психологічними 

особливостями: прагнення до успіху, до самостійності, 

загострена потреба в самоствердженні, самопізнанні, 

самовдосконаленні, самовихованні. Все це ставить перед 

закладом вищої освіти завдання знайти продуктивні 

шляхи вдосконалення організації дозвіллєвої діяльності, 

які б сприяли самореалізації особистості студента. 

Мета статті – визначити шляхи вдосконалення 

організації дозвіллєвої діяльності для забезпечення 

самореалізації особистості. 

Виклад основного матеріалу. Дозвіллєва діяльність 

виступає основою для реалізації життєвих потреб, 

інтересів, здібностей особистості, забезпечує взаємодію її 

з оточуючим середовищем та формує всебічний розвиток.  

Роль дозвіллєвої діяльності у формуванні особистості 

розкрито у працях науковців Г.Аванесової, В.Бойчелюк, 

І.Бойчева, А.Воловик, А.Жаркова, О.Молчан, Н.Яременка 

та ін. Так, Н. Яременко визначає дозвіллєву діяльність як 

складову життєдіяльності людини, одну із сфер особистої 

самореалізації, що впливає на процес соціалізації та 

розвиток особистості, який, по можливості необхідно 

зробити достатньо педагогізованим і керованим [3]. 

Український науковець О. Молчан підкреслює, що 

дозвіллєва діяльність у самореалізації особистості, це 

важливе підґрунтя для формування фундаментальних 

людських потреб, стимул для розвитку особистості [2, 

с.30]. Тут формуються такі якості особистості: самоповага, 

ініціативність, впевненість, цілеспрямованість, рішучість, 
витривалість, наполегливість; виникає можливість розвивати 

свої здібності та відкривається шлях до її самореалізації.  

Дозвіллєва діяльність для молодої людини цінна тим, 

що тут забезпечується можливість вільно обирати 

особистісно та соціально спрямовані, цікаві й привабливі види 

діяльності, стимулюється самостійність у набутті знань, 

розвиваються творчі здібності та вміння, актуалізується потреба 

особистості у самовираженні і самовизначенні шляхом 

участі її у гуртках, студіях, об’єднаннях тощо, відбувається 

зняття фізичного та психологічного навантаження, життя 

наповнюється мажорним настроєм, позитивними емоціями.  

З вищезазначеного слідує, що через реалізацію таких 

функцій як соціально-педагогічна, інформаційно-освітня, 

творчо-розвивальна, рекреаційно-розважальна забезпе-

чується самопізнання, самовираження, самоактуалізація 

особистості.  
Розкриття психолого-педагогічного аспекту дозвіллєвої 

діяльності дає нам можливість стверджувати, що саме цей 

вид стимулює активність особистості, прояв її 

самостійності у сфері життєдіяльності, сприяє формуванню 

духовних цінностей, мотивує до самовиховання, а це і є 

підґрунтям для свідомого процесу самореалізації – 

розгортання і зростання сутнісних сил людини, а саме 

творчих здібностей, умінь, потреб, життєвих цінностей.  

У процесі дослідження нами вивчено досвід роботи 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії з 

проблематики організації дозвіллєвої діяльності 

студентської молоді. З’ясовано, що на базі академії 

створений дозвіллєвий комплекс, до якого належать 
мережа гуртків, клубів, студій, майстер-класів, а також 

громадські, волонтерські організації, центри соціально-
психологічної підтримки молоді. Проте студентська молодь 

не повною мірою використовує можливості діяльності 

дозвіллєвого комплексу в організації власного дозвілля.  

У статті охарактеризовано поняття «дозвіллєва діяльність», визначено її роль у самореалізації 

особистості, проведено аналіз результатів діагностики щодо участі студентів у дозвіллєвій діяльності. 

Виявлено недоліки, які свідчать про недостатнє використання можливостей дозвіллєвої діяльності у 

самореалізації особистості студента вищого навчального закладу. Окреслено шляхи вдосконалення 

організації дозвіллєвої діяльності для забезпечення самореалізації студентської молоді. 

Ключові слова: культурно-дозвіллєва діяльність, самореалізація особистості, студентська молодь. 
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Нами було вивчено зайнятість студентів у вільний від 
навчання час. З цією метою проведено анкетування серед 

студентів таких факультетів: «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта та філологія», «Факультет мистецтв». 
Опитуванням охоплено 411 респондентів.  

Ми вивчили, скільки часу студенти виділяють на 
дозвілля. Із числа опитаних 40% студентів мають біля 4 

годин вільного часу в день; 36,7% – близько трьох годин і 

лише 23,3% – більше однієї години.  
На наступному етапі дослідження важливим для нас 

було з’ясувати, як студенти організовують дозвілля – вільний 

від навчання час. У ході дослідження з’ясовано, що 37% 
респондентів надають перевагу відвідуванню масових 

загальноміських видовищ, зустрічам із друзями, перегляду 
розважальних телепередач, прогулянкам містом. Більшість 

із них пасивно проводять вільний час, здебільшого є 

спостерігачами.  
Це свідчить про те, що у студентів відсутній інтерес до 

активної дозвіллєвої діяльності, несформовані мотиви на 

формування потреб, інтересів, здібностей.  
Із числа опитуваних студентів лише 7,1% у вільний час 

читають художню літературу (детективи, романи, пригоди, 
фантастику тощо), 10% респондентів надають перевагу 

гуртковій та секційній роботі, незначна кількість студентів 

(15%) бере участь у художньо-естетичних формах дозвіллєвої 
діяльності; 25% студентів надають перевагу заняттям з ІКТ. 

За підсумками проведеного анкетування з’ясовано: 10,4 % 
студентів вважають, що дозвіллєва діяльність сприяє 

розвитку креативності особистості; 13,3 % – виконує 

рекреативну функцію;18,6% респондентів – важлива сфера 
розвитку особистості і лише 6,6% студентів переконанні, 

що участь у дозвіллєвій діяльності забезпечує 

самореалізацію особистості. Про недостатній рівень 
самореалізації студентів у дозвіллєвій діяльності свідчить 

те, що в 14,6 % – відсутня мотивація на самореалізацію у 
дозвіллєвій діяльності (відсутність інтересу, бажання), у 

11,3 % відсутні вміння, щодо організації вільного часу, в 

7,9 % – низький рівень культури дозвіллєвої діяльності, 
10,4 % – вважають, що дозвіллєва діяльність не здатна 

забезпечити самореалізацію особистості. 

Виявлені недоліки дали нам можливість з’ясувати 
причини недооцінки студентами ролі дозвіллєвої діяльності 

в їх самореалізації, серед яких виокремлюємо: низький 
рівень культури проведення вільного часу; 

несформованість у студентів позитивної мотивації до 

організації дозвіллєвої діяльності; надання переваги 
навчальній діяльності, а не раціональній організації 

вільного часу; несформованість у студентів переконань у 

позитивних наслідках щодо досягнення результативності 
самореалізації у дозвіллєвій діяльності; відсутність у 

студентів позитивної установки на те, що дозвіллєва 

діяльність забезпечує самореалізацію; недостатність знань 
та досвіду організації дозвіллєвої діяльності для самореалізації 

особистості; низький рівень самовиховання як важливого 

фактора самореалізації особистості; низький рівень 
активності студентів у дозвіллєвій діяльності.  

Виявлені причини недостатнього рівня сформованості 
самореалізації студентів у дозвіллєвій діяльності дали 

можливість визначити шляхи вдосконалення цього 

процесу. Зокрема: 
– оновити мережу та зміст роботи центру дозвілля 

студентської молоді з максимальним враховуванням 

інтересів, потреб, здібностей, уподобань молоді; 
– активізувати мотивацію студентів до дозвіллєвої 

діяльності шляхом проведення реклам, презентацій 
діяльності успішних студентів, демонстрації  відеосюжетів 

студентського центру дозвілля в соціальних мережах про 

здобутки роботи гуртків, студій, клубів, секцій, майстер-
класів тощо;  

– стимулювати дозвіллєву діяльність студентів шляхом 
створення ситуацій успіху: «зняття страху перед 
діяльністю», «авансування», «персональна надзвичайність», 

«посилення мотивації» тощо; 
– організувати інформаційний супровід інноваційної 

дозвіллєвої діяльності (створення банку ідей, дозвіллєвих 

інновацій, кращого досвіду тощо); 
– надати змісту дозвіллєвої діяльності інноваційного 

характеру; 
– посилити роль студента як суб’єкта дозвіллєвої 

діяльності. 

Висновки. Визначені нами шляхи вдосконалення 
організації дозвіллєвої діяльності забезпечать самореалізацію 

особистості студентів. 

Перспективами подальшого дослідження є розробка 
методики роботи щодо самореалізації студентської молоді 

ВНЗ у процесі дозвіллєвої діяльності. 
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WAYS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZING LEISURE TIME ACTIVITY TO SUPPORT  

SELF-REALIZATION OF STUDENT 

The article describes the concept of “leisure time activity”, determines its role in self-realization of the personality, 

analyzes the results of diagnostics regarding the participation of students in leisure time activity. The shortcomings are 

revealed that prove the insufficient use of the potential of leisure time activity of a student of a higher educational institution. 

The ways of improving the organization of leisure time activity for providing students’ self-realization have been outlined. 

Key words: cultural-leisure activity, self-realization of personality, students.  
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Постановка проблеми. Знання якими володіє 

педагог можуть мати свої особливості для тих, хто 

навчаються. Уміння використовувати ці знання в вищих 

навчальних закладах для оптимального вирішення 

конкретних проблем, є одним з найважливіших факторів 

ефективності будь-якого навчального процесу. 

Викладачам вищих навчальних закладів необхідно знати 

психологічні особливості діяльності та особистості 

студентів, вміти моделювати та вирішувати типові 

психолого-педагогічні ситуації у навчальному процесі та 

поза навчальному спілкуванні зі студентами та 

проводити самостійні психологічні дослідження 

студентів. Основним напрямом підвищення 

ефективності навчання є формування психологічних 

особливостей студентів, що визначає успішність учбової 

діяльності, задоволення як процесом, так і результатом 

отримання знань у процесі навчання. Прагнення 

проявити власні здібності, що дає можливість позитивно 

переживати, як сам процес пошуку, так і накопичення 

нових знань. Основною ознакою професійної 

спрямованості є «становлення професійної домінанти у 

свідомості студента, сформованість образу світу, образу 

професії, усвідомлення себе, як суб’єкта професійної 

діяльності» [2, с.34]. Сформованість мотиву набуття 

знань та отримання професії є невід’ємною складовою 

ефективності учбової діяльності. При цьому важливо, 

щоб мотивація була внутрішня, безпосередньо пов’язана 

зі змістом цієї діяльності, щоб студент «знаходив у ній 

задоволення найбільш глибоких пізнавальних потреб, 

інтересів і схильностей, потреби в особистісному 

саморозвитку» [2]. 

Розглядаючи психологічні аспекти засвоєння 

іноземної мови, що впливає на зміст фахової підготовки 

фахівців, яке передбачає глибоке знання психологічних 

особливостей та володіння мовою. Одним із завдань є 

допомога студентам у засвоєнні структурованого 

комплексу знань з теоретичних засад психології, 

зокрема таких, як загальні принципи оволодіння 

іноземною мовою. В основні когнітивні процеси 

засвоєння нерідної мови входять такі, як психологічні 

підстави сучасних методів навчання мов; психологічні 

основи двомовності; засоби вивчення особистості мовця; 

актуалізація базових знань до навчання іноземних мов; 

подолання різних за походженням труднощів засвоєння 

мови; проведення психологічного аналізу особистості 

мовця та оцінювання її психологічних характеристик, 

тощо. Теоретичні знання та практичні навички 

сприятимуть застосуванню цих знань у практиці 

наукової та самоосвітньої діяльності. Тому метою даної 

статті є розвиток психологічних особливостей при 

підвищенні самоефективності студентів на заняттях з 

іноземної мови в вищих навчальних закладах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Психологічні аспекти висвітлені у працях таких вчених, 

як: Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, 

О.Леонтьєва, А.Матюшкіна, С.Рубінштейна, Н.Тализіної 

та ін. Проблема управління навчально-пізнавальною 

діяльністю стала предметом дослідження: П.Атаманчука, 

Б. Коротяєва, В. Лозової, В. Онищука, Т. Шамової та 

інших. Автори І. Підласого, Т. Шамової, Г. Щукіної 

звертають увагу на необхідність реалізації в практиці 

учбової діяльності розвивальної функції навчання, 

забезпечення оптимального співвідношення керівної 

ролі викладача та самостійної роботи студента в 

навчальному процесі, як основного компоненту 

активності суб’єктів навчання. Вивчаючи дане питання, 

кожен із дослідників робить акцент на певному аспекті 

пізнавальної активності. Так, Шамова Т. бачить її як 

єдність діяльності, в якій проявляється особистість 

самого суб’єкта навчання з його відношенням до змісту, 

характеру діяльності і бажанням мобілізувати свої 

морально-вольові зусилля на досягнення навчально-

пізнавальної мети [7, с.68]. Автор [8] доводить, що 

пізнавальна активність є найсильнішим стимулом 

формування цілісної особистості, рівень якої залежить 

від розвитку інтересу в системі інших мотивів. У 

психологічній енциклопедії розглядають активність, як 

одну з характеристик діяльності та поведінки людини, 

при якій активність має усвідомлений і цілеспрямований 

характер, відзначається діяльністю і значною стійкістю 

[5, с.15]. Автор Абульханова-Славська К. зазначає, що 

активність – це притаманний особистості спосіб 

об’єктивізації, самовираження (і в діяльності, і в 

спілкуванні, і на життєвому шляху в цілому) у 

В статті розглядається розвиток психологічних особливостей при підвищенні самоефективності 

студентів на заняттях з іноземної мови в вищих навчальних закладах. Обґрунтовано доцільність 

застосування рівня знань який пов’язан з методами контролю, що відповідає критеріям якості при 

визначенні рівня теоретичних знань, умінь і навичок студентів. Визначено технологічний блок, який 

представлен, як алгоритм організації психологічного забезпечення. 

Ключові слова: психологічні особливості, самоефективность, психологічний аспект, технологічний 

блок, алгоритм організації, психологічне забезпечення. 
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відповідності з її вищими потребами у визнанні, цінності 

тощо [1, с.105-108]. 

Виклад основного матеріалу. Результативність 

вивчення іноземної мови у великій мірі залежить від 

знання і врахування відповідних психологічних умов та 

факторів. Формування психологічних умов успішності 

навчання студентів є створення в них стійкого інтересу 

до обраної професії і методів оволодіння її 

особливостями, які залежать від таких параметрів: 

взаємини між викладачами і студентами в освітньому 

процесі. Розглядаючи навчальну діяльність із 

психологічної точки зору, викладачі розв’язують процес 

специфічних задач. Також існує інтерактивне 

опрацювання іншомовної лексики, при якій у студентів 

за наявності сприятливого психологічного клімату 

підвищується мотивації до ефективної мовленнєвої 

взаємодії. З одного боку, існують конфлікти, які є 

деструктивними чинниками спілкування, що не 

сприяють реалізації інтерактивних форм навчальної 

діяльності, з іншого боку, як спостерігають психологи, 

існування навчального конфлікту має позитивну 

функцію. На заняттях вивчення іноземної мови в умовах 

психологічної сумісності і комфортності всіх суб’єктів 

виникає і реалізуються процес в обговоренні ситуації, 

яка забезпечує сприймання нової лексичної інформації, 

розвиває механізми мовної та логічної здогадки значень 

нових слів, підтримує ефективне функціонування 

мисленевих операцій зі спеціальною лексикою в процесі 

її засвоєння та оперування. Доброзичлива атмосфера на 

заняттях і взаємодопомога підтримує високий рівень 

саморегуляції інтерактивної діяльності студентів, 

підпорядковує внутрішні мотиви кожного з них 

інтересам і потребам, які випливають із завдань 

колективної навчальної діяльності. У цьому зв’язку між 

учасниками навчального процесу велике значення має 

наявність або відсутність внутрішньо групових і 

міжособистісних конфліктів. Аспекти психологічного 

забезпечення освітнього процесу знаходять своє 

відображення у виконанні з боку фахівців служби всіх 

основних видів діяльності: науково-обґрунтованої 
психодіагностики, психологічної освіти, психопрофілактики, 

психологічної корекції і психологічного консультування.  

Можна виділити три основні етапи, в ході яких 

вирішуються всі цілі й завдання, визначаються і 

реалізуються провідні функції: 

1. діагностично-мотивуючий етап (виявляються 

основні проблеми навчально-виховного процесу, 

утруднення особистісно-професійного розвитку 

суб’єктів освітнього процесу, чинники професійного 

становлення; на основі науково-обґрунтованих даних 

створюються умови для успішного засвоєння освітнього 

і професійного середовища, формуються установки на 

підвищення професійної компетентності, тощо); 

2. формувальний етап (формування умінь та навичок 
у навчальній і професійній діяльності, стійкої 

спрямованості на професійне і особистісне зростання, 

формування навичок самоконтролю і саморегуляції, 

формування професійної самосвідомості тощо);  

3. етап професійного представлення (формування 

психологічної готовності до успішної професійної 

діяльності, розвиток здатності до проектування життєвої 

стратегії і потреби в самоактуалізації, формування 

психологічної компетентності, розвиток професійної і 

особистісної рефлексії) [4, с.68-69]. 

Всі перераховані складові знаходять своє відображення 
у технологічному блоці. Технологічний блок представлений 

алгоритмом організації психологічного забезпечення, 

технологією і системою засобів, які можуть 

використовувати в своїй діяльності фахівці центру 

психологічного забезпечення. В даному випадку йдеться 

мова про аналіз способів, засобів і форм вирішення 

завдань, досягнення поставлених цілей, які складають 

основу технологічного блоку моделі психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу. Цей блок 

включає в себе алгоритм входження і здійснення 

професійної діяльності (послідовні дії, операції, кроки з 

формування особистісних утворень, розвитку 

здібностей, потреб, компетентності, психологічної 

готовності та ін., які забезпечують вирішення життєво 

важливої задачі, пов’язаної з вибором професії і 

реалізацією себе у ній на кожному етапі професійного 

становлення). [6, с.178-180].   

Такі принципи співіснування всіх суб’єктів 

навчального процесу в ході виконання комунікативних 

завдань стимулюють успішність навчання студентів й 

активізують процеси структур та сприяють 

самоствердженню студентів. Таким чином, здійснюючи 

позитивний взаємовплив, студентська група, як 

психологічно сумісний колектив детермінує адекватні 

спільні форми навчальної діяльності і стратегії розвитку 

мовленнєвих умінь з лексикою, забезпечує ефективну 

реалізацію комунікативного потенціалу кожного 

студента для досягнення результату – засвоєння 

лексичних одиниць у спілкуванні і через спілкування. 

Для активізації інтерактивної навчально-пізнавальної 

діяльності студентів при опрацюванні лексичного 

матеріалу, розвитку їхніх мовних здібностей важливе 

значення має врахування особливостей суб'єктивної 

співпраці в складі всієї групи. Характеризуючи групову 

форму навчальної діяльності як таку, що створює 

сприятливі умови для психічного та соціального 

становлення особистості, сприйняття цінностей і потреб 

інших, розвитку творчості, формування комунікативних 

якостей і вольових компонентів щодо затвердження 

відстоювання та захисту своїх досягнень.  

Для визначення необхідної студенту системи знань, 

навичок, умінь не можна обмежуватись врахуванням 

профілю вузу і вимог окремих професій. Треба ще 

правильно врахувати потреби всебічного формування 

властивостей і особливостей особистості студента, як 

спеціаліста з вищою освітою. Труднощі та помилки 

залежать від індивідуальних особливостей, як 

пізнавальних процесів, так і мотивів навчальної 

діяльності, здібностей та інших властивостей 

особистості студента. Отже, проблема спеціальної 

діагностики рівня готовності студентів до вивчення 

основних навчальних дисциплін, визначення їх 

індивідуальних особливостей є актуальною протягом 

всіх років навчання. В цьому зв'язку виникає питання 

створеня потрібного психологічного клімату, в побудові 

всього навчально-виховного процесу згідно з головною 

метою сучасної системи освіти – створення сприятливих 
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умов для розвитку і творчої самореалізації кожної 

особистості та кожному викладачу потрібно вивчати 

індивідуальні особливості своїх студентів самостійно. 

Висновок. Аналізуючи психологічні складові вищої 

освіти можемо визначити її проблеми і протиріччя на 

сучасному етапі розвитку. Виникає необхідність 

впровадження у навчально-виховний процес системи 

психологічного забезпечення як такої, що наближає 

результати освітнього процесу до вимог сучасної 

практики. Вищі навчальні заклади повинні розробити 

цілісну концепцію психологічного забезпечення 

діяльності науково-педагогічних працівників та створити 

структурно-функціональну модель психологічного 

забезпечення навчального процесу. Психологічними 

умовами активності студентів є розвивальне навчання, 

де важливим є пізнання шляхом самостійного пошуку, 

усвідомлення інформації та здатності використовувати 

отримані знання у нових соціальних умовах. 
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AT THE FOREIGN LANGUAGES LESSONS AT HIGHER SCHOOLS 

The article considers the psychological features development in the improving of the students self-efficacy at foreign 
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Постановка проблеми. Майбутній учитель 

початкових класів має йти до школи, озброєний не 

тільки найновішими знаннями, володіти не тільки 

суспільно-необхідними компетенціями, але й 

глобальним соціальним досвідом, з якого черпається  

мотивація до діяльності. В останні десятиріччя перед 

вищою педагогічною школою України стоїть завдання 

переходу до формування професіоналів, які б могли у 

своїй майбутній професійній діяльності поєднувати 

глибокі фундаментальні теоретичні знання і практичну 

підготовку з постійно зростаючими вимогами 

інформаційного суспільства. Основні положення щодо 

національної освіти і ролі педагогічних кадрів знайшли 

відображення у законах України “Про освіту”, «Про 

вищу освіту», Державній національній програмі 

«Освіта» (Україна XXІ століття). В Національній 

доктрині розвитку освіти в Україні, Державній 

програмі «Вчитель», Концепції педагогічної освіти, 

наголошується, що основними завданнями розвитку є: 

модернізація освітньої діяльності вищих педагогічних 

навчальних та наукових закладів, які здійснюють 

підготовку педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, на основі інтеграції традиційних 

педагогічних та новітніх мультимедійних навчальних 

технологій, а також створення нового покоління 

дидактичних засобів.   Основні завдання освіти сьогодні 

– не просто озброїти випускника фіксованим набором 

знань, а сформувати у нього вміння і бажання вчитися 

все життя. Конструктивно виконати завдання освіти 

XXI ст. допомагає особистісно-діяльнісний метод 

навчання. Основи якого були закладені працями 

Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна, 

Б.Г. Ананьєва. В них особистість розглядалася як суб'єкт 

діяльності, яка сама, формуючись в динамічному 

процесі співпраці та спілкуванні з іншими людьми, 

визначає характер її синергетики. Слід зазначити,що 

концепцію «навчання через діяльність» запропонував 

американський вчений Д.Дьюи [5]. Основні принципи 

його системи: врахування інтересів учнів; вчення через 

навчання думки і дії; пізнання і знання – наслідок 

подолання труднощів; вільна творча робота і співпраця. 

Тому сьогодні постає актуальна проблема контекстного 

навчання у професійно-педагогічній підготовці 

майбутнього вчителя початкових класів. 

Аналіз досліджень та публікацій. Запровадження 

контекстного навчання в процесі професійної підготовки 

майбутніх вчителів початкових класів досліджували 

А.А. Вербицький, Н.А. Бакшаєва, Н.В. Борисова, 

Н. Глyзман, В. Гoттинг, В.А. Далінгер, І.І. Демченко, 

Т.Д. Дубовицька, В.М. Кругліков, Н.Б. Лаврентьєва, 

О.Г. Ларіонова, М.Г. Макарченко, Л.А. Машкіна, 

Н.В. Пророк, В.Ф. Теніщева та ін. Педагогічні аспекти 

використання контекстного навчання у професійній 

підготовці вчителя початкової школи проаналізовано в 

роботах В.В. Желанової, С.О. Скворцової. Наyкoвцi 

А. Вербицький, Н. Лаврентьєва, С. Сквoрцoва та iн. 

надають перевагy дiяльнiснo-oрiєнтoваним технoлoгiям, 

а саме, технoлoгiї кoнтекстнoгo навчання, щo дoзвoляє 

пoєднyвати навчальнy та прoфесiйнy дiяльнoстi в єдине 

цiле. 

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні основних 

теоретичних положень контекстного навчання як однієї 

з умов підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів до професійної діяльності.  
Виклад основного матеріалу. Кoнцепцiя кoнтекстнoгo 

навчання, рoзрoблена А. Вербицьким [1] наприкiнцi ХХ 

століття, ґрyнтyється на засадах дiяльнiснoгo пiдхoдy. В 

її oснoвy пoкладенo iдею прo якiснi вiдмiннoстi в 

прoтiканнi oснoвних прoцесiв y фoрмyваннi змiстy, 

фoрм, метoдiв i засoбiв прoфесiйнoї та навчальнoї 

діяльності. Все це виступає, в першу чергу, реальнoю 

перешкoдoю для реалізації прoфесiйнoї підготовки в 

межах традицiйнoї навчальнoї дiяльнoстi. При цьому, 

теoретичними джерелами теoрiї кoнтекстнoгo навчання 

слyжать: пoняття кoнтекстy як yмoви yсвiдoмлення 

смислoтвiрнoгo впливy майбyтньoї прoфесiйнoї 

дiяльнoстi стyдента на прoцес i резyльтати йoгo 

навчальнoї дiяльнoстi; дiяльнiсний пiдхiд дo навчання, 

теoретичне yзагальнення рiзнoманiтнoгo дoсвiдy 

викoристання фoрм i метoдiв активнoгo навчання. 

У статті розглянуто контекстне навчання у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових 

класів, які б могли у своїй майбутній професійній діяльності поєднувати глибокі фундаментальні теоретичні 

знання і практичну підготовку з постійно зростаючими вимогами інформаційного суспільства. Кoнтекстне 

навчання є теoретичнo oбґрyнтoваним вибoрoм та реалiзацiєю фoрм i метoдiв активнoгo навчання y вищiй 

шкoлi з oрiєнтацiєю на мoдель майбyтньoгo фахiвця. Йoгo сyтнiсть пoлягає y здiйсненнi навчальнoгo прoцесy 

в кoнтекстi майбyтньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi шляхoм вирiшення кoнкретних прoфесiйних завдань.  

Ключові слова: контекстне навчання, професійні компетенції, діяльність, особистісно-діяльнісний метод, 

інтерактивні методи, мoдельoвані прoфесiйні ситуації, навчання в дискyсiї, рoльoвi та iмiтацiйнi iгри. 
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Мoдель кoнтекстнoгo навчання є теoретичнo 

oбґрyнтoваним вибoрoм та реалiзацiєю фoрм i метoдiв 

активнoгo навчання y вищiй шкoлi з oрiєнтацiєю на 

мoдель майбyтньoгo фахiвця. Йoгo сyтнiсть пoлягає y 

здiйсненнi навчальнoгo прoцесy в кoнтекстi майбyтньoї 

прoфесiйнoї дiяльнoстi шляхoм вирiшення кoнкретних 

прoфесiйних завдань. Засвoєння змiстy навчання 

вiдбyвається не шляхoм прoстoї передачi стyдентy 

iнфoрмацiї, а y прoцесi йoгo власнoї, внyтрiшньo 

вмoтивoванoї активнoстi, спрямoванoї на предмети та 

явища дoвкoлишньoгo свiтy. І. Жyкoва [7] вiдзначає, щo 

в кoнтекстнoмy навчаннi oснoвний акцент рoбиться на 

фoрмyваннi прoфесiйнoї мoтивацiї рoзвиткy oсoбистoстi, 

тoмy змiст навчальнoї дiяльнoстi стyдента фoрмyється 

не тiльки вихoдячи з лoгiки навчальних предметiв, але і 

з мoделi прoфесioнала, його майбyтньoї прoфесiйнoї 

діяльності. При цьому динамiчнo мoделюється 

предметний та сoцiальний змiст прoфесiйнoї дiяльнoстi, 

тим самим забезпечyються yмoви трансфoрмацiї 

навчальнoї дiяльнoстi стyдента y прoфесiйнy дiяльнiсть 

фахiвця. Кoнтекстне навчання є реалiзацiєю динамiчнoї 

мoделi рyхy дiяльнoстi стyдентiв: вiд власне навчальнoї 

дiяльнoстi (наприклад, y фoрмi лекцiй) через 

квазiпрoфесiйнy (iгрoвi фoрми, спецкyрси) i навчальнo-

прoфесiйнy (наyкoвo-дoслiдницька рoбoта стyдентiв: 

кyрсoвi та диплoмнi рoбoти, педагoгiчна практика тoщo) 

дo власне прoфесiйнoї дiяльнoстi. Oснoвнoю 

характеристикoю навчальнo-вихoвнoгo прoцесy 

кoнтекстнoгo типy є мoделювання предметнoгo i 

сoцiальнoгo змiстy майбyтньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi 

через вiдтвoрення реальних прoфесiйних ситyацiй. У 

кoнтекстнoмy навчанні моделюється не тільки 

предметний зміст прoфесiйнoї дiяльнoстi, але й її 

контекст та сoцiальний зміст [7].  

Домінуючі положення кoнтекстнoгo навчання, як 

відзначає А. Вербицький [1], характеризyються такими 

принципами: принцип педагoгiчнoгo забезпечення 

oсoбистiснoгo включення стyдента в навчальнy 

дiяльнiсть; принцип прoвiднoї рoлi спiльнoї дiяльнoстi, 

мiжoсoбистiснoї взаємoдiї та дiалoгiчнoгo спiлкyвання 

сyб’єктiв oсвiтньoгo прoцесy (викладача й стyдентiв, 

стyдентiв мiж сoбoю); принцип педагoгiчнo 

oбґрyнтoванoгo пoєднання нoвих i традицiйних 

педагoгiчних технoлoгiй; принцип єднoстi навчання та 

вихoвання oсoбистoстi прoфесioнала.  

На пiдставi зазначених принципiв, за твердженням 

Н. Глyзман [3], пoтрiбнo здiйснювати прoектyвання 

вiдпoвiдних педагoгiчних технoлoгiй. У прoцесi 

проектування необхідно врахoвyвати цiлi навчання, 

змiст прoграмoвoгo матерiалy, yмoви, в яких 

вiдбyвається oсвiтнiй прoцес, кoнтингент стyдентiв, 

напрям їхньoї прoфесiйнoї пiдгoтoвки, рiвень 

прoфесiйнo-педагoгiчнoї кyльтyри. Рoзрoблення i 

реалiзацiя кoнкретних технoлoгiй кoнтекстнoгo навчання 

з oпoрoю на йoгo oснoвнi принципи – це сфера 

педагoгiчнoї твoрчoстi викладача.  

М.В. Левківський вважає, що вирішальною умовою 

реалізації контекстного навчання у професійно-

педагогічній підготовці майбутніх учителів є оволодіння 

інтерактивними методами. До них дослідник відносить 

різноманітні ігри (навчальні, навчально-ділові, 

імітаційні, рольові), дискусії, психодрами, психомалюнки, 

брейн-ринги, КВК; моделювання педагогічних ситуацій 

та «мозковий штурм». Однією з умов оптимізації 

контекстного навчання, на думку вченого, є вміння 

майбутніх учителів проводити нестандартні уроки, 

розв’язувати педагогічні задачі, моделювати навчально-

виховні ситуації тощо [10]. 

На думку В.В. Желанової [6], на основі контекстного 

навчання відбувається реалізація середовищного 

підходу, що є перспективним напрямом процесу 

модернізації сучасної вищої освіти. Утворення 

рефлексивно-контекстного освітнього середовища ВНЗ є 

динамічним процесом, що збігається з етапами 

технології контекстного навчання. При цьому фаза 

адаптації до умов зазначеного середовища, стверджує 

науковець, співвідноситься з навчальною діяльністю 

академічного типу; фаза активного відтворення 

середовища студентами – з квазіпрофесійною діяльністю; 

фаза активного впливу студентів на середовище та 

самостійного його створення – з навчально-професійною 

діяльністю. Утворення середовища на всіх етапах 

пов’язане з реалізацією об’єктивних та спеціально 

створених, зовнішніх та внутрішніх його умов, що 

спрямовані на моделювання мотиваційно-стимулюваль-
ного, рефлексивноформувального, смислоутворювального, 

суб’єктно-формувального, соціального контекстів з 

метою формування мотивації, змісту, професійної 

суб’єктності.  

Важливo вiдзначити переваги кoнтекстнoгo навчання, 

якi виoкремив А. Вербицький [1], а саме:  

– стyдент iз самoгo пoчаткy перебyває в дiяльнiснiй 

пoзицiї, oскiльки навчальнi предмети представленi не як 

сyкyпнiсть вiдoмoстей, наyкoвoї iнфoрмацiї, а як предмет 

дiяльнoстi (навчальнoї, квазiпрoфесiйнoї, навчальнo-

прoфесiйнoї);  

– знання засвoюються в кoнтекстi аналiзy та 

рoзв’язання стyдентами мoдельoваних прoфесiйних 

ситyацiй, щo стимyлює рoзвитoк пiзнавальнoї та 

прoфесiйнoї мoтивацiї, формування oсoбистiснoгo смислy 

навчання;  

– викoристoвyється пoєднання iндивiдyальних i 

кoлективних фoрм рoбoти студентів, щo дoзвoляє 

кoжнoмy дiлитися свoїм iнтелектyальним i oсoбистiсним 

пoтенцiалoм з iншими;  

– стyдент накoпичyє дoсвiд викoристання навчальнoї 

iнфoрмацiї як засoбy регyляцiї свoєї дiяльнoстi, щo 

забезпечyє її перетвoрення в oсoбистiснi смисли y 

прoфесiйнiй кoмпетентнoстi;  

– лoгiчним центрoм педагoгiчнoгo прoцесy стає 

oсoбистiсть та iндивiдyальнiсть майбyтньoгo фахiвця, 

щo i складає реальнy «гyманiзацiю oсвiти»;  

– y кoнтекстнoмy навчаннi в мoдельнiй фoрмi 

вiдбивається зміст прoцесiв, щo вiдбyваються в наyцi, на 

вирoбництвi та сyспiльствi, тобто вирiшyється прoблема 

iнтеграцiї навчальнoї, наyкoвoї та прoфесiйнoї дiяльнoстi 

стyдентiв;  
– з oб’єктy педагoгiчнoгo впливy стyдент перетвoрюється 

на сyб’єкт пiзнавальнoї, майбyтньoї прoфесiйнoї i 

сoцioкyльтyрнoї дiяльнoстi.  

В yмoвах кoнтекстнoгo навчання сyб’єкт навчальнoгo 

прoцесy включається в активнy пiзнавальнy дiяльнiсть. 
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Механiзмoм активнoстi слyгyє спецiальна грyпа активних 

метoдiв (дiлoвi, iмiтацiйнi iгри, навчальнi практики, 
стажyвання). Виклад навчальнoгo матерiалy передбачається 

в кoнтекстi прoфесiйнoї дiяльнoстi, при цьoмy 

застoсoвyються метoди кoнтекстнoгo навчання [1].  

Серед фoрм oрганiзацiї навчальнoї дiяльнoстi y вищiй 

шкoлi мoжна видiлити такi, щo є характерними для 

oрганiзацiї технoлoгiї кoнтекстнoгo навчання, а саме:  

– прoблемна лекцiя (власне навчальна дiяльнiсть), за 

дoпoмoгoю якoї фoрмyється предметний кoнтекст 

дiяльнoстi;  

– практичне заняття з елементами дискyсiї, рoльoвих 

та iмiтацiйних iгoр, мoделювання майбyтньoї прoфесiйнoї 

дiяльнoстi (квазiпрoфесiйна дiяльнiсть), щo сприяє 

фoрмyванню не лише предметнoгo, а й сoцiальнoгo 

кoнтекстy майбyтньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi;  

– наyкoвo-дoслiдна рoбoта стyдентiв, прoектна 

дiяльнiсть, педагoгiчна практика, кyрсoвi, диплoмнi та 

магiстерськi рoбoти (навчальнo-прoфесiйна дiяльнiсть).  

У контекстному навчанні моделювання професійної 

діяльності студентів здійснюється за допомогою трьох 

типів взаємопов'язаних моделей: семіотичної, 

імітаційної, соціальної. З їх допомогою здійснюється 

формування не тільки предметної, а й соціальної 

компетентності фахівця. Зокрема: 

– семіотична модель містить навчальні тексти 

(лекційні, навчальні завдання і завдання);  

– імітаційна модель інтегрує професійні ситуації; 

привласнення – через самостійне мислення; одиниця 

роботи – «профессіональноподібне» – дію. 

– соціальна модель містить проблеми, ситуації роботи 

в інтерактивних групах; одиниця роботи – вчинки. 

У фoрмах навчальнoї дiяльнoстi реалiзyються 

насамперед прoцедyри передання й засвoєння стyдентами 

знакoвoї iнфoрмацiї (семioтична навчальна мoдель), а y 

квазiпрoфесiйнiй дiяльнoстi в аyдитoрних yмoвах 

вiдтвoрюється предметний та сoцiальний змiст 

засвoюванoї дiяльнoстi (iмiтацiйна навчальна мoдель). 

При цьому, С. Качалoва [8] зазначає, щo oснoвнoю 

характеристикoю навчальнo-вихoвнoгo прoцесy 

кoнтекстнoгo типy, реалiзoванoгo за дoпoмoгoю системи 

нoвих i традицiйних фoрм та метoдiв навчання, є 

мoделювання мoвoю знакoвих засoбiв предметнoгo й 

сoцiальнoгo змiстy майбyтньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi. У 

спецiальних дисциплiнах вiдтвoрюються реальнi 

прoфесiйнi ситyацiї i фрагменти вирoбництва, відносини 

між задiяними y ньoмy людей. У такий спoсiб стyдентoвi 

задаються кoнтyри йoгo прoфесiйнoї працi. Oснoвoю 

взаємoдiї викладача i стyдента стає ситyацiя в yсiй її 

предметнiй та сoцiальнiй неoднoзначнoстi. Саме в хoдi 

аналiзy ситyацiй, дiлoвих i навчальних iгoр (iгри-

кoмyнiкацiї, iгри-захистy вiд манiпyляцiї, iгри для 

рoзвиткy iнтyїцiї, iгри-рефлексiї тoщo) стyдент 

фoрмyється як фахiвець i член майбyтньoгo кoлективy.  

В iмiтацiйних навчальних мoделях навчальнi завдання 

припyскають вихiд стyдента за межi значень, власне 

текстiв як знакoвих систем, шляхoм спiввiднoшення 

iнфoрмацiї, якy вoни мiстять, iз ситyацiями майбyтньoї 

прoфесiйнoї дiяльнoстi (предметний кoнтекст), де вона 

вистyпає фyнкцiєю засoбy власнoї предметнoї дiї та 

набyває oсoбистiснoгo змiстy, перетвoрюючись y знання 

як адекватне вiдoбраження дiйстyдентiв y нiй. У такiй 
ситyацiї прoвiднoю вистyпає вже не мoвна, а предметна дiя.  

У сoцiальних навчальних мoделях навчальнi завдання 

(задачi, прoблеми) виступають y виглядi ситyацiй, якi 

вирiшyються y спiльних, кoлективнo-рoзпoдiлених 

фoрмах спiлкyвання i взаємoдiї yчасникiв oсвiтньoгo 

прoцесy (рoзiгрyвання рoлей, дiлoвi iгри, навчальнo-

дoслiдницька рoбoта тoщo). У такoмy разi фoрмyється не 

тiльки предметна, але i прoфесiйна кoмпетентнiсть 

сyб’єктiв навчання, яка здiйснюється завдяки рoзпoдiлy 

на iнтерактивнi грyпи, щo iмiтyють ситyацiї майбyтньoї 

прoфесiйнoї дiяльнoстi [2].  

Предметний і соціальний зміст моделюється в 

навчальному процесі різними дидактичними засобами. 

Так, інформація подається у вигляді навчальних текстів 

(знаково), а сконструйовані на основі такої інформації 

задачі задають контекст майбутньої професійної 

діяльності (звідси у назві методу термін «контекстне»). 

Основною організаційною формою розв'язування таких 

задач виступає навчальна ділова гра (центральна 

категорія цієї дидактичної системи), в межах якої 

учасники здійснюють змодельовану умовами задачі 

квазипрофесійну діяльність, яка несе в собі риси 

навчання і майбутньої праці. Така навчальна ділова гра 

являє собою знакову модель професійної діяльності, 

контекст якої задається знаковими засобами – за 

допомогою мов моделювання, імітації та зв'язку. Вона 

зберігає всі переваги «абстрактного способу» 

традиційного навчання (понятійний характер знання, 

стислий масштаб часу опанування професією тощо) і 

разом з тим вільна від його основної вади - відірваності 

від практики, оскільки розв'язує протиріччя між 

навчальною й майбутньою професійною діяльністю. 

Більше того, аналіз конкретних виробничих ситуацій, 

розігрування ролей в процесі гри забезпечують не лише 

розвиток теоретичного й практичного мислення 

спеціаліста, а й необхідні "посадові" якості його 

особистості – здібності до управлінської діяльності, 

прийняття колективних рішень, умінь й навичок 

соціальної взаємодії, керівництва й підлеглості.  

У хoдi підготовки yчителя пoчаткoвих класiв дo 

прoфесiйнoї дiяльнoстi в yмoвах кoнтекстнoгo навчання 

В. Гoттинг [4] прoпoнyє застoсoвyвати наступні стимyли:  

– ефект резyльтативнoстi: oрiєнтацiя стyдентiв не 

тiльки на засвoєння наyкoвo-педагoгiчнoї iнфoрмацiї 

вiдпoвiднo дo Державнoгo стандартy, але i на твoрче 

застoсyвання oдержаних знань iз практики через 

викoнання спецiальних твoрчo-пoшyкoвих завдань з 

перевiрки резyльтативнoстi впрoвадження нoвoї 

педагoгiчнoї iнфoрмацiї в oсвiтнiй прoцес; застoсyвання 

нестандартних метoдiв i прийoмiв навчання i вихoвання 

шкoлярiв; аналiзy шкiльних навчальних планiв, прoграм 

i пiдрyчникiв з пoзицiї вимoг педагoгiчнoї iннoвацiї;  

– пoшyк «педагoгiчнoгo iдеалy» через сприйняття, 

oсмислення нoвoї iнфoрмацiї з пoзицiї тактичних i 

стратегiчних задач навчання; фoрмyвання власнoї пoзицiї 

(читання й oбгoвoрення ширoкoгo кoла наyкoвoї 

лiтератyри, перioдики; написання твoрiв, дoбiр матерiалy 

прo iннoвацiйнi oсвiтнi пiдхoди, oчoлюванi майстрами 

педагoгiчнoї працi, прo педагoгiчнi системи, реалiзyвати 

якi здатнi твoрчo мислячi, висoкoкoмпетентнi фахiвцi).  
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Зокрема, С. Сквoрцoвoю [11], перекoнливo дoведенo, 

щo технoлoгiя кoнтекстнoгo навчання пoєднyє в сoбi 

рoзглянyтi вище технoлoгiї. Тoмy серед yмoв реалізації 

технoлoгiї кoнтекстнoгo навчання, з метoю підготовки 

yчителя пoчаткoвих класiв дo прoфесiйнoї дiяльнoстi 

автoр виoкремлює:  

– ствoрення кoмпетентнiснoї мoделi фахiвця i 

визначення цiлей та завдань навчальних кyрсiв на її базi;  

– рoзрoбкy кoмпетентнiснo-oрiєнтoваних прoграм 

кyрсiв фахoвих дисциплiн, де дo кoжнoгo мoдyля пoданo 

перелiк кoмпетентнoстей абo кoмпетенцiй, щo 

фoрмyються за дoпoмoгoю йoгo вивчення;  

– прoектyвання викладачем навчальнoгo прoцесy, щo 

передбачає рoзрoбкy змiстy лекцiй, завдань для 

самoстiйнoї рoбoти стyдентiв, завдань, щo вирiшyються 
на практичних заняттях, навчальних прoектiв прoблемнoгo 

характерy;  

– викoристання метoдiв навчання, щo мoделюють 

змiст прoфесiйнoї дiяльнoстi: навчання в дискyсiї, 

рoльoвi та iмiтацiйнi iгри тoщo;  

– прoектyвання навчальнoї дiяльнoстi стyдентiв як 

пoетапнoї самoстiйнoї рoбoти, спрямoванoї на 

вирiшення прoблемних ситyацiй в yмoвах грyпoвoгo 

дiалoгiчнoгo спiлкyвання за yчастю викладача;  

– oсoбистiснoгo включення стyдента в навчальнy 

дiяльнiсть [11].  

Висновок. Кoнтекстне навчання поєднує в собі 

технoлoгiї прoблемнoгo, прoектнoгo, ситyацiйнoгo та 

iнтерактивнoгo навчання, якi, як зазначенo вище, є 

ефективними y професійно-педагогічній підготовці 

майбyтньoгo вчителя пoчаткoвих класiв. 

Даний напрям організації навчального процесу 

реалізує принципи активності й системності, виконує 

основне призначення професійної освіти: здійснювати 

глибинну професійно-предметну й соціальну підготовку 

майбутніх фахівців. 
Перспективи подальших досліджень: удосконалювати 

професійну підготовку майбутніх учителів, посилювати 

роль учителя в суспільстві через реалізацію контекстного 

навчання, яке повинно бути орієнтоване на багатогранну 

майбутню професійну діяльність. 
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Постановка проблеми. Увага науковців завжди була 

звернена до вивчення тих зв'язків і інтегруючих 

взаємодій, котрі лежать в основі підтримки структури 

суспільства, забезпечують його порядок і продуктивне 

функціонування. На сьогоднішній день, для вітчизняної 

педагогіки, психології та соціології все більшої 

актуальності набуває вивчення трансформації 

моральних цінностей в сучасному суспільстві, а також 

вплив даного процесу на формування структури потреб, 

спосіб життя і поведінкові установки різних вікових 

категорій, в тому числі і студентства.  

Мета роботи. Зважаючи на це, метою виконання 

дослідження було окреслено формування стратегії 

пошуку концептів, засобів та механізмів для формування 

духовно-моральних цінностей студентської молоді 

шляхом проведення відповідних опитувань серед  

студентів вишу, а також аналізу відповідної літератури.  

Виклад основного матеріалу. Під духовно-

моральної культурою особистості розуміється складне 

утворення, якісні характеристики свідомості та 

самосвідомості особистості, що відображають цілісність 

і гармонію її внутрішнього світу, здатність виходити за 

межі себе і гармонізувати свої відносини з навколишнім 

світом [2, с.261].  

У прямій залежності від виділених умов знаходиться 

проблема формування духовно-моральної культури 

особистості майбутнього фахівця в умовах вишу. Це 

пояснюється тим, що сучасне покоління студентів живе 

в умовах швидкої зміни подій суспільного життя, 

динамічних змін і суперечливих тенденцій у розвитку 

суспільства, наростаючого потоку інформації [2, с.260]. 

У зв'язку з цим виховання, яке орієнтоване на 

формування духовно-моральної культури студентів, є 

однією з пріоритетних цілей сучасної системи виховання 

у вищому навчальному закладі. 

Культурно-моральне виховання – це комплекс форм, 

засобів, методів і принципів, що стимулюють розвиток 
духовно-моральної культури студента, процес підвищення 

ступеня освоєння особистістю соціального досвіду, 

цінностей культурно-регіонального співтовариства, 

культури, прилучення студентів до моральних 

цінностей, розвиток моральних почуттів; становлення 

моральної волі; спонукання до морального поведінки. 

На практиці це означає виховувати у молоді 

спрямованість до творчого початку в будь-якій справі і 

будь-якої професії, акцентуючи увагу не тільки на 

матеріальній зацікавленості, але і на духовному втіленні 

своїх інтересів і потреб [3]. 

Сьогоднішня система вищої освіти не задовольняє 

повною мірою вимогам збереження і розвитку 

інтелектуального і морального потенціалу. Вона все ще 

слабо орієнтована на самореалізацію і саморозвиток 

особистості. Ринкова ж економіка в цивілізованому 

суспільстві вимагає, щоб кожна людина виступав як 

суб'єкт з широкими можливостями вибору. Звідси 

випливає, що система освіти, з одного боку, повинна 

задовольняти вимогам, що змінюються суспільства, а з 

іншого, забезпечувати розвиток особистості з 

урахуванням її запитів, здібностей, інтересів, ціннісних 

орієнтацій. В умовах ВНЗ, варто враховувати, що 

студентський вік є періодом активного розвитку 

культурно-моральних структур особистості [3]. 

Процес формування духовно-моральної культури є 

важливим і складним напрямком в процесі підготовки 

фахівців університету. Чим вища духовно-моральна 

культура майбутнього фахівця, тим вище його соціальна 

затребуваність, соціальна значущість для суспільства. 

У зв'язку з цим необхідно використовувати традиції, 

як засобу морального виховання, здійснювати виховання 

студентів в науково-обґрунтованої логічної послідовності, 

підвищувати ефективність морального виховання 

студентської молоді. На шляху здійснення цих цілей 

існує безліч протиріч. По-перше, відсутня система 

знання про сутність морального виховання студентів. 

По-друге, недостатньо обгрунтовані процеси морального 

виховання студентів. По-третє, не до кінця розроблена 

логіка програми соціально-педагогічної діяльності у 

формуванні культурно-морального виховання. 

Все це свідчить про проблему, яка полягає у 

відсутності цілісного уявлення про моральні пріоритети 

студентської молоді, і як наслідок недостатня 

ефективність програм культурно - морального виховання. 

У статті розглядається проблема духовно-морального виховання студентської молоді в рамках їх 

навчання в університеті. Метою роботи було визначено пошук концептів, засобів та механізмів для 

формування духовно-моральних цінностей студентів, для досягнення якої були використані відомі методи 

опитування студентів та спостереження за діяльністю одного з провідних вишів західної України.  

Ключові слова: морально-духовне виховання, студентська молодь, навчальний процес, моральні якості, 

риси характеру. 
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У 2016-17 рр нами було проведено емпіричне 

соціологічне дослідження. Як об'єкт дослідження 

виступали студенти ТНЕУ, реалізована вибірка склала 

300 чоловік. Ми хотіли уточнити місце і роль культурно-

моральних аспектів виховання людини, виявити 

організацію культурно-морального виховання в 

університеті очима студентів, проаналізувати динаміку 

розвитку системи культурно-морального виховання 

за 2 роки. 

Отримані в ході дослідження дані дозволяють 

говорити про те, що на думку студентів ТНЕУ, 

культурна людина перш за все вихована і тактовна, 

порядна і добра, широко ерудована, начитана, 

високоморальна, совісна. Доцільно відзначити, що для 

студенти ТНЕУ вважають культурною людину, котра 

володіє не тільки культурою, а й духовними, 

моральними якостями. 

Визначаючи уявлення пересічного студента, 

найчастіше були відзначені такі якості: в першу чергу – 

гумор і життєрадісність, потім, енергійність, 

підприємливість, ділові здібності, терпіння, витривалість, 

вміння переносити труднощі, чуйність і бажання 

допомогти. Отриманий збірний образ студента вийшов 

загалом позитивним. Лише деякі приписали йому 

грубість, хамство, байдужість, заздрість. При аналізі 

відповідей на це питання, була відзначена наступна 

залежність: позитивні якості відзначали в основному 

особи чоловічої статі, а та невелика частка, яка 

підмітила негативні якості - дівчата. 

Ми порівняли результати нашого дослідження з 

доступними в науковій літературі. Так, опитування, 

результати якого були викладені у роботі О. Дубасенюк 

засвідчили, що переважна більшість респондентів 

оцінили свій духовний рівень як середній (від 67,9 % до 

65,7 %). Певна частина опитаних студентів (від 18,1 % 

до 16,3 %) визначила власний рівень духовності як 

високий. Невелика кількість респондентів вважає, що 

має низький рівень духовності (від 9,1 % до 8,1 %) [4]. 

Отже, студенти критично ставляться до власного рівня 

духовного розвитку. Характеристика самооцінки 

духовного світу студентів може бути суттєво доповнена 

результатами опитування щодо самооцінки рівня 

сформованості особистісних цінностей, а саме: 

національних і громадянських. Респонденти мали 

можливість оцінити рівень розвитку цих якостей 

("характерне") та визначити, які з цих якостей вони 

хотіли б у себе розвинути ("бажане"). Переважна 

більшість студентів визнали характерними для себе такі 

якості: дбайливе ставлення до рідної природи (від 72,5 % 

до 77,2 %); повага до національних традицій (відповідно 

72,8 % та 74,1 %); гуманістичність (70,8 та 73,7 %); 

демократичність (67,1 та 73 %); національна гідність 

(63,5 % та 65,8 %); громадянська відповідальність (53,4 

та 64,8 %); патріотизм (56,2 та 59,3 %) [4].  

Варто зауважити, що за моральне виховання людини, 

на думку більшості, несе відповідальність сім'я. 

Навчальний заклад відзначили найменша частка 

студентів.  

Однак на питання про те, чи існує в ТНЕУ система 

культурно-морального виховання практично половина 

опитаних відповіли, що так. Варто відзначити, що 

варіант «важко відповісти» обрали 40% студентів. Це 

пов'язано з тим, що студенти мало обізнані про те, що 

входить в систему культурно-морального виховання, які 

заходи, події проводяться і відбуваються для того, що б 

підвищити рівень духовно-моральної культури. 

Що цікаво, найбільш важливими напрямками 

виховання студенти вважають саме культурно-моральне 

виховання – 24,8%, на другому місці правове виховання – 

14,8, на третьому – професійно-трудове виховання 14,6%. 

Зрозуміло, що формувати духовно-моральні цінності 

слід починати в молодших класах, де провідною є 

навчальна діяльність і високий авторитет вчителя 

автоматично визначається його соціальною роллю. 

Методами виховання виступають інформування, 

інструктування, бесіди з поясненням нормативних 

правил з ілюстрацією їх застосування, а результатом – 

некритичне відтворення запропонованих норм, правил. 

В студентському віці ситуація змінюється. Наскільки 

авторитетним є викладач, як він може долучити до 

активної продуктивної діяльності студентів, залежить 

від його майстерності. Отже, врахування психологічних 

особливостей кожного періоду при побудові моральних 
нормативів – це пошук оптимальної моделі для максимально 

можливого розвитку студентів на певному етапі освіти.  

Проте, незважаючи на розмаїття форм, методів та способів 

організації духовно-морального виховання студентської, 

ефективність її реалізації залежить від педагогічно 

обґрунтованого вибору і системи застосування виховних 

технологій в конкретному навчальному закладі з урахуванням 

регіональних та національних особливостей, форм спільної 

діяльності різних соціальних інститутів. Пріоритетними є 

технології, форми і методи, які забезпечують простір 

самореалізації та самодіяльності студентів, затребуваність їх 

соціальних ініціатив, наявність перспектив для соціального 

зростання, самостійного вибору видів діяльності, 

інтенсивність спілкування та осмислення моральних основ 

міжособистих стосунків, формування ціннісних засад та 

духовної культури. Організація самостійної творчої 

діяльності, емоційне наповнення занять та можливість 

реалізації отриманих знань в практичній і особистісно-

значущій діяльності в позанавчальний час сприяє 

ефективному вихованню молоді. 

Система духовно-морального виховання студентів 

пов’язана не лише з діяльністю внутрішніх структурних 

підрозділів університету і напрямів навчально-виховного 

процесу, а й постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем, що 

впливає на становлення та розвиток наявної системи виховної 

роботи. Організацію взаємодії такої системи із навколишнім 

середовищем можна здійснити шляхом налагодження 

співпраці з громадськими організаціями й установами 

духовної культури міста, країни, з різними навчальними 

закладами тощо. Методика та технологія духовно-морального 

виховання студентів  –  це спеціально організований, 

цілеспрямований, інноваційний процес організації та 

стимулювання духовно-пізнавальної діяльності студентів. 

Така методика, спрямована на формування системних знань 

про духовно-моральні цінності, що розвивають діалектичне та 

гнучке світорозуміння ціннісних орієнтацій; емоційної 

культури, вольової саморегуляції поведінки, здатності до 

самопізнання, самоосвіти; умінь і навичок високодуховної 

діяльності та духовно-моральної практики [5, c.238]. 
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Висновки. Таким чином, система духовно-морального 

виховання має націлювати студентську молодь, орієнтуючись 

на позитивний досвід в історії розвитку суспільства, а також 

функціонування родини. Студенти прагнуть стати 

максимально корисними для суспільства, нації, а також 

працювати над збагаченням свого духовно-морального світу, 

що доводять опитування, проведені в рамках нашого 

дослідження, а також організовані іншими науковцями. 

Моральна свідомість студентів формується в процесі і під 

впливом всіх різних видів діяльності. Провідною діяльністю 

студентів є навчально-пізнавальна, що містить елементи всіх 

інших видів діяльності  –  трудової, художньої, 

природоохоронної, спортивної, патріотичної та ін. Отже, на 

педагогічний результат виховного процесу значною мірою 

впливають загальна стратегія, рівень майстерності педагогів, 

загальний психологічний клімат у стосунках викладачів 

та студентів, ступінь підготовленості до виховної роботи 

з опорою на провідну діяльність та врахуванням 

персональних особливостей. 
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Постановка проблеми. У нашій державі 2018 рік 

пройде під знаком нової української школи, адже саме 

цього року розпочнеться масова реалізація зазначеної 

освітньої концепції у перших класах загальноосвітніх 

навчальних закладів. За словами М.Пристінської, згідно 

з теорією поколінь, з 2010 року у світ приходять діти 

покоління «альфа». Їх не можна примусити щось робити, 

натомість потрібно домовлятися; вони навчаються, якщо 

розуміють, для чого це потрібно; для них важливі 

співпраця і партнерство... Ці діти потребують педагога, 

який володіє навичками ненасильницького спілкування, 

може показати цілісну картину світу, має підкреслювати 

сильні сторони учнів і не сварити за помилки [1, с.8]. 

Близько півмільйона таких дітей стануть 

першокласниками у вересні 2018 року. Тож цілком 

закономірним є великий інтерес наукової педагогічної 

еліти й учителів-практиків до актуальних проблем 

забезпечення освітніх потреб нового покоління школярів, 

що цілком закономірно розпочинається з обговорення 

провідних сучасних документів відповідної галузі: нового 

Закону України «Про освіту» [2], Концепції «Нова 

українська школа» [3] та проекту нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти [4].  

Зокрема, конструктивний аналіз зазначених 

документів проведено міністром освіти і науки України 

Л. Гриневич, президентом Національної академії 

педагогічних наук України В. Кременем, провідними 

вченими відділу початкової освіти Інституту педагогіки 

НАПН України Н.Бібік, О.Онопрієнко, О.Савченко та ін. 

Метою нашої наукової розвідки є виявлення 

позитивних аспектів і можливих проблем, пов’язаних з 

упровадженням концепції «Нова українська школа» у 

загальноосвітніх навчальних закладах України.   

Виклад основного змісту. Уважне ознайомлення зі 

змістом державних документів, згідно з якими 

відбувається процес упровадження нової концепції,  

дозволяє засвідчити сучасні інноваційні підходи до 

реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти. Разом із тим, мусимо 

констатувати наявність деяких суперечливих і 

проблемних аспектів, що стосуються розбудови нової 

української школи.  

Провідним документом, своєрідною ідеологічною 

платформою інноваційних освітніх змін, є новий Закон 

України «Про освіту», що набув чинності 5 вересня 2017 

року. Згідно з цим документом, освіта є основою 

інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку 

суспільства та держави, а метою освіти визначено 
«всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 

діяльності на користь іншим людям і суспільству, 

збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору» [2]. 

Аналізуючи положення нового закону, головний 

науковий співробітник відділу початкової освіти 

Інституту педагогіки НАПН України, академік 

О. Савченко звертає увагу на те, що при визначенні мети 

освіти в цьому документі краще, ніж у попередньому, 

збалансовані потреби особистості та її взаємозв’язок з 

потребами соціуму. Наголошується також на зміні 

термінології: замість традиційного слова «учні» 

вживається слово «здобувачі», яке означає, що учень не 

одержує, а здобуває знання; замість поняття «навчальний 

процес» фігурує значно ширша і багатогранніша категорія 

«освітній процес»; усі навчальні заклади, навіть 

дошкільні, тепер також матимуть статус освітніх. 

Стосовно програм, у Законі вживаються три терміни: 

наскрізна, типова (яка має бути затверджена МОН) та 

освітня (яка створюється  навчальними закладами або 

окремими методичними об’єднаннями на основі типової 

програми). Позитивно оцінюючи таку «законодавчо 

закріплену свободу педагогічної творчості», вчена 

застерігає: «треба чітко розуміти, до якої межі 

педагогічної свободи іде колектив», адже в умовах 

відсутності затвердженого стандарту початкової освіти й 

критеріїв оцінювання результатів, що пов’язані з 

Статтю спрямовано на виявлення позитивних аспектів і можливих проблем, пов’язаних з 

упровадженням концепції «Нова українська школа» у загальноосвітніх навчальних закладах України.   

Аналіз сучасних державних документів і педагогічної преси дозволив позитивно відзначити прогресивно 

сформульовану мету освіти, ідеї компетентнісного підходу та інтеграції, свободу творчості вчителя тощо. 

Серед проблемних аспектів визначено відсутність затвердженого стандарту початкової освіти й критеріїв 

оцінювання результатів навчання, складність створення освітніх програм навчальними закладами тощо. 

Ключові слова: концепція «Нова українська школа», державний стандарт, початкова школа, 

компетентнісний підхід, позитивні аспекти, проблеми. 
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ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, 

створення своєї освітньої програми є надзвичайно 

складним [5, с.9]. 

Стратегії розвитку початкової освіти визначено у 

Концепції нової української школи [3], «формулу» якої 

склали безумовно позитивні й доцільні елементи: 10 

ключових компетентностей для життя, педагогіка 

партнерства, умотивований учитель, орієнтація на учня, 

виховання на цінностях, справедливе фінансування і 

рівний доступ тощо. Водночас зазначимо, що 

громадське обговорення проекту цього документу (яке 

розпочалося 17 серпня 2016 року) виявило ряд 

суперечливих положень і недоліків указаної концепції.  

Глибоку зацікавленість щодо змісту цього документу 

виявив колектив кафедри дошкільної і початкової освіти 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка. Основні зауваження стосувалися таких 

аспектів проекту Концепції: 
Для вирівнювання стартових позицій першокласників 

запропоновано формувати окремо класи з учнів 6-

річного та 7-річного віку. Така інновація є недоцільною, 

оскільки готовність дитини до школи визначається 

здебільшого не кількістю прожитих місяців, а 

комплексом індивідуальних особливостей і конкретних 

умов дошкільного виховання.  

Пропонуючи роботу початкової школи в режимі 

повного дня, автори Концепції не подумали про 

емоційно-психологічне та фізичне здоров’я школярів. Чи 

кожна дитина 6-7-річного віку готова «відірватися» на 

такий тривалий час від родини і звичних для неї умов 

життя? І чи кожна українська школа спроможна 

забезпечити умови для комфортного перебування 

школярів протягом цілого дня? Крім того, такий підхід 

позбавляє дітей можливості відвідувати обрані ними 

позашкільні заклади, спортивні секції тощо. 

Згідно з ідеєю інтеграції, у змісті документу 

нівельовано предмети «Природознавство», «Основи 

здоров’я» та «Я у світі». Проте кожний з цих предметів має 

власні завдання і власний самоцінний зміст, а поєднання 

цих дисциплін в інтегровані курси не сприятиме 

покращенню якості їх викладання та засвоєння.   

У Концепції неодноразово йдеться про необхідність 

гармонійного розвитку та естетичного, морального, 

патріотичного, громадянського  виховання дітей. Проте 

змістом документу фактично знищено галузь 

«Мистецтво», предмети якої є незамінним засобом 

різнобічного виховання та розвитку молодших школярів. 

Під гаслом «розвантаження» початкова школа втрачає 

улюблені дитячі уроки, на яких школярі могли дійсно 

отримати психологічну розрядку та емоційно відпочити. 

Задекларована у концепції «наскрізна інтеграція курсу 

мистецтва з усіма іншими навчальними предметами» є 

утопією, оскільки далеко не всі вчителі мотиваційно та 

професійно готові до такої інтеграції. Крім того, 

зазначений підхід руйнує систему підготовки 

педагогічних кадрів мистецького профілю. 

Можливо, наявність значної кількості зауважень до 

концепції зумовлена тим, що, як зазначає завідувач 

секретаріату Комітету з питань науки і освіти, 

заслужений працівник освіти України Б. Чижевський, 

серед авторів концепції немає жодного представника 

початкової школи (у т. ч. й вчених НАПН України). 

Також педагог зауважує, що «вільне трактування 

підходів щодо навчання дітей молодшого шкільного 

віку техніки читання, таблички множення фактично 

знищує основу подальшого розумового, інтелектуального 

розвитку учнів». Б. Чижевський з обуренням наводить 

приклади «нових методів навчання», введення яких, 

«крім шкоди нічого доброго не дасть». Зокрема, під час 

вивчення вірша чи таблички множення учень мусить 

стрибати або вчитель ставить таке завдання: «Шановні 

діти, у вас на партах підручники (2015-16 років 

випуску), які написані дорослими із креативним, 

склеротичним мисленням. Ваше завдання поставитися 

до авторів підручників толерантно і знайти помилки, які 

вони допустили під час написання підручників» [6, с.9].    

Зазначимо, що значна частина висловлених у процесі 

обговорення зауважень була врахована, й оновлена 

Концепція нової української школи ухвалена рішенням 

Колегії МОН від 27 жовтня 2016 року.  

З вересня поточного року 100 українських шкіл 

почали запроваджувати новий державний стандарт 

початкової освіти, за яким наступного року 

навчатимуться усі першокласники. Проте наразі цей 

документ ще не затверджений МОН, а його проект 

викликав активне й конструктивне обговорення в 

освітянських колах.  

На наш погляд, поруч з очевидними позитивами цей 

надзвичайно важливий освітній документ містить і 

низку недоліків, зокрема: 

1. У проекті Стандарту фактично не представлено 
опис змісту навчальних галузей. Це неминуче стане 

чинником суттєвих проблем зі створенням навчальних 

програм, не кажучи вже про забезпечення належної 

якості навчання та єдиних вимог до загальноосвітньої 

підготовки учнів у межах країни.  

2. У проекті Стандарту зазначено, що зміст початкової 

освіти розроблено на основі компетентнісного підходу, 

сутністю якого є формування знань, умінь, ставлень [4, 

с.6]. Водночас, у державних вимогах до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів загальні очікувані 

результати виражені лише через категорію «уміння». Є 

очевидним, що таке оцінювання підготовки учнів не 

відповідає структурі компетентності (отже й 

компетентнісному підходу), а також не має достатнього 

діагностичного потенціалу (не надає необхідної 

інформації щодо реальних конкретних результатів 

навчання дитини).   

3. Деякі із запропонованих проектом умінь 

сформульовані некоректно, адже взагалі не можуть бути 

оцінені. Наприклад, за якими параметрами оцінити 

сміливість дитини відповідно до переліку умінь на с.20 

(«сміливо висловлюю свої думки», «сміливо висловлюю 

свою позицію») і с.131 («не боїться творити»; «не 

боїться представляти результати діяльності»)? 

4. У проекті Стандарту представлено 10 наскрізних 
умінь, які мають формуватися протягом усього періоду 

початкового навчання: «розв'язую проблеми, критично 

мислю, творчо мислю (креативність), співпрацюю, 

ефективно спілкуюся, розвиваю власний емоційний 

інтелект, досліджую, організовую свою діяльність, 

рефлексую, читаю вдумливо» [4, с.16-17,135-140]. Проте, 
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вдумливе ознайомлення з цим переліком змушує 

констатувати, що у ньому хаотично змішано різні 

психологічні та педагогічні категорії: уміння, здатності, 

здібності, якості тощо. 

5. Як зазначено у проекті, «спостереження за 

навчальним поступом учнів та оцінювання цього 

поступу розпочинається з перших днів навчання дитини 

у школі і триває постійно», адже «за результатами 

спостереження та оцінювання вчителі дізнаватимуться, 

кому з дітей треба більше допомагати, а батьки краще 

розумітимуть особливості розвитку своєї дитини» [4, 

с.15]. Разом із тим, загальні очікувані результати 

загальноосвітньої підготовки відображають навчальний 

поступ учнів лише за циклами (після закінчення 2-го та 

4-го класів). На наш погляд, необхідно чітко визначити 

результати навчання учнів у 1 класі, адже перший 

навчальний рік є надзвичайно важливим етапом у житті 

дитини, і вкрай доцільно простежити, наскільки успішно 

вона подолала цей «старт» подальшого навчання.  

6. У Державному стандарті слід посилити наступність 

дошкільної та початкової освіти стосовно сенсорного 

розвитку дитини, формування її спостережливості, 

емоційно-чуттєвого сприймання тощо.    

Зазначимо, що зроблені зауваження значною мірою 

кореспондують з думками, висловленими фахівцями у 

галузі початкової освіти під час круглого столу 

«Початкова освіта: виклики сьогодення». Вважаємо 

доцільним звернути пильну увагу на міркування, які 

висловила на цьому заході академік О.Савченко. 

Позитивно оцінюючи застосовану у стандарті ідею 

компетентнісного підходу, вчена наголосила, що кожен 

предмет (або кожна освітня галузь) не може 

задовольнити виконання програмного документа за усім 

комплексом з 10 компетентностей: тут потрібна 

професійна вибірковість відповідно до можливостей 

кожного предмета та провідної діяльності дітей. 

Стосовно ідеї інтеграції, шукаючи шляхи її реалізації, 

педагоги мають не забувати про те, що «інтеграція – це 

не випадкове поєднання будь-яких понять за принципом 

«Це цікаво». Адже є професійна відповідальність: вони 

мають досягти означених результатів» [5, с.9].  

Висновки. Отже, проведений аналіз державних 

документів (нового Закону України «Про освіту», 

Концепції «Нова українська школа», проекту нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти) і 

педагогічної преси дозволив виявити наявність 

позитивних аспектів, що стосуються розбудови нової 

української школи: прогресивно визначена мета освіти, 

компетентнісний підхід, ідея інтеграції, свобода 

педагогічної творчості вчителя тощо.  

Серед проблемних аспектів цього процесу визначено 

відсутність на момент початку експерименту 

затвердженого стандарту загальної початкової освіти й 

критеріїв оцінювання результатів, що пов’язані з 

ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, 

складність створення освітніх програм навчальними 

закладами, необхідність вибірковості положень стандарту 

відповідно до можливостей кожного предмета тощо. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 

розробленні конкретних методичних напрацювань 

стосовно забезпечення реалізації змісту нового 

державного стандарту початкової освіти.    
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DEVELOPMENT OF A NEW UKRAINIAN SCHOOL: POSITIVE MOMENTS AND PROBLEMS 

The article deals with the identification of the positive aspects and possible problems associated with the introduction of 

the concept «New Ukrainian School» in Ukrainian general education institutions.  

The analysis of modern state documents and pedagogical press allowed noting positively the progressively formulated goal 

of education, the ideas of the competent approach and integration, the freedom of the teacher's work, etc. Among the 

problematic aspects we identified the lack of the approved standard of primary education and criteria for evaluating 

educational outcomes, the complexity of creating educational programs by educational institutions, etc. 
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Analiza problemu. Na Ukrainie aktualnie są 

przeprowadzane dwie reformy: szkolnictwa i szkolnictwa 

wyższego [1,2]. Obie dotyczą zmian strukturalnych i nie 

obejmują swoim zakresem zmian w sferze dydaktyki. 

Podstawowe znaczenie dla dalszych rozważań w zakresie 

problematyki nauczania, ma zdefiniowanie samego pojęcia 

Dydaktyki  –  jest to część pedagogiki. Przedmiotem 

dydaktycznych jest samo nauczanie [3]. 

Twórcą dydaktyki naukowej był Jan Comenius – 

wskazany obszar pedagogiki zdefiniował jako uniwersalną 

technikę nauczania. Z kolei w XVIII w. I. Pestalozzi, 

szwajcarski nauczyciel kontynuował rozwój dydaktyki i 

udokumentował system opracowanych zasad treningowych. 

W XIX w. niemiecki pedagog I. Disterveg w „Przewodniku 

dla nauczycieli niemieckich” zaproponowała zestaw wymagań 

dla aktywacji procesu uczenia się [4]. 

Główne problemy dydaktyczne formułowane są w różny 

sposób. Pierwsze kojarzone są z pytaniem o treść szkolenia i 

edukacji; drugie, uważają, że jest to „myślenie studentów w 

procesie studiowania”, czyli konkretny przedmiot; wreszcie 

trzecia grupa podsumowuje dydaktykę w dwóch retorycznych 

pytaniach [5]: 

– „co uczyć ?”, 

– „jak się uczyć ?”. 

Dydaktyka to instytucjonalizacja procesów edukacyjnych, 

które różnią się od siebie stosunkami ilościowymi 

studentów, relacjami zbiorowymi i indywidualnymi form 

organizacji studentów, stopniem ich autonomii i specyfiki 

zarządzania nauczaniem i procesem edukacyjnym ze strony 

nauczyciela akademickiego. Przede wszystkim należy 

wskazać na:  

1) szkolenia indywidualne i edukację;  

2) układ poszczególnych zadań;  

3) układ seminariów i wykładów. 

Wykład i seminarium, które ukształtowały się wraz z 

pierwszymi uniwersytetami, mają głębokie korzenie 

historyczne i praktycznie nie zmieniły się znacząco od czasu 

ich powstania [5,6]. 

 

W dalszej części udzielimy odpowiedzi na postawione 

wcześniej pytanie dotyczące dydaktyki „jak uczyć” 

studentów na współczesnych uczelniach. Ważnym 

problemem badawczym jest poznanie, postrzegania przez 

studentów możliwości korzystania ze sprzętu 

audiowizualnego, technik informatycznych w procesie 

uczenia się w porównaniu do tradycyjnych metod 

przekazywania wiedzy [6]. 

Celem artykułu jest oszacowanie preferencji 

ukraińskich studentów w procesie zdobywania wiedzy 

(wykłady). 

Przedstawienie materiału podstawowego 

Metody badawcze. 

Podstawowymi metodami badania były ankietowanie i 

weryfikacja hipotez statystycznych [7]. 

Główne pytanie badawcze to – Jakie metody uczenia się 

na wykładach są preferowane przez studentów? 

Respondenci posiadali możliwość wskazania jednej z 

trzech możliwych odpowiedzi: 

1. Wykładowca przygotował prezentację multimedialną 

– student sporządza notatki ze slajdów. 

2. Wykładowca wolno dyktuje – student pisze. 

3. Wykładowca szybko mówi – student notuje. 

W odpowiedziach na wskazany problem badawczy nie 

wprowadzono odpowiedzi typu „wykładowca pisze na 

tablicy kredą/markerem”, uznając, że ta forma prowadzenia 

wykładów jest już stosunkowo przestarzała. 

W badaniu uczestniczyli studenci trzech kierunków 

Odeskiej Narodowej Akademii Łączności (telekomunikacji) 

im. A.S. Popowa, Odessa, Ukraina. 

Charakterystykę respondentów przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1 

Liczba 

studentów 

Kierunek  Forma 

studiów 

Uczelnia 

23 1 stopień, 4 rok: 

ekonomia, 
turystyka, 

reklama 

oczne Odeska Narodowa 

Akademia Łączności 
(telekomunikacji) 

im. A.S. Popowa, 

Odessa, Ukraina 

Głównym celem przeprowadzonych badań naukowych było oszacowanie preferencji ukraińskich studentów w 

procesie zdobywania wiedzy (wykłady). Artykuł daje odpowiedź na następujące pytanie badawcze: „Jak się uczyć?” 

w warunkach przeprowadzanej reformy szkolnictwa wyższego na Ukrainie. 

Statystycznie udowodniono, że 50% ukraińskich studentów wypowiedzieli się za prezentacją multimedialną jako 

metodą „przekazywania wiedzy”.   

Wyniki badań mogą okazać się przydatne na etapie wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego na Ukrainie, 

w tym prawidłowego kształtowania kadry pracowników naukowo-dydaktycznych w systemie szkolnictwa wyższego. 

Słowa kluczowe: proces edukacyjny, dydaktyka, sposób prezentowania wiedzy, wykłady z prezentacją 

multimedialną, preferencje studentów, Ukraina. 
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Metody statystyczne objęły jedną grupę respondentów: 

– Grupa 1 – studenci trzech kierunków (ekonomia, 

turystyka, reklama), którzy wybrali ten kierunek ze względu 

na zainteresowania. 

W sumie w badaniu wzięło udział 23 respondentów.  

Rezultaty.  

Etap 1. Pierwotne i statystyczne profile. 

Wyniki przetwarzania wstępnego i profile statystyczne 

przedstawiono w Tabeli nr 2. Dwóch studentów wstrzymało 

się od odpowiedzi. 

W tym przypadku jako „Liczbowy wskaźnik” pokazano 

wartości, które są przypisane do każdej z wykonanych 

reakcji poniżej, niezbędnej do obliczeń statystycznych. 

Tabela nr 2 

Nr Nazwa Ilość udzielonych odpowiedzi Мх δх δх-1 

nr 1 nr 2 nr 3 

1 Grupa 1 9 12 0 0,57 0,50 0,51 

 

2 Liczbowy wskaźnik 0 1 - - 
 

Ze względu na liczbę wybranych odpowiedzi na pytanie 

nr 3 (było ich 0), zostały one wykluczone z oddzielnego 

przetwarzania statystycznego. Wariant nr 2 tym samym stał 

alternatywę dla udzielonych odpowiedzi nr 1.  

Z tego powodu na etapie weryfikacji hipotez 

statystycznych, możemy rozważać tylko dwie alternatywy: 

1. prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną 

jest preferowane przez ukraińskich studentów w procesie 

zdobywania wiedzy. 

2. prowadzenie wykładów bez prezentacji 

multimedialnej jest preferowane przez ukraińskich 

studentów w procesie zdobywania wiedzy. 

Etap 2. Wizualne przedstawienie wyników 

Wyniki przetwarzania wstępnego przedstawiono na 

rysunku. 

 

 

Rysunek. Udział studentów, którzy wybrali odpowiedź nr 1 i odpowiedź nr 2 (w %) 
 

Rysunek pokazał, że preferencje studentów są podzielone: 

1. prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną – 

43%; 
2. prowadzenie wykładów bez prezentacji multi-medialnej – 

57%. 

Ponadto, na podstawie dwóch alternatyw zrealizowaliśmy 
weryfikację hipotez statystycznych. 

Etap 3. Weryfikacja hipotez statystycznych w celu 
określenia preferencji studentów. 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 2, 

możemy obliczyć błąd standardowy ṠẊ = δх /(√n) [7]. Tak więc, 
mamy dane surowe: 

– całkowita objętość próbki n = 21, 

– oczekiwanie statystyczne Mx = 0,57, 

– odchylenie standardowe statystyczne dla próbki 

δx = 0,50. 

– odchylenie standardowe statystyczne dla populacji       

δx-1 = 0,51. 

– błąd standardowy ṠẊ = 0,109. 

Wariant 1. 

Sprawdzanie pierwszej alternatywy: prowadzenie 

wykładów z prezentacją multimedialną jest preferowane 

przez ukraińskich studentów w procesie zdobywania wiedzy. 

Zerowe i alternatywne hipotezy przedstawiono w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3 

Hipoteza zerowa zapisana 

w postaci:  

μ0 = 0,0. 

Hipoteza zerowa brzmi: 

– ukraińscy studenci w procesie 
zdobywania wiedzy preferują 

prowadzenia wykładów z prezentacją 

multimedialną. 

Hipoteza alternatywna 

zapisana w postaci:  

μ0 ≠ 0,0. 

Hipoteza alternatywna brzmi: 

– ukraińscy studenci w procesie 
zdobywania wiedzy nie preferują 

prowadzenia wykładów z prezentacją 

multimedialną. 

 

30

40

50

60

№1 - wykłady z prezentacją multimedialną 

№2 - wykłady bez prezentacji multimedialnej 
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Obliczamy t-statystykę: 

tstat = (Мх – μ0) / ṠẊ , 

tstat = (0,57 – 0,0) / 0,109 = 5,229. 

Następnie wykonujemy dwustronne sprawdzanie gdy 

poziom kontroli 0,001. Bierzemy z t-tabela 9.1.1 wartość 

3,850 [7, s.42]. Bo t-statystyki (5,229) jest większe niż 

wartość z t-tabela 9.1.1 (3,850), to obserwowana różnica 

między statystycznych średnich Ẋ i wartością μ0 = 0,0 nie 

może być spowodowane tylko przez przypadek. Odrzucamy 

hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną: 

ukraińscy studenci w procesie zdobywania wiedzy nie 

preferują prowadzenia wykładów z prezentacją 

multimedialną. Wynik ten jest wysoce istotny statystycznie 

(0,001). 

Wariant 2. 

Sprawdzanie drugiej alternatywy: prowadzenie 

wykładów bez prezentacji multimedialnej jest preferowane 

przez ukraińskich studentów w procesie zdobywania wiedzy. 

Zerowe i alternatywne hipotezy przedstawiono w tabeli nr 4. 

Tabela nr 4 

Hipoteza   zerowa 
zapisana w postaci:  

μ0 = 1,0. 

Hipoteza zerowa brzmi: 
– ukraińscy studenci w procesie 

zdobywania wiedzy preferują prowadzenia 

wykładów bez prezentacji multimedialnej. 

Hipoteza alternatywna 

zapisana w postaci:  

μ0 ≠ 1,0. 

Hipoteza alternatywna brzmi: 

– ukraińscy studenci w procesie 

zdobywania wiedzy nie preferują 
prowadzenia wykładów bez prezentacji 

multimedialnej. 

Obliczamy t-statystykę: 

tstat = (0,57 – 1,0) / 0,109 = 3,945. 

Następnie wykonujemy dwustronne sprawdzanie gdy 

poziom kontroli 0,001. Bierzemy z t-tabela 9.1.1 wartość 

3,850 [7, s.42]. Bo t-statystyki (3,945) jest większe niż 

wartość z t-tabela 9.1.1 (3,850), to obserwowana różnica 

między statystycznych średnich Ẋ i wartością μ0 = 1,0 nie 

może być spowodowane tylko przez przypadek. Odrzucamy 

hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną: 

ukraińscy studenci w procesie zdobywania wiedzy nie 

preferują prowadzenia wykładów bez prezentacji 

multimedialnej. Wynik ten jest wysoce istotny statystycznie 

(0,001). 

Wariant 3. 

Sprawdzanie opcji, gdy studenci nie mają określonych 

preferencji: 

– prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną w 

procesie zdobywania wiedzy jest preferowane przez 50% 

ukraińskich studentów; 

– prowadzenie wykładów bez prezentacji multimedialnej 

w procesie zdobywania wiedzy jest preferowane przez 50% 

ukraińskich studentów.  
Zerowe i alternatywne hipotezy przedstawiono w tabeli nr 5. 

Tabela nr 5 

Hipoteza   zerowa 
zapisana w postaci:  

μ0 = 0,5. 

Hipoteza zerowa brzmi: 
– ukraińscy studenci nie mają 

określonych preferencji. 

Hipoteza  alternatywna 

zapisane w postaci:  
μ0 ≠ 0,5. 

Hipoteza alternatywna brzmi: 

– ukraińscy studenci mają określone 
preferencje.  

Obliczamy t-statystykę: 

tstat = (0,57 – 0,5) / 0,109 = 0,642. 

Następnie wykonujemy dwukierunkowe sprawdzanie 

gdy poziom kontroli 0,001. Bierzemy z t-tabela 9.1.1 

wartość 3,850 [7, s.42]. Bo t-statystyki (0,642) nie jest 

większe niż wartość z t-tabela 9.1.1 (3,850), to obserwowana 

różnica między statystycznych średnich Ẋ i wartością 

μ0 = 0,5 może być spowodowane tylko przez przypadek. 

Przyjmujemy hipotezę zerową: ukraińscy studenci nie mają 

określonych preferencji. Czyli prowadzenie wykładów z 

prezentacją multimedialną w procesie zdobywania wiedzy 

jest preferowane przez 50% ukraińskich studentów oraz 

prowadzenie wykładów bez prezentacji multimedialnej w 

procesie zdobywania wiedzy jest preferowane przez 50% 

ukraińskich studentów.  

Wnioski:  

Prowadzenie wykładów z prezentacją multimedialną w 

procesie zdobywania wiedzy jest preferowane przez 50% 

ukraińskich studentów oraz prowadzenie wykładów bez 

prezentacji multimedialnej w procesie zdobywania wiedzy 

jest preferowane przez 50% ukraińskich studentów. 

Przy poziomie weryfikacji hipotez statystycznych 

(0,001), statystycznie udowodniono, że ukraińscy studenci w 

procesie zdobywania wiedzy nie preferują prowadzenie 

wykładów z prezentacją multimedialną. Również ukraińscy 

studenci w procesie zdobywania wiedzy nie preferują 

prowadzenie wykładów bez prezentacji multimedialnej.  

Wynik ten jest wysoce istotny statystycznie. Uzyskane 

wyniki badawcze sugerują, że decyzja jest właściwa około 

99,9% przypadków, a nie jest właściwa tylko w 0,1% 

przypadków [8, s.75]. W tym aspekcie badań uzyskujemy 

pewne wyniki oczekiwań studentów wobec form 

przekazywania wiedzy na wykładach. 

Dyskusja.  

Wyniki uzyskane w badaniu nie mogą być traktowane 

jako stała tendencja. Są one jednak autentyczne w zakresie 

działalności dydaktycznej i powinny być wzięte pod uwagę 

przy planowaniu jak również wdrażaniu reformy szkolnictwa 

wyższego oraz prowadzeniu polityki kadrowej na 

poszczególnych uczelniach. Niewątpliwie głos tzw. 

„interesariuszy wewnętrznych”, czyli studentów, w zakresie 

form prowadzenia wykładów powinien być uwzględniany w 

praktyce. W rezultacie, nie można ignorować interesy 

studentów (50%), którzy w procesie zdobywania wiedzy 

preferują prowadzenia wykładów z prezentacją 

multimedialną. 

Czy uzyskany wynik jest prawidłowy? 

Na etapie weryfikacji hipotezy dotyczącej najlepszej 

formy przekazywania wiedzy, nasze wyniki są wysoce 

istotne statystycznie (0,001). Decyzja jest właściwa około 

99,9% przypadków, a nie jest właściwa tylko w 0,1% 

przypadków. W tym sensie mamy proces kontrolowanego 

prawdopodobieństwa. 

Wyniki badań mogą być wykorzystane w nowych 

regulacjach poprzez „zalecenie” w przepisach prawa 

określonych metod prowadzenia wykładów, w szczególności 

poprzez zastosowanie środków multimedialnych. 

Podziękowania.  

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w 
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październiku-grudniu 2017 roku, przy jednoczesnym 

wsparciu «The East European Scientific Group» 

(Azerbaijan, Belarus, Poland, Serbia, Ukraine). Badania 

sfinansowano z grantu badawczego „Generowanie i 

doskonalenie mechanizmu zrównoważonego rozwoju 

systemów ekonomicznych” (numer rejestracyjny stan 

0114U006192, Ukraina, Dniepropietrowsk). 

Autor dziękuje studentów, którzy uczestniczyli w badaniu.  

Efekty. 

Badania nie wykazały jednoznaczne preferencje 

studentów w procesie zdobywania wiedzy. Statystycznie 

udowodniono, że ukraińscy studenci w procesie zdobywania 

wiedzy nie preferują prowadzenie wykładów z prezentacją 

multimedialną, również bez prezentacji multimedialnej. 

Wyniki są wysoce istotne statystycznie (0,001). 

1. Nie można ignorować interesy studentów (50%), 

którzy w procesie zdobywania wiedzy preferują prowadzenia 

wykładów z prezentacją multimedialną. 

Wynik badania – preferencje studentów do pozyskiwania 

wiedzy w formie prezentacji multimedialnych na wykładach – 

może być wykorzystany w trakcie reformy szkolnictwa 

wyższego. Niewątpliwie głos tzw. „interesariuszy 

wewnętrznych”, czyli studentów, w zakresie form 

prowadzenia wykładów powinien być uwzględniany w 

praktyce. Wyniki badań mogą być wykorzystane w nowych 

regulacjach poprzez „zalecenie” w przepisach prawa 

określonych metod prowadzenia wykładów, w szczególności 

poprzez zastosowanie środków multimedialnych. 

2. Uzyskane wyniki, między innymi, mogą być 

wykorzystywane w bieżącej działalności zarządzania 

procesami edukacyjnymi dla tworzenia programów i 

szkolenie kadry pedagogicznej. 

3. Następnym celem jest przeprowadzenie podobnego 

badania na innych uczelniach na Ukrainie oraz w innych 

krajach. 
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MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESSES IN UKRAINE:  

THE PREFERENCES OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS 

The main purpose of the research was to identify preferences of Ukrainian students in learning process (lecture). The 

article provides an answer to the following research question: "How to teach?" in the context of higher education reform in 

Ukraine. 

Statistically proven that 50% of Ukrainian students spoke clearly for electronic presentation as a method of "knowledge 

delivery".   

The results of the study may be useful for the reform of higher school in Ukraine, including a professional development of 

research and teaching staff. 

Key words: the process of education, didactics, the way of lectures, electronic presentation, student preferences, Ukraine. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та 

зв’язок з важливими науковими чи практичними 

завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасних умовах модернізації вітчизняної системи 

освіти на перший план виходить проблема розвитку 

особистості, здатної адаптуватися до потреб соціально-

економічного і духовного реформування суспільства, 

забезпечувати їх задоволення і подальший розвиток. 

Вітчизняні і зарубіжні дослідники, звертаючись до 

виявлення тенденцій, під знаком яких відбуваються 

зміни в освіті наприкінці XX – початку ХХІ століття, 

підкреслюють, що найбільш характерними є інтеграція 

всіх виховних сил суспільства; диференціація і 

індивідуалізація в освіті; демократизація освітнього 

процесу; гуманізація змісту, цілей і способів організації 

освітнього процесу. Дані тенденції безпосередньо 

співвідносяться з проблемою культурного розвитку 

особистості в системі всіх ланок освіти в контексті його 

гуманізації. 

Проблеми гуманізації знайшли віддзеркалення 

практично у всіх дослідженнях, присвячених визначенню 

цілей освіти і виховання, сутності і технологіям 

педагогічного процесу (В. Андрущенко, Ш. Амонашвілі, 

І.Бех, Є.Бондаревська, М.Евтух, І.Зязюн, Л.Кондрашова, 

Є. Шиянов та інші). Гуманізація освіти розглядається як 

процес, що стимулює і спрямовує розвиток особистості 

як суб'єкта творчої праці, пізнання і спілкування. 

Принциповим є визнання того факту, що розвиток 

особистості відбувається як процес освоєння змісту 

культури, в якому освіта є засобом трансляції культури.  

Отже освіта є соціальним інститутом, головна 

функція якого полягає у відтворенні культури в людині 

заради її подальшого власного відтворення в культурі. 

Сьогодні багато дослідників вказують на необхідність 

переходу до нової, гуманістичної освітньої парадигми як 

засобу забезпечення широких можливостей творчої праці, 

затвердження самоцінності особистості і здоров'я 

людини, її індивідуальності, самоактуалізації і 

саморозвитку. Але становленню такої парадигми, на 

думку А. Вербицького, заважає низка протиріч між 

культурою, що розвивається, і домінуючим в освіті 

способом передачі соціального досвіду від одного 

покоління до іншого. Зокрема це протиріччя між: 

– орієнтацією учнів на минулі взірці культури, 

опредмечені в навчальній інформації, і необхідністю їх 

орієнтації як суб'єктів навчання на майбутній зміст 

життя і діяльності; 

– цілісністю культури і її оволодінням суб'єктом 
через безліч предметних галузей знання – навчальних 

дисциплін; 

– способом існування культури як процесу і її 
представленість в навчанні у вигляді статичних знакових 

систем; 

– різноманіттям форм культури, життя і діяльності 
людини і уніфікованими формами організації освітнього 

процесу;  

– суспільною формою існування культури і 

індивідуальною формою її привласнення людиною;  

– потребою безперервного розвитку людини у 

динамічно змінному світі і «скінченністю», дискретністю 

освіти в її класичному варіанті. 

На думку багатьох науковці означені протиріччя 

можуть бути розв’язані за рахунок звернення до 

інтеграційно-культурологічної парадигми освіти, що 

спирається на гуманітарні, культурологічні, етичні 

основи в їх предметному, інтеграційному вираженні у 

вигляді загальної культури особистості. Йдеться про 

заміну парадигми раціонального знання парадигмою 

культуровідповідної і культуротворчої освіти; про зміну 

пріоритетів, коли в центрі уваги постає особистість учня 

та його педагога, їх культура діяльності, поведінки, 

мислення, співпраці, а знання і уміння, якими вони 

володіють, із самоцілі перетворюються в засіб 

самореалізації особистості, її всебічного розвитку [1]. 

Іншими словами, мається на увазі перехід від 

абсолютизації цінності раціональних наукових знань 

(«знанняцентризм») до усвідомлення, освоєння і 

реалізації їх в освітній практиці гуманітарних і 

культурних цінностей («культуроцентризм»), створених 

людиною заради себе та інших.  

Мета статі. Показати аналіз об’єктивних передумов 

формування професійно-педагогічної культури майбутніх 

учителів в навчальному процесі вищого навчального 

закладу. 

В статті розглянуто проблеми вивчення об’єктивних умов формування професійно-педагогічної 

культури майбутніх учителів початкової ланки в навчальному процесі вищої школи. Представлено 

порівняльний аналіз змісту навчальних планів та порівняльний аналіз змісту педагогічної практики 

студентів педагогічного навчального закладу. Культурою педагога визначається, яким чином буде 

впроваджена в конкретному освітньому процесі та чи інша технологія, які цілі досягатимуться в 

освітньому процесі, які завдання будуть вирішуватися і якими засобами. 

Ключові слова: культура, професійно – педагогічна культура, навчальний план. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. За 

визнанням багатьох авторів, культурно-гуманістичні 

функції освіти передбачають: 

– розвиток духовних сил, здібностей і умінь, що 
дозволяють людині переборювати життєві перешкоди;  

– формування характеру і моральної відповідальності 
в ситуаціях адаптації до соціальної і природної сфер;  

– забезпечення можливостей для особового і 

професійного зростання і для здійснення самореалізації;  

– оволодіння засобами, необхідними для досягнення 
інтелектуально-етичної свободи, особистої автономії і 

щастя; 

– створення умов для саморозвитку творчої 

індивідуальності і розкриття духовних потенцій 

особистості [2]. Одним з найбільш значущих висновків, 
що витікають з осмислення культурно-гуманістичних 

функцій освіти, є визнання їх загальної спрямованості на 

гармонійний розвиток особистості  на основі принципів 

культуровідповідності, антропологізму, гуманізму, які 

дозволяють подолати відрив особистості від традицій 

культури, культурних надбань людства (В.Біблер, 

Є.Бондаревська, А.Вербицький, В.Зінченко, В.Сластьонін 

та інші).  

Сучасна психологія і педагогіка виходять з тези, 

згідно якої природне входження дитини в соціальне 

життя здійснюється через культуру. Тому основним 

простором діяльності педагога, вихователя стає 

створення культурного середовища для розвитку 

особистості дитини і надання їй допомоги в знаходженні 

свого місця в культурі, тобто виборі цінностей, 

середовища життєдіяльності і способів культурної 

самореалізації. Закономірно, що вирішення цього 

завдання вимагає відповідної підготовки педагога, 

здатного ввести дитину в культуру, навчити її бачити, 

відчувати, думати, адаптуватися до життя і здійснювати 
акти творчої самореалізації і життєвого самовизначення 

в рамках існуючої культури. Практичне втілення 

принципу культуровідповідності в освіті залежить від 

наявності у самого вчителя культури. Саме культурою 

педагога визначається, яким чином  буде впроваджена в 

конкретному освітньому процесі та чи інша технологія, 

які цілі досягатимуться в освітньому процесі, які 

завдання будуть вирішуватися і якими засобами. 

Діяльність педагога реально забезпечує в  культурі канал 

освіти, через який проходить найбільш важливий і 

специфічний для даної культури зміст, маючи на меті що 

він стане надбанням конкретного індивіда і відтвориться 

в його діяльності.  

Проведення експериментального етапу дослідження 

вимагало з’ясування відповідності і реальних 

можливостей змісту і структури процесу підготовки 

вчителів початкових класів щодо формування у них 

професійно-педагогічної культури. З цією метою було 

проведено аналіз чинних навчальних планів, програм та 

навчальних курсів факультетів підготовки вчителів 

початкових класів за спеціальністю 6.010100 – 

„Початкове навчання”. 

Найбільший обсяг часу за навчальними планами 

припадає на предмети професійно орієнтованого 

психолого-педагогічного циклу – 5562 навчальні години, 

або 185 робочих тижнів. Тобто на дисципліни 

психолого-педагогічного циклу за навчальними планами 

відводиться майже вдвічі більше, ніж на предмети 

гуманітарної і природничої підготовки (1890 годин і 

1836 годин відповідно). Отже, стверджувати, що 

навчальних годин недостатньо для формування у 

майбутніх вчителів початкової школи професійно-

педагогічної культури на матеріалі професійно-

педагогічної і практичної підготовки немає підстав. 

Педагогічна практика є складовою і обов'язковою 

частиною професійної підготовки фахівців. Освітньо-

професійна програма підготовки бакалаврів визначає 

такі види практичної підготовки та мінімальний 

навчальний час на кожен її вид: 

– польова практика проводиться у II семестрі 

протягом двох тижнів. Завданням цієї практики є 

поглиблення знань про рослинний і тваринний світ даної 

місцевості, навчання студентів використовувати набуті 

знання у процесі викладання у початкових класах 

природознавства; 

– педагогічна практика в дитячих таборах 

проводиться у IV семестрі протягом 4-х тижнів з метою 

вироблення у студентів умінь організовувати дитячий 

колектив, організовувати різні види діяльності дітей за 

інтересами, відповідально ставитись до безпеки їх 

життєдіяльності, застосовуючи знання з дисциплін 

психолого-педагогічного циклу; 

– позакласна та позашкільна освітньо-виховна практика 

проводиться без відриву від навчання у ІІІ семестрі 

протягом всього семестру на базі знань з вступу до 

спеціальності, загальних основ педагогіки, теорії 

виховання та окремих методик; 

– спостереження за навчально-виховною роботою 

вчителя початкових класів проводять протягом 4 тижнів 

у V семестрі з метою підготовки студентів до вивчення 

досвіду вчителя початкових класів з питань адаптації 

дітей до умов життєдіяльності і роботи в умовах школи, 

планування та організації навчально-виховного процесу, 

психолого-педагогічного вивчення дитини, роботи з 

батьками тощо; 

– навчально-виховна практика в школі проводиться у 

VI семестрі протягом 6 тижнів під керівництвом 

педагога, методиста кафедри та вчителя з метою 

вироблення у студентів первинних професійних вмінь з 

різних видів діяльності: навчальної, виховної, 

соціальної, діагностичної, методичної; 

– виробнича (стажистська) педагогічна практика 

проводиться в VII семестрі протягом 8 тижнів з метою 

набуття досвіду організації цілісної професійної 

діяльності у навчанні і вихованні учнів початкових класів.  

Як бачимо, у цілому на педагогічну практику за 

навчальним планом відводиться 756 навчальних годин 

або 25 робочих тижнів. У разі потреби навчальний 

заклад може планувати перед літньою і 

переддипломною практикою проведення семінарів-

практикумів з підготовки студентів до запланованих 

видів практики, виділивши 30-36 годин із загальної 

кількості, передбачених на даний вид практики.  

Таким чином, аналіз навчальних планів для 

спеціальності «Початкове навчання» засвідчив, що за 

цим напрямком підготовки вчителів початкових класів 

також є реальні передумови для формування в них 



   
91  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 19, 2017 
 

професійно-педагогічної культури в процесі підготовки 

до професійної діяльності, не виходячи за межі діючих 

навчальних планів. 

Наступний крок був спрямований на визначення 

наявності і змісту завдань з формування професійно-

педагогічної культури майбутнього вчителя у програмах 

педагогічної практики. Слід зауважити, що на сьогодні 

відсутні програми з педагогічної практики, затверджені 

МОН і рекомендовані всім ВНЗ (стандарти початкової 

освіти). Тому нами були проаналізовані програми двох 
ВНЗ (ПДПУ і КДПУ), де проводився основний експеримент.  

У програмах усіх видів педагогічної практики, які 

впроваджені у навчальний процес Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. 

К.Д. Ушинського і Криворізького державного 

педагогічного університету відсутні завдання, які  

спрямовані на визначення або формування професійно-

педагогічної культури майбутніх вчителів початкової 

школи. Всі завдання, що передбачені програмою 

педагогічної практики, спрямовані на актуалізацію знань 

студентів з педагогіки, психології, окремих методик, 

накопичення досвіду роботи з учнями, навчальною 

документацією, формування умінь щодо планування 

навчальної роботи, розробки змісту уроку та методики 

його проведенні. Питання щодо цілеспрямованого 

спостереження за професійно-педагогічною культурою 

вчителя, особливостей її прояву в організації і змісті 

його професійної діяльності завданнями педагогічної 

практики не передбачено. 

Для виявлення наявності питань, щодо висвітлюють 

проблеми професійно-педагогічної культури у змісті 

навчальних дисциплін нами був проведений аналіз 

складових методичної роботи психолого-педагогічних 

кафедр ПНПУ та КДПУ. Вивченню підлягали: 

І. Зміст і методичне забезпечення навчальних предметів 
професійно-орієнтованого психолого-педагогічного циклу. 

В процесі цієї роботи визначалось: 

а) наявність навчальних планів та робочих програм 

та їх змістове наповнення; 

б) зміст та спрямованість методичного забезпечення 

навчальних дисциплін; 

в) зміст та спрямованість завдань для самостійної і 

науково-дослідної роботи студентів; 

ІІ. Зміст та методичне забезпечення підготовки до 

педагогічної практики. Аналізу піддавались: 

а) програми та методичні рекомендації щодо 

проходження різних видів педагогічної практики; 

б) аналіз якості проходження практики за продуктами 

діяльності студентів (звіти, розробки поурочних планів, 

результати самоаналізу і вивчення досвіду професійної 

діяльності вчителів). 

Аналіз інформації, одержаної за результатами роботи  

показав, що на всіх кафедрах, що забезпечують 

викладання предметів професійно орієнтованого 

психолого-педагогічного циклу, є в достатній кількості 

робочі програми з навчальних дисциплін, які щорічно 

оновлюються і доповнюються.  

Так, на кафедрі педагогічних технологій початкової 

освіти початкового навчання Південноукраїнського 

педагогічного університету ім. К.Ушинського є навчальні 

плани та робочі програми з усіх навчальних дисциплін. 

На допомогу студентам-практикантам розроблені 

методичні рекомендації зі складання календарних і 

поурочних планів роботи, формування пізнавальної 

самостійності школярів з наданням зразків розробок 

уроку, сценаріїв різноманітних виховних заходів тощо. 

На кафедрі педагогіки і психології початкового 

навчання Криворізького державного педагогічно 

університету з шістдесят однієї навчальної дисципліни, 

передбаченої навчальним планом, лише двадцять одна 

безпосередньо стосується підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів. Більшість навчальних дисциплін 
пов’язані з новою спеціальністю – підготовкою практичних 

психологів та фахівців з дошкільного виховання. 

Перелік навчальних дисциплін, які передбачені 

навчальним планом для спеціальності «Початкове 

навчання» і вивчаються протягом чотирьох років 

підготовки вчителів початкових класів дозволяє 

стверджувати, що він є достатнім для формування у них 

професійно-педагогічної культури.  

Зокрема до переліку цих дисциплін входять: вступ до 

спеціальності, загальні основи педагогіки, теорія 

виховання, дидактика, педагогічна майстерність, історія 

педагогіки, методика виховної роботи у школі, 

школознавство, основи наукових досліджень, педагогічні 

технології початкової освіти тощо.  

Висновки. Проте аналіз змісту навчальних і робочих 

програм з цих дисициплін виявив, що вони не мають 

цілеспрямованої орієнтації на формування у майбутніх 

учителів професійно-педагогічної культури. Немає такої 

спрямованості і у змісті завдань, які рекомендовано 

студентам для самостійної роботи, для виконання 

науково-дослідних робіт. Отже, можна констатувати, що, 

з одного боку, за обсягом часу в процесі психолого-

педагогічної теоретичної і практичної підготовки є 

реальні передумови для формування професійно-

педагогічної культури у майбутніх учителів початкових 

класів. З іншого – у змісті цієї підготовки така мета не 

виокремлюється і, відповідно не досягається. Цей 

висновок підтверджується результатами вивчення 

обізнаності студентів – випускників і вчителів, які 

працюють у початкових класах, щодо сутності професійно-

педагогічної культури вчителів початкової школи.  
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Постановка проблеми. За останній час методи, 

форми і способи організації успішних взаємодій в ході 

навчання іноземній мові в системі вищої інженерно-

педагогічної освіти піддаються значним змінам. 

Передусім це виражається в переході від методів 

навчання, в центрі яких стоїть викладач, до методів, 

орієнтованих на активну діяльність учня, а також в 

зростанні впливу нових технологій на процес навчання. І 

тут не можна не відмітити появу якісно нового засобу 

навчання, спеціально орієнтованого на окремо взятого 

студента в усій своєрідності його індивідуальності, 

тобто поява і широке використання в учбовому процесі 

засобів інформаційних і комунікативних технологій 

(засобів ІКТ). Одним з перспективних напрямів 

використання засобів ІКТ при навчанні іноземної мови  

в інженерно-педагогічному внз може бути дистанційне 

навчання. Дистанційне навчання, що припускає 

впровадження найперспективніших технологій 

(відеоматеріали, комп'ютерна графіка, презентації, 

електронні словники, відео конференції та ін.), є 

найбільш надійним гарантом успішного формування 

комунікативній компетенції у студентів немовного внз. 

Введення компетентнісно-орієнтованого підходу в 

практику інженерно-педагогічної освіти вимагає пошуку 

спеціальних форм організації і застосування  способів 

навчання орієнтованих на особистість, індивідуалізації, 

диференціації, використання проектно-дослідницьких 

методів. Принципово, щоб студент виявився не у позиції 

навчання, коли академічний матеріал подається в готовій 

формі, а у позиції пошуку, креативного розуміння знань. 

Зміст такого методу полягає в тому, що студентам слід 

зрозуміти реалістичну ситуацію, яка паралельно 

відображає не лише яке-небудь фактичне питання, проте і 

актуалізує конкретний комплекс знань, який слід засвоїти, 

щоб вирішити певне завдання. В цьому випадку саме 

завдання не має точних рішень. Кейс-метод (метод 

аналізу ситуацій) є одним з найбільш результативних 

методів активізації викладання. Він орієнтований на 

розвиток зацікавленості студентів в самому процесі 

отримання знань в проблемних ситуаціях, а крім того в 

комунікаційних ситуаціях, що являється особливо 

важливо при вивченні іноземної мови. 

Цей метод у рамках викладання іноземної мови 

майбутнім інженерам-педагогам обумовлюється його 

багатофункціональністю, можливістю вирішувати 

запропоновані завдання комплексно, а крім того 

вірогідністю актуалізації, використання придбаних 

раніше умінь і навичок практично, що особливо важливе 

при впровадженні компетентнісного підходу в навчанні 

іноземній мові. Слід виділити, що цю педагогічну 

методику успішно можна застосовувати дистанційному 

навчанні враховуючи, безумовно, особливості цієї 

форми навчання. Кейс-метод дає можливість глибше 

виявити педагогічний потенціал дистанційного навчання 

іноземній мові в інженерно-педагогічному внз, де 

існують наступні напрями інтерактивної взаємодії 

суб'єктів освітнього процесу: студент–предмет, 

викладач–студенти, студент–студент. Безперечно, що 

при дистанційному навчанні взаємодія студента з 

предметом пріоритетна, і це має великий вплив на інші 

напрями взаємодії. Значущість кейс-метода визначається 

тим, що він дає можливість зміцнити взаємодію напряму 

студент–студент, що можна сформулювати як нове 

визначення і значимий ресурс дистанційного навчання, 

яке характеризується: незалежністю особи при 

формуванні свого соціального світу; взаємодією з 

об'єктами і іншими суб'єктами навколишньої дійсності; 

трансформацією ролевих позицій при роботі в команді; 

застосуванням ігрового середовища взаємодії; 

використанням рефлексії в ході розвитку самосвідомості. 

Мета роботи. У рамках цієї статті розглядається 

використання кейс-метода з метою організації 

дистанційного навчання іноземній мові студентів 

інженерно-педагогічного внз, передбачається розкрити 

поняття методу "Case Study", його структуру і основні 

характеристики. 

Виклад основного матеріалу. Основною фігурою у 

дистанційному навчанні є студент, який самостійно 

визначає цілі свого навчання і формулює способи 

досягнення цих цілей. Однією з головних переваг 

дистанційного навчання є гнучкість, яка дає можливість 

абсолютно усім суб'єктам навчального процесу 

працювати над виконанням курсу в тому місці, і в той 

час, коли йому зручно і що важливо, в тому темпі, який 

У даній статті аналізується поняття методу "Case Study", його структура та основні 

характеристики. Виділяються кілька проблемних областей, на які викладач повинен звернути увагу при 

використанні даного методу для організації дистанційного навчання іноземної мови майбутніх інженерів-

педагогів. У статті представлені переваги цього методу в рамках навчання іноземним мовам дистанційно: 

словесне спілкування та комунікативно-орієнтовані ситуації спілкування на іноземній мові, взаємодія між 

студентами за допомогою ІКТ, використання інформаційної підтримки для роботи студента. 

Ключові слова: кейс, іноземна мова, навчання, інформаційні технології, інженер-педагог, дистанційне 

навчання, глосарій, блог. 
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підходить кожному конкретному студентові. На сьогодні 

це являється важливо тому, що студенти інженерно-

педагогічних спеціальностей хочуть не просто отримати 

теоретичні знання в області іноземної мови, а набути 

практичних навичок і умінь, яких вони гостро 

потребують для своєї майбутньої професійної діяльності. 

У основі дистанційного навчання і кейс-метода лежить 

така педагогічна модель, як конструктивізм. У такій 

моделі знання і уміння отримуються у процесі взаємодії 

студента і викладача, і кожен з них ділиться своїм 

власним досвідом і привносить свою інтерпретацію. 

Акцент робиться на використання процесів партнерства, 

рефлексії і навички. Самостійна діяльність студентів по 

вивченню різних друкарських і електронних академічних 

матеріалів лежить в основі концепції дистанційного 

навчання, і така діяльність надається у формі кейса. 

Навчальні матеріали "кейсів" інтерактивні, припускають 

і стимулюють самостійну роботу студентів. 

Застосування кейс-метода в дистанційному навчанні дає 

можливість посилити взаємодію по напряму студент–

студент (разом з напрямами студент–викладач і студент–

предмет, що сприяє швидкому і безпроблемному 

звиканню студентів до дистанційної форми роботи. 

Залежно від сюжету, який представлений в ситуації, ця 

технологія може включати дискусії, ролеві або ділові 

ігри. Кейс-метод можна застосовувати з метою 

підготовки або, як складову частину учбової проектної 

діяльності. Ключовими особливостями кейс-метода є: 

опис реальної проблемної ситуації; альтернативність 

рішення проблемної ситуації; єдина мета і колективна 

робота по прийняттю рішення; функціонування системи 

групового оцінювання рішень, що приймаються; 

емоційна напруга учнів. Кейс-технологія – дистанційна 

навчальна технологія, яка базується на наданні студентам 

інформаційних навчальних ресурсів у вигляді 

спеціальних комплектів навчально-методичних 

комплексів, які призначені для самостійного вивчення, 

застосовуючи різні види носіїв інформації. Навчальний 

кейс – це набір навчально-методичних матеріалів, який 

розрахований на те, щоб організувати роботу по 

самостійному освоєнню головних положень дисципліни 

"Іноземна мова" і підготовці до заліку або іспиту. 

Пропонується багатокомпонентна структура 

навчального кейса, яка складається з блоків: що 

управляє, інформативний, практичний і контролюючий. 

Блок, що управляє, служить для того, щоб зорієнтувати 

студентів, і в структурі навчального матеріалу кейса, і в 

якій послідовності вивчати компоненти кейса (спочатку 

теорія, а потім практика). Цей блок може містити робочу 

програму дисципліни "Іноземна мова", перелік 

допоміжної літератури, посилання на електронні 

ресурси і дані відносно організації самостійної 

діяльності студентів, яких можна показати як 

електронну заставку, що розкриває процес самостійної 

роботи по іноземній мові і до неї додаються 

гіперпосилання на ключові матеріали кейса. 

Теоретичний блок – це друга складова навчального 

кейса. Він презентує лекційний курс в електронному 

вигляді, словник головних визначень, які розкриваються 

у рамках академічної дисципліни, а може містити 

електронні підручники або навчальні посібники з 

іноземної мови. Учбові матеріали, які входять в 

інформативний блок можна представляти як документи, 

виконані в Microsoft Word, Microsoft Power Point, і в 

форматі HTML (як електронний навчальний посібник ). 

Як показує практичне використання учбових кейсів, 

подібні формати вважаються комфортнішими і 

сприймати інформацію з екрану монітора, і готувати 

друкарські матеріали. Практичний блок містить учбові 

матеріали, призначені для самостійної роботи, яка 

планується в процесі вивчення іноземної мови, і з метою 

підготуватися до практичного зайняття. У цьому блоці 

слід давати методичні вказівки у вигляді алгоритмів, що 

стосуються виконання завдань, і в якому виді треба 

представити результати зробленої самостійної роботи. У 

контролюючому блоці знаходяться матеріали, які 

необхідні для самоконтролю студентів у процесі 

вивчення іноземної мови. Наприклад, поточні, проміжні, 

підсумкові тести і завдання для самоконтролю, а тут же 

можна викладати перелік завдань до іспиту або заліку. 

Будь-який учбовий кейс містить робочу програму, 

інформацію відносно організації процесу навчання, 

список обов'язкової і додаткової літератури, тематичний 

словник, теоретичний курс у вигляді електронних 

презентацій, завдання і методичні вказівки для тестів і 

самостійної роботи студентів і матеріали для 

самоконтролю.  

Оскільки акцент робиться на умінні самостійно 

мислити, підносити свої ідеї цільовій аудиторії, то 

технологія кейсів відмінно відповідає цілям і завданням 

навчання іноземній мові студентів інженерно-

педагогічного профілю, оскільки він дає їм можливість 

креативно використовувати та застосувати вивчений 

мовний матеріал на базі своїх професійних знань. Проте 

слід зазначити, що використання кейс-метода 

обмежується рівнем мовної підготовки студентів, 

оскільки необхідно мати досить хороші знання в області 

фонетики, лексики, граматики і володіти усіма видами 

мовної діяльності, а саме: читанням, говорінням, 

аудіюванням та письмом. Отже, цей метод може бути 

рекомендований при роботі із студентами старших 

курсів або з сильними групами I і II курсів. Ситуаційна 

методика містить в собі багато методів навчання, але 

технології стимулювання і мотивації учбово-виховної 

діяльності використовуються частіше  і більше. Отже, 

кейс-метод є складною конструкцією, яка включає  інші, 

більше елементарні методи пізнання, а саме: 

прогнозування, системний аналіз, проблемний метод, 

ігрові методи і інші форми і методи навчання іноземній 

мові. Ця технологія орієнтована не стільки отримати 

певні знання і уміння, скільки спробувати сформувати 

загальний інтелектуальний і комунікативний потенціал 

майбутнього інженера-педагога. Організовуючи роботу 

студентів з кейсом викладачеві слід пам'ятати, що учбові 

кейси можуть містити справжні ситуації з практики, 

матеріали з другорядних джерел (наприклад, СМІ або 

Інтернету), вони можуть бути вигаданими, але в 

кожному випадку учбова ситуація ретельно 

опрацьовується відповідно до цілей навчання. 

Працюючи з учбовими ситуаціями, студент повинен 

навчитися проаналізувати певну інформацію, 

простежити причинно-наслідкові зв'язки, визначити 
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головні завдання або проблеми і спробувати знайти своє 

власне рішення. Для ефективнішого використання кейс-

метода викладач повинен заздалегідь потурбуватися про 

те, щоб учням вистачило наявного мовного матеріалу 

для реалізації поставлених завдань. Доцільно попередні 

повторення необхідного матеріалу або закріплення 

необхідних навичок при виконанні заздалегідь 

спланованих вправ. При використанні кейс-метода в 

практичній діяльності по навчанню іноземних мов слід 

пам'ятати про основні положення цього методу: кейс-

метод призначений для отримання знань по темам, 

істина в яких неоднозначна; в процесі співпраці 

викладача і студентів зусилля студентів спрямовані не 

на оволодіння готовими знаннями, а на їх формування; 

результатом такої діяльності є не лише отримання знань, 

але і формування навичок і умінь учбової роботи. 

Безумовно, такі навички і уміння згодяться в майбутній 

професійній діяльності інженерів-педагогів; важливою 

перевагою кейс-метода є формування цінностей, 

життєвих установок студентів.  

При використанні цієї технології в дистанційному 

навчанні залишається незмінно важливою роль 

викладача: у міру того, як змінюється характеристика 

студента, міняється і роль викладача-інструктора. Він 

залучає студентів до діяльності, є модератором дискусій 

і ресурсів в ході навчання, дає пораду, оцінює, аналізує 

роботу студентів. Головним завданням викладача-

інструктора є зробити процес навчання захоплюючим, 

насиченим, потрібним і корисним. 

Роль викладача полягає у напрямі бесіди або дискусії 

за допомогою проблемних питань, в контролі часу 

роботи, в спонуканні учнів відмовитися від 

поверхневого мислення, у залученні усіх учнів групи у 

процес аналізу кейса. Особливість роботи викладача, що 

практикує кейс-метод, полягає в тому, що він не лише 

реалізує максимально свої здібності, але і розвиває їх. 

Основний зміст діяльності викладача включає 

виконання декількох функцій – навчальна, виховна, 

організаційна і дослідницька. У процесі навчання 

викладач вирішує завдання навчання і розвитку учнів. 

Діяльність викладача при використанні кейс-метода 

включає дві фази. Перша фаза є складною творчою 

роботою із створення кейса і питань для його аналізу. 

Проте добре підготовленого кейса мало для ефективного 

проведення зайняття. Для цього необхідно ще 

підготувати методичне забезпечення, як для самостійної 

роботи учнів, так і для проведення майбутнього 

зайняття. Друга фаза включає діяльність викладача в 

аудиторії, де він виступає зі вступним і завершальним 

словом, організовує малі групи і дискусію, підтримує 

діловий настрій на уроці, оцінює вклад учнів в аналіз 

ситуації. При відкритті дискусії треба пам'ятати, що 

кожне зайняття має свій початок і свій кінець. Початок 

дискусії - це, можливо, єдиний момент, коли ситуація 

повністю знаходиться в руках викладача. І тому цим 

треба скористатися якнайкраще. Адже від того, як 

почнеться обговорення, великою мірою залежатиме 

загальний тон, інтерес і спрямованість усього зайняття. 

Наявність в структурі кейс-метода суперечок, дискусій, 

аргументації досить сильно тренує учасників 

обговорення, це навчає дотримуватися норм і правил 

спілкування. Викладач має бути досить емоційним 

впродовж усього процесу навчання, дозволяти і не 

допускати конфлікти, створювати обстановку співпраці і 

конкуренції одночасно, і найголовніше, забезпечувати 

дотримання особових прав учня. 

Висновки. Таким чином, впровадження кейс-

технологій у процес навчання іноземній мові студентів 

інженерно-педагогічних спеціальностей зробить його 

продуктивнішим і дозволить організувати самостійну 

роботу студентів результативнішою, оскільки вони 

зможуть проявити більше самостійності при плануванні 

своєї діяльності. Вибираючи шляхи рішення 

поставлених завдань, що вчаться опановують систему 

знань і умінь в професійній діяльності і самоосвіті. У 

учбовому процесі розвивається активність особи, і 

формуються пізнавальні інтереси компетентного 

фахівця. Впровадження учбових кейсів в курс 

дистанційного навчання може гарантувати: вербальну 

комунікацію на іноземній мові, яку можна реалізувати 

як діалог студента з комп'ютером, з викладачем, 

взаємодії студентів між собою за допомогою 

інформаційних комп'ютерних технологій; розробка 

реальних, комунікативно-орієнтованих ситуацій 

спілкування на іноземній мові; застосування 

інформаційної підтримки (отримання, обробка, 

зберігання і надання інформації) роботи студента.  
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Постановка проблеми. Екологізація − один із 

напрямків державної освітньої політики й «чинник 

творення нової освітньої парадигми в процесі 

докорінного реформування національної системи 

освіти» [1, с.10], а також царина, в якій людина й 

суспільство можуть щонайкраще виявити й зреалізувати 

свої потенції. 

Екологізація освіти передбачає вироблення нового 

світорозуміння й нового підходу до діяльності, які 

базуються на формуванні ноосферно-гуманітарних і 

екологічних цінностей [2], і «наповнення екологічними 

вимогами навчальних програм підготовки здобувачів 

вищої освіти з усіх галузей знань і спеціальностей [1, 

с.10]. На думку дослідників, цей аспект має бути 

«невід’ємним елементом усіх дисциплін і 

використовувати всі формальні й неформальні методи й 

ефективні засоби комунікації» [3]. 

Дослідженнями питань екологізації освіти займалися 

Є. Алісов, С. Глазачєв, Г. Гулик, І. Дубовіч, Н. Захарчук, 

В. Калінін, І. Книш, В. Кобилянський, О. Колонькова, 

Л. Лук’янова, Н. Мамедов, О. Писарева, О. Пруцакова, 

Н. Пустовіт, М. Риков, О. Рогова, О. Смолінська, 

Ю. Солобай, Г. Тарасюк, Т. Шаляпіна та ін. 

Освітянські реалії ставлять вимогу виховання на 

уроках української мови в середніх загальноосвітніх 

закладах екологічного стилю мислення, поведінки й 

екологічної свідомості. Школярі мають навчитися 

враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини, 

відповідально використовувати мовні виражальні 

засоби, застосовувати комунікативні стратегії для 

протистояння деструктивним та маніпулятивним 

впливам, що є загрозою здоровому способу життя, 

виявляти толерантність до різних поглядів, співчувати, 

конструктивно спілкуватися в різних соціальних 

середовищах [4]. Отож завдання вищих навчальних 

закладів – підготувати учителів-словесників, які зможуть 

це реалізувати. 

Мета роботи – проаналізувати застосування аспектів 

лінгвоекологічності на заняттях зі стилістики 

української мови у вищій школі. 

Виклад основного матеріалу. Актуалітетами є 

виховання культури мови, мовлення й мовленнєвої 

поведінки, прищеплення мовного смаку, ознайомлення з 

терапевтичними потенціями українського слова й інше. 

Цими аспектами «опікується» лінгвістична екологія, яка 

перебуває на стадії становлення, тому дослідницький 

простір відкритий для експериментування.  

Засадничі положення теорії екології мови 

віддзеркалені в працях А. Хаугена й Ю. Лотмана. В 

україністиці предтечею сучасної лінгвістичної екології 

вважають О. Потебню, а засновником – Ї. Марвана. 

Дослідниками різних аспектів еколінгвістики є 

О. Бондар, Т. Бондарчук, Л. Бордюк, С. Виноградов, 

В. Григор’єв, С. Дорда, В. Жуковська, В. Журавльов, 

О. Іванова, Ю. Караулов, В. Колесов, В. Костомаров, 

О. Морозова, В. Нечипоренко, Л. Нуждак, І. Розмаріца, 

А. Сковородников та інші. Дотичні до цих проблем 

студії Б. Ажнюка, О. Белея, І. Вихованця, П. Гриценка, 

Т. Кияка, Л. Масенко, М. Мірченка, О. Пономарева, 

О. Сербенської, О. Тараненка, О. Шульган й інших. 

Очільник російської школи лінгвоекології 

О. Скородников ототожнює терміни еколінгвістика й 

лінгвоекологія [5]. О. Бондар стверджує: лінгвоекологія 

– «прикладна галузь лінгвістики на межі з екологією, що 

досліджує проблематику мовного і мовленнєвого 

середовища у його динаміці, насамперед проблематику 

мовної та мовленнєвої деградації і проблематику мовної 

та мовленнєвої реабілітації» [6].  

Предметом еколінгвістики є «культура мислення і 

мовленнєвої поведінки, виховання лінгвістичного смаку, 

захист літературної мови» [7, с.7], а також стан мови, 

зумовлений якістю середовища його побутування й 

функціонування, способи та засоби захисту мови й 

мовлення від негативних впливів, а також шляхи і 

засоби її збагачення й розвитку [5]. 

Вагомості набуває терапевтична функція мови (за 

В. Журою), адже будь-яке слово може стати 

конфліктоутворювальним  –  сказане в непотрібний 

момент і в невідповідній ситуації спілкування, не 

враховує особливості співбесідника тощо. Вивчаючи 

комунікативно-стилістичні особливості, треба навчити 

студентів стилістично правильно використовувати мовні 

засоби в індивідуальному спілкуванні й формувати 

культуру їх висловлювань. До того ж, варто зважати на 

У статті проаналізовано застосування аспектів лінгвоекологічності на заняттях зі стилістики 

української мови у вищій школі. Увагу звернено на створення екологічного мовного середовища, формування 

екологічної (толерантної) комунікативної поведінки й лінгвоекологічного мислення, виконання вправ і 

завдань з питань екології мови. Запропоновано ситуативні вправи й рольові ігри, пошуково-дослідницькі 

завдання тощо. Сконстатовано, що актуальним й цікавим аспектом роботи є аналіз стилістичних 

особливостей сучасних видів комунікації. 

Ключові слова: навчання стилістики української мови, вища школа, учитель української мови і 

літератури, екологізація освіти, лінгвоекологічність. 
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нормативність, варіантність, правильність, точність, 

логічність, доречність, стислість мовлення. Спілкуючись, 

майбутні вчителі української мови й літератури мають 

навчитися створювати емоційне тло, дотримуватися 

логіки викладу тексту, вміти слухати, не втомлювати 

співрозмовника й поважати його, правильно 

використовувати невербальні засоби комунікації й інше.  

Площинами реалізації лінгвоекологічності є створення 

екологічного мовного середовища, формування 

екологічної (толерантної) комунікативної поведінки й 

лінгвоекологічного мислення, виконання вправ і завдань 

з питань екології мови, аналіз екологічного дискурсу. 

Екологічне мовне середовище навчальних занять 

позитивно діятиме на кожного студента, адже «хвора 

мова, тобто емотивно-неекологічна, згубно впливає на 

людину. Енергія матеріальна, і енергетична міць слова 

надзвичайно висока» [8, с.12]. У майбутній професійній 

діяльності студентові-словеснику необхідно докласти 

максимум зусиль для попередження й недопустимості 

мовної деградації, охорони мови й мовлення.  

Уваги викладача потребує формування лінгвоекології 

педагогічного мовлення. Студенти повинні зрозуміти 

недоречність і згубність підміни «інституційного модусу 

мови» «побутовим». Тому акцентуємо на виробленні 

вміння уникати мовну агресію, інволюцію (згортання, 

редукція) мовних засобів, неекологічні оцінні 

висловлювання, на виважене використання мовної гри й 

перифраз, екологічних фразеологізмів, неекологічних 

кліше. Вміння застосовувати лінгвоекологічні 

висловлювання актуальні у виші при формуванні 

професійних компетенцій майбутніх учителів, а також у 

майбутній педагогічній діяльності, оскільки навчання 

охоплює значну й демографічно значущу частину 

соціуму [9, с.55]  

Передусім потрібно уважно ставитися до порушень 

правильності й виразності мови, зокрема це стосується 

виявлення стилістичних помилок, порушення 

стилістичних норм й інше. Наприклад, вправи щодо 

вживання росіянізмів і запозичень з інших мов як 

стилістичних помилок або експресивного засобу, 

спостереження над стилістично ненормативним 

мовленням, вибору мовленнєвих засобів відповідно до 

умов спілкування, вироблення й удосконалення мовного 

чуття.  

Вивчаючи на практичних заняттях стилістичне 

навантаження синонімів, пропонуємо студентам 

проаналізувати синонімічні ряди слів з погляду 

екологічності / неекологічності й обґрунтувати відповідь: 

1. Сяяти, (зорі) ясніти, зоріти, променіти, (очі ще) 

світитися, горіти, променитися, (відбитим світлом) 

блищати, (всіма барвами) грати, сіяти. 2. Недотепа, 

йолоп, телепень, дурень, роззява. 3. Галас, гамір, ґвалт, 

лемент, репет, гармидер, шарварок, волання, кричання; 

(дикий) ревище; (пронизливий) вереск, виск; (у розпачі) 

зойк, зойкіт, йойк; (нервозний) зик; (окремий) вигук; 

(суперечка) сварка, лайка; крикнява. 4. Крихта, 

крихтина, криха, кришка, окрушина, фр. ріска; 

(кількість) дрібка, крапля; крихітка. 

Доцільними будуть ситуативні завдання й рольові 

ігри: відтворення ситуації спілкування з водієм таксі або 

з пасажирами рейсового автобусу для з’ясування 

конфліктної ситуації (водій не почув прохання 

зупинитися; один із пасажирів не встиг вчасно 

зреагувати на свою зупинку тощо). Студенти можуть 

прослуховувати записи різних ситуацій спілкування й 

висновувати про високоекологічність або 

низькоекологічність комунікації за такими ознаками, як 

продуманість мовлення, ґрунтовність, переконливість, 

правильність, відвертість, збудженість, дохідливість, 

ступінь емоційності, доречність, логічність тощо. Відтак 

здобувачі вищої освіти навчаються уникати 

провокування негативних емоцій і виявляти милосердя.  

Пошуково-дослідницька робота передбачає 

віднаходження в друкованих засобах масової інформації 

прикладів порушення масмедійної екології; здійснення 

лінгвоекологічного моніторингу (експертизи) ергонімів 

Кам’янця-Подільського (або іншого міста), сайту 

Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (групове завдання), сайтів окремих 

кафедр університету із презентацією на занятті 

результатів порівняльного аналізу; добір із художніх 

творів прикладів використання стилістичних виявів 

ввічливості (евфемізм, мейози, літота тощо); 

віднаходження в інтернет-джерелах прикладів 

неекологічної комунікації й характеристика мовних 

засобів, зокрема тропів й фігур стилістичного синтаксису, 

визначення мовних домінант; добір слів, які виражають 

негативні емоції (роздратування, злість, невдоволення й 

інше), введення їх у речення; наступний етап – 

взаємообмін роботами й спроба заміни одногрупником 

низькоекологічних слів; добір прикладів сучасних 

українських неекологічних пісень, аналіз випадків 

порушення екологічності мови, обґрунтування їх 
доцільності / недоцільності; ознайомлення в продуктовому 

магазині з назвами продуктів, страв, рекламними 

оголошеннями тощо й фіксування прикладів проявів 

«хвороби мови» (у формі презентації) й інше. 

Виконуючи стилістичний аналіз текстів художнього 

стилю, студенти відшуковують екоконцепти 

(«багатовимірна мисленнєва одиниця, що має різні 

форми мовного вираження, в основі формування якої 

гетерогенні екосмисли» [10, с.14]), наприклад Вода, 

Дерево й інші, а також субконцепти й способи їх 

мовного вираження. За К. Пилаєвою, екоконцепту 

притаманні емоційно-особистісні (лексичні одиниці, які 

виражають емоційний стан), природні (лексемами-

репрезантами є представники тваринного й рослинного 

світу, пори року, природні ресурси, елементи 

ландшафту, водойми тощо) й культурні (реалії, пов’язані 

з історією країни, національними традиціями, 

артефактами, релігійними символами, фольклорними 

творами) складники.  

Аналіз текстів публіцистичного стилю дозволить 

виявити випадки порушення екологічності мови. За 

спеціально дібраними текстами майбутні словесники 

знаходять негативно-оцінну лексику й обґрунтовують її 

доцільність або недоцільність; визначають, як 

українська мова реагує на зміни в сучасному суспільстві, 

наводять приклади неологізмів і чужизмів, 

характеризують ситуацію з погляду лінгвоекології; 

знаходять приклади мовної гри й аналізують ці мовні 

комплекси з погляду їх лінгвоекологічності; 
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обґрунтовують доцільність використання іншомовізмів у 

поданому тексті й пропонують питомо українські слова-

замінники. 

Сьогодні триває процес розширення об’єктів 

лінгвостилістичних досліджень, відтак у шкільну 

програму з української мови для учнів старшої ланки 

академічного рівня введено вивчення особливостей і 

культури дистанційного спілкування (лист електронною 

поштою і по мобільному телефону (sms), спілкування в 

Інтернеті). Цікавим є аналіз стилістичних особливостей 

цих сучасних видів комунікації, зокрема характеристика 

лінгвоекологічних аспектів Інтернет-спілкування 

(електронні листи, смс-листування тощо), аналіз 

лінгвоекологічних особливостей листування в обраній 

соціальній мережі та виявлення випадків порушення 

мовленнєвого етикету. Аналізуючи тексти наукового й 

публіцистичного стилів, студенти віднаходять мовні 

засоби прояву «детоксикації» тоталітарною спадщиною 

(за Ї. Марваном). 

Наскрізною лінією програми з української мови для 

загальноосвітніх навчальних закладів є «Екологічна 

безпека і сталий розвиток», яка спрямовує діяльність 

учителя й учнів на формування соціальної активності, 

відповідальності й екологічної свідомості, усвідомлення 
ідеї сталого розвитку як нового типу еколого-економічного 
зростання, що задовольняє потреби всіх членів суспільства 

за умови збереження й поетапного відновлення 

природного середовища, готовності брати участь у 

розв’язанні питань довкілля та розвитку суспільства; 

конкретизує роботу зі збереження й захисту довкілля. 

Майбутні вчителі зобов’язані підвищувати рівень 

розуміння школярами проблем довкілля й причетності 

до розв’язання екологічних питань. Відтак компонент 

раціонального використання навколишнього середовища 

має бути складником навчання української мови. 

Одним із аспектів роботи є екологічний дискурс 

(В. Жуковська, Н. Деркач, І. Розмаріца) − сукупність 

вербальних та невербальних актів, якими послуговуються 

для вербалізації знань про довкілля з метою впливу на 

суспільну думку. Ми розглядаємо екологічний дискурс 

як тексти екологічної тематики, що використовуються в 

функції дидактичного матеріалу й сприятимуть 

вихованню екограмотності.  

Висновки. Проаналізовані площини загалом 

сприятимуть формуванню лінгвоекологічного мислення. 

На думку В. Шаховського, треба надавати увагу 

вихованню толерантності, зокрема комунікативним 

якостям мовлення, категоріальним ситуаціям емоційного 

діалогу, принципам толерантності в конфронтаційному 

дискурсі, способам створення семантики співпраці в 

дитячих і дорослих колективах, тактикам і стратегіям 

толерантності в науковій комунікації [8, с.42]. Отже, 

реалізація лінгвоекологічності на заняттях зі стилістики 

української мови у вищих навчальних закладах потребує 

систематизованої педагогічної діяльності. 
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Постановка проблеми. Практика діяльності вищих 

закладів освіти свідчить, що навчально-виховний процес 

у вищій школі виступає одним з важливих чинників не 

лише професійного становлення майбутнього фахівця, 
його професійної майстерності та конкурентоспроможності, 

а й формування його естетичної культури, яка сприяє 

формуванню соціальної позиції, заснованої на 

гуманістичних цінностях, гармонізує емоційну сферу 

студента, оптимізує його внутрішні ресурси, 

забезпечуючи таким чином самореалізацію особистості.  

Проблемам естетичного виховання студентів були 

присвячені дослідження В. Бутенка, М. Веселовської, 

О. Комарової; естетичного виховання студентів 

засобами мистецтва і музики О. Баранової, Т. Брайченко, 

Л. Дементьєвої, О. Коробко. Професійні вміння студентів 

з естетичного виховання вивчали Н. Тимошенко, 

Н. Фадєєва.  

Питання естетичної культури входять до кола 

зацікавлень багатьох учених (В. Бутенко, І. Зязюн, 

М. Каган, Л. Коваль, В. Луговий, Н. Ничкало, Г. Падалка, 

Г. Шевченко та ін.), в яких розглядаються різні аспекти 

формування естетичної культури особистості. 

Для визначення естетично-виховного потенціалу 

декоративно-прикладного мистецтва у педагогічному 

процесі середньої та вищої школи набули праці 

Є. Антонович, І.Зязюна, М. Кириченко, О. Комаровської, 

О. Рудницької, С. Русової, Я. Чепіги та ін. Автори 

стверджували, що предмети декоративно-прикладного 

мистецтва, які оточують людину в побуті створюють 

особливий настрій, викликають прагнення до творчості, 

пробуджують у підростаючого покоління яскраві образні 

уявлення про країну, ії історичний розвиток, культуру, 

національний колорит, сприяють естетичному 

вихованню. В працях авторів зазначено, що естетичні 

засоби спливу декоративно-прикладного мистецтва на 

особистість є найбільш дієвими, оскільки формують 

найважливіші людські якості.  

Питання ролі та місця позааудиторної виховної 

роботи у навчально-виховному процесі вищої школи 

досліджувались у таких аспектах: позааудиторну 

діяльність розглядають як фактор професійного 

самовизначення студента (Т. Іванайська), формування й 

розвитку творчих умінь студентів (О. Медведєва), 

розвитку їхньої творчої обдарованості (І. Карпова), 

організаторських здібностей (Н. Галєєва), формування 

міжособистісних відносин студентів (Н. Руденко), їхніх 

гуманістичних цінностей (О. Тепла).  

Незважаючи на велику кількість вищезгаданих праць, 

присвячених естетичному вихованню студентів вищих 

закладів освіти, це питання залишається недостатньо 

вивченим. Так, потребують висвітлення питання 

потенціалу естетичного виховання засобами декоративно-

ужиткового мистецтва, теоретичне та методичне 

забезпечення цього процесу. 

Мета статті – на основі вивчення теоретичної та 

методичної літератури з’ясувати можливості реалізації 

естетичного виховання студентської молоді засобами 

декоративно-ужиткового мистецтва, проаналізувати 

зміст та педагогічні умови процесу формування 

естетичної культури студентів-магістрантів, визначити 

особливості формування естетичної культури студентів 

в процесі виховної роботи засобами декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо сутність 

ключових понять дослідження. Як зазначає педагогічній 

словник, естетичне виховання – складова частина 

виховного процесу, безпосередньо спрямована на 

формування і виховання естетичних почуттів, смаків, 

суджень, художніх здібностей особистості, на розвиток 

ії здатності сприймати і перетворювати дійсність за 

законами краси в усіх сферах життєдіяльності людини. 

Естетичне виховання спрямоване насамперед на 

виховання в людини гуманістичних якостей, інтересів і 

любові до життя в його різноманітних проявах. [1;119] 

Адже, естетичне виховання проникає в усі сфери 

духовного життя, воно забезпечується всіма ланками 

виховання і використовує багатство його засобів. 

Метою естетичного виховання є високий рівень 

естетичної культури особистості, її здатність до 

естетичного освоєння навколишньої дійсності. Кінцева 

мета естетичного виховання – формування готовності 

особистості до естетичної діяльності як важливого 

компонента естетичної культури. У науково-педагогічній 

літературі визначають різновиди такої діяльності: 

У статті розглядаються особливості формування естетичної культури студентів-магістрантів, 

визначається зміст та педагогічні умови формування естетичної культури. Автором проаналізовано 

специфіку позааудиторної виховної роботи у вищому закладі освіти засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Ключові слова: естетичне виховання, естетична культура, студенти-магістри, позааудиторна виховна 

робота, гурткова робота. 
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організація естетичного середовища, в якому знаходиться 

людина; конкретна творча діяльність у галузі мистецтва; 

пропаганда мистецтва та естетичних ідеалів; естетична 

виразність у навчальній виробничій та побутовій 

діяльності; виявлення естетичної культури у взаєминах 

із людьми. [2]. 

Отже, поняття естетичної культури вбирає в себе 

результати виховання і розвитку особистості. В такому 

сенсі сутність процесу формування естетичної культури 

студента можна охарактеризувати як навчально-освітню 

діяльність, яка спрямована на забезпечення особистості 

системою естетичних знань та вироблення на їх основі 

естетичного смаку й естетичного сприйняття світу, 

забезпечення у такий спосіб готовності й уміння людини 

жити, працювати, поводитися за законами краси. Період 

навчання у вищому закладі освіти є найсприятливішими 

для формування естетичної культури майбутнього 

фахівця. У філософській та психолого-педагогічній 

науці розкрито тісний взаємозв'язок між наявним рівнем 

індивідуальної естетичної культури й творчим підходом 

до будь якого виду діяльності [2;4;11].  

Процес формування естетичної культури студентів у 

вищій школі важливо моделювати і реалізовувати таким 

чином, щоб до його вирішення були залучені основні 

складові навчально-виховного процесу, охоплюючи при 

цьому навчальну, наукову, позааудиторну, клубну та 

інші види діяльності. Зміст естетичного виховання 

конкретизується в програмах кожної навчальної 

дисципліни. Разом з тим, логічним продовженням 

навчального процесу у вищому закладі освіти виступає 

позааудиторна виховна робота. Саме вона має широкі 

можливості для вияву самостійності та ініціативи, 

розвитку художньої та естетичної творчості. Виховна 

поза аудиторна робота, особливістю якої є добровільна 

участь, проходить паралельно з навчанням, допомагає 

студентам успішно навчатися, розвиває ініціативу, 

сприяє розумовому, фізичному, естетичному вихованню, 

задовольняє їхні культурні запити та спрямовує їх 

активність на творчу корисну діяльність.  

У Педагогічному словнику позааудиторна робота 

трактується як спеціально організовані й цілеспрямовані 

позааудиторні заняття та система пізнавальних і 

виховних заходів, метою яких є поглиблення та 

розширення знань, отриманих в умовах навчального 

процесу, формування творчих здібностей, наукових 

інтересів, різноманітних умінь і навичок [8;167]. Як 

зазначає В. Коваль, позааудиторна робота – система 

взаємопов’язаної діяльності суб’єктів освітнього 

процесу, що є невід’ємною складовою частиною 

професійної підготовки і здійснюється поза розкладом 

навчальних занять, щоб створити умови для 

особистісного розвитку студентів і їх самореалізації [6].  

На основі доробок вітчизняних науковців, можна 

визначити комплекс педагогічних умов, які сприятимуть 

формуванню естетичної культури особистості: 

актуалізація естетичної культури майбутніх викладачів, 

адже особистість в навчально-виховному процесі 

виступає його суб’єктом; організація естетичної освіти 

студентів-майбутніх викладачів; залучення студентів до 

«естетизації» навколишнього середовища; оволодіння 

досвідом самоорганізації естетичної культури. [9;287]. 

Однією із найважливіших умов підвищення 

ефективності розвитку естетичної культури майбутніх 

викладачів є оновлення змісту естетичного виховання та 

впровадження у позааудиторну роботу вищого закладу 

освіти певних методів естетичної освіти та виховання. 

Залучення української системи вищої освіти до 

Болонського процесу вивело на перший план серед 

методів та форм навчальної діяльності самостійну 

роботу студентів, створення умов для їх саморозвитку та 

самоосвіти, широке використання інтерактивних методів 

навчання, які мають великий потенціал у формуванні 

естетичної культури студентів. Традиційними методами 

естетичного впливу є переконання (словесні), 

демонстрації та спостереження (наочні), залучення 

особистості до активної творчої діяльності (практичні).  

Особливої актуальності в системі вищої освіти 

набувають питання використання різних форм 

позааудиторної виховної роботи, які класифікують на 

масові (в масштабах району, міста, інституту), групові (в 

масштабах факультету, студентської групи) та 

індивідуальні. Такі форми естетичного виховання у поза 

аудиторній виховній роботі органічно пов’язані зі 

змістом навчально-виховного процесу, однак зберігають 

свою самостійність. Зауважимо, образотворче та 

музичне мистецтво не є єдиним джерелом естетичного 

виховання. Дійсно, твори мистецтва як реалізація ідеалу 

прекрасного у людській діяльності мають величезний 

естетико-виховний потенціал, проте, поряд із ними, 

джерелами естетичного виховання виступає природа, ії 

краса, естетика побуту, у тому числі естетика 

приміщень, де навчаються і проживають студенти, 

зовнішній вигляд, особистісні взаємини тощо.   

Процес формування естетичної культури особистості 

студентів у вищих закладах освіти знаходить певний 

прояв на соціальному та культуро-творчому рівнях. Так, 

в Одеському національному університеті імені 

І.І. Мечникова багато років працює Центр культури та 

дозвілля студентів і співробітників, який створює 

відповідні культурно-освітні умови, які пов’язані з 

організаційним забезпеченням вказаного процесу 

шляхом використання культурних та просвітницьких 

можливостей як вищого закладу освіти, так і міських 

установ культури та мистецтва. У центрі культури та 

дозвілля діє Академічна хорова капела, ансамбль 

народного танцю «Автограф», вокальна група «Елікс», 

танцювальний колектив « Iridans», музичний колектив 

«Folk land», організовуються концерти, театралізовані 

вистави, походи в театри, філармонію, конференції, 

зустрічі з художниками, письменниками, акторами, 

музикантами тощо. Кожна із запропонованих форм має 

специфічні особливості в здійсненні завдань естетичного 

виховання студентської молоді, має широкі можливості 

для вияву самостійності та ініціативи. 

Декоративно-ужиткове мистецтво – один із видів 

художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та 

практичні якості. Термін «декоративне» у перекладі 

означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі 

мають практичний вжиток, а не лише є предметом 

естетичної насолоди. Вирішальну роль у створенні 

художнього образу предметів декоративно-ужиткового 

мистецтва відіграють форма виробу, орнаменту або 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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сюжетні мотиви. Декоративно-ужиткове мистецтво 

властиве всім народам світу, і в кожну історичну епоху 

відповідало загальному стильовому спрямуванню інших 

видів мистецтв. 

Сутнісними характеристиками декоративно-

ужиткового мистецтва є його естетична та прикладна 

спрямованість, сюжетна своєрідність, специфічне 

кольорове рішення і технологічна відтворюваність.  

Особливої актуальності в системі вищої школи 

набувають питання педагогічного забезпечення процесу 

формування естетичної культури особистості студентів, 

який має носити системний характер, відкривати простір 

для впровадження сучасних технологій навчання, 

спонукати до творчої діяльності. З метою дослідження 

особливостей формування естетичної культури 

студентів, підготовки студентської молоді до 

естетичного виховання засобами декоративно-

ужиткового мистецтва студентами-магістрантами ОНУ 

імені І.І. Мечникова (напрям підготовки: 011 – освітні, 

педагогічні науки), в рамках здійснення наукового 

дослідження було розроблено цикл тематичних занять 

студентського гуртка з виготовлення штучних квітів з 

натуральних тканин за японською технікою SOMEBANA.  

Необхідно зазначити, що гурткова робота – це 

традиційна форма виховного процесу, яка дозволяє 

розкрити інтелектуальний та духовний потенціал 

молоді. Це форма роботи, яка задовольняє психологічну 

потребу в спілкуванні, має бути бути зорієнтована на 

розвиток творчих здібностей студентської молоді.   

У сучасній педагогіці розроблені різні шляхи та 

засоби реалізації естетичного компоненту виховання у 

позааудиторній виховній роботі. У широкому розумінні 

естетичний вплив має діяльність викладача (керівника 

гуртка), його методика роботи, спілкування тощо. Проте 

особливе місце у виховній роботі займає безпосередній 

вплив мистецтва, яке втілює в собі естетичну категорію 

прекрасного. Розробляючи заняття та готуючись до їх 

проведення, було поставлено такі питання: Як слід 

викладати матеріал заняття? Адже, якою має бути 

логічна структура заняття для того, щоб забезпечити 

ефективність засвоєння матеріалу. Яким має бути зміст 

заняття, для того, щоб, пізнаючи різні аспекти японської 

техніки SOMEBANA, студенти пройнялися ії складністю 

і красою? 

Реалізація циклу занять умовно передбачала такі 

етапи: позитивна мотивація активізація потреб, 

установок студентів-магістрантів на активну участь у 

позааудиторній виховній роботі; поглиблення здобутих 

в ході виховної роботи знань про сутність декоративно-

ужиткового мистецтва, його різноманітність; формування 

чіткого уявлення про естетичну культуру, усвідомлене 

бачення ролі та можливостей поза аудиторної 

(гурткової) роботи для виховання естетичної культури. 

В програмі занять актуалізовано положення про те, 

що позааудиторна виховна робота зі студентами має 

бути плановою, системною, базуватися на суб’єкт-

суб’єктній взаємодії, носити гуманістичний характер 

взаємин між учасниками освітнього процесу. Гурткові 

заняття з виготовлення штучних квітів з натуральних 

тканин за японською технікою SOMEBANA мають 

теоретичний та практичний аспекти.  

Теоретичний блок занять насичений знаннями, що 

сприяють удосконаленню художньої майстерності з 

різних видів декоративно-ужиткового мистецтва. Він 

передбачає вивчення декоративно-ужиткового мистецтва 

в цілому, його складових, послідовного розвитку на 

окремих історичних етапах, ознайомлення з японськими 

національними традиціями, видатними пам’ятками 

японського мистецтва й провідними майстрами.  

Особливого значення набуває термін «японська 

традиція». Поняття "традиція" по відношенню до 

декоративно-ужиткового мистецтва проявляється 

багатогранно. Носіями традицій є соціокультурні надбання, 

твори мистецтва, які створюють опосередковане 

середовище, в межах якого відбуваються процеси 

перетворень образів минулого в сучасний світ, розписи, 

вирішення інтер'єрів, поезія, мистецтво, архітектура 

тощо. В якості образів можуть бути образи в японській 

свідомості, пов'язані зі сценами життя, сюжетні теми 

станів природи, тема квітів і квітучих дерев, місяця і 

сонця, дощу і грози тощо. Тому твори декоративно-

ужиткового мистецтва Японії виконують водночас 

декілька функцій: виступають в якості форми-носія 

знаку соціокультурної спадщини, є взірцями 

естетичного надбання народу, джерелом натхнення для 

сучасних майстрів, слугують візуальним прикладом 

умовного поєднання в своїх формах художньо-образних 

інтерпретацій, зафіксованих в певному матеріалі.  

Характерними рисами творів декоративно-ужиткового 

мистецтва, виступають невисокий рівень умовності 

зображень, відносна міра їх реалістичності; присутність 

просторовості в творах як однієї з провідних тем; а 

головне – наявність образів з реалій повсякденного життя 

японців. 

Окрім естетичного потенціалу декоративно-

ужиткового мистецтва широкі можливості для 

формування естетичної культури має культурологічний та 

країнознавчий компоненти виховання. Адже, вивчення 

безпосередньо японської технології виготовлення 

штучних квітів передбачає вивчення культурної 

спадщини Японії. 

Положення про єдність людини з навколишнім 

середовищем, в японській культурі має глибокі історичні 

коріння, які пов'язані насамперед з географічним 

положенням Японії, кліматичними умовами, в яких вона 

знаходиться. Саме вони позначились на формуванні 

японської національної культури.  

Так, у японців існує національна традиція милування 

квітами – ханамі, яка виникла у глибоку давнину при 

імператорському дворі. Придворні проводили години 

під квітучими деревами, насолоджувалися спілкуванням, 

легкими напоями, та складанням віршів. У короткий 

період цвітіння сакури, яке триває від 7 до 10 днів, в 

Японії бачили глибокий сенс. Обпадаючі пелюстки 

квітів ототожнювали з красою і швидкоплинністю 

життя, з хоробрістю і чистотою помислів. У японців є 

ханамі інших квітів: конвалій, соняшників, хризантем, 

тюльпанів та ін. 

Традиції формоутворення творів декоративно-

ужиткового мистецтва Японії формувалися на основі 

прагнення знаходитись в гармонійній єдності з 

природою. В цьому частково відбилась стародавня 
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традиція складання художніх композицій із квітів 

(ікебана), що буквально означає «живі квіти», з’явилась 

ще в XIII ст. Це сформувало основні традиційні теми як 

творів декоративно-ужиткового мистецтва, так і 

напрямків і тем сучасної флористики. Мистецтво 

«Ікебана» має певний вплив на духовне життя 

японського народу, збагачуючи та облагороджуючи 

естетичний смак людини, ії культуру, виховуючи в неї 

любов до істинної краси мистецтва. 

Практичний блок занять спрямований безпосередньо 

на технологію виготовлення штучних квітів з 

натуральних тканин SOMEBANA, має свої глибокі 
історичні традиції, з якими студенти знайомляться протягом 

занять. Важливим дидактичним завданням практичних 

занять є формування візуального мислення, змістом 

якого є оперування і маніпулювання зоровим наочним 

досвідом, а результатом – створення нових образів.  

Наявність матеріалів та обладнання є необхідною 

умовою практичного блоку занять. До матеріалів 

відноситься: тканина (бавовна, шовк), фарби, дріт, клей, 

нитки, вата, крохмаль, папір. Інструментами для 

виготовлення штучних квітів є ножиці, бульки ручні або 

електричні, пінцет, олівець, шило, підкладні подушечки. 

Проектування та виготовлення штучних квітів 

починається з розробки ескізного малюнку, а також 

передбачає технологічну послідовність виробу: 

виготовлення шаблонів для виготовлення штучних 

квітів; підготовка тканини та матеріалів; розкрій 

деталей; з’єднання квітки (композиції); остаточна 

обробка виробу. Матеріали, які накопичуються на 

практичних заняттях, студенти можуть використовувати 

при розробці своїх проектів – створення букетів, 

квіткових композицій, вінків. 

Логічна структура кожного заняття вимагає чіткого 

формулювання мети та завдань, проектування на цій 

основі послідовності викладу навчального матеріалу, 

виділення логічно завершених інформаційних блоків, 

визначення для кожного блоку інформації дидактичних 

принципів, прийомів, кількості та якості знань, умінь, 

навичок, а також психологічних механізмів діяльності, 

що їх забезпечують.   

Отже, аналіз наведеного матеріалу приводить до 

висновку, що формування естетичної культури студентів 

вищих закладів освіти виступає одним з пріоритетних 

завдань вищої школи. Використання у позааудиторній 

гуртковій роботі елементів декоративно-ужиткового 

мистецтва має широкі можливості щодо естетичного 

виховання студентів. Ефективність естетичного виховання 

засобами декоративно-ужиткового мистецтва можна 

суттєво підвищити за умов варіативності форм та методів 

особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання 

естетичного смаку засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва, використання оригінальної технології 

виготовлення штучних квітів, застосування естетично 
спрямованого теоретичного матеріалу, широкі можливості 
позааудиторної виховної роботи – все сприяє формуванню 

естетичної культури студентів-майбутніх викладачів, формує 
повноцінну, гармонійно розвинену особистість.  
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FORMATION OF AESTHETIC CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

IN THE PROCESS OF NON-AUDITING WORK BY MEANS OF DECORATIVE ARTS AND CRAFTS 

The article deals with the features of formation of the aesthetic culture of students-masters, the content and pedagogical 

conditions of the aesthetic culture formation are determine.  

The author analyzes the specifics of non-audiatory educational work in the higher educational institution by means of 

decorative arts and crafts. A cycle of hobby groups on the production of artificial flowers by Japanese technology SOMEBANA 

has been developed. It is proved that the formation of the aesthetic culture of students-masters by means of decorative arts and 

crafts provides valuable attitude to the surrounding world and provides the development of the ability to perceive the beauty in 

all its diversity and to create a beautiful in the surrounding reality.  

Key words: aesthetic education, aesthetic culture, students-masters, non-audiatory educational work, hobby groups work.  
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Постановка проблеми. Гіпотеза полягає в тому, що 

якщо розробити, удосконалити, накопичити методичні 

матеріали щодо використання ІТ та впровадити їх в 

навчальний процес, то це повинно сприяти:  

 підвищенню якості знань учнів;  

 раціональної організації навчального процесу;  

 вдосконалення методик викладання з використан-

ням ІТ; 

 вдосконалення контролю знань;  

 формуванню навичок дослідницької діяльності. 
Мета роботи – розробка програми з використанням 

комп’ютерного інструментарію та інформаційних 

технологій у викладанні економічних дисциплін. 
Виклад основного матеріалу. Володіння інформацією, 

способами її отримання, обробки та використання стає 

необхідною умовою функціонування людини в 

сучасному суспільстві. Однією з найважливіших завдань 

системи професійної освіти стає підготовка фахівців, 

здатних до активної, самостійної обробки інформації з 

використанням новітніх інформаційних технологічних 

засобів [2, с.547]. 

Впровадження інформаційних технологій в освітній 

процес є одним із способів економії часу, сил і засобів, 

викладач має унікальну можливість інтенсифікувати 
процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним. 

Впровадження останніх досягнень в галузі 

мультимедійних технологій в освіту дозволяють багато в 

чому полегшити працю викладача, підвищити у учнів 

мотивацію до навчання, ефективність і якість освіти, що 

дає можливість людині легше адаптуватися до 

навколишнього середовища і тим, що відбуваються в ній 

змін [3, с.347]. 

Основним засобом ІТ є персональний комп’ютер, 

можливості якого визначаються встановленим на ньому 

програмним забезпеченням. 

У сучасній системі освіти широкого поширення 

набули універсальні офісні прикладні програми та 

засоби ІТ: текстові процесори, електронні таблиці, 

програми підготовки презентацій, системи управління 

базами даних, органайзери, графічні пакети і т.д. 

З появою комп’ютерних мереж та інших, аналогічних 

їм засобів ІТ освіта набула нової якості, пов’язане в 

першу чергу з можливістю оперативно отримувати 

інформацію з будь-якої точки земної кулі. Через 

глобальну комп’ютерну мережу Інтернет можливий 

миттєвий доступ до світових інформаційних ресурсів 

(електронних бібліотек, баз даних, сховищ файлів, і т.д.). 

У мережі доступні і інші поширені засоби ІТ, до 

числа яких відносяться електронна пошта, списки 

розсилки, групи новин, чат. Розроблено спеціальні 

програми для спілкування в реальному режимі часу, що 

дозволяють після встановлення зв’язку передавати текст, 

що вводиться з клавіатури, а також звук, зображення і 

будь-які файли. Ці програми дозволяють організувати 

спільну роботу віддалених користувачів з програмою, 

запущеної на локальному комп’ютері [3, с.126]. 

Вельми активно стало розвиватися відносно новий засіб 

ІТ – «Інтернет-телефонія». За допомогою спеціального 

обладнання і програмного забезпечення через Інтернет 

можна проводити аудіо і відео конференції. 

За допомогою мережевих засобів ІТ стає можливим 

широкий доступ до навчально-методичної та наукової 

інформації, організація оперативної консультаційної 
допомоги, моделювання науково-дослідницької діяльності, 

проведення віртуальних навчальних занять (уроків) в 

реальному режимі часу. 

Потужною технологією, що дозволяє зберігати і 

передавати основний обсяг досліджуваного матеріалу, є 

освітні електронні видання, як поширювані в 

комп’ютерних мережах, так і записані на CD-ROM. На 

відміну від традиційної книги, освітні електронні 

Освітній процес, як ніякий інший, для свого ефективного проходження вимагає реалізації принципів 

науковості, доступності, систематичності, визначеної структуризації подання навчальної інформації, а 

професійно значуща інформація, призначена для засвоєння сучасним учнем професійного коледжу, неухильно 

розширюється змістовно і структурно, ускладнюється, що безсумнівно створює певні труднощі для її 

подання, вилучення, засвоєння і використання. Все це тягне за собою необхідність професійної підготовки 

висококваліфікованого Іфахівця в контексті використання засобів ІТ. 

Ключові слова. інформаційні технології, професіна освіта, компетентність, професіна компетентність, 

Інтернет. 
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видання дозволяють подавати матеріал в динамічній 

графічній формі [1]. 

Разом з тим нові інформаційні технології в освіті 

надають в ряді аспектів очевидні негативні впливи 

психолого-педагогічного характеру і негативний вплив 

на фізіологічний стан і здоров’я учня: різний, але 

нерівноправний доступ; невиправдано високі очікування; 

втрата особистого спілкування; рух до міжнародної 

стандартизації. 

У своїй практичній роботі я використовую програми 

PowerPoint, Excel, Word з пакету Microsoft Office. Даний 

вибір пояснюється, перш за все, поширеністю даного 

пакета і його уніфікованість. Програма PowerPoint дає 

можливість використовувати ресурси в таких формах 

уявлення як тексти, слайди, відео – і аудіофрагменти, 

діаграми, таблиці, звукові сигнали. 

Оскільки ця програма дозволяє знімати і додавати 

слайди, змінювати їх зміст, застосовувати додаткові види 

графіки, вводити нові прийоми навчальної діяльності, 

можливо її застосування в будь-якому типі уроку [5]. 

При вивченні нового матеріалу використовуються 

презентації для уроку, також учням надається можливість 

самостійної роботи з інформацією, з використанням 

електронних уроків, під час проведення практичних робіт 

– проводиться навчальне тестування [7, с.6]. 

Для складання презентації створюється слайд-шоу. 

При поданні матеріалу в графіках, картинках, таблицях, 

тезах, віртуальних моделях охоплюється механізм не 

тільки звуковий, але і зорової та асоціативної пам’яті. 

Крім уроку, використовується комп’ютер при закріпленні 

знань. Учень отримує можливість працювати в зручному 

йому темпі і звертати особливу увагу на ті питання теми, 

які викликають труднощі саме у нього. 

Наприклад, при вивченні теми: «Виробництво та 

продукт (результат) економічної діяльності. Виробничі 

технології. Особливості сучасних технологій. Економічна 

ефективність: зміст та оцінка Доходи економічних 

суб’єктів Розподіл, обмін та споживання як 

взаємопов’язані процеси. Економічний кругообіг.» на 

підставі факторів виробництва учні розраховують 

продуктивність праці на виробництві за роками в 

програмі Microsoft Excel, на підставі отриманих даних 

будують діаграми, потім складають алгоритм шляхів 

зниження або збільшення продуктивності праці. Такий 

урок, дуже ефективний, так як учні отримують знання в 

процесі самостійної творчої роботи, знання необхідні їм 

для отримання конкретного, видимого на екрані 

комп’ютера результату [8]. 

При викладі деяких тем органічно вписується 

демонстрація відеороликів по темі уроку. Візуальне 

сприйняття сприяє кращому засвоєнню матеріалу і 

більш тривалого його зберігання в пам’яті учня. Так, при 

вивченні теми «Сутність грошей. Зміст функцій засобу 

обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження 

Види грошей. Сучасні електронні гроші Грошова маса та 

її показники. Купівельна спроможність грошей. 

Стійкість національних грошей та курс національної 

валюти» використовуються фрагменти документальних 

відеофільмів та мультфільмів для розбору змісту та 

значення даної ситуацій. 

Застосування мережі ІНТЕРНЕТ на заняттях має таку 

перевагу як можливість знаходити швидко, легко і на 

кожен запит багато відомостей по самих різних темах. 

На заняттях статистики учнів використовують 

інформаційні матеріали сайтів для вирішення 

економічних завдань [5]. 
 

 

 

На заняттях контролю знань і умінь доцільна робота 

з тестовими системами. При проведенні поточного і 

проміжного контролю засвоєння матеріалу використовую 

систему перевірки знань. Комп’ютерні тести позитивно 

сприймаються учнями. Перевагою комп’ютерного 

тестування є автоматична перевірка результатів і 

виключення впливу людського фактора [7]. 

Висновок. Таким чином, інформаційні технології в 

освітньому процесі дозволяють істотно розширити 

творчий потенціал як викладача, так і учня, підвищують 

інтерес до майбутньої спеціальності, сприяють 

формуванню його інформаційної компетентності. За час 
навчання учні набувають загальні і професійні компетенції, 

що забезпечують їм після закінчення професійного 

коледжу швидку адаптацію в професійній діяльності. 
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FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE OPERATORS FROM TREATMENT 

OF INFORMATION AND SOFTWARE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FACILITIES DURING 

TEACHING OF ECONOMIC DISCIPLINES ON BASE OF PROFESSIONAL COLLEGE 

Educational process, as no other, for the effective passing requires realization of principles of scientific character, 

availability, systematic character, certain strukturizacii of presentation of educational information, and professionally 

meaningful information, intended for mastering of professional college a modern student, steadily broadens richly in content 

and structurally, becomes complicated, that undoubtedly creates certain difficulties for its presentation, exception, mastering 

and use. All of it results in the necessity of professional preparation of highly skilled Ifakhivcya for the context of the use of 

facilities of IT.  
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Постановка проблеми. Модернізація освітньої 

діяльності, дослідження педагогічної спадщини 

зумовлена вивченням діяльності педагогів, вчених, 

філософів для кращого розуміння сутності їх наукових 

праць через життєві постулати та принципи. Їхні 

напрацювання, гіпотези, висновки дають змогу 

докладніше проаналізувати історико-педагогічні проблеми 

певного періоду і використати досягнення педагогів-

науковців у сучасному освітньому процесі.  

Мета роботи − розкрити значення біографічного 

методу для визначення наукових домінантів на прикладі 

вивчення освітньої діяльності та педагогічних поглядів 

вчених-педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження біографії 

окремої особистості зауважували ще з давніх давен. У 

давньоримській літературі, коли були написані 

«Порівняльні життєписи» Плутарха, вже спостерігалися 

вивчення і порівняння сорока шести біографічних 

відомостей знаменитих людей Греції та Риму. Така 

необхідність виникла у зв'язку з тим, що з'являється 

жвавий інтерес до особистості як до полководця, героя 

так і до державного мужа, вченого. Дана позиція ставала 

предметом пильної уваги істориків та письменників [2]. 

Вивченню життя та творчості монументальних фігур 

минулого сприяє дослідження не тільки відомих 

особистостей, але також людей у галузі педагогіки, 

історії та філософії. Завдання біографа суттєво різняться 

від завдань істориків. Французький поет і критик 

Шарль-Огюстен Сент-Бев ще у ХІХ столітті опублікував 

тритомник «Літературно-критичних поетів», де основна 

увага приділена ретельному вивченню саме походженню, 

звичкам, моральним якостям, душевному стану, навіть, 

домашній обстановці тієї чи іншої особистості; 

дрібницям повсякденного життя та побуту, словом, 

всьому тому, що може стати ключем до прочитання та 

розуміння його творчості. 

Джерелом такого способу вивчення та зібрання 

відомостей про певну особу є його листи, автобіографія, 

мемуари, спогади сучасників, варіанти літературних 

текстів. Здебільшого, у минулому, основним жанром 

біографічного методу був літературний портрет. Теорію 

Сент-Бева пізніше доповнив І.Тен такими поняттями 

як  «раса», «географічне середовище», «момент». 

Методологічні настанови, які ввів Сент-Бев, використав 

датський літературознавець Георг-Моріс-Кохен-Брандес 

(«Найголовніші течії в європейській літературі ХІХ ст.: 

у 6-ти томах), який взяв до уваги ще й ідеологічні 

чинники та національно-культурний контекст творчості 

конкретного письменника або науковця [1]. 

Перспективи дослідження та ознайомлення з 

педагогічною спадщиною відомих і маловідомих педагогів 

зумовлено активністю та творчим використанням її у 

вивченні особистостей педагогічних персоналій.  

Одним із відомих педагогів, методистів, діячів у галузі 

народницької освіти є М.О. Корф. Сучасна історико-

педагогічна наука щедро приділяє увагу постаті барона 

Миколи Олександровича Корфа, який був надзвичайним 

прихильником освітніх реформ. Вчений-педагог є автором 
навчальних посібників та посібників для вчителів. 

Дослідники педагогічної історії прикладають багато 

зусиль на виявлення спільного між біографією Миколи 

Олександровича та його освітянською діяльністю [3]. 

Сучасник барона, Д. Семенов, досліджував і публікував 

праці Корфа М.О., якими науковці користуються і 

сьогодні. Серед дослідників, праці яких присвячені 

біографічним відомостям та історичній діяльності 

М.О.Корфа, слід назвати Кушніренка І.К., Жилінського В.І. 

та інших. Його діяльність припадає на часи скасування 

кріпацтва і саме тому питання про народну освіту стало 

першочерговим. Особливу увагу державний діяч та 

педагог приділяв організації та відкриття народних шкіл. 

Цей матеріал представлений у систематичному збірнику 

постанов Олександрівського повітового земського 

зібрання 1866−1899 рр. В ті часи освіта для народу 

повністю відсутня, і для того, щоб зреалізувати свої 

плани, баронові прийшлося бути першопрохідцем в 

організації навчальних закладів для простого люду. 

Кипуча енергія та титанічні зусилля педагога допомогли 

йому організувати допомогу зі сторони місцевих 

поміщиків. З часом він організував учительський з'їзд, 

який допоміг ще краще налагодити справу народної 

освіти. Видатний новатор у сфері освіти, Корф М.О., 

увійшов в історію педагогічної думки як борець за освіту, 

тим самим виникає необхідність уконституювати 

теоретичні і експериментальні методи педагогічної науки 

для дослідження набутків педагогічної спадщини.  

У статті розглянуто шлях розвитку біографії як методу висвітлення різнопланового опису 

життєдіяльності відомих і маловідомих особистостей в розвитку педагогічного процесу. Проаналізовано 

основні напрями роботи вчених-педагогів. Наголошено на необхідності впровадження всебічного розвитку 

особи, опираючись на різносторонню розумову та фізичну працю. Спроектовано увагу на історичну 

послідовність та значення вчень педагогічної науки на визначних постатях в галузі виховання та навчання 

молоді. Висвітлено значення педагогічної спадщини для сучасності. 

Ключові слова: теоретичні і експериментальні методи, педагогічні науки, спадщина, біографія, 

вивчення, принцип народності. 
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Найвизначнішим закарпатським професійним 

педагогом-ученим, письменником, поетом, греко-

католицьким священником, культурним діячем та 

представником культурно-освітнього руху є Олександр 

Васильович Духнович. Педагогічна діяльність Духновича 

теж була повністю спрямована на необхідність 

дотримування у вихованні принципу народності. Вчений 

постійно ратував та закликав до викладання навчальних 

предметів рідною мовою; створення системи виховання 

з урахуванням історичних та національних традицій 

народу. Конкретизував матеріал, який дав можливість 

поєднати навчально-виховний процес − це народна пісня, 

яка пробуджує любов до рідного краю. Особлива увага 

Духновича була спрямована на вміння поєднувати 

навчання з життям, тобто, знання приводити в «дію». 

Необхідно давати учням натяки на відповідь, а не 

готовий результат, «вправляти» учнів у кмітливості та 

мисленні. О. Духнович на професійній основі розвивав 

принципи народності, демократизму та гуманізму в 

освітній галузі, виокремлювався як палкий прихильник 

масової освіти населення на західноукраїнських 

землях [4].  

Значний вклад у демократичне реформування освіти, 

школи і педагогічної думки внесли українські 

революційні демократи кінця XIX – початку XX ст., 

передусім І.Я. Франко, М.М. Коцюбинський, Леся 

Українка, П.А. Грабовський. Так, І.Я. Франко у своїх 

творах вирішував питання про взаємозалежність між 

економікою, політикою і освітою, про роль виховання і 

практичної діяльності у формуванні особистості, 

вимагав поєднання науки з працею, пропагував 

демократичні принципи освіти та виховання. 

М.М.Коцюбинський, Леся Українка, П.А.Грабовський 

ратували про всебічний розвиток особи, різносторонню 

розумову і фізичну праці. У розв'язанні проблем 

народної освіти, школи, педагогічної думки брали 

активну участь такі українські педагоги як 

Б.Д.Гршчснко, Т.Г.Любенець, Я.Ф.Чепіга, Х.Д.Алчевська, 
(І.М.Ковалів, певною мірою О.Ф.Музиченко, С.А.Ананьїн, 

К.Б.Селіханович, В.П.Родников, в основі яких була 

творча праця, яка мала демократичну спрямованість, 

служила цілям боротьби ДЛЯ перетворення освіти в 

інтересах народу. 

Б.Д. Грінченко пропагував гуманістичні педагогічні 

ідеї, рішуче вимагав демократизації школи, здійснення 

навчання рідною мовою, схоластики в навчанні, 

поліпшення становища народних учителів. 

Т.Г. Лубепець учительську працю підпорядковував 

життєвим інтересам народу, впроваджував у практику 

школи передові ідеї вітчизняної педагогіки, зв'язку 

освіти із життям, підготовки учнів то кожної праці для 

народу [5,6]. 

Такі проблеми як основні засади демократичної 

організації освіти, роль школи в розвиткові національної 

культури, педагогічні і психологічні якості вчителя 

народної школи, удосконалення методів початкового 

навчання, поєднання розумової і фізичної праці школярів, 

врахування в педагогічному процесі психологічних і 

фізіологічних особливостей успішно досліджував і 

розв'язував видатний педагог Я.Ф.Чепіга [5]. 

Значний творчий вклад зробила у теорію і методику 

навчання дорослих Х.Д. Алчевська, яка п'ятдесят років 

керувала подільною школою в Харкові. 

Активно боровся за демократизацію освіти 

український педагог С.М. Ковалів, творчість якого була 

пройнята духом протесту проти соціальної нерівності і 

національної дискримінації в галузі освіти. Він 

пропагував за ліквідацію авторитаризму в навчанні, за 

здійснення освіти рідною мовою, наближення школи до 

життя [6]. 

С.А. Ананьїн досліджував питання загального 

напрямку середньої освіти, розвитку в учнів 

інтелектуальної самостійності, свідомого, логічного 

мислення, гуманних почуттів і твердої волі. Важливим в 

дослідженні С.А. Анаиьїна були проблеми інтересу, 

виникнення і ролі зацікавленості в педагогічному 

процесі. Він гостро критикував індивідуалістичні і 

утилітарні концепції Ф. Фсрстера, Г. Кершенштайнера 

та інших західноєвропейських педагогів [9]. 

Значну роль зіграв у розвитку педагогічної думки і 

освіти О.Ф.Музиченко, який обґрунтовував необхідність 

єдиної системи народної освіти, яка б давала можливість 

вільного, безперешкодного переходу учнів з початкової 

школи до середньої і далі − до вищої, забезпечення 

наукового змісту навчання, створення умов для вияв 

творчої активності учнів, теоретичного рівня підготовки 

вчителів. 

Однак, О.Ф. Музиченко некритично сприймав і 

неправильно оцінював деякі положення гербартіанської 

педагогіки, а також індивідуалістичної «педагогіки 

особистості» Г.Шарельмана [7]. 

В наступні роки збагатили розвиток педагогічної 

думки та освіти такі видатні педагоги, діячі як 

С.В. Васильченко, Т.Г. Лубенець, Н.А. Скрипник, 

В.ГЇ. Затонський, Я.ГЇ. Ряппо, А.С. Макаренко. Останній 

став видатним педагогом-новатором, його спадщина 

мала революційний вплив на вирішення проблем 

виховання, а також Я.Ф. Чепіга, І.А. Соколянський, 

Й.Й. Косоногов. Яків Фсофанович Чепіга 40 років 

трудився на ниві народної освіти, досліджував таку 

важливу проблему як психофізіологічна природа 

навчального процесу. Він автор читанок, методичних 

порад, розповідей про виховання дитини, необхідність 

знань із психології учня. Він автор монографій 

«Нравственное внушение в деле воспитания», «Страх і 

покарання». Наполягав на необхідність фундаментальної 

наукової підготовки вчителя [7]. 

Вчені педагоги України досліджували і проблеми 

приватного характеру. Так, видатний фізик і метеоролог 

Йосип Йосипович Косоногов написав і видав 

концентричний підручник фізики, виступав за введення 

практичних і лабораторних занять, відстоював 

еврестичний метод вивчення фізики, в основі якого, як 

він вважав, мас бути досвід, зв'язок теоретичного 

матеріалу з його практичним застосуванням. 

Висновок. Отже, біографічний метод, як зображення 

життєвого шляху людини, характеризується складним 

процесом. У розвитку педагогічної думки і освіти 

важливу роль зіграли видатні особистості, які своєю 

наполегливістю, демократизмом та неоціненною працею 

доводили значення народного виховання, виховання за 

певною системою, виховання як освітою так і фізичним 
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навантаженням. Становлення індивіда, його прилучення 

до суспільних норм, формування готовності до 

виконання різних рольових функцій, вироблення 

індивідуальних цінностей, світогляду, характеру і 

здібностей людини, − все це є багаторічним надбанням 

науковців та педагогів. 

Для того щоб охопити це різноманіття, отримати 

достовірну інформацію і потрібна система конкретних 

методів. 
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BIOGRAPHIC METHOD: AS METHOD OF ILLUMINATION OF PEDAGOGICAL INHERITANCE 

In the article the way of development of biography is considered as to the method of illumination of different description of 

vital functions of the known and not popular personalities in development of pedagogical process. Basic work of scientists-

teachers assignments is analysed. It is marked the necessity of introduction of all-round development of person, leaning 

against scalene mental and physical work. Attention is projected on a historical sequence and value of manoeuvres of 

pedagogical science on prominent figures in industry of education and studies youth. The value of pedagogical inheritance is 

reflected for modern world. 
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Постановка проблеми. Останнім часом науково-

педагогічна думка звертає увагу на різні проблеми 

вокально-виконавської діяльності та підготовки фахівців 

естрадного жанру. Це обумовлено тим, що, з одного 

боку, традиції музичного виконавства в Україні досить 

стійкі і мають у своєму історичному розвитку певний 

багаж методичних та педагогічних ресурсів. Але з іншого 

боку, ці практичні знахідки, що мали місце в педагогічній 

діяльності тих чи інших відомих вокалістів, ще не стали 

особливим предметом наукового дослідження та 

експериментальної перевірки задля чіткої продуктивної 

методики і концептуальної педагогічної практики. 

Мета статті – дослідити та проаналізувати процес 

оновлення сучасного виконавства у контексті розуміння 

вербальних інтерпретацій творів естрадного жанру 

мовою оригіналу.  

Виклад основного матеріалу. Музична культура 
кінця ХХ – початку ХІ ст. стала міжнародною. У сучасному 

артистичному форматі зникають національні межі завдяки 

існуванню потужних, багатовекторних за мистецькими 

напрямками міжнародних конкурсів. Виконавці й 

педагоги можуть безпосередньо переймати досвід один в 

одного. Формат міжнародних та національних конкурсів 

вимагає від виконавців демонстрації різножанрових, 

різностильових творів і обов’язково мовою оригіналу. 

Із практичного досвіду відомо, що досягнення 

високого професіоналізму у співі мовою оригіналу – дуже 

глибока і серйозна проблема. Оскільки, виконанню 

досить часто бракує вербальної виразності, семантичної 

змістовності, емоційної насиченості, національної 

неповторності [6]. У процесі виконання вокально-

естрадних творів співаки досить часто втрачають 

вербальну ідентичність через відсутність фахових умінь 

осягнути інше мовно-культурне середовище, а також 

через нестачу сталих практичних навичок фонетичної 

інтерпретації різними мовами. У такий спосіб, молоді 

естрадні виконавці різко обмежують свої репертуарні 

можливості. Варто зазначити, що мовна виразність не 

тільки розширює межі виражальних засобів, але й 

розкриває численні фонетико-семантичні грані музично-

поетичного образу та можливості герменевтичного 

трактування, і, цим самим, демонструє нові шляхи 

удосконалення виконавської культури естрадного жанру.  

Аналізуючи музикознавчі праці, монографії відомих 

співаків та педагогів-вокалістів ми виявили деякий 

розрив між науковими дослідженнями та їх втіленням у 

виконавчо-педагогічний процес [1;17]. А тому, у даній 

статті намагатимемось підтвердити необхідність 

оновлення сучасного виконавства у контексті розуміння 

вербальних інтерпретацій творів естрадного жанру.  

Перед музичною наукою постають як мовно-

синтаксичні проблеми та і питання науково-методичного 

забезпечення навчального процесу відповідно до 

сучасних вербальних вимог і традицій світового 

вокального мистецтва. Чим глибша обізнаність 

особистості у просторі мовної багатогранності  світової 

культури, чим ширше її естетичний досвід , тим легше їй 
враховувати історично зумовлені особливості культурного 

розвитку і відчути неповторну своєрідність генокоду 

того чи іншого мовного середовища. 

На сучасному етапі розвитку вокально-естрадного 

виконавства стає можливим компетентно використати 

досягнення ряду суміжних галузей різних наукових 

дисциплін для розв’язання проблем, які до останнього 

часу вирішувалися інтуїтивно. Для того, щоб охопити 

сутність проблеми вербальної інтерпретації, варто 

залучити науковий аналіз та методичні рекомендації 

лінгвістичних і психологічних дисциплін: фонетики, 

фоносемантики, теорії художнього та поетичного 

перекладу[3], [8]. 

Наукові розвідки в цьому напрямку пов’язані з 

питанням досліджень звучання іноземної мови 

(Антипова О.М., Бризгунова К.А., Корихалова Н.П.) [5], 

а також праць відомих музикознавців у галузі такої 

проблематики (Асаф’єв Б., Назайкінський Є.В.) [2], [7]. 

Природна інтонаційна основа вокальної музики, а 

також її генетичний зв'язок із звучанням мови, зумовили 

застосування інтонаційної теорії Б. Асаф’єва та 

лінгвістичної теорії поезії У.Г. Гумбольдта, Е. Сіверса. 

Вище вказані дослідження об’єднує те, що в основу 

аналізу покладена вербально озвучена мова, а не 

надрукований текст. 

В статті розглядається проблема вербальної інтерпретації вокальних творів естрадного жанру. Ця 

проблема нині стала предметом наукових досліджень в сфері музичної педагогіки. Натомість, існує багато 

невирішених теоретичних та практичних питань, які необхідно розглянути і проаналізувати у форматі 

аналітичного дослідження даної теми. Проблематика охоплює багатогранність усвідомлення 

понять:“інтерпретація”та “вербальна інтерпретація“ в аспекті педагогічної науки.  

Ключові слова: інтерпретація, вербальна інтерпретація, фонетична інтерпретація, вокально-

виконавська діяльність, вокальна мова, естрадний жанр. 
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Дослідження зв’язку мовної та музичної інтонації, їх 

синтезу у співі дозволяють виявити об’єктивні 

передумови формування багатьох засобів музичної 

виразності естрадного вокалу. Відповідно, це допомагає 

усвідомити та втілити у співі специфіку національної 

мови, розкрити її фоносемантичні особливості. 

Комплексний підхід до проблем сучасного естрадно-

вокального виконавства має практичний вихід у галузь 

виконавської практики, педагогіки, пов’язаних із співом 

іноземними мовами і допомагає знайти правильні 

орієнтири у засвоєнні іншої мовної культури та культури 

вокально-естрадного виконавства взагалі [6;74]. 

Виховання еталону вимови у співі ускладнюється 

специфічними вокальними умовами. Додержання усіх 

правил орфоепії сценічної мови досить часто 

розцінюється як неврахування вокально-музичної 

специфіки мови у співі. Оскільки, на вокальне мовлення 

впливає багато й інших факторів: теситура, темп і ритм 

мови, музичний супровід, оркестр, хор, жанр та характер 

виконання – все це надзвичайно ускладнює сам процес 

мовлення у співі і, досить часто, негативно впливає на 

чіткість та вербальну розбірливість мови у співі. Б.Асаф’єв 

і Б.Яворський глибоко досліджували у музикознавстві 

проблеми теорії мовної (вербальної) інтонації. Саме мовні 

інтонації є тим «ключем», який дозволяє виконавцеві 

найбільш повно відтворити твір іншої мовної культури, 

тому що «…мова та якісна музична інтонація – гілки 

одного звукового потоку»[2;67].   

Якщо у вітчизняний літературі можна знайти деякі 

праці з проблем співу українською та російською мовами 

(Знаменська Р.В., Садовніков В.І.), то особливості співу 

іноземними мовами – досліджені вибірково. Варто 

зазначити, що якість виконання сучасних зарубіжних 

естрадних творів, культура їх вокальної подачі часто 

бувають незадовільними, тому що на процес даного 

виконавства впливає рівень оволодіння співаком 

фонетичною базою відповідної іноземної мови, а також 

уміння аналітично виявити у пісні своєрідність 

національної інтонації тощо. Оскільки, естрадно-

вокальний твір, написаний у фонетичній системі 

конкретної мови, повною мірою охоплює систему фонем, 

інтонацій та закони, за якими ця система функціонує. 

Окрім знайомства з культурою, особливостями 

національного темпераменту, поведінки, характеру, 

співак має на практиці оволодіти особливостями 

фонетико-вербальної артикуляції у співі іншими 

мовами, усвідомити певні фонетичні закони, які 

зумовлюють типові помилки українських та російських 

естрадних співаків. 
Сучасному естрадному співакові доводиться виконувати 

твори різними мовами, зазвичай, у межах однієї програми. 

Тому, важливо фонетико-вербальне навчання проводити не 

ізольовано, а у взаємозв’язку з порівнянням специфічних 

особливостей вимови різних мов. Специфічні не тільки 

системи фонем, але й закони, за якими вони функціонують. 

Знання таких положень та фонетично-інтонаційних канонів 

допоможе сучасному естрадному співаку уникнути 

типових помилок у виконавстві, натомість, спів стане 

грамотним, розумним, якісно-виразним. 

Фонетична система кожної мови включає систему 

фонем, синтаксис, функції якого виявляються в інтонації, 

вербальних структурах, які зумовлені загальними 

законами мови. 

Фонетика мови впливає не тільки на створення 

«звукового образу», але й на характер звукоутворення, 

тобто на рівень вокально-технічного потенціалу 

естрадного співака. Дослухаючись до порад відомих 

педагогів-вокалістів, можна констатувати, що російською 

та італійською мовами потрібно співати широким, 

округлим, «сферичним» звуком, а німецьку музику, за 

фонетичними законами німецької мови, слід виконувати 

вузьким, концентрованим звуком, з відчуттям тісного 

дотику до точки резонації фронтальних пазух. Необхідно 

пам’ятати, що кожна мова має свої особливості у 

вербально-фонетичних системах, тому практичне 

оволодіння співом іноземними мовами передбачає: 

1. Засвоєння особливостей вербальних артикуляцій 
окремих фонем та порівняння фонемного складу різних мов; 

2. Усвідомлення організації та впорядкування 

вокальної мови у звуковому потоці; 

3. Аналіз тексту з метою уникнути появи акценту і 
типових помилок, зумовлених фонетикою рідної мови. 

Культура вокальної мови ґрунтується на дикційних, 

вербально-фонетичних установках та нормах 

літературного мовлення, що є певними запрограмо-

ваними нормами у співі визначеною мовою. Так, 

наприклад, як зазначає Мадишива Т.П. «помилкою у 

співі естрадного твору англійською мовою – буде 

надмірне огублення; у співі німецькою мовою – 

надмірна палаталізація (пом’якшення) приголосних, у 

французькій  та англійській мовах – оглушення дзвінких 

приголосних у кінці слів». Такі та інші помилки 

зумовлені впливом фонетичних законів рідних мов, 

зокрема, російської та української. [6, 16]. 

Порівняння фонемного складу англійської, німецької, 

французької мов допоможе сучасному естрадному 

співакові надати особливу увагу вимові окремих звуків, 

які є характерними для звучання кожної мови. 

Наприклад, англ. [w], [θ], [t], [d], [æ] 

нім. [ö], [ä], [ŋ], [h]… та інші. 

Але, вміючи співати окремі звуки, естрадний співак 

не зможе вільно та природно відтворювати звуковедення 

у процесі співу, оскільки він буде мислити окремими 

звуками, а не злитим звучанням вокально-музичної 

фрази. У такому процесі може знівелюватися різниця 

між наголошеними та ненаголошеними складами, між 

найбільш важливими та другорядними за змістом 

словами. Це сприятеме меншовартості та може знизити 

градус грамотності будь-якої вокальної мови . 

В організації вокального мовлення іноземною мовою 

у звуковому потоці передбачається розмежування у 

вимові інформативних слів та другорядних. Особливого 

значення фонетичному наголосу приділяв музикознавець 

Р. Аппельман, який розглядав його як засіб вербальної 

інтерпретації, що допомагає естрадному співаку виявити 

рівень художнього мислення та власного естетичного 

смаку. Наприклад: 
артиклі – а, an, the; die, der, das, die 

прийменники – to, of, in; im, um, zu, in; 

особові займенники – I, me, you, he; ich, du, er, wir; 

присвійні займенники – my, his, your; mein, dein, unser; 

сполучники – an, but, that, thought; und, aber. 
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Варто зазначити, що таких вищевказаних «ненаголо-

шених» слів майже 25 %, в творах мовою оригіналу, а 

тому, усі помилки у вимові наголошених та 

ненаголошених слів дуже помітні у співі. Вони заважають 

слухачеві розуміти смислову фабулу твору, тому що 

швидкість вокальної мови може бути 50 слів за хвилину, а 

у мові – майже 250 слів за хвилину. Натомість, увага 

молодого співака повинна бути спрямована на оволодіння 
техніки виділення інформативних (важливих) та 

«надмірних» (додаткових) слів, фрагментів, що може 

значною мірою, сприяти досягненню яскравої вербальної 
інтерпретації, удосконалювати фонетичну розбірливість 

тексту, а також знайти додаткові резерви вокальності у 

співі. Естрадний співак повинен виділяти інформативно-
смислові фрагменти твору за допомогою активної 

артикуляції та зміни динаміки звуку, його тембрального 
забарвлення, а середні частини слів та фраз необхідно 

більше вокалізувати. У такий спосіб виконання можна 

поєднати у співі дві якості, які так важко поєднати на 
практиці – вокальність, співучість та декламаційно-виразну 

чіткість. Для розкриття вербальної інтерпретації у співі 

потрібно підкреслювати наголошені змістовні точки, 
зокрема, підмет, присудок, прямий додаток, які визначають 

основний зміст. Серед прикметників необхідно виділяти 
лише ті точки, які посилюють настрій, ідею, драматичність 

твору, натомість, другорядні слова (артиклі, прийменники), 

які не несуть важливого змісту не потрібно виділяти. 
Висновки. Отже, на наш погляд, еталоном вербальної 

інтерпретації в естрадному сольному мистецтві можна 

назвати тільки таке виконання, в якому відчутно яскраво 
виявляються самобутні оригінальні риси автора, та співака. 

Таким чином, аналізуючи специфічні особливості сольного 
естрадного мистецтва, підкреслимо, що, хоча інтерпретація 

можлива в різних його видах, це не означає, що будь-який 

виконавський акт містить у собі справжню вербальну 
інтерпретацію. Вона виникає тоді, коли існує і фонетичне, і 

смислове, і ментальне, і оригінально-творче прочитання 
вокально-естрадного твору, яке залишає глибокий слід у 

сучасній вокальній культурі, а, в деяких випадках, стає 

традицією образно-смислового і стильового трактування 
твору. Саме таке врахування постулатів вербальної 

інтерпретації зможе відтворити естетичну цінність будь-

якого вокального твору [8]. 

Оригінальна інтерпретація формує парадигму мовних 

і духовних процесів, що змінилися, залучаючи їх основні 

характеристики в орбіту музичних проявів вокально 

естрадних творів мовою оригіналу. Естетична цінність 

вербальної інтерпретації тісно пов’язана із станом 

розвитку сучасної мовної культури, із врахуванням 

мовно-синтаксичних особливостей різних мов, вона несе 
на собі відбиття соціальних функцій естрадного мистецтва. 
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Постановка проблеми. Мистецтво як соціокультурна 

реальність виконує ні з чим не порівняну художню 

функцію: робить видимим невидиме, чутним нечутне, 

сприяє виявленню не виявленого й раніше не 

пережитого в людському житті. Центральним поняттям 

у концептуалізації естетичної культури особистості 

здавна постає феномен художнього образу й сукупної 

йому здатності до продуктивної уяви.  

У сучасній психолого-педагогічній науці уяву 

розглядають як здатність людини оперувати образами 

зовнішнього світу й виражати певний внутрішній зміст 

(сукупність ідей, почуттів, оцінних ставлень до життя та 

переживань у широкому змісті цього слова. Учитель 

естетичного циклу як з’єднувальна ланка між освітньою 

галуззю і професійним мистецтвом повинен бути 

здатним реалізувати свою місію – навчити учнів творити 

красу, застосовуючи найсучасніші засоби й педагогічні 

технології. Отже, виняткового значення набуває 

формування професійних умінь учителя образотворчого 

мистецтва, у зв’язку з чим шляхи і засоби цього процесу 

потребують спеціального дослідження. 

Існує потреба у більш креативних фахівцях, здатних 

виявляти активність та ініціативність у нових, мінливих 

умовах. Все це вимагає розробки компетентнісного 

підходу до навчання, що спонукає дослідників та 

практиків освітньої галузі детально вивчати суттєві 

особливості даного підходу. 

У психології існує загальноприйнята точка зору, 

згідно якої поняття «компетентність» включає знання, 

уміння, навички, а також засоби виконання діяльності. 

Неоднозначно дослідники розуміють і структурні 

компоненти дизайнерської компетентності. Так, одні 

автори мають на увазі ієрархію знань та вмінь 

(А.Г. Казакова, Л.В. Комаровська, Н.В. Кузьміна), 

інші   (Ю.В. Варданян, А.К. Маркова, Н.В. Матяш, 

Є.М. Павлютенков) – низку специфічних здібностей, що 

передбачають професійну майстерність. Фундаментальні 

закономірності розвитку дизайну як виду творчої 

художньої діяльності відображено в роботах В. Аронова, 

Н. Воронова, С. Глазичева, С. Даниленко, Т. Лазарєва. 

Особливої уваги заслуговують дослідження вчених, які 

працюють в окремих галузях дизайну, де представлено 

конкретні аспекти історії та теорії дизайн-діяльності: 

С.Зінченко, А.Мельникова, С.Михайлова, А.Нестеренко, 

Т.Розенблюма та ін. Проблеми формування дизайнерської 

компетентності відображено у працях А. Кулєшової, 

Р. Сулейманова, Н. Русової, І.Торшина, В. Щукіної та ін.  

Мета статті. Розкрити особливості дизайнерської 

компетентності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва як складової професіоналізму майбутніх 

фахівців. 
Виклад основного матеріалу. Дослідження з формуван-

ня дизайнерської компетентності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва, в процесі фахової підготовки 

дало змогу виокремити низку суперечностей між: 

– значним розвивальним потенціалом системи 

художньо-педагогічної освіти і її переважно однобічною 

орієнтацією у галузі мистецтва;  

– інертність, що властива системам освіти, призводить 

до того, що вони занадто повільно змінюють свій 

внутрішній уклад у відповідь на зовнішні виклики і запити. 
– потребами сучасної школи в учителеві образотворчого 

мистецтва, який володіє широким спектром дизайнерської 

компетентності, та недостатнім рівнем її сформованості 

в студентів педагогічних вищих навчальних закладів. 

Основне завдання вищих педагогічних навчальних 

закладів  –  підготувати студентів до майбутньої 

навчально-виховної діяльності. Така підготовка включає 

оволодіння студентами необхідними базовими знаннями 

з певної кваліфікації, формування необхідних 

професійних умінь і навичок та особистісних якостей, 

що є основою професіоналізму. 

Так, різні науковці Ф. Гоноболін, Н. Кузьміна, 

Х. Лийметс, В. Сластьонін, О. Щербаков, В. Грехньов, 

Н. Гузій та ін. розглядають професіоналізм – як 

сукупність психофізіологічних, психічних і особистісних 

змін, які відбуваються в людині у процесі оволодіння і 

тривалого виконання діяльності, яке забезпечує більш 

У статті розкрито особливості дизайнерської компетентності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва як складової професіоналізму майбутніх фахівців. З’ясовано, що на сьогодні встановилася 

система професійної освіти майбутніх учителів образотворчого мистецтва, у якій закладено формування 

професійної компетентності студентів, зокрема й необхідних художньо-професійних умінь засобами 

медіапростору. Під підготовкою майбутнього вчителя образотворчого мистецтва маємо на увазі 

синтетичну діяльність, що спрямовується на передачу підростаючому поколінню досвіду художнього 

бачення, створення й втілення в матеріалі художнього образу відповідно до естетичних принципів і 

закономірностей образотворчого мистецтва. 

Ключові слова: підготовка, медіа-простір, майбутній учитель образотворчого мистецтва. 
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ефективний рівень вирішення складних професійних 

задач» [1, с.6]. 

Високий рівень професіоналізму, це якість ділової 

кваліфікації визначаються як інтегративна, стрижнева 

характеристика особистості. Процес професіоналізації 

педагога дослідники пов’язують з розвитком його 

педагогічної компетентності, емоційної стійкості та 

гнучкості, творчої активності, здатності до інноваційної 

діяльності (Г. Аксьонова, О. Дашкевич, І. Лушніков, 

А. Маркова, Л. Мітіна, Н. Нікандров, Л. Подимова, 

Р. Шакуров, А. Шутенко та ін.). 
З розвитком індивідуально орієнтованих методологічних 

підходів зростає увага дослідників до особистісних 

аспектів професіоналізму, оскільки професійні 

досягнення людини зумовлюються не тільки досконалою 

системою вмінь і навичок, а й розвитком професійно-

особистісних якостей, здібностей, що змінюють систему 

потреб і цінностей суб’єкта праці. На це прямо вказує 

Є.О. Климов, вважаючи, що не слід зводити ідею 

професіоналізму тільки до уявлення про високий рівень 

умінь професіонала; професіоналізм – це не галузь 

діяльності, а певна системна організація свідомості й 

психіки людини, що включає властивості людини як 

цілого (особистість суб’єкта діяльності); праксин 

професіонала (уміння, навички, моторику); гносис 

професіонала (пізнавальні процеси, дії); інформованість, 

знання, досвід і культуру професіонала, емоційний світ 

та усвідомлення смислів і належності до професії [2, 

c.287-289]. 

Професійно-орієнтоване навчання дозволяє приймати 

професійно важливі рішення, прогнозувати результати, 

забезпечує рефлексивне розуміння, готовність і здатність, 

допомагати у вирішені проблем та утруднень, 

актуалізувати резерви особистісного зростання, робить 

можливим подолання конфліктних ситуацій, що 

виникають у професійної діяльності. 

Майбутній учитель образотворчого мистецтва повинен 

бути художником – уміти малювати й писати фарбами, 

володіти необхідними образотворчими матеріалами й 

техніками. Знати історію мистецтва, розуміти мову 

графіки, живопису, скульптури, декоративного мистецтва, 

архітектури, розбиратися в законах композиції, специфіці 

видів і жанрів, стилях, напрямках, течіях, методах тощо. 

Він, по-третє, повинен бути педагогом, із засвоєними 

методологічними основами художньої педагогіки, 

дидактичних принципів навчання й виховання, володіти 

здатністю до активізації естетичного досвіду учнів і 

забезпечувати кваліфіковане керівництво їх художньо-

естетичною діяльністю. Окрім того, культурно розвиненим 

– мати широкий кругозір, глибоку освіченість, здатність 

активно й дієво здійснювати художнє, естетичне, трудове, 

моральне й патріотичне виховання, мати чітке уявлення не 

лише про вікові особливості учнів, але й про специфіку 

дитячої образотворчої діяльності.  

Нами було проведено анкетування студентів художньо-

графічних факультетів. Нас цікавило насамперед 

мотивація студентів щодо вибору професії. 

На запитання, які ж чинники впливають на 

формування професійного становлення майбутніх 

фахівців з образотворчого мистецтва, думки студентів 

розподілилися по-різному (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Мотиви студентів художньо-графічних факультетів 

щодо вибору професії 

Групи мотивів Абсолютне 
число 

студентів 

% 
співвідно-

шення 

Пізнавальні мотиви: прагнення 

студентів до набуття нових знань (з 

образотворчого мистецтва, психолого-

педагогічних знань, живопису тощо); 
задоволеність від самого процесу 

навчання, пізнання нового 

112 81,3 

Мотиви особистісного зростання: 

прагненням самоствердження в суспіль-

стві; можливістю постійно підвищувати 

свою кваліфікацію; виявляти свою 
індиві-дуальність в дизайнерській 

діяльності; можливістю розвитку 

особистісних якостей; реалізації своїх 

художніх здібностей 

117 72,5 

Професійні мотиви: інтерес до 

професії; прагненням одержати 
професію; зацікавленість майбутньою 

роботою; перспектива професійної 

кар’єри. 

91 57,2 

Соціальні мотиви: бажання принести 

користь суспільству; бажання мати 

високий заробіток; можливість швидко 
просунутися по службі, досягти 

професійних успіхів. 

65 33,1 

 

Аналізуючи одержані дані результатів вивчення 

мотивів вибору спеціальності образотворчого мистецтва 

студентами, відзначимо насамперед те, що вони 

виокремлюють групу пізнавальних мотивів: 81,3% від 

числа досліджуваних студентів. Поряд з групою 

пізнавальних мотивів у числі пріоритетних 

першокурсники виокремили мотиви особистісного 

зростання – 72,5% студентів; професійні мотиви було 

виявлено у 57,2% студентів. Соціальним мотивам при 

виборі професії віддали перевагу 33,1% студентів 

першого курсу. 

З’ясовано, що на сьогодні встановилася система 

професійної освіти майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва, у якій закладено формування  дизайнерської 

компетентності студентів. Освітня характеристика 

майбутнього фахівця з образотворчого мистецтва 
передбачає й враховує необхідність оволодіння провідними 

функціями художньо-професійної діяльності – навчальної, 

виховної, розвивальної, організаційної й креативної. 

Виявлено, що відповідно до освітньо-професійної 
програми та існуючих професіограм учителя образотворчого 

мистецтва в педагогічних вищих навчальних закладах 

створюються навчальні плани і програми. У них 

ураховується й поетапне формування дизайнерської 

компетентності, це художньо-професійні уміня – від 

простих до складних творчих умінь. І хоча в різних 

педагогічних вишах зміст професійної освіти вчителя 

образотворчого мистецтва може варіюватися залежно 

від конкретних умов, наразі її складовими є: 

особистісний культурологічний та творчий розвиток 

студента. 

Проблемі формування різноманітних компетентностей 

індивіда присвячено чималу кількість наукових робіт 
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вітчизняних і зарубіжних дослідників. Інтерес до цього 

напряму дослідницької діяльності очевидно пов’язується 

з тим, що реальне становище підготовки фахівців у 

вищій школі не відповідає сучасним вимогам. Зміни й 

удосконалення організаційних, методичних основ 

навчання у вищих закладах освіти, детерміновані 

залученням української освітньої системи до 

загальноєвропейських процесів, виявили суттєві 

прогалини в якості фахової підготовки майбутніх 

спеціалістів. Якщо компетенцію можна розглядати як 

сукупність знань, умінь, навичок, набутих у ході 

навчання, які утворюють змістовий компонент такого 

навчання, то компетентність, за визначенням 

А.Щукіна,означає властивості, якості особистості, що 

визначають її здатність до виконання діяльності на 

основі набутих знань і сформованих на їх основі навичок і 

вмінь [3, с.117]. Професійні компетенції розглядаються, 

як готовність і здатність особистості виявляти й 

осмислювати та оцінювати можливості свого розвитку, 

розвивати й формувати самостійність, самоповагу, 

надійність, відповідальність, відчуття обов’язку, 

формувати системи цінностей. 

Серед розмаїття видів професійно-педагогічної 

компетентності особливе місце посідає діагностична 

компетентність як складова професійної компетентності 

педагога. У процесі професійної підготовки вчителя 

вимагає необхідність оволодіння майбутнім вчителями 

педагогічною діагностико засвоєння знань, умінь і 
навичок тих, хто навчається. Діагностична компетентність 

педагога – явище багатогранне, що характеризують за 

професійними базовими знаннями та вміннями, 
ціннісними орієнтаціями, мотивами діяльності майбутнього 

вчителя, розумінням себе й довколишнього світу, стилем 
взаємин із людьми, загальною культурою, здатністю до 
розвитку власного освітнього потенціалу [4]. Діагностична 

компетентність допоможе майбутньому вчителю 

образотворчого мистецтва визначити рівні володіння 
професійно-художніми уміннями, як складової 

дизайнерської компетентності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 
цьому напрямку. Таким чином, художньо-професійна 

підготовка учителя образотворчого мистецтва є 
інтегративною за своєю природою, проявляє всі ознаки 
діяльності – предметність, цілеспрямованість, суб’єктність, 

свідомість, продуктивність тощо. Зауважимо, що під 

підготовкою майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва маємо на увазі синтетичну діяльність, що 

спрямовується на передачу підростаючому поколінню 

досвіду художнього бачення, створення й втілення в 

матеріалі художнього образу відповідно до естетичних 

принципів і закономірностей образотворчого мистецтва. 

Дизайнерська компетентність це особливий тип 

організації спеціальних знань, умінь і навичок фахівця, 

що забезпечує йому можливість приймати ефективні 

рішення в процесі професійної діяльності. Подальшу 

роботу вбачаємо у розвитку спеціально розроблених 

завдань з малюнку. 
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DESIGNER COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF EDUCATIONAL ART AS A COMPLEX 

OF PROFESSIONALISM OF FUTURE FACULTES 

The article reveals peculiarities of designer competence of future teachers of fine arts as a component of professionalism of 

future specialists. It is revealed that today the system of vocational education of future teachers of fine arts was established, in 

which the formation of professional competence of students, in particular the necessary artistic and professional skills by 

means of media space. In preparation for the future teacher of fine arts, we mean synthetic activity, aimed at transferring to 

the younger generation the experience of artistic vision, creation and embodiment in the material of the artistic image in 

accordance with the aesthetic principles and regularities of fine arts. 
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Сучасний стан людського суспільства характеризується 

посиленням процесу глобалізації, який пронизує всі 

сфери людського буття. Ці процеси посилили 

взаємозалежність природи і суспільства, людини і 

суспільства, наклали свій відбиток як на зовнішнє, так і 

на внутрішнє середовище. Вони торкнулися життєво 

важливих інтересів як окремих громадян, так і 

соціальних спільнот і суспільства в цілому.  

В умовах глобалізації з’явилась потреба в розробці 

нового філософсько-світоглядного погляду на особистість 

у XXI столітті. Особливе місце у ньому займає молодь, 

бо саме вона у найближчий час стане визначати стан та 

перспективи розвитку людського суспільства.  

Постановка проблеми. В сучасних умовах з 

соціально-філософської точки зору стає виключно 

актуальним аналіз проблем освіти для розвитку 

особистості, вивчення факторів впливу на процес 

формування світоглядної культури людини в умовах 

глобалізації, розуміння необхідності гуманітаризації 

освіти як умови подолання кризових явищ сучасного 

суспільства.  

Одним з основних завдань освіти є передача 

накопичених знань та інформації молодому поколінню. 

При цьому в освітньому процесі розповсюджуються 

знання не тільки за обраним фахом, але й відомості 

загальноосвітнього характеру. 

Швидкі зміни речей, явищ, процесів повсякдення, що 

відбуваються у глобалізованому світі, спричинюють 

розмивання культурних ідентичностей. Тим самим 

створюється загроза втрати людиною образу власного 

«Я» і його підміна (вільна або вимушена), яка є цілком 

можливою в умовах культурної невизначеності. З огляду 

на вищезазначене, актуальною залишається проблема 

формування гуманітарної культури, яка є невід’ємною 

складовою загальної духовної культури, стрижнем 

культурної ідентичності. 

У зв’язку з цим, нині в освітніх закладах 

поширюється ідея гуманітаризації навчання, яка 

пов'язана з прагненням підвищити якість освіти та її 

ефективність. Тому мета даної роботи: проаналізувати 

сучасний стан освітнього середовища, що впливає на 

формування особистості в умовах глобалізації, 

окреслити конструктивні та деструктивні тенденції 

впливу реального та віртуального середовищ на 

здобувачів вищої освіти, визначити необхідність 
поглиблення гуманітаризації освіти. Об’єктом дослідження 

даних процесів стали матеріали соціологічних опитувань 

курсантів та студентів Національного університету 

цивільного захисту України (НЦЗУ) м. Харкова. 

Виклад основного матеріалу. Проблема формування 

світоглядної культури молодого покоління гостро стоїть 

перед суспільством України. Сучасний період розвитку 

суспільства характеризується значними соціально-

економічними труднощами. Велика кількість економічних і 

політичних проблем вимагають свого рішення в процесі 

розбудови суверенної Української держави. Серед них 

гострою є проблема здійснення правильної, науково 

обґрунтованої молодіжної політики. Від світогляду і 

соціальної позиції молодого покоління українців, його 

морально-психологічного стану, багато в чому залежить 

майбутнє нашого суспільства. Певну роль у цьому має 

відігравати наукове усвідомлення процесів, що 

відбуваються у молодіжному середовищі, виявлення 

факторів впливу на нього, визначення  світоглядних 

цінностей та парадигм. 

Важливу роль у подоланні труднощів, які постають 

перед нашою країною, відіграє вища школа. На відміну 

від інших державних інститутів, система освіти має 

здійснювати інтенсивний пошук ефективних відповідей 

на питання, які існують не лише сьогодні, але й тих, які 

можуть прогнозуватися в майбутньому. Насамперед, це 

стосується глобальних змін, які наша країна повинна 

зустріти в новому тисячолітті разом з усією світовою 

спільнотою, водночас із значущими для нашої країни 

внутрішніми процесами і подіями, в яких випускникам 

вітчизняних вищих навчальних закладів (ВНЗ) 

належатиме вирішальна роль. 

Останнім часом в навчальному процесі перевага 

надається спеціальним дисциплінам за фахом. Роль 

гуманітарних наук постійно зменшується. 

Під гуманітарною освітою в широкому значенні 

розуміють процес формування ціннісних орієнтацій 

суспільства, у вузькому – виховання морально-етичних 

якостей у кожної окремої людини. Тому гуманітаризація 

У статті представлена спроба нового розуміння процесу формування світоглядної культури здобувачів 

вищої технічної освіти в умовах глобалізації. Аналізуються питання, пов’язані з гуманітаризацією вищої 

технічної освіти. Автором розглядаються процеси, що впливають на розвиток особистості в умовах 

навчання у вищому навчальному закладі. Окреслюються конструктивні та деструктивні тенденції впливу 

віртуального та реального середовища на сучасну студентську молодь, що навчається у виші технічного 

спрямування. 

Ключові слова: глобалізація, інтернет-ресурси, реальне та віртуальне середовище, гуманітаризація освіти. 
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освіти передбачає її наповнення ціннісними сенсами 

громадянської активності, моральної відповідальності, 
формування навичок культури (культурного розвитку), 

утвердження єдності життєвих і раціонально-пізнавальних 

настанов.  
Ідея гуманітаризації технічної освіти широко 

розповсюджена. Однак її впровадження в навчально-

виховний процес ускладнюється через нестачу практичного 
соціально-педагогічного виміру гуманітаризації освіти і 

принципів її реалізації. По суті, у теорії і практиці освіти 
все ще нема чітко розробленої концепції гуманітаризації 

навчально-виховного процесу технічних ВНЗ. Також 

складність ситуації посилюється тенденцією постійного 
скорочення викладання гуманітарних дисциплін. Світоглядні 

дискурси втратили фундаментальну роль в освітньому 

процесі, яка, з погляду педагогіки вищої школи, має їм 
належати. 

Слід підкреслити, що необхідність формування основ 
гуманітарних знань і способів діяльності з засвоєння 

соціокультурного досвіду зумовлена низьким рівнем 

культури студентів освітніх закладів технічного профілю 
[8]. Вони мають здебільшого обмежений кругозір, у них 

відсутня гнучкість мислення. Багатьом студентам 
притаманні низька культура мовлення, слабке володіння не 

лише іноземною, але й українською мовою, невміння чітко, 

грамотно формулювати свої думки, працювати з науковою 
літературою; слабко розвинена потреба в самоосвіті та 

самовихованні. У них переважає технократичне мислення, а 

часто й взагалі має місце ослаблення інтелектуально-
духовного розвитку. Усе це негативно відбивається на рівні 

професійної культури майбутнього фахівця, на його 
якостях працівника. 

При цьому очевидно, що своєю популярністю ідея 

гуманітаризації освіти завдячує пов’язаним із нею 
можливостям розвитку культури мислення, творчих 

здібностей, емоційного інтелекту, комунікативних умінь, 

культури мовлення і самовиразу у студентів. Гуманітарне 
середовище навчального закладу визначає якісні 

характеристики процесу соціалізації особистості, дозволяє 
їй оволодіти культурними здобутками, реалізувати власні 

здібності на користь собі, своєму оточенню, суспільству, 

державі. 
У межах виконання науково-дослідної роботи 

«Формування гуманітарної культури курсантів і студентів 

НУЦЗУ» працівниками кафедри «Соціальних і 
гуманітарних дисциплін» протягом чотирьох років було 

здійснено розробку методик і проведено емпіричні 
дослідження рівнів сформованості структурно-

функціональних компонентів гуманітарної культури 

особистості як системи.  
Результати дослідження розкривають наріжне значення 

інформаційних технологій як фактора формування 
світоглядної культури студентів в умовах глобального світу. 

По суті йдеться про віртуалізацію життєдіяльності індивіда 

як суб’єкта культури. Різноманітні Інтернет-ресурси, засоби 
масової інформації – преса (газети, журнали, книги), радіо, 

телебачення, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, 

відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні 
відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, 

комп'ютерні та інші лінії зв'язку дозволяють швидко 
отримувати будь-яку інформацію. Саме студентська юність 

стає періодом формування особистості за типом Homo virtus, 

Людини віртуальної. Опитування щодо джерел, до яких 
звертаються студенти і курсанти в процесі навчання, 

дозволило отримати такі дані. На запитання щодо частоти 

використання Інтернет-ресурсів 217 з 310 опитуваних (70%) 
дали відповідь, що щодня користуються ними, щотижня – 62 

(20%), зрідка – 25 (8%), ніколи – 6 (2%) [5, с.36]. Ще більш 

виразно позначають місце мережі Інтернет у житті 
здобувачів вищої освіти відповіді на питання «Скільки часу 

на день Ви зазвичай проводите в Інтернеті?». Так, 78% 

курсантів та студентів щодня користуються Інтернет-
ресурсами більше години [5, с.40]. Аналіз зазначених даних 

свідчить, що Інтернет став одним з основних джерел 
інформації для майбутніх фахівців.  

Враховуючи зазначені дані, необхідно звернути 

особливу увагу на деякі фактори, вплив яких на процес 
формування та розвитку світоглядної культури особистості 

буде посилюватися.  

По-перше, це поява такого явища, як «Інтернет-
залежність». Так, аналіз відповідей щодо питання «Скільки 

часу Ви можете провести без Інтернету, не відчуваючи 
дискомфорту?» свідчить, що із 310 опитуваних 174 (56%) 

визнали спроможність не користуватися Інтернетом тільки 

добу, ще 105 (34%) можуть не звертатися до Інтернет-
ресурсів тиждень [5, с.39]. Враховуючи отримані дані, 

можна зробити висновок, що для 90% опитуваних 
здобувачів вищої освіти Інтернет стає справжньою 

екзистенційною потребою. При цьому насторожує той 

факт, що більшість респондентів не усвідомлюють свою 
«Інтернет-залежність». Так, на запитання «Чи вважаєте ви 

себе Інтернет-залежною людиною?» тільки 38% визнали 

себе залежними від інтернету, 72% дали заперечну 
відповідь [5, с.41].  

По-друге, це наявність на сайтах в Інтернеті 
різноманітної інформації. Проблема у цьому випадку 

полягає не стільки у наявності інформації, скільки у 

невідповідності значної її кількості вимогам якості. 
Наприклад, на запитання, що таке «Держава», пошукова 

система «Google» дала 479 000 результатів. З них потрібно 

вибрати такий, який би відповідав різноманітним науковим 
критеріям, як-то: науковість, всебічність, історизм тощо. У 

більшості випадків студенти та курсанти обирають не 
самостійну роботу з усіма можливими джерелами, а 

запозичують готові ресурси (насамперед, реферати). Так, 

72% респондентів користуються сайтами з готовими 
рефератами [5, с.38]. Такий підхід свідчить про відсутність 

такого структурно-функціонального компонента гуманітарної 

культури особистості, як самостійний пошук, уміння 
вибирати необхідну інформацію, опрацьовувати її за 

посередництвом власного мислення. У цьому 
інформаційному хаосі перед сучасною молоддю стоїть 

завдання розвити навички свідомої та критичної оцінки 

інформації з позицій науковості, об’єктивності, 
діалектичного детермінізму. Особливо гостро зазначена 

проблема стоїть перед здобувачами вищої освіти. Саме 
сучасна учнівська молодь найближчим часом буде 

визначати майбутнє людського суспільства. Цією 

обставиною пояснюється необхідність формування 
кожного курсанта та студента НУЦЗУ як самостійно 

мислячої, активної особистості, яка поставала б в якості 

соціального суб’єкта. 
По-третє, наявність та легкість доступу до інформації. 

Значна кількість інформації сприяє появі тенденції, яку 
умовно можна назвати «дефіцит живого спілкування». Так, 

у своїх відповідях на питання: «З якою метою Ви 

найчастіше заходите до Інтернет-мережі?» респонденти 
дали наступні відповіді: «з метою навчання» – 33%, «з 
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метою спілкування» – 39%, «для пошуку розваг» – 26%, 

«не заходжу зовсім» – 2%. Аналіз зазначених даних 

свідчить, що 65% здобувачів вищої освіти перебувають в 

Інтернет-середовищі з метою спілкування та розваги [5]. 

Як наслідок, поступово формується віртуальне 

середовище, де молоде покоління почуває себе 

комфортно, реалізує свою комунікативну потребу, 

здобуває навички життя і праці у створеному ними світі. 

Але таке середовище позбавлене живого спілкування, 

необхідності швидкої реакції на точку зору опонентів, 

аргументації своєї позиції тощо. 

Таким чином, формується своєрідна світоглядна 

одноманітність молодого покоління інформаційно-

технічного соціуму. Спільною рисою його світогляду є 

співіснування віртуального та реального екзистенційних 

вимірів. З реальним світом людина, звісно, знайомиться 

раніше, ніж з віртуальним, з моменту свого народження. 

Цей світ сприймається нею як середовище поточних 

проблем, протиріч, труднощів, задоволень тощо. 

Віртуальне середовище затягує у себе людину 

поступово, без зусиль, своєю привабливістю, несвідомо – 

через музику, яскраві малюнки, дитячі та дорослі 

«гаджети». Легкість, комфортність, яскравість, 

мобільність поступово стають ознаками віртуального 

світу, в якому ніби стають здійсненними найсміливіші 

мрії і людина почувається справжнім «культурним 

героєм» світу Гіперреальності. Ці ознаки з часом 

закріплюються і стають визначальними у процесі 

формування особистості. У свою чергу, само віртуальне 

середовище постійно оновлюється інформаційними й 

технічними засобами, приваблює молодь своєю 
доступністю, багатовекторністю, наявністю різноманітних 

цікавих фактів, можливістю швидко заявити про себе у 

найбільш привабливому вигляді тощо.  

У той же час поза увагою молодої особи 

залишаються морально-етичні принципи життя, як-то: 

справедливість, свобода, співчуття, відповідальність, 

ввічливість тощо. Ці якості спонукають людину 

усвідомлювати суспільство як форму людського буття, 

яка являє собою досить складне утворення. Життя у 

соціумі вимагає постійного долання труднощів, воно не 

завжди повне радощів. Молоді люди нерідко прагнуть 

ігнорувати моменти, які, на їхню думку, тільки 

ускладнюють життя. Через це усвідомлення ними 

морально-духовних чеснот, утворених у соціокультурному 

процесі, знаходиться на початковому рівні. Про 

наявність морально-етичних принципів відомо кожній 

людині, але своя власна участь у моральнісній практиці 

суспільства не підпадає у поле відповідальності і навіть 

уваги. Атрофія совісті, відсутність якої притаманна 

психопатичним особистостям, загрожує повальною 

патологією соціальності у молодих людей. 

Останнім часом дедалі чіткішою стає тенденція щодо 

посилення впливу віртуального світу на людське 

середовище взагалі і на молоде покоління зокрема. Під 

впливом віртуального світу формуються моральні вади 

сучасної особистості, а саме: агресивність, неповага до 

альтернативних точок зору, зневага й ігнорування 

культурних традицій тощо. Цей процес переважно 

відбувається стихійно. 

Ще одна особливість віртуального світу  –  це 

можливість у випадку, коли результат не влаштовує, 

повторити спробу і досягти бажаного. Поступово цей 

принцип віртуального світу починає переноситися 

молодою людиною і на реальне життя, яке зовсім не 

схоже на віртуальне. Досить типовою є ситуація 

«пробного шлюбу». Але ж у реальному житті ми, звісно, 

робимо й реальний вибір, за наслідки якого беремо 

відповідальність. Оскільки віртуальна реальність не знає 

ні вибору, ні відповідальності, ні проблеми життя і 

смерті, вона позбавляє саме життя і нормальних 

чуттєвих виявів, і потреби в осмисленості. 

Одночасне перебування у реальному та віртуальному 

середовищах породжує протиріччя між ними. Труднощі 

реального буття людини все частіше підштовхують 

молоде покоління занурюватися у віртуальний світ. 

Саме у ньому вони почувають себе комфортно, бо без 

значних зусиль можуть задовольнити значну кількість 

людських потреб в комунікації, інформації, в діяльності 

пізнання, реалізації себе як особистості і багато інших 

можливостей. Таким чином принципи віртуального світу 

переносяться на реальне життя. При цьому ігноруються 

основні категорії реального світу: незворотність часу, 

логіка речей у їхній взаємній обумовленості й буттєвій 

однократності. За даними проведеного дослідження, у 

значної частини користувачів Інтернет-ресурсами 

спостерігається сприйняття світу як підпорядкованого 

законам віртуального середовища. Подібна аберація 

свідомості формує свого роду ілюзію, що за допомогою 

Інтернет-ресурсів можна вирішити будь-яку проблему в 

реальному житті та знайти будь-яку інформацію. 

Перенасиченість матеріалами сприяє виникненню 

проблеми пошуку якісної інформації, її критичного 

осмислення та усвідомлення. 

Розглядаючи проблему взаємодії інформації та 

особистості, необхідно також звернути увагу і на те, що 

у суспільстві існують сили, які мають можливість 

маніпулювати суспільною та індивідуальною свідомістю 

за допомогою засобів масової інформації, оскільки вони 

мають змогу створювати необхідні соціально-культурні 

орієнтири. Сучасні ЗМІ використовують інформаційні 

технології, основна мета котрих вплинути на аудиторію, 

і, таким чином, досягти запланованого результату. По 

суті на практиці реалізується “теорія інформаційного 

управління” [1]. Її основний зміст полягає в тому, що 

коли вплив має опосередкований характер, то об’єкту 

управління надається визначена суб’єктом управління 

інформація про ситуацію (певна інформаційна картина), 

причому об’єкт немовби самостійно вибирає лінію 

поведінки, орієнтуючись на отриману інформацію [3]. 

Таким чином, окреслюється ще й проблема формування 

особистості, яка може, навіть під інформаційним 

впливом, знайти необхідну інформацію, здійснити її 
критичний аналіз і на цих засадах визначити свою 

самостійну світоглядну позицію. Особливо актуальна ця 
проблема для молодого покоління – здобувачів вищої освіти, 

що будуть визначати майбутнє нашого суспільства. 
Висновки. Процеси глобалізації охопили всі сторони 

розвитку суспільства. Його суттєвою ознакою є інформація. 

Інформація визначає всі сфери розвитку людського 
суспільства взагалі і конкретної особистості зокрема. 
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Сучасне суспільство, як і освітній процес, неможливо 

уявити без Інтернету, який все більше поглиблює свій 
вплив. Як і кожне явище він має як позитивні, так і 

негативні наслідки. Інтернет, з одного боку, забезпечує 

легкість та швидкість доступу до інформації, але, як 
наслідок, формує віртуальне середовище. Знаходження 

шляхів вирішення протиріч між реальним і віртуальним 

середовищами, критичний аналіз інформації стає головним 
в процесі підготовки здобувачів вищої освіти. Важливо не 

протиставляти можливості віртуального світу реальному, а 
використовувати можливості Інтернет-ресурсів в 

освітньому процесі. Особливе місце у цьому посідають 

гуманітарні, світоглядні дисципліни, які привчають 
критично оцінювати інформацію, публічно, а не віртуально, 

захищати її положення, аргументовано критикувати 

недоліки, обмінюватися думками тощо. Тільки за таких 
умов можливе поступове формування якісної духовної 

культури фахівця ХХІ століття, який буде поєднувати, з 
одного боку, вміння швидко отримувати доступ до джерел 

різноманітної інформації, а з іншого, – вільно користуватися 

нею та критично аналізувати. Якісні зміни у свідомості 
молоді залежать від підвищення рівня гуманітарної освіти, 

яка дасть змогу молодій людині оволодіти прийомами 
спілкування, культурними надбаннями, та дозволить 

успішно соціалізуватися у суспільстві. 
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Постановка проблеми. ХХІ століття зумовило перехід 

людства до формування нового типу суспільства – 

інформаційного, у якому найголовнішим ресурсом 

розвитку є люди, їхні інтелектуальні, творчі, духовні 

здібності. Сучасне світове глобальне, інформаційне 

суспільство одночасно характеризується і рядом 

суттєвих криз: економічною, екологічною, енергетичною, 

інформаційною, а також незадовільним становищем 

суспільної моралі, етики, загальної культури, загрозами 

міжнародного тероризму, різким загостренням 

міждержавних, міжнаціональних і соціальних конфліктів, 

прагнення вирішувати їх силовими засобами.  

У військовій сфері спостерігається поява нових 

засобів і форм збройної боротьби, докорінна 

трансформація стратегії і тактики ведення сучасних 

бойових дій, проведення антитерористичних та інших 

спеціальних операцій, миротворчої діяльності, оснащення 

новітніми видами озброєнь. 

Вище зазначені факти зумовлюють зростання ролі 

особистості військових професіоналів, здатних розуміти 

складність і значущість того, що відбувається у світових 

політичних, економічних, військових, соціокультурних 

процесах, вдосконалювати себе шляхом безперервної 

освіти та самоосвіти, піднімати моральні якості на 

рівень, що відповідає масштабам і динаміці сучасних 

перетворень, усвідомлювати і брати на себе 

відповідальність за результати своєї військово-

професійної діяльності. 

На сучасному етапі реформування та розвитку 

Національної гвардії України роль людського фактору 

безумовно зростає. Це висуває особливі вимоги до 

компетентності військових професіоналів, їхнього 

вміння діяти в нових умовах, знаходити нестандартні 

підходи до вирішення проблем військового будівництва.  

Процес реформування та розвитку Національної 

гвардії України у сучасних умовах вимагає принципово 

нової парадигми військової освіти, що ґрунтується на 

гуманістичних і особистісно-орієнтованих засадах 

підготовки військових професіоналів. 

Необхідність зміни парадигми військової освіти 

переважно з технократичної на гуманістичну 

визначають актуальність проблеми гуманізації та 

гуманітаризації військової освіти, орієнтації на світовий 

досвід військово-професійної підготовки сучасних воїнів.  

Питанням гуманізації та гуманітаризації навчально-

виховного процесу у вищій школі присвячені наукові 

дослідження О. Барно, Б.Г. Ананьєва, Т.Н. Кухтевича, 

В.С.Мерліна, К.М.Гуревича, С.У.Гончаренка, В.С.Лутай 
В.І.Добриніна, І.П.Чистовської, М.Є.Добрускіна, М.І.Зязюна, 

Ю.В.Пелеха, О.М.Пєхоти В.П.Андрущенко; М.Х.Розова, 

М.І. Романенка, О.Г. Романовського, В.А. Семиченка, 

В.О. Сластьоніна та ін., які обґрунтували пріоритетність 

даних процесів у рамках переходу до особистісно-

орієнтованого підходу в освіті. 

Проблемам гуманізації та гуманітаризації військової 

освіти присвятили свої праці П.В. Квіткін, 

Ю.С. Красильник, Є.М. Мануйлов, Ю.О. Черниха, 

В.В. Рибалка, О.Ю. Панфілов, Бойко С.А., М.І. Нещадим, 

Р.В. Євсович та ін. 

Аналіз наукових джерел свідчить про своєчасність та 

гостру необхідність створення нової гуманістичної 

парадигми вітчизняної військової системи освіти, яка 

має змінити застарілу технократичну, що не відповідає 

викликам сьогодення у підготовці військових фахівців. 

Разом з тим, огляд наукової літератури доводить, що 

бракує робіт, які б мали прикладну спрямованість у  

питанні застосування гуманістичних засад у військово-

професійне навчання та військово-патріотичне 

виховання сучасних військовослужбовців. Дослідження 

також потребує уточнення дефініцій «гуманізація» та 

«гуманітаризація» освіти у зв’язку із тим, що єдиних 

визначень цих термінів на сьогодні не існує, а науковці 

по-різному їх тлумачать, у свою чергу диференціюючи 

чи ототожнюючи їх. 

Метою роботи є: обґрунтування актуальності переходу 

від технократичної до гуманістичної парадигми 

вітчизняної військової освіти в умовах розвитку 

сучасного суспільства та культури з урахуванням 

зарубіжного досвіду, визначення дефініцій «гуманізація», 

У статті обґрунтовано актуальність переходу від технократичної до гуманістичної парадигми сучасної 

вітчизняної системи вищої військової освіти з урахуванням зарубіжного досвіду, уточнено сутність 

дефініцій «гуманізація», «гуманітаризація» відносно до системи вищої військової освіти, простежено 

реалізацію принципів гуманізації та гуманітаризації військово-професійного навчання та військово-

патріотичного виховання воїнів на прикладі викладання інтегрованої навчальної дисципліни 

«Соціогуманітарні основи військово-професійної діяльності» у Національній академії Національної гвардії 

України.  

Ключові слова: гуманістична парадигма, технократична освіта, інформаційне суспільство, 

гуманізація, гуманітаризація вищої військової освіти, військово-професійна підготовка, військово-

професійне навчання, військово-патріотичне виховання. 
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«гуманітаризація» відносно до системи вищої військової 

освіти, простеження реалізації принципів гуманізації та 

гуманітаризації військово-професійного навчання та 

військово-патріотичного виховання воїнів на прикладі 

викладання інтегрованої навчальної дисципліни 

«Соціогуманітарні основи військово-професійної 

діяльності» у Національній академії Національної 

гвардії України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

2012–2021 роки» [1] одним із ключових напрямів 

державної освітньої політики визначає реформування 

системи освіти на основі філософії людиноцентризму як 

стратегії  національної освіти. У зв'язку з цим особливої 

актуальності набуває ідея гуманітаризації, що викликано 

необхідністю подолання технократичного стилю 

мислення та підтверджено державними документами в 

галузі освіти (Закони України «Про освіту» та «Про 

вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти). 

Військова освіта є складовою частиною 

загальнодержавної системи освіти України. У сучасних 

умовах розвитку суспільства набувають актуальності 

тенденції, що тільки намітились у організації навчально-

виховного процесу ВВНЗО на принципово нових, 

гуманістичних засадах. Такі тенденції у вітчизняній 

системі військової освіти відповідають західним 

стандартам розвитку військового навчання та виховання.  

На відміну від технократичної, нова гуманістична 

парадигма системи військової освіти має бути 

холістичною, позбавленою безособистісного підходу до 

людини, а людина при цьому не має розглядатися як 

сукупність окремих пізнавальних процесів і психічних 

властивостей, а має вбачатися цілісною особистістю, яка 

прагне до самовдосконалення, розширення свого 

гуманістичногого світогляду, підвищення морального, 

професійного, інтелектуального і культурного рівнів, 

формування громадянської позиції. 

Важливим у даній освітній парадигмі також є не 

надання військовим фахівцям окремих нормативних 

знань, а формування механізмів самонавчання, 

саморозвитку, самовиховання з урахуванням 

максимального вияву індивідуальних здібностей кожного 

курсанта. Саме такий підхід у навчанні воїнів має 

забезпечити принцип «навчатися протягом усієї 

служби», бути всебічно освіченою особистістю, здатної 

до постійного оновлення своїх знань, навичок, вмінь, що 

є актуальним у сучасних умовах життя та професійної 

діяльності у інформаційному суспільстві.  

Стандартом зарубіжної військової освіти є 

індивідуалізація навчання, яка дозволяє формувати у 

військових фахівців активність, творчий підхід, 

гнучкість мислення, критичний аналіз, вміння знаходити 

і узагальнювати інформацію, обмінюватися нею, мати 

витримку у критичних ситуаціях, готовність взяти на 

себе відповідальність за ухвалене рішення. Військова 

освіта у зарубіжних країнах має особистісно-орієнтовне 

спрямування, тому що максимально наближена до 

потреб кожної особистості, має цільову спрямованість: з 

одного боку – на успішне одержання освіти вищого 

професійного рівня, а з другого – на всебічний розвиток 

і саморозвиток особистості [2, с.227]. 

Досвід зарубіжних країн  свідчить, що формування 
нової гуманістичної парадигми військової освіти зумовлений 

впливом на освіту тенденцій політичної і соціально-

економічної глобалізації, переходу до інформаційного 

суспільства, культурної універсалізації [3, с.13-28]. 

Сучасна військова освіта провідних країн світу 

орієнтується на війни шостого покоління: інформаційні, 

психологічні, технологічні [4]. Це зумовлює у системі 

військової освіти необхідність надавати широку і 

всебічну освіту, акцентуючи увагу на засвоєнні 

гуманітарних наук з урахуванням тих процесів і 

тенденцій у суспільному розвитку, що впливають на 

професію військових. Стратегія розвитку військової 

освіти органічно пов’язана зі змінами, що відбуваються 

в економіці, політиці, соціальних відносинах і 

суспільній свідомості [4;5;6;7;8]. 

Військова освіта у всьому світі все більше набуває 

гуманістичного і соціально-наукового характеру. 

Відбувається зміна освітньої парадигми військової 

освіти – від традиційного обсягу, що складав професійну 
підготовку офіцерів здебільшого у галузі фундаментальних 

та інженерних науки, до нового, додаткового обсягу 

освіти, орієнтованого на вивчення питань дипломатії, 

організації та проведення переговорних процесів, 
спілкування з представниками громадянського суспільства 

тощо. Успіх у збройних конфліктах має вимірюватися 

скоріше у категоріях запобігання конфліктам або їх 

розв’язання, ніж у досягненні традиційної перемоги [5; 

9;10;11]. Відтак, у структурі знань офіцерів постійно 

підвищуються роль та значення політологічних, 
соціально-економічних, культурологічних, антропологічних, 

етнопсихологічних наук та дисциплін [12;13]. 

Такий акцент на гуманітарну складову військово-

професійного навчання сучасних воїнів у зарубіжних 

арміях не є випадковим. Як свідчить світова практика, 

сьогодні успіх військових операцій здебільшого 

визначається не чисельністю армій, не матеріальними 

ресурсами, а людським фактором. «Малочисельна, 

маневрова, «розумна» армія стає універсальною, 

здатною переключатися з конфлікту одного роду на 

конфлікт іншого роду, вирішувати як воєнні, так і мирні 

задачі» [14, с.7]. Людський фактор стає вирішальним під 

час виконання службово-бойових завдань, при веденні 

бойових дій. Сьогодні військовий фахівець будь-якого 

рівня не може бути лише виконавцем наказів, не може 

діяти за заздалегідь визначеними методиками, 

настановами, статутами та алгоритмами. Військовий 

професіонал має бути компетентним у галузі своєї 

військової спеціальності, досконало володіти знаннями 

та вміннями щодо управління бойовими діями, 

орієнтуватися у сучасних процесах глобалізованого  

світу, бути готовим самостійно приймати рішення та 

діяти в нестандартних умовах та кризових ситуаціях. 

У зв’язку з вище зазначеним у процесі переходу з 

технократичної на нову гуманістичну парадигму 

підготовки українських воїнів актуальності набувають 

принципи гуманізації та гуманітаризації системи 

військового навчання та виховання. 

Дефініції «гуманізація» і «гуманітаризація» освіти 
набули у наукових вітчизняних дослідженнях різноманітного 

термінологічного тлумачення. Одні вчені розглядають 
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гуманітаризацію як складову гуманізації, інші вважають, 

що це є незалежні методологічні підходи до розбудови 

сучасних освітніх систем. 

Безперечно, гуманізація освіти щільно пов’язана з її 

гуманітаризацією. Проте, як стверджує С.У. Гончаренко: 

«гуманізація та гуманітаризація – це два незалежних 

методологічних принципи, що знаходяться у взаємодії 

між собою, але мають власні цілі й завдання» [15; с.6]. 

Тому, на нашу думку, слід диференціювати ці поняття. 

Гуманізація передбачає визнання цінності людини як 

особистості, забезпечення її прав, волі, спрямована на 

розвиток активно-творчих можливостей людини, її 

інтелекту, моральних якостей, що обумовлює мету як 

загальної, так і військово-професійної освіти, а її 

реалізація вимагає створення умов для розвитку й 

збагачення особистості. 

 Гуманітаризація освіти служить формуванню 

гуманістичних міжособистісних відносин, передбачає 

розширення переліку гуманітарних дисциплін, 

поглиблення інтеграції їх змісту для отримання 

системного знання. Вважаємо основоположною думку 

багатьох вчених (В.П. Андрущенко, В.С. Лутай та ін.), 

що гуманітаризація вищої освіти – це відображення в 

освітньому процес і гуманістичних тенденцій розвитку 

суспільства, в умовах якого, людська особистість 

визнана найвищою цінністю, що є особливо актуальним 

в умовах сучасного техногенного розвитку людства. 

На підґрунті існуючих у науковій літературі 

визначень дефініцій «гуманізація» і «гуманітаризація» 

освіти у нашому дослідженні пропонується розуміння 

«гуманітаризації військової освіти», як посилення 

гуманітарної складової у військово-професійному 

навчанні та військово-патріотичному вихованні 

сучасних військовослужбовців України через підвищення 

значущості соціально-гуманітарних дисциплін та 

навчального навантаження на їхнє вивчення у навчально-

виховному процесі ВВНЗО, які спрямовані на 

формування військового професіонала, керівника, 

громадянина, здатного здійснювати свою військово-

професійну діяльність відповідно до вимог сучасного 

суспільства та викликів сьогодення. 

«Гуманізація військової освіти» – це процес створення 

умов для самореалізації, для розвитку творчих 

можливостей військових професіоналів, їхньої активності, 

нестандартності мислення, критичного аналізу, орієнтація 

навчально-виховного процесу у ВВНЗО на процеси 

формування у військовослужбовців інтелектуального, 

культурного, психологічного, соціального розвитку, 

формування військово-професійних якостей офіцерського 

складу, загальної культури і соціальної відповідальності. 

Гуманізація – поняття, яке відображає складне і 

багатопланове явище й пов’язане з розв’язанням 

проблем докорінного реформування системи військової 

освіти з переходом на нову гуманістичну парадигму 

військово-професійної підготовки у ВВНЗО України. 

Гуманістична парадигма системи вищої військової 

освіти зумовлює підготовку воїна як громадянина, 

патріота своєї держави, формування у особового складу 

патріотичної свідомості, самосвідомості та відповідного 

комплексу особистісних якостей, що сприяє підвищенню 

рівня морально-психологічного потенціалу військ, 

забезпечує сумлінне виконання військовослужбовцями 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України. 

13 жовтня 2015 року було видано Указ Президента 

України № 580/2015 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 

роки»[16]. Згідно цієї Стратегії в основу системи 

національно-патріотичного виховання покладено ідею 

зміцнення української державності як консолідуючого 

чинника розвитку українського суспільства, української 

політичної нації, а також формування патріотизму у 

молоді.  

Одним з основних напрямків досягнення мети 

Стратегії було визначено впровадження навчальних 

дисциплін, зміст яких спрямований на виховання 

громадянина-патріота, на виховання шанобливого 

ставлення до культурних національних надбань 

українського народу, наслідування найкращих прикладів 

мужності та звитяги борців за свободу та незалежність 

України як з історичного минулого, так і захисників, які 

сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну 

цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією. 

З метою підвищення якості гуманітарної підготовки 

офіцерів Національної гвардії України та посилення 

військово-професійної та військово-патріотичної 

складової навчання на кафедрі соціально-гуманітарних 

дисциплін Національної академії Національної гвардії 

України було розроблено нову навчальна дисципліну 

«Соціогуманітарні основи військово-професійної 
діяльності». Дисципліна є принципово новим інтегрованим 

курсом. Вона спирається на наукові доробки різних 

соціогуманітарних дисциплін: філософії та політичної й 

військової історії, українознавства, етнології та 

державознавства, етнопсихології, політології й 

геополітики, культурології, релігієзнавства, мистецтво-

знавства.  

Метою засвоєння дисципліни  –  є підготовка 

військового професіонала, патріота, громадянина та 

керівника, здатного здійснювати військово-професійну 

діяльність відповідно до вимог сучасного суспільства та 

викликів сьогодення. 

Інтегрований навчальний курс складається з двох 

блоків змістових модулів. Перший блок – «Українське 

державотворення: етноісторичний, етнодержавний та 

військовий аспекти» розкриває процес націєдержаво-

творення України та роль армії у державному 

будівництві. Змістовність цієї частини навчального 

курсу акцентує увагу на тому, що успішне вирішення 

потреб сучасного державотворення неможливе без 

творчого врахування досвіду минулого. Зокрема, 

дослідження складного шляху становлення української 

державності зумовило виділення окремою проблемою 

питання військового будівництва, як складової 

загального державотворчого процесу. 

Другий блок змістових модулів «Військова культура 

у загальнокультурному та національному контекстах» 

спрямований на аналіз військової культури як 

невід’ємної складової культурного поля української 

нації та західноєвропейського культурного простору. 

Необхідно акцентувати на тому, що у процесі військово-

професійного навчання та військово-патріотичного 
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виховання курсантів враховується той факт, що 
національно-патріотичне виховання не має прищеплювати 

ідеї культурного імперіалізму, тобто способу споглядання 

світу лише очима власної культури. Тому особливістю 

цього блоку модулів стало засвоєння європейських 

культурних цінностей у тісних взаємозв’язках з 

українськими культурними надбаннями та виховання 

шанобливого ставлення до культурного простору інших 

народів й формування і укріплення почуття національної 

гідності. 

Вивчення дисципліни має практичні цілі: підготувати 

військового фахівця з високою національною та 

громадянською свідомістю, що розуміє важливість 

соціальної ролі офіцера НГУ у питаннях захисту 

держави, її національних цінностей; підготувати 

офіцера, спроможного будувати свою професійну 

поведінку на шанобливому ставленні до ментальної і 

історико-культурної специфіки та традицій регіонів 

України, до ідеї збереження миру, цінностей демократії, 

гуманізму; підготувати командира, який здатний 

реалізовувати свій військово-професійний потенціал 

військового керівника в умовах взаємодії з різними 

прошарками сучасного соціуму, виконуючи різні 

службово-бойові завдання.  

Виховна мета інтегрованого курсу спрямована на 

формування національної свідомості, активної 

громадянської позиції, почуття гордості за 

приналежність до народу України, до її Національної 

гвардії, усвідомлення необхідності існування, зміцнення 

національної держави та захисту її суверенності та 

незалежності, її Конституції, прав громадян, поваги до 

національних культурних традицій та європейських 

цінностей. 

Навчально-пізнавальна мета інтегрованого курсу 

спрямована на осягнення майбутніми офіцерами суті 

явищ і процесів, що відбувалися і відбуваються в 

Україні у галузі державного будівництва, ролі 

української військової організації у процесах 

етнодержавотворення, у галузі національних культурних 

здобутків невідривно від розвитку європейської 

цивілізації з найдавніших часів до сьогодення. 

Створення навчальної інтегрованої дисципліні  на 

кафедрі соціально-гуманітарних наук є втіленням 

впровадження принципів гуманізації та гуманітаризації 

системи військової освіти у НА НГУ, які є основою 

нової гуманістичної парадигми освіти. Навчальна 

дисципліна формує гуманістичний світогляду військових 

фахівців, допомагає орієнтуватися в складній системі 

суперечливих суспільних відношень, виховує у 

курсантів почуття громадськості, військової честі і 

обов'язку, патріотизму і любові до Вітчизни, залучає до 

загальнолюдських світових і національних цінностей.  

Гуманітарні вміння та навички, набуті під час 

вивчення цієї дисципліни, стануть методологією 

опанування сучасних соціокультурних та політичних 
явищ, суті демократичних цінностей, усвідомлення власної 

національної ідентичності, значущості соціальної ролі 

своєї майбутньої професії у питаннях захисту держави.  

Особливого практичного значення для офіцера ці 

гуманітарні компетенції (знання, вміння та навички) 

набувають в умовах сучасної інформаційної війни та 

здійснення військово-професійної діяльності у реаліях 

інформаційного суспільства.  

Висновки. В сучасних умовах інформаційного 

суспільства, складної військово-політичної ситуації  в 

Україні, зумовленої гібридною війною,  система вищої 

військової освіти України має бути побудована на новій 

гуманістичній парадигмі та забезпечувати навчання і 

виховання воїнів-професіоналів, які легко орієнтуються 

у новітніх досягненнях своєї галузі військової 

діяльності, ерудованих, з розвинутим самостійним та 

творчим мисленням, здатних ефективно вирішувати весь 

комплекс службово-бойових завдань, у тому числі, 

спираючись на певну систему знань про людину та 

суспільство, вміючи розуміти, аналізувати, критично 

оцінювати сучасні політичні, соціокультурні, історичні, 

геополітичні, соціальні процеси та явища, орієнтуватися 

в сучасному глобалізованому  та інформаційному світі. 

В умовах переходу від старої технократичної до 

нової гуманістичної парадигми системи військової 

освіти слід враховувати як міжнародний досвід, так і 

надбання вітчизняної системи військово-професійного 

навчання та військово-патріотичного виховання, що 
спрямовані на розвиток у українських військовослужбовців 

високих військово-професійних, патріотичних якостей, 

на формування здатності нести відповідальність за свої 

рішення та дії, на формування творчих здібностей, 

критичного, аналітичного мислення, вміння знаходити 

нестандартні, раціональні шляхи при вирішення 

службово-бойових завдань. 
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Постановка проблеми. Якість сформованості 

лексичної компетенції, яку у рекомендаціях Ради Європи 

з мовної освіти розуміють як «знання і здатність 

використовувати словниковий запас мови, яка 

вивчається», безпосередньо зумовлює та визначає рівень 

практичного володіння іноземною мовою [1, с.110]. У 

контексті реформування національної системи освіти в 

Україні учнів загальноосвітніх шкіл спонукають 

набувати умінь вільного оперування лексикою в усіх 

контекстах та сферах спілкування, оскільки саме 

іншомовна лексика покликана забезпечити мовлення у 

певних конкретних ситуаціях [2, с.19]. У старшій школі 

актуальним залишається завдання пошуку нових шляхів 

з метою забезпечити ефективність навчання учнів 

лексики та формування у них англомовної лексичної 

компетенції. 

Формування іншомовної лексичної компетенції було 

у фокусі досліджень у розвідках таких вітчизняних і 

зарубіжних учених, як Л.В. Банкевич, Б.В. Бєляєв, 

Ю.В. Гнаткевич, С.Ф. Шатілов, R. Carter, M. McCarthy, 

R. Ellis, R. Gairns, P.D. Gardner, M.P. Lewis, N. Schmitt, 

L. Taylor та інших. Загалом, було встановлено способи і 

прийоми для тлумачення значень і рецептивного 

засвоєння учнями іншомовних слів, проаналізовано 

опанування лексики в різних видах мовленнєвої 

діяльності та досліджено процес функціонального 

оволодіння учнями лексикою з урахуванням 

закономірностей породження мовленнєвих висловлювань. 

Попри значні здобутки в навчанні учнів лексики, 

практика викладання доводить необхідність оптимізації 

якості оволодіння лексичною компетенцією загалом, і 

при роботі з текстами для домашнього читання зокрема, 

що передбачає облігаторність активної мовленнєвої 

взаємодії учнів у різних формах роботи з лексичним 

матеріалом певного тематичного спрямування.  

Мета дослідження  –  теоретично обґрунтувати, 

практично розробити та експериментально перевірити 

ефективність запропонованої у дослідженні методики 

формування англомовної лексичної компетенції у 

процесі домашнього читання. 
Виклад основного матеріалу. Терміном комунікативна 

компетенція номінують здатність здійснювати 

спілкування через мову, тобто трансфер думок у 

різноманітних комунікативних ситуаціях при інтеракції 

з іншими її учасниками за умови правильної аплікації 

системи мовних і мовленнєвих норм та вибору 

комунікативної поведінки, адекватної автентичній 

ситуації спілкування [3, C.54]. При оцінюванні 

сформованості іншомовної комунікативної компетенції 

враховують змістовність, когерентність, відповідність 

фонетичним нормам, граматичну коректність, лексичну 

адекватність. Це означає, що лексична компетенція тісно 

пов’язана з багатьма іншими навичками. Учений 

С.Ф. Шатілов розглядає формування лексичної 

компетенції як поетапний процес від ознайомлення з 

новими лексичними одиницями до їх активного 

використання в мовленнєвій діяльності [4, c.29]. 

Деякі дослідники вважають, що процес засвоєння 

лексики завжди включає чотири етапи, а саме: 

сприйняття словоформи; розуміння значення слів; 

запам’ятовування слова; комунікативне використання 

слова [5, с.4]. Це, однак, означає, що має бути виконаний 

необхідний ряд додаткових дій, адже слова ніколи не 

вживаються без контексту, тому завжди існують 

культурні, пізнавальні, психолінгвістичні, граматичні та 

текстові аспекти [6, с.29-30]. 

Статтю присвячено особливостям організації навчання лексики у процесі домашнього читання для 

формування лексичної компетенції в загальноосвітній школі. Установлено психологічні параметри 

навчання лексики у старшій школі. Запропоновано примірні зразки вправ, що супроводжують текти для 

домашнього читання, й, ефективність котрих перевірено експериментально. Запропоновано трирівневий 

комплекс завдань, а саме вправи, спрямовані на мотивування читача, розвиток прогностичних навичок; 

вправи, що спонукають учнів до уважного читання тексту та розуміння змісту загалом, і значення 

окремих текстових фрагментів зокрема; вправи, які зорієнтовано на розпізнавання багаторівневості 

художнього тексту. 

Ключові слова: комунікативна компетенція, домашнє читання, лексична компетенція, лексика, 

актуалізація. 
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Визнаємо, що усне та писемне спілкування 

передбачають наявність продуктивних навичок 

(правильний добір слів згідно з комунікативним наміром 

й їх поєднання; володіння лексико-смисловими / 

тематичними асоціаціями; вибір слова з синонімічних 

рядів й антонімічних опозицій; еквівалентні заміни; 

адаптація до індивідуальних особливостей мовця); 
рецептивних навичок (слухання, читання); соціокультурних 

знань та вмінь в області лексики; лінгвістичних знань в 

сфері лексики [7, с.112].  

Роль домашнього читання в опануванні іноземної 

мови детерміновано тим, що воно має на меті активну 

діяльнісну роль читача, яку зорієнтовано на сприйняття та 

переробку як мовної, так і змістової інформації, яку несе в 

собі художній текст. Попри розбіжності у підходах до 

послідовності роботи з текстом, послуговуючись 

сукупністю розвідок [8, с.29], дотримуємось наступної 

структури: передмовні вправи (словникова робота), 

контроль поняття змісту (текстовий етап), контроль 

поняття важливих деталей тексту (аналіз і оцінка, 

післятекстовий етап), аналіз літературно-стилістичних 

особливостей тексту. І досі точаться дискусії про 

доцільність використання передмовних вправ і 

літературного аналізу тексту, але, вважаємо, що доцільно 

використовувати обидва компоненти в роботі для того, 

щоб уникнути одноманітності завдань, розвиваючи 

натомість усі види мовленнєвої діяльності [9]. 

Інтерпретуючи систему вправ, слідом за Н.І. Гез, як 

організацію взаємопов’язаних навчальних дій, розміщених 

у порядку наростання мовленнєвих або операційних 

труднощів з урахуванням послідовності становлення 

мовленнєвих умінь, навичок і характеру існуючих актів 

мовлення, вбачаємо в ній основний чинник успішного 

збагачення лексичного запасу. [10, с.265]. 

Оскільки обсяг роману Джин Вебстер «Daddy-Long-

Legs» [11] сто п’ять сторінок у адаптованій версії, то 

відповідно його було поділено на 12 частин, одну з 

котрих нижче проілюстровано системою вправ: 

Завдання 1. Recall the context where these words / 

word-combinations are used and give Ukrainian equivalents: 

a school, a college, a professor, a student, studying, 

training, teaching, tutoring, development, profession, 

educational, a lecture, exercises, a course, educational, 

knowledge, an instruction, a science, improving, a mistake, 

an examination, to graduate, a subject. 

Завдання 2. Check if you know the meaning of these 

words and phrases. Match the words with their meanings: a 

professor, a lesson, a student, a class, training, a teacher, a 

tutor, a profession, education, a lecture, an exercise, a 

course, a pupil, a lecturer, an occupation, a classroom, a 

task, a college. 

Definitions: 1) The knowledge and development resulting 

from an educational process; 2) a number of lectures or 

other matter dealing with a subject; 3)  a body of students 

meeting regularly to study the same subject; 4) a faculty 

member of the highest academic rank at an institution of 

higher education; 5) the act, process, or method of one that 

trains; 6) a person charged with the instruction and guidance 

of another: such as a private teacher; 7) a discourse given 

before an audience or class especially for instruction; 8) a 

reading or exercise to be studied by a pupil; 9) a part of a 

university offering a specialized group of courses; 10) a 

usually assigned piece of work often to be finished within a 

certain time; 11) a child or young person in school or in the 

charge of a tutor or instructor; 12) something performed or 

practiced in order to develop, improve, or display a specific 

capability or skill; 13) the principal business of one's life; 

14) a place where classes meet; 15) one whose occupation is 

to instruct; 16) an attentive and systematic observer; 17) a 

calling requiring specialized knowledge and often long and 

intensive academic preparation; 18) a person who gives 

lectures, especially as an occupation at a university or college 

of higher education [12]. 

Оскільки, чітке розуміння деривації й словоформ є 

облігаторним для успішного складання зовнішнього 

незалежного оцінювання, тому наступне завдання 

присвячено словотвору. 

Завдання 3. Complete the table to make word families. 

Use the dictionary to help you. In case there is no 

corresponding derivative put a NO sign. 

Nouns Adjectives Verbs Adverbs 

improvability improvable to improve improvably 

studier studiable to study - 

mistaker unmistaking - mistakingly 

curriculum curricular - - 

institude uninstituted to institute - 

read readable to read readably 

Завдання 4. Look at the sentences below. Choose the 

missing verb and put it into the correct form: to try, to be 

through, to report, to tutor, to fail in.  

1) Julia Pendleton _____ for the team, but she didn't get in. 

2) I have the honour _____ fresh explorations in the field of 

geometry. 

3) Some of the girls sell their text-books when they _____ 

with them, but I intend to keep mine. 

4) I _____ mathematics and Latin prose. 

5) I _____ in them, and will take another examination next 

month. 

Другий рівень лексичних вправ і завдань 

спрямований на розкриття полісемії лексичних одиниць, 

у тому числі специфіки їхнього контекстуального, 

переносного та фразеологічного функціонування. Учням 

запропоновано пояснити значення слів та словосполучень 

у реченнях з тексту, прокоментувати контекстуальне 

вживання слова, обрати синоніми, знайти семантичні 

відповідності [9]. 

Завдання 5. Out of three options given below for each 

sentence choose the one to fill in the gap: 

1. When Mr. Obsequious was at school, he won first___ 

for good behavior. 

a) present; b) price; c) prize 

2. Little Tom did not like his first ....... at school at all. 

a) course; b) period; c) term 

3. They had lunch together in the school ______. 

a) bar; b) café; c) canteen 

4. We all make mistakes, no-one is ______. 

a) fallible; b) infallible; c) unmistakable 

5. It’s your ____ that we’re late for school again. 

a) mistake; b) fault; c) care 

6. After he broke the window, the boy was ___ from school. 

a) exiled; b) excluded; c) expelled 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/educational
https://www.merriam-webster.com/dictionary/trains
https://www.merriam-webster.com/dictionary/classes
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Завдання 6. What category do the words refer to? 

Comment on the usage of each group. How do words in each 

group differ from each other? If you don’t know exactly, find 

these words in the text and try to guess their meaning from 

the context. 

Group 1.Curriculum, timetable, schedule, calendar. 

Group 2. Occupation, profession, work, job, career. 

Group 3. College, school, university. 

Group 4. Education, studying, science, culture. 

Мета завдань третього рівня – вчити читачів бачити 

стильову та художньо-експресивну різноманітність 

англійської лексики і на цій основі формувати власні 

уміння влучного слововживання. Пропонується 

зазначити стильову сферу вживання лексичної одиниці 

(книжна, нейтральна, розмовна, застаріла лексика), 

прокоментувати експресивний ефект уживання 

письменницею певних слів та виразів, роль емоційно-

оцінних прикметників та прислівників, розкрити 

авторську імплікацію, засоби створення гумору, іронії, 

тощо [9]. Наступні завдання дають можливість учню 

використовувати нові лексичні одиниці на рівні 

понадфразової єдності, що і було початковою метою. 

Завдання 7. Mark the stylistic colouring of these words 

from the text in the table by putting a tick in the necessary 

box. Use a dictionary to help you. 

Word  Old use Formal Informal Neutral 

tutor     

class     

study     

instructor     

career     

review     

examination     

schoolroom     
 

Метою навчання мовленнєвої компетенції є розвиток 

навичок мовлення. Пропонуємо поетапний перехід від 

відповідей на питання до інсценізації діалогу. 

Завдання 8. Answer the following questions: 

1. Would you like Judy to be your roommate or 

classmate in the college? Why? 

2. Why does Daddy-Long-Legs refuse to let Judy take the 

scholarship in order to pay for her own tuition in the 3rd 

year of college? 

3. What is the role of education in the story? 

4. Why is education so important for Judy? 

5. Why did Judy find the «atmosphere of academic calm 

more bracing than New York»? 

Завдання 9. Work in pairs. Imagine that you are Judy and 

Jervis. Jervis wants to know everything about Judy’s college 

life and studying difficulties. Act this conversation out. 

Акцентуємо, що спільним для всіх вправ є 

спрямування на обґрунтування висновків з огляду на 

прочитаний текст. Для прикладу, завдання передтексто-

вого рівня вимагають імплементації текстових «сигналів» 

(заголовок глави, певні цитати з тексту, назви), завдання 

на перевірку розуміння прочитаного заохочують учнів до 

ретельного прочитання тексту й усвідомлення значень 

окремих текстових фрагментів, а завдання на перевірку 

уваги провокують допитливість і повертають читача до 

тексту в пошуках необхідних фактів й інформації [9]. Як 

наслідок, окрім мовної та мовленнєвої компетенцій, 

значну увагу сфокусовано на компетенціях читання та 

письма. Поступово простежуємо перехід від семантизації 

до автоматизації на понадфразовому рівні. 

За результатами проведених зрізів під час 

пошукового експерименту дійшли висновку, що лексика 

у вправах була повторена і збагачена синонімами та 

ідіоматичними виразами. Це підтверджено тим, що учні 

вільно вживали лексику, що вивчається, на рівні 

понадфразової єдності.  

У системі поданих вправ було три завдання, які були 

виконані без помилок. Це є перше,четверте та шосте 

завдання. У першому та шостому є чітка опора на текст, 

це свідчить про важливість використання художнього 

тексту, як компоненту уроку з домашнього читання. 

Цікавим для спостереження стало третє завдання, в 

якому учням пропонувалося працювати з похідними 

словами. Більшість учнів відзначило це завдання як 

найважче і в ньому було допущено найбільше помилок. 

Попри множинність завдань на пошук споріднених слів 

у шкільній програмі, учні беруть за аналог одну групу 

слів і виконують усі інші за зразком. Тому, такі завдання 

вимагають посиленої уваги з боку вчителя. 

Результати опитування свідчать, що лексика, яка 

була дана, поповнила вокабуляр і сприяла використанню 

на практиці, що було доведено в усному спілкуванні. 

Учні також охоче працювали над восьмим завданням, 

адже у цьому випадку на користь є мотиваційний аспект 

домашнього читання, який не завжди є присутнім при 

навчанні лексики в умовах традиційного уроку. 

Отримані результати дозволяють дійти висновку, що 

учні засвідчили високий рівень сформованості лексичної 

компетенції, тому запропонована система вправ на 

матеріалі твору «Daddy-Long-Legs» уважаємо такою, що 

відповідає цілям навчання іншомовної лексики у 

старшій школі. 
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Постановка проблеми. Актуальність даного 

дослідження обумовлена та підтверджується неминущим 

інтересом всіх напрямків наукової думки до проблеми 

людини, до проблеми свободи її волі особливо. 

Свобода, що предстає перед людиною в кінці 

позаминулого століття, була свободою, запозиченої у 

античних республік. Ця свобода полягала радше в 

активній участі в колективній владі, ніж в мирному 

володінні особистою незалежністю. Більш того: активну 

участь у громадському житті, з необхідністю вимагало 

принесення в жертву особистого спокою і незалежності. 

У наш час абсурдно вимагати від людей подібної жертви 

і зовсім неможливо її отримати. 

В античних республіках завдяки малості займаної 

ними території кожен громадянин знаходив в 

політичному відношенні величезну особисту значимість. 

Здійснення громадянами своїх прав походило більше на 

розвагу. Люди змагалися один з одним в написанні 

законів, вони виступали в ролі суддів, вирішували 

питання війни та миру. Участь, прийнята кожним в 

здійсненні національного суверенітету, не була 

абстрактністю. Воля кожного володіла реальним 

впливом і виконання цієї волі доставляло живе і 

постійне задоволення. З цього випливає, що в античності 

люди заради збереження власної політичної значущості і 

ролі в управлінні державою були схильні до відмови від 

особистої незалежності. 

Така відмова була необхідною, оскільки для того, 

щоб народ найбільш повно користувався своїми 

політичними правами, тобто щоб кожен громадянин 

брав участь у здійсненні національного суверенітету, 

необхідні суспільні інститути, які підтримували б 

рівність, перешкоджали б накопиченню статків, 

знищували б відмінності, повставали б проти розкоші. 

Але всі дані інститути обмежують свободу і 

компрометують особисту безпеку. 

Мета роботи – розгляд питання політичної узурпації 

свободи волі з позиції філософської думки. 

Виклад основного матеріалу. Те, що ми називаємо 

громадянською свободою, більшості античним народам 

була невідома. Всі грецькі республіки за винятком Афін 

підкоряли індивіда майже необмеженої влади 

суспільства. Те ж індивідуальне підпорядкування 

спостерігається і в Римі в кращі часи його історії: там 

громадяни були в деякій мірі рабами народу; вони 

повністю покладалися на рішення законодавця; за ними 

визнавали право приборкувати всі свої дії і стримувати 

волю; але це відбувалося тому, що вони самі були і 

законодавцями, і суверенами [1, с.142]. Громадянин з 

гордістю усвідомлював усю важливість свого голосу в 

такій малій державі; кожна людина була значною 

величиною. Усвідомлення власної значущості було для 

нього величезною винагородою. 

Зовсім інакше йдуть справи в сучасній державі: її 

більш велика, в порівнянні з античними республіками 

площа обумовлює той факт, що величезні маси жителів 

незалежно від форми правління випадають зі сфери 

активного управління державою. Їх участь в здійсненні 

національного суверенітету носить виключно репрезента-

тивний, тобто фіктивний характер. 

Перевага свободи, як розуміли її в античності, 

полягала в тому, що кожний громадянин керував 

державою. Це була реальна перевага – вона уявлялася 

солідною і тішила самолюбству. Перевага, що дається 

свободою в сучасних умовах – це перевага бути 

представленим в державних справах, брати участь в них, 

виробляючи свій вибір. Ця перевага також тому, що вона 

підтверджується гарантіями але не приносить 

безпосереднього і живого задоволення, так як не дає 

миттєвого відчуття власної влади. Можна сказати, що 

вона дає задоволення рефлексії, в той час як в античності 

мало місце задоволення дії – природно, перше менш 

привабливо, тому неможливо вимагати від людей значних 

жертв, щоб володіти ним і зберігати його. 

У той же час жертви в наших умовах носили б більш 

болісний характер, ніж в античності: прогрес цивілізації, 

комерційні тенденції нашої епохи, взаємодія між 

народами помножили і нескінченно урізноманітнили 

засоби досягнення особистого щастя. Щоб бути щасливою, 

людині необхідна лише повна незалежність в тому що її 

стосується: заняття, сфера діяльності, її фантазії. 

Люди античності знаходили більше задоволення в 

своєму громадському існування і менше у приватному 

житті. Отже, коли вони приносили в жертву свободу 

особисту заради політичної, вони жертвували меншим 

заради досягнення більшого. Що стосується наших 

Найбільша проблема країни є відсутність політичної волі, а саме у політикуму, у політичній політиці, у 

правлячого класу. Проблема політичної волі часто ототожнюється з проблемою свободи волі, тому є 

постійним предметом спору між різними напрямками. У зв'язку з цим особливий інтерес представляє розгляд 

питання політичної узурпації свободи волі з позиції філософської думки. 

Ключові слова: воля, свобода волі, узурпація волі, політика, влада. 
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сучасників, то все їхнє благополуччя укладено в їх же 

приватному існуванні: величезна більшість людей, 

відлучених від безпосереднього здійснення влади, має 

лише дуже поверхневий інтерес до суспільного життя. І 

якщо ми будемо наслідувати древнім, ми пожертвуємо 

великим заради меншого. 

Громадські зв'язки стають більш розгалуженими, 

більш великими. Навіть ворожі класи пов'язані між 

собою невидимими, але дуже міцними мотузками. 

Відносини власності пронизують все людське існування. 

В силу цього суспільні потрясіння переносяться більш 

болісно, ніж будь-коли. 

На політичному горизонті ХХ століття знайшлося 

зовсім небагато постатей, здатних протиставити 

нацистській ідеї ту чи іншу соціально-філософську 

альтернативу. Карл Поппер, представник високої науки, 

виявився в числі цих небагатьох. Попперовською 

альтернативою нацистським міфолого-ідеологічним 

побудовам, була розроблена вченим «відкрита 

філософія». Її найбільш відоме політико-етичне 

переломлення – вчення про «відкрите суспільство», досі 

зберігає чималий вплив в колах соціально активної 

інтелігенції. 

Своїм особливим ставленням до ідеалу свободи і 

теоріям звільнення Карл Поппер у величезній мірі 

зобов'язаний надихаючій його протягом усього життя 

етичній концепції І. Канта. Саме кантівське розуміння 

свободи як самовизначення волі пробудило в Поппера – 

філософа інтерес до деяких з тих понять, які фізик 

Поппер міг би порахувати «ідеологічними». Так, вельми 

неоднозначним залишалося його ставлення, що 

тягнеться з середньовіччя до дискусії про свободу волі. 

Вільна воля це щось більше, ніж просте вигадка: «я 

зазвичай уникаю розмов про свободу волі, оскільки не 

цілком розумію, що це означає, і навіть підозрюю, що 

наше інтуїтивне уявлення про свободу волі помилкове. 

Проте, мені здається, що детермінізм є у багатьох 

відношеннях сумнівною теорію, і у нас немає підстав 

визнавати її» [2, с.212]. Такий висновок робить вчений з 

кантівського вчення, яке він прагне застосувати до 

наукового пізнання. Тут Поппер бере на себе сміливість 

вступити в пряму полеміку з Кантом. 

Критикуючи кантівське уявлення про природо-

знавство, він в той же час знаходить «зерно істини» в 

обслуговуючій ці уявлення пізнавальній стратегії – зерно, 

сприйняття якого вимагає правильної постановки 

проблеми. Вона дозволить описати кантівський 

«коперниканский переворот у філософії» у вигляді 

твердження, що всі ми «маємо бути не пасивними 

реєстраторами чуттєвих даних, а живими організмами. 

Тому що на наше оточення ми реагуємо не тільки 

інстинктивно, але іноді свідомо і вільно. Тому що ми 

здатні винаходити міфи і теорії, прагнемо до пояснення, 

хочемо знати, чи працюють вони і як працюють. Бо за 

рахунок величезних зусиль і подолання безліч помилок 

іноді, в разі успіху, ми створюємо такий сюжет, таке 

пояснення, яке «рятує феномени», наприклад, міф про 

«невидимі» речі, скажімо, атомах або силі гравітації, яка 

пояснювала б видиме. Тому що пізнання є пригода ідей. 

Так чи інакше ці ідеї створюються нами, а не оточуючим 

світом, вони являють собою не просто сліди 

повторюваних вражень або стимулів. В цьому ви маєте 

рацію», каже він Канту [2, с.155-156]. 

Кант вказує, що розум, який наказував би щось 

людині автономний. Автономія означає законодавство 

яке дано самому собі, а це вже інше найменування 

свободи. Та держава вільна, яка сама собі дає закон [3, 

с.217]. Тепер же автономія розуму стає поняттям свободи. 

В політичній думці епохи фашизму ясно позначився 

інтерес до теми влади і насильства, і одночасно з цим 

інтересом виникли протилежні трактування влади / 

насильства як важливих політико-філософських 

категорій. У зв'язку з цим необхідно розглянути теорії, 

що були висунуті Карлом Шміттом і Ханою Арендт, які 

уособлюють прямо протилежні розуміння того і іншого. 

Сучасний політичний дискурс, в центрі якого опинилося 

питання про політико-філософський статус насильства, 

почався з кінця 20-х років минулого століття зі статті 

Шмітта «Поняття політичного» [4, с.49]. Відома робота 

Арендт «Про насильство» [5, с.329] відстає від 

шміттовского шедевра майже на 50 років, але все одно 

сприймається як теоретична відповідь Шмітту. 

Утворившись між двома роботами часовий лаг лише 

підкреслює зростаючу важливість теми. 

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що якщо 

судити по цих двох роботах тільки по їх утриманню, то 

«відповіддю» здасться більш рання стаття Шмітта 

«Поняття політичного». Концепція Арендт більш 

традиційна, вона практично ігнорує щось нове, що було 

сказано раніше Шміттом з приводу насильства і тому 

здається написаною до нього. 

Згідно Арендт, «суть всякого правління становить 

влада, а аж ніяк не насильство. Насильство за самою 

своєю природою є не більше, ніж знаряддя; як всякий 

засіб, воно незмінно потребує наявності якоїсь 

направляючої мети, яка є до того ж його виправданням. 

А те, що саме по собі потребує виправдання або 

обґрунтування, не може бути сутністю чого б то не 

було» [5, с.330]. Для нас в цьому висновку цікаво те що 

подібним визначенням насильство фактично 

позбавляється статусу політичного поняття: все 

багатство відповідних політичних смислів переноситься 

автором на поняття влади. Це і є традиційна точка зору 

на предмет, згідно з якою неможливо уявити собі 

суспільство поза відносин панування і підпорядкування, 

але цілком можливо помислити ці відносини поза 

навантаженням їх насильством. Насильство, таким 

чином, трактується як якийсь зовнішній чинник. І тоді з 

сучасними товариствами починає відбуватися та 

деградація, логіку якої Арендт проаналізувала на 

прикладі режимів, заснованих на терорі. «Там, де 

насильство перестає отримувати підтримку з боку влади 

і не стримується владою, відбувається добре відома 

зміна місць щодо мети і засобів. Засоби руйнування 

тепер починають визначати мету, внаслідок чого метою 

виявляється руйнування всілякої влади» [5, с.334-335]. 

Виникає ситуація «смути», «лихоліття», яка, на думку 

Арендт, найяскравіше показує, що влада і насильство не 

тільки не споріднені один одному, але є антагоністами з 

точки зору їх відношення до політики. 

Стаття Шмітта «Поняття політичного» по своїй 

політико-філософської суті являла собою критику тієї 
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традиційної теоретичної установки, яку підхопила і 

зміцнила Арендт. Шмітт взяв за вихідне більш широке 

поняття, поняття «політичного», практично вперше 

введене ним в політико-філософський дискурс. Також 

Шмітт першим став користуватися дистинкцією 

«політика – політичне», що дозволяє подолати назрілу 

потребу в концептуальному проясненні політичних ідей 

і напрямів. Як і Арендт, він починає з визнання 

автономії «політичного», проте, на відміну від автора 

роботи «Про насильство», Шмітт не вважає що влада, 

будучи основним інститутом політики, одночасно є 

наріжним камінням «політичного». Під поняттям 

«політичного» він прагне підвести більш широку 

підставу. Це необхідно йому для того, щоб знайти 

пояснення надзвичайній різноманітності, плинності 

влади, здатної в різних суспільствах і в різні епохи 

представляти абсолютно непорівнянні поєднання 

етичних кодексів, практик, інституційних засад та ін. 

Прагнення зрозуміти свій предмет що з необхідністю 

змінюється та розвивається, характеризує Шмітта як 

дуже актуального мислителя і дозволяє провести 

важливі методологічні паралелі між ним і Поппером, 

його філософією «третього світу». Для Арендт сама 

статичність існуючого поняття влади є можливістю 

представити «політичне» з точки зору його позитивного 

змісту. «Політична» концепція Шмітта виступає в цьому 

порівнянні нічим іншим як досвідом «фальсифікації» 

традиційного поняття. 

На думку Шмітта, у всьому що відбувається навколо 

нас рівно стільки політики, скільки є в кожному 

конкретному контексті унікальних рішень, які є 

відповіддю на виникаючі надзвичайні (нестандартні) 

ситуації. Розвиток суспільства це постійне перебування 

нового і як таке воно має бути прерогативою «вождів», 

оскільки ніякі універсальні принципи і правові 

встановлення за народження нового відповідальними 

бути не можуть. Скласти ж переконливе уявлення про 

розвиток людства, виключаючи з цього подання 

феномен насильства, просто неможливо. Можливість 

насильства, за Шміттом, вкорінена в природженій 

здатності кожного визначатися в світі за ознакою «свій – 

чужий», «друг – ворог» і входити в об'єднання 

відповідно до результатів такого самовизначення – так 

би мовити, «дружити проти когось». Таким чином, 

насильство (актуальне або потенційне) притаманне 

політиці щодо визначення: «...групування, що 

орієнтується на серйозний обіг справ є політичним 

завжди. І тому воно завжди є найважливішим поділом 

людей на групи, а тому і політична єдність, якщо вона 

взагалі є в наявності, є найважливіша «суверенна» 

єдність. Саме йому завжди необхідним чином має 

належати рішення щодо самого важливого випадку, 

навіть якщо він винятковий» [4, с.53]. 

На думку Б. Спінози, свобода визначається дією, що 

викликана адекватною причиною і що спирається на 

адекватне знання. Людина «може стати вільною і 

пізнати сенс свого існування. Свободі заважає не вільна 

воля, а пристрасть. Тільки пристрасті породжують 

залежність. Вони перешкоджають вільному вияву 

детермінізму природи всередині і поза нами» [6, с.218]. 

Античні люди стояли біля витоків морального життя, 

ми ж стоїмо на порозі її зрілості, а можливо, і старості. 

Ми придбали знання, але втратили уяву, тому стали 

нездатні до тривалої екзальтації. Ми завжди обтяжені 

якимись прихованими думками, породженими досвідом 

і які руйнують ентузіазм. Ми настільки боїмося бути 

обдуреними або навіть здаватися такими, що 

безперервно демонструємо обережність в прояві 

найбільш пекучих пристрастей. Стародавні мали міцні 

переконання з цього приводу; наші ж переконання 

розпливчасті і неміцні, і в цій розпливчастості і 

неповноті ми даремно шукаємо забуття. 

В жодній із стародавніх мов немає поняття ілюзії, 

оскільки не існує поняття для позначення неіснуючого 

явища. Законодавці повинні відмовитися від будь-яких 

потрясінь устрою, від будь-яких спроб грубого впливу 

на громадську думку. Як стверджував Монтеск'є, грецькі 

політики, які жили при народному правлінні, не 

визнавали іншої сили, крім сили чесноти. Сучасні ж 

політики твердять про мануфактури, комерції, фінанси, 

багатство і навіть розкоші. Монтеск'є відносить цю 

різницю до різниці між монархією і республікою. Але 

воно швидше обумовлено протилежністю між мораллю 

античності і сучасності. Громадяни республік або 

піддані монархій прагнуть до благополуччя і ніхто в 

сучасних умовах не може до нього не прагнути. 

Висновки. Отже, поняття «воля» є спекулятивне 

розумне мислення людини, яке творчо прагне до 

повноти задоволення, тобто до абсолютної свободи. 

Воля є самовизначенням розуму. 

Сьогодні простіше рабів перетворити в спартанців, 

ніж спартанцям прищепити свободу. Раніше заради 

свободи можна було перенести будь-які позбавлення. 

Сьогодні ж необхідно твердий примус, щоб змусити 

когось терпіти нестатки. В сучасних умовах народ, що 

прагне до свободи, є одночасно народом, що прагне до 

благополуччя. Народ спрямовується до свободи, 

оскільки він освічений, що саме в ній побачить гарантії 

благополуччя. 

Таким чином важливо відзначити, що актуальність 

даного дослідження дійсно обумовлена і 

підтверджується неминущим інтересом всіх напрямків 

наукової думки до проблеми політичної волі. Безумовна 

важливість вивчення всього комплексу антропологічних 

складових диктує звернення до витоків проблеми волі і 

її свободи у філософському дискурсі. 
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PHILOSOPHICAL DISCUSSION FOR POLITICAL USURPATION OF FREEDOM OF THE WILL 

The biggest problem of the country is the lack of political will, namely in the politics and in the ruling class. The problem of 

political will is often identified with the problem of freedom of the will. Therefore, it is a constant subject of the dispute 

between different directions. In this regard, consideration of the issue of political usurpation of freedom of the will from the 

point of view of philosophical thought causes the particular interest. 
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Постановка проблемы. Для описания приграничных 

зон (цивилизаций) в политической литературе 

встречается термин – лимитроф. В. Цимбурский данным 

термином отмечает, располагающиеся между ядерными 

платформами промежуточные пространства и указывает 

на то, что межцивилизационное взаимодействие с 

этнокультурным лимитрофом является одной из 

проблем, требующей внимания. По его мнению, они 

представляют не только негативный «вызов» для 

существующей реальности, но и являются шансом, 

который не раз использовали те или иные этносы в 

процессе создания государственности. (8: 89) 

Понятие лимитроф первоначально использовался 

древними римлянами и означал место дислокации 

пограничных войск. Этимологически термин состоит из 
двух греческих слов – лимес (граница) и трофус (кормящий): 

общественные объединения, которые охраняют границы. 

В конце XX века термин был изменен содержательно, 

вошел в геополитический словарь как важный элемент 

категориальной линии и использовался для обозначения 

стран или группы стран, которые являлись 

приграничными субъектами ведущих государств, одним 

из которых являются государства Каспийского региона. 

В начале XX века представитель британской 

геополитической школы Дж. Фейргрив, называл данный 

регион crachzone, т.к. включенные в него государства, в 
основном, представляли собой маленькие политически 

слабые и экономически зависимые буферные государства. (2: 

329-330) Позже классик политической географии 
Р. Хартшорн упоминает его как перманентную не 

стабильную геополитическую зону (shatter zone) от Балтики 
до Адриатики; французский геополитик Ж. Готтман – как 

«приливно-отливными» земли, часто же упоминают его как 

«пояс Анцтеза». (7: 52) 
Цель статьи. проанализировать проблемы приграничных 

вопросов, которые важны для нас в процессе исследования 
данного вопроса. 

Изложение основного материала. Прежде всего, 

очевидно, что мы должны затронуть понятие «границы». В 
общепринятом смысле оно обозначает границу между 

двумя целыми или двумя частями целого. Именно так 

переводится с латинского языка «лимес» – граница. Однако 
сегодня, на фоне возрастающего интереса к проблеме 

границ, представлено и другое значение термина. В 

частности, И. Каграмонов отмечает, что в практических 

терминах Рима «лимес» означал не границу, а 

переходную зону. (5:70)  

Чем важнее ресурс и его потенциальный объем, тем 

выше показатель проникновения и/или индекс 

обострения противостояния в конкретном пространстве. 

Иногда, принимая во внимание существующие условия, 

конфронтации ведут к войне, т. е. главная цель – 

нарушение системных показателей системы противника.  

Последнее может развиться в форму «горячей» или 

«холодной» войны. Все это позволяет нам рассматривать 

лимитрофы как своего рода «резервуары» или 

«заповедники», за контроль над которыми ведется борьба 

ведущих государств. Таким образом, серия конфликтов в 

Каспийском регионе имеет свое собственное объяснение. 

Учитывая это, именно в лимитрофах видны наиболее 

часто встречающиеся этнические чистки
1
 и 

насильственные выселения, особенно в постсоветских 

регионах, в том числе в Грузии (Осетия, Абхазия), 

Нагорном Карабахе (Армения, Азербайджан), Ферганской 

долине в Узбекистане (турки-месхетинцы), Российской 

Федерации (чеченцы) и т. д. 

В XXI веке, в условиях «стоящих на грани» пяти 

декларированных и еще несколько десятков ядерных 

государств, с целью контроля пространства и ресурсов, 

«горячие» войны стали фактически невозможными. В 

таких условиях единственным выходом является борьба 

лимитрофов во всех геополитических пространствах, 

для следующих целей: 
 Овладение всеми типами лимитрофов для 

собственного усиления; 
 Использование всех типов пространств лимитрофов 

для ведения борьбы с геополитическими противниками в 

скрытой или открытой форме, вплоть до вооруженного 
конфликта, желательно на пространстве противника; 

 Лимитрофы принимают на себя первые удары, 

предназначенные их тьюторам, для того чтобы 
максимально сэкономить собственные ресурсы. Вместе с 

тем, наиболее мощные создают независимые друг от друга 
лимитрофы, прикрывающие их на отдаленных границах; 

 В частых случаях, либеральное законодательство в 

отношении окружающей среды позволяет размещать на 
территории лимитрофных государств, обладающих низким 

геополитическим статусом, «грязные» производства, 
недопустимые в развитых странах; 

 Лимитрофные государства дают ведущим мировым 

державам выход к ранее недоступным геополитическим 
зонам. 

                                                         
1 Примечательно, что собстенно термин «этническая чистка» попал в 

международный словарь из лимитрофной зоны из сербско-хорватского 

выражения «etničko čišćenje / етничко чишћење». 

Возрастающий интерес к пограничным или пространственным процессам на стыке XX-XXI веков, во 

многом определил происходящие в мире процессы – глобализации и интеграции, которые сопровождаются не 

только путем создания однородных структур, но и фрагментацией и локализацией. Пространства, которые 

не входят в синтез, создают зоны неопределенности и беспредельности. 

Ключевые слова. Геополитика, Граница, Буферное пространство. 

 



   
136 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 19, 2017 
 

В. Арутюнова-Фиданян рассматривает лимитроф как 

территорию, где не смешиваясь проживают этносы и их 

культуры. (4: 380) В том случае, если лимитрофные 

территории создают не только государственно-

политическое, но и культурное пространство, в котором 

существует и развивается производный феномен синтеза 

культур, лимитроф становится контактной зоной – 

полиэтнической территорией, местом происхождения 

такого феномена, который является итогом не только 

существования культур, но и их взаимовлияния. (4: 380) 

Ф. Бродель указывал на важности изучения 

«приграничных» культур. Он считал, что через такие 

культуры открываются границы цивилизаций для 

общения с другими, в них раскрываются 

коммуникационные возможности цивилизаций. Дэн 

Дайнер отмечает, что самоидентификация цивилизаций 

формируется именно на их периферии в результате 

противостояния с другими цивилизациями. (3: 27) 
Еще одна интересная деталь, С. Лурье предлагает 

концепцию «этнических констант», которая, по его мнению, 

является ядром культурной традиции. Это комплекс 

бессознательного воображения, определяющего природу 
человеческого действия во вселенной. Этнические константы 

включают локализацию добрых и злых источников, пути 
победы над злом и др. парадигмы. С их помощью человек 

рационализирует мир так, чтобы он мог быть пригоден для 

человеческой деятельности, он идентифицирует себя с одним 
из сообществ людей, в рамках которого возможно 

совместное действие. 
У разных этнических культур по поводу данных 

сообществ есть собственное воображение. Этническое лицо 

мира – это сочетание этнических констант ценностной 
ориентации. Соотношение констант и ориентации можно 

рассматривать как соотношение между условиями действия 

и целью действия. (6: 25) 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, мы можем 

сделать некоторые выводы о понимании границ – будь то 
политическая, геополитическая или этнокультурная категория. 

В частности, учитывая существующую реальность, 

лимитрофы, в первую очередь, представляют собой сферу 
этнокультурных контактов отдельных цивилизаций, второе, 

что более интересное для нас – «буферное пространство», 

их выделением и третье – место столкновений. И если 
можно сравнить цивилизацию с твердыми тектоническими 

породами с материковыми кристальными платформами, у 
которых относительно устойчивое геологическое строение, 

то в «переходных зонах» они подобны геосинклиналям – 

орогенным регионам, лимитрофы – «рифтовая зона 

мировой истории». 

Часть государств, в лимитрофных зонах, в основном, 

характеризуются небольшим размером и сравнительно 

малым количеством населением. Эти «гномы» являются 

в основном объектами влияния в геополитических играх 

ведущих государств.  

В свою очередь, воздействующие на них крупные 
акторы, с целью реализации собственных целей политикой 

запугивания или шантажа, формируя зоны конфликта, 
пытаются максимизировать создание внешних, пограничных 
(маргинальных) зон цивилизации, чтобы максимально 

обеспечить свою государственную безопасность. 
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LIMITROPHES IN THE GEOPOLITICS 

Increasing interest towards the utmost processes or understanding of circumscribed (or confined) significantly stipulated 

by global processes developed during the end of XX and beginning of XXI century. Globalization and Integration much 

accompanied not only with creating of uniformity structures, but with fragmentation and localization as well as. Spaces which 

are not includes in the synthesis, creating zones of uncertainty and indeterminacy. 

Article touches some terms connected with problem of understanding of a circumscribed, which has significance for further 

researches of interesting geopolitical issues. 

Key words: Geopolitics, Border, Buffer space.  
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Постановка проблеми. Перша чверть ХХІ сторіччя 

мала низку політичних, економічних та соціальних 

трансформацій. Протягом тривалого часу Арабський 

світ був «приречений на бідність» через правління клубу 

«диктаторів». Стійкий авторитарний режим в країнах 

був темою для багатьох досліджень близькосхідних 

проблем, які спрямовувались на пояснення виняткової 

здатності місцевих автократій чинити спротив змінам. 

Проте всьому в певний час приходить кінець та наступає 

нова епоха. На Близькому Сході рушійною силою до 

змін стали масові протести і революційні рухи країнами 

Близького Сходу та Північної Африки. Ці виступи, які 

згодом були ознаменовані як «арабська весна» або 

«арабське пробудження» були спрямовані проти 

диктатури національних лідерів та орієнтовані на 

демократичні перетворення. 

Невдоволення в країнах арабського світу корінилося 

в бідності, корупції та пригніченні прав та свобод 

громадян. Пересічні громадяни Єгипту мали дохід що 

складав близько 12% доходів громадян Сполучених 

Штатів Америки. Середня тривалість життя його також 

була меншою – на 10 років. 20% населення проживали в 

умовах крайньої бідності. Ця різниця відчутна, хоча й не 

мала високого показника, наприклад якщо порівнювати 

США, Сьєрра-Леоне та Зімбабве, адже в цих країнах 

більша частина всього населення жила та живе за межею 

бідності [5]. 

Революційні рухи не лише призвели до усунення від 

влади керівників декількох держав – З.А. Бен Алі 

(Туніс), Х. Мубарака (Єгипет), М. Каддафі (Лівія), 

А.А. Салєха (Ємен). Вони започаткували процес 

транзиту, який відразу отримав різні траєкторії та 

змусив замислитись над чинниками, які визначають 

особливості перебігу трансформаційних процесів в 

окремих державах. Крім того, вони відкрили новий етап 

турбулентності в політичному розвитку регіону, 

пов’язаний із розпадом сталих соціальних і політичних 

структур, боротьбою між різними політичними групами 

та ідеологічними силами за напрямок і стратегію 

перетворень та ресурси, виходом на поверхню 

численних, до цього моменту латентних конфліктів, 

радикальних змін у регіональному балансі сил. 

Мета статті – дослідити відповідність соціальних 

очікувань посттрансформаційних змін країн арабської 

весни у політичному дискурсі. Об’єктом досліження 

стануть посттрансформаційні зміни політичних режимів 

в країнах арабської весни, а предметом – відображення 

дискурсу політичних трансформацій у суспільній 

свідомості після цих подій.  

Для реалізації мети поставимо наступні завдання: 

окреслити причини арабської весни; дослідити бачення 

результативності подій арабської весни у свідомості 

громадян; проаналізувати нормативні акти та угоди, які 

було встановлено країнами-учасницями арабської весни 

з країнами Америки, ЄС, Близького Сходу і т. д. В 

дослідженні використовувались методи компаративістики 

та інтерв’ю, а застосування методу ненаправленого 

якісного контент-аналізу дало нам можливість 

підтвердити їх позиціонування щодо результатів 

революції за допомогою нормативних актів та угод з 

розвинутими країнами світу. Новизна роботи полягає в 

тому, що з метою чіткого окреслення політичного 

дискурсу було проведено інтерв’ю з громадянами країн 

«арабської весни». Перспективою розвитку даної теми є 

перенесення досвіду формування посттрансформаційного 

політичного дискурсу країн «арабської весни» в 

українські реалії. 

Виклад основного матеріалу. Для того щоб 

аналізувати ті зміни, нам насамперед необхідно 

встановити причини бідності цих країн. Тому на 

прикладі Єгипту, Тунісу, Ємену, Йорданії розглянемо 

чому арабські країни були бідними та шляхи її 

подолання. 

До прикладу Д. Аджемоґлу та Дж. Робінсон в одній зі 

своїх книг говорять про бачення й ставлення Єгиптян, 

щодо проблем в країні та чому вони виникли: «… Ноа 

Хамед, 24річна працівниця рекламної агенції в Каїрі 

(Єгипет), чітко висловила свої погляди на площі Тахрір: 

«Ми страждаємо через корупцію, гноблення та погану 

освіту. Ми живемо в корумпованій системі, яку потрібно 

змінити.». Також вони подають підтвердження її думки, 

але вже з боку іншого учасника, 20річний студент 

факультету фармакології Масааб Ель Шамі підтримав її : 

«Сподіваюсь, що до кінця цього року ми матимемо 

Теоретична значущість дослідження проблематики політичного дискурсу в умовах України набуває 

особливої ваги, оскільки події Революції гідності та наступні політичні трансформації, відобразившись у 

свідомості громадян впливають на формування суспільного бачення існуючого стану справ. Схожа 

ситуація відбулась і в країнах Арабського Сходу, в яких відбулись революційні перетворення, метою яких 

була трансформація політичних режимів та вирішення нагальних суспільних потреб.  

Ключові слова: трансформація, Арабська весна, революція, права людини, політичний дискурс. 
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обраний уряд, загальні свободи будуть введені й ми 

покінчимо з корупцією, що охопила всю цю країну»»[1]. 

Отже в цих цитатах бачимо, що основною 

проблемою, що постала перед народом, була корупція, 

порушення прав та низький рівень освіти. Та ця 

проблема поставала, не тільки в Єгипті, а й у всі країнах 

арабського світу. Різниця була лише в тому, що в деяких 

країнах вказані проблеми були більше вираженими, а в 

інших менше.   

Варто також прийняти до уваги бачення вчених, але 
їх думки не мають спільного характеру, одні стверджують, 

що наприклад Єгипет через своє географічне положення – 

приречений на бідність. Адже більша частина – це 

пустеля, дощів не має, ґрунти та клімат не забезпечують 

продуктивність сільського господарства. Також вони 

стверджують, що їм бракне етики та культурних рис, але 

і це не все, адже вони прийняли ісламську віру, що не 

узгоджується з економічним процвітанням та успіхом.  

Інша категорія вчених, таких як політологи та 

економісти, запевнювали в тому, що правителі просто не 

знають, як зробити їх країни успішними та багатими. 

Адже вони дотримувались не правильних стратегій та 

обрали не правильний вектор позиціонування на 

міжнародній арені. Проте ці вчені, не прийняли до уваги, 

що до прикладу в Тунісі правили вузькі елітні кола, які 

піднімали свій економічній стан (збагачувалися) за 

рахунок населення. Вони не бачили ніякого зв’язку 

цього з економічними проблемами країни [4]. 

Проте було опитано іншу категорію населення вже 

після подій арабської весни. За для отримання реальної 

проблеми, яка була поставлена на початку революції та 

як вона була вирішена. А саме чи це була проблема 

порушення прав та корупція, чи не знання влади, чи 
проблематичність географічного положення-приречення!? 

Для отримання відповідей було прийнято до уваги 

думки пересічних громадян цих країн. В результаті 

дослідження ми отримали такий результат: Мало, що 

змінилось. Ємен як був бідний, так і залишився. 

Пригнічення прав, дискримінація та жорстке релігійне 

пригнічення з боку влади. На цьому ж фоні влада не 

приховувала корупції, кількість безробітних була 

значною, та й ті що працювали в середньому були за 

межею бідності. Хоч я і люблю свою країну та релігію, 

це виходило за рамки розумного. Це й породило бунт в 

країні. Після арабської весни ситуація не дуже змінилась 

з зовні країни, але й в середині країни, мало що 

змінилось. Так рівень корупції знизився, та позиція 

жінок взяла інший курс. Тому не можна говорити, що 

нічого не змінило, проте жити не стало краще, та не 

відчувається, що щось покращилось (Фатма 21р.). 

У нас мало, що змінилось. Туніс як був бідний, так і 

залишився. Не можна сказати, що ми нічого не добились 

цієї революцією, але мабуть на то воля Аллаха. Мені 

соромно, що влада так і не зрозуміла, чому ми повстали і 

чому продавець себе спалив за живо. Але деякі зміни все 

ж відбулись, наприклад, зросла кількість робочих місць, 

жити стало дещо простіше, проте не набагато. Також 

один з факторів, що взяли інший курс це зовнішня 

політика країни. Влада спрямувала свої сили на розвиток 

та позиціонування Тунісу на зовні, а не в середині. Тому, 

через погане становище в країні та події арабської весни, 

багато хто покинув країну, навіть не намагаючись цьому 

протистояти. (Дірар, 20р.) 

Наші країни до революції були значно бідніші від 

сьогоднішнього положення. Адже проблемою нашої 

бідності було те, що ми не мали своїх прав голосу та 

свободи дій. Так, сьогодні тяжко порівняти Єгипет з 

європейськими країнами, ми не Європа. Але ми маємо 

свої традиції, та  сьогодні Єгипет вже на іншому рівні. 

Також ще одним важливим елементом є корупція, яка 

після революції зменшилась в десятки разів. Хоч і 

корупцію не було викорінена повністю, але ми побачили 

результат. До того ж змінилось сприйняття нашої країни 

на міжнародній арені. Адже у нас за декілька років 

зросли рівень освіти, збільшення фінансування на 

освіту, фінансування медичної сфери, культурно-

соціальна сфера (міжнародні програми – обміну вченими, 

обміну студентами, т.д.) Тому є результат. (Ґхада, 24р.) 

Дякуючи революції ми зуміли показати владі, що ми 

також маємо права, право вибору та голосу. Колишня 

влада дискримінувала жінок та в країні ніхто не мав 

права, та й взагалі ми не замислювались на тим. Ми 

просто виконували те, що нам казали. Але 

найстрашнішим було те, що вривався терпець такому 

життю з низькими заробітними платами та високою 

корупціє. Проте сьогодні можемо відкрито сказати, що 

наша країна хоч і не є повністю демократичною, але ми 

на шляху до демократії. Ми знаємо свої права та правого 

голосу та влада це розуміє. Сьогодні ми є лідером на 

Близькому Сході для ЄС, це покращує наші умови в 

десятки разів (Йорданія) (Мурат, 25р.). 

Проаналізувавши бачення представників арабського 

світу з різним економічним, політичним та соціальним 

становищем в країні. Варто зазначити, що революція має 

різний результат, хоча й поставленні завдання та 

проблеми були у всіх країнах спільні.  

За для підтвердження слів людей було проаналізовано 

також низку документів та подій, а саме у наступних 

державах: 
Туніс – верховний представник Євросоюзу із закордонних 

справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що 

всі країни – члени Євросоюзу одноголосно підтримали 

надання Тунісу спеціального статусу "привілейованого 

партнера" спільноти. За словами Федеріка Могеріні, 

партнерство зачіпає всі сфери співробітництва, в тому 

числі охорону навколишнього середовища, проблеми 

зайнятості, економічний розвиток, безпеку і зовнішню 

політику. Європейський парламент і Європейська 

комісія ухвалила рішення збільшити в 2017 році до 300 

млн євро фінансову підтримку Тунісу та зберігати цей 

рівень аж до 2020 року. Перший саміт Туніс-ЄС 

пройшов в Брюсселі 1 грудня 2016 року; визначною 

подією у контексті активізації українсько-туніських 

політичних відносин стала зустріч 29 листопада 2014 р. 

у м. Дакар (Сенегал) між Міністром закордонних справ 

України П.А.Клімкіним та Міністром закордонних справ 

Тунісу М. Хамді в рамках їхньої участі у 15-му саміті 

Міжнародної організації франкофонії. У рамках зустрічі 

Міністрами було підписано Угоду між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Туніської Республіки про 

взаємне скасування візового режиму для власників 

дипломатичних, службових та спеціальних паспортів; 
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від самого початку російської агресії проти України 

наприкінці лютого 2014 р. офіційний Туніс завжди 

підкреслював, що знаходиться на боці дотримання 

міжнародного права, статуту ООН, відповідно до якого 

держави-учасниці міжнародної організації декларують 

відданість принципам поваги до кордонів, державного 

суверенітету та територіальної цілісності інших країн; 

чітким сигналом підтримки Тунісом державного 

суверенітету та територіальної цілісності України у 

межах визнаних міжнародною спільнотою кордонів 

стало  голосування на підтримку резолюції ГА ООН 

«Територіальна цілісність України» від 27.03.2014 

р., якою не визнається анексія Автономної Республіки 

Крим Російською Федерацією. Туніс став однією з 

небагатьох арабських країн, які підтримали згадану 

резолюцію ГА ООН та інше. 

Ємен – Європейська комісія виділила Ємену 116 

мільйонів євро, спрямованих на гуманітарну та 

економічну допомогу країні, про що йдеться у прес-

релізі Єврокомісії, підтримка включає €46 млн 

термінової гуманітарної допомоги та €70 млн для 

якнайшвидшого економічного відновлення у 2017 році; 

"Уся країна потерпає від нестачі їжі, води, палива, 

економіка – розвалюється. Цивільні платять найвищу 

ціну за конфлікт та тривалі атаки, зокрема й проти 

працівників, що надають допомогу. ЄС відданий 

підтримці народу Ємену і ми закликаємо міжнародне 

співтовариство активізувати свою колективну 

гуманітарну відповідь", – заявив Комісар ЄС з питань з 

гуманітарної допомоги та кризового врегулювання 

Христос Стиліанідес [6]; у Єврокомісії відзначають, що 

за два роки конфлікту Ємен став одним із найбільших 

центрів гуманітарної кризи у світі. Гуманітарної 

допомоги потребують 18,8 мільйонів громадян, а це 70% 

жителів країни.  

Єгипет – Рада асоціації ЄС – Єгипет, 25 липня 2017, 

схвалила пріоритети партнерства до 2020 року; Єгипет 

має одну з найбільш диверсифікованих економік на 

Близькому Сході. Експорт з США до Єгипту: пшениця, 

кукурудза, мінеральне паливо, нафтопродукти, машини, 

літаки, залізні і сталеві вироби. Імпорт США з Єгипту: 

одяг, природний газ і нафту, добрива, текстиль та 

сільськогосподарська продукція; в соціальній сфері 

Єгипет співпрацює з Великою Британією, США, 

Німеччиною, Україною, Росією, а саме обмін досвідом, 

вченими, та студентами.  

Йорданія – відбулась низка реформ та зміна вектору, 

як у внутрішній так і в зовнішній політиці. На сьогодні, 

Йорданія є ключовим партнером на Близькому Сході для 

ЄС з точки зору зовнішньої політики та політики 

безпеки, зокрема: Йорданія була активним членом Ради 

Безпеки ООН 2014-15 років; Йорданія (з Ірландією) була 

співзасновником Нью-Йоркської декларації Генеральної 

Асамблеї ООН з питань міграції у вересні 2016 року; 

Йорданія входить до складу Міжнародної групи 

підтримки сирій (ISSG); є співголовою Союзу для 

Середземномор'я з 2012 року в ЄС. Йорданія веде 

актину антиіділівську пропаганду та відкриту боротьбу 

проти цієї організації; у рамках програми "Горизонт 

2020" йорданські організації взяли участь у програмах, 

які нараховуються під вісім грантів, і отримали вигоду 

від вкладу ЄС на суму 1 мільйон євро. Крім того, більше 

200 новаторів пройшли навчання щодо того, як 

найкраще скористатися програмою "Горизонт 2020" [5]; 

у лютому 2017 р. Йорданія підтвердила свою 

прихильність приєднатися до майбутнього Партнерства 

з досліджень та інновацій у Середземному морі 

(PRIMA), головною ініціативою з загальним бюджетом 

майже 500 млн. Євро, яка спрямована на сприяння 

регіональному співробітництву в галузі досліджень та 

інновацій у харчових системах та водні ресурси. 

Початкові переговори між Йорданією та ЄС 

продовжуються з початку 2017 р. При підготовці 

передбаченої міжнародної угоди, яка дозволить Йорданії 

приєднатися до PRIMA на рівних з іншими державами-

учасницями (включаючи відповідні держави-члени ЄС 

та треті країни, пов'язані з програмою Horizon 2020). 

Висновки. Проаналізувавши джерельну базу та 

провівши емпіричне дослідження, нами було окреслено 

причини арабської весни, а також бачення проблеми з 

боку вчених та взято коментарі у громадян цих країн. 

Досліджено погляди на результативність подій арабської 

весни у громадян, адже проведення інтерв’ю з 

представниками 4 країн дали нам чітке розуміння 

їхнього ставлення до цих подій. Також було 

проаналізовано нормативні акти та угоди, які було 

встановлено країнами – учасницями арабської весни з 

країнами Америки, ЄС, Близького сходу і т.д., на 

приклад такі як «Звіт про сумісну співпрацю ЄС – 

Йорданія», «Постанова ЄС про фінансову підтримку 

Тунісу», «Постанова ЄС про надання економічної та 

гуманітарної допомоги Ємену» та інші. 

Підсумовуючи варто зазначити, що бачення ситуації 

населенням, як до так і після арабської весни було 

чітким, адже кому як не їм знати про справжні проблеми 

в середині їх кран. Частково вони співпадають з 

думками дослідників про причини проблем країн 

арабського сходу. Результат трансформаційних подій не 

можна однозначно позиціонувати в усіх країнах. Так 

наприклад, Ємен  на сьогодні має найгірше становище з 

обраних 4 країн, потім 2 місце посідає Туніс, адже 

існуючий стан справ в середині країни також залишився 

без особливих змін. В Йорданії та Єгипті відбулися 

певні не значні зміни, що дозволило посісти цим країнам 

3 та 4 місце відповідно. Причина цього те що, влада цих 

країн провела реформи як у середині країни так і в 

царині зовнішньої політики які й мали певний успіх.  
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THE RESULTS OF POLITICAL TRANSFORMATIONS IN THE ACCOUNTABILITY OF THE CITIZENS 

OF THE COUNTRY "ARAB SPRING" 

The article tells about the transformational period in the "Arab world" in the period before and after the "Arab Spring". 

Namely reflection of changes in the consciousness of citizens. Their sense of a better life or worse of its deterioration - 

deterioration. The data were analyzed by the citizens of the countries of the interviews of the situation before and after the 

revolutionary events. The proof of their objectivity or subjectivity by normative documents and agreements is evident. The aim 

is to investigate the relevance of social expectations of post-transformational changes in the Arab Spring in political discourse. 

To realize the goal we set the following tasks: outline the causes of the Arab Spring; to investigate the vision of the Arab 

spring events in the consciousness of citizens; to analyze the regulations and agreements that were established by the Arab 

Spring countries with the countries of America, the EU, the Middle East, etc. The study used comparative studies and 

interviews, and the use of the method of non-directional quality content analysis enabled us to confirm their positioning on the 

results of the revolution through regulatory acts and agreements with developed countries of the world. 

The result of transformation events can not be uniquely positioned in all countries. For example, Yemen today has the 

worst situation in the four selected countries, then Tunisia occupies 2nd place, because the current situation in the middle of 

the country also remained unchanged. In Jordan and Egypt there have been some significant changes, which allowed them to 

rank 3rd and 4th respectively, respectively. The reason for this is that the authorities in these countries have carried out 

reforms both in the middle of the country and in the field of foreign policy, which had some success. 

Key words: transformation, Arab Spring, club of judges, revolution, unemployment, corruption, human rights. 
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Постановка проблемы. Для национального 

самосознания чрезвычайно важны фундаментальные 

академические научные труды энциклопедического 

уровня, которые носят итоговый характер в системном 

освещении всех отраслей человеческого знания или круга 

дисциплин, в совокупности составляющих отдельную 

отрасль знания. Именно поэтому на долю поколения 

украинских интеллектуалов 1990–2000-х гг. выпала 

важная задача доказать, что Украина – это не культурная 

провинция великих империй без собственного лица, а 

самостоятельная страна с мощными национальными 

традициями. А для этого она была должна получить 

собственную историю своей культуры, искусства и 

архитектуры. 

Цель работы. Целью данной статьи является 

освещение места и роли энциклопедического движения 

в становлении культурного ландшафта независимого 

государства на основе обзора и систематизации 

ключевых энциклопедических проектов в сфере истории 

украинского искусства и архитектуры. 

Изложение основного материала. В целом стоит 

отметить, что работа энциклопедистов имеет не только 

сугубо прикладное или узко-теоретическое значение, но и 

несет огромную идеологическую нагрузку. Наиболее явно 

это ощущается в периоды системных трансформаций. В 

частности, для Украины вопрос создания системы 

новейших отечественных энциклопедических изданий 

особенно актуален, поскольку связан с утверждением 

интеллектуальной независимости украинской нации и 

государства; преодолением заидеологизированности и 

фрагментарности освещения многих важных проблем, 

унаследованных от энциклопедических трудов 

предыдущих эпох; необходимостью раскрытия всего 

диапазона проблематики исторического и культурного 

развития украинского народа, этнических меньшинств 

Украины, экономического, социального, общественно-

политического и научно-технического прогресса 

Украины; ее исторических и культурных связей с 

народами Европы и всего мира. 

Миссия этого «движения энциклопедистов» состоит 

в систематизации всей суммы знаний о мире и обществе, 
накопленных человечеством, в контексте концептуального 

осмысления места и роли Украины в мировой 

цивилизации. В целом, следует заметить, что для 

каждого народа подготовка универсальных и отраслевых 

энциклопедических проектов является важнейшим 

свидетельством высокого интеллектуального и 

культурного потенциала общества, его способности к 

самопрезентации в современном насыщенном мировом 

информационном пространстве, желания занять 

должное место в глобальном процессе межкультурного 

взаимодействия. Эти слова в полной мере относятся к 

сфере искусства и архитектуры, как наиболее значимых 
компонентов культурного ландшафта любого суверенного 

государства.  

У истоков современного украинского энциклопеди-

ческого движения в сфере истории искусства и 

архитектуры стояли такие проекты времен СССР, как 

«Очерки истории архитектуры Украинской ССР» (1957), 

«История украинского искусства» в 6 т. (1960-1970-е гг.) 

и др. В 1980-е гг. список пополнился фундаментальной 

работой «Памятники истории и культуры Украинской 

ССР» (1987) и наработками в рамках всесоюзной 

программы подготовки «Свода памятников истории и 

культуры народов СССР». С их изданием сформировался 

своеобразный научный канон отечественной истории 

культуры, искусства и архитектуры, принятый в конце 

ХХ века и несколько скорректированный в соответствии 

с новыми вызовами времени. (Более подробно см. об 

этом: [1]).  

Приобретенный в 1980-х гг. опыт оказался 

продуктивным и был применен во время работы над 
важнейшими энциклопедическими проектами постсоветского 

периода. В формировании энциклопедических основ 

новой историко-культурной парадигмы независимой 

Украины огромную роль сыграли такие коллективные 

труды обобщающего характера, как энциклопедия 

«Искусство Украины» в 5-ти томах (1995-1999), 

Целью статьи является освещение места и роли энциклопедического движения в становлении культурного 
ландшафта независимого государства. Рассматривается процесс формирования энциклопедического 

фундамента интеллектуальной независимости Украинского государства. Показана роль энциклопедий по 
истории национального искусства и архитектуры как компонентов культурного ландшафта любого 

суверенного государства. На основе обзора и систематизации ключевых энциклопедических проектов периода 

независимости в сфере истории украинского искусства и архитектуры раскрыта миссия работы 
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многотомная «Энциклопедия современной Украины» 

(2001–2014), «История украинской архитектуры» (2003), 

пятитомная «История украинской культуры» (2005–

2011), «История украинского искусства» (2006–2011). 

Так, в 1995 г. увидел свет первый том (А-В) 

Энциклопедии «Искусство Украины». (Год выхода 
последнего пятого тома – 1999). Как отмечают специалисты, 

«энциклопедия украинского искусства прежде всего 

должна быть концентрированным изложением сведений 

о художественной культуре украинских земель в ее 

внутреннем развитии, стать итогом научных 

исследований ее истории» [2, c.626]. Энциклопедия 

рассчитана как на специалистов, так и на широкую 

читательскую аудиторию. На ее страницах освещается 

история украинской художественной культуры с 

древнейших времен до конца ХХ века. Она содержит 

теоретические материалы, статьи о жанрах и видах 

творчества, художниках и творческих коллективах, 

учреждениях и заведениях, об отдельных памятниках 

истории и культуры. В целом, данное издание можно 

определить как пилотный энциклопедический проект в 

области искусства и культуры времен независимости. 

В 2001 году началась работа над реализацией одного 

из самых амбициозных энциклопедических проектов 

Украины – «Энциклопедией современной Украины». 

Национальная Энциклопедия такого уровня – это всегда 

визитка государства, это сумма знаний о ее истории, 

культуре, быте, экономике, политике, обществе. По 

словам Главы Координационного бюро Энциклопедии 

современной Украины НАН Украины Николая 

Железняка, «энциклопедия – это реестр национального 

достояния и богатств страны, это свидетельство ее 

исторических подъемов и падений, это и сокровищница, 

в которую нынешнее поколение кладет все 

непреходящее и важное, все то, что хочет оставить 

своим потомкам» [3, c.619]. Энциклопедия современной 

Украины (далее – ЭСУ) – это многотомное энциклопеди-

ческое издание об Украине во всех измерениях от начала 

XX века до современности. Специфика ЭСУ 

заключается в том, что в ней преобладает современный 
материал, особое внимание уделяется явлениям, процессам, 

понятиям, характеризующим эпоху государственной 

независимости Украины. Задачей ЭСУ стал поиск и 

интерпретация всего нового, что появилось в жизни 

общества и включение его в многогранную картину 

реальной Украины, как единого целого, вмещающего в 

себя региональные составляющие. Руководствуясь 

«принципом соборности» ЭСУ стремилась охватить все 

украинские земли и регионы, и «тем самым привести к 

скреплению одноцелостности Украины» [4, с.139]. Всего 

предполагалось издание 25 томов ЭСУ (по принципу 

алфавита) объемом 100 печатных листов каждый том, 

более 100 000 статей и около 80 000 иллюстраций. 

Сегодня вышел в свет уже 15-й том издания. 

В начале 2000-х гг. был реализован еще один 

коллективный замысел относительно издания 

универсального характера в гуманитарной сфере. Речь 

идет о многотомной «Истории украинской культуры». 

Ее идея родилась в кругу ведущих ученых Украинской 

Академии наук в 1990 году, в бурную эпоху борьбы за 

национальную независимость. Замысел активно 

поддержал президент Академии Б.Е. Патон, он же и 

возглавил Главную редколлегию проекта. Подготовку 

томов было поручено академическим институтам 

гуманитарного профиля. Сегодня можно утверждать, 

что академическая «История украинской культуры» в 5 

томах, 9 книгах – это важное фундаментальное и 

уникальное исследование, в котором впервые в истории 

нашего государства системно излагается многовековая 

история украинской культуры, ее самобытность и 

взаимосвязи с другими культурами, вклад украинской 

культуры в мировое культурное наследие. Цель этого 

издания, имеющего общенациональное значение, 

заключается в содействии реализации государственной 
культурно-информационной политики путем всестороннего 

освещения всех этапов отечественной истории 

культуры, ее дальнейшего исследования, а также 

изучения в системе Министерства образования Украины. 

Среди авторов проекта  –  флагманы украинской 

гуманитаристики – В.С. Александрович, С.С. Бессонова, 

Н.П.Бондар, Л.В.Войтович, Е.Н.Дзюба, Н.Г.Жулинський, 

В.В. Рубан, А.А. Скрипник, П.М. Сас, Л.А. Яковлева. 

Ведущие энциклопедисты страны высоко оценили 

издание в целом, особенно выделив его 

изобразительный и архитектурный блок. Как отмечает 

Анна Скрипник, «этот многотомный труд является 

первой удачной попыткой нового взгляда на 

национальное художественное наследие как 

органическую составляющую культурной целостности, 

которая творилась на наших землях, отражая 

преемственность поколений как этнически украинского, 

так и иноэтнического населения, которое свела судьба 

на благодатной земле Украины и которая, в конце концов, 

явила миру современное политическое украинство как 

самодостаточную европейскую нацию» [6].  

Первой фундаментальной работой периода 

независимости, основательно освещающей многовековое 

развитие украинской архитектуры стала «История 

украинской архитектуры» (2003) [6]. Построение 

энциклопедии характеризует логичность, последователь-

ность и системность. Книга содержит 10 разделов, 

каждый из которых посвящен отдельному периоду в 

развитии архитектуры – «от формирования строительной 

деятельности человека с древнейших времен, 

становление и расцвет архитектуры Киевской Руси, 

стилевые, типологические и конструктивные особенности 

монументального зодчества в последующие исторические 

эпохи» [6, с.5]. За работу над этим изданием авторский 

коллектив во главе с академиком В.И. Тимофеенко был 

награжден Государственной премией Украины в области 

архитектуры 2007 г. 

В середине 2000-х гг. научное сообщество активно 

привлекается к подготовке еще одной магистральной 

разработки НАН Украины – пятитомной «Истории 
украинского искусства» (гл. ред. – академик А.А. Скрипник). 

Это издание является важной составляющей комплексного 

фундаментального проекта, который основан в 

Институте искусствоведения, фольклористики и 

этнологии им. М.Т. Рыльского и успешно реализуется. 

Проект предусматривает опубликование многотомных 

изданий и энциклопедий по украинскому 

изобразительному искусству, музыковедению, 
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театроведению, этнологии и фольклористики. 

Примененный авторами и редколлегией «Истории 

украинского искусства» подход к освещению реалий 

культурно-художественной жизни в ее исторически 

обусловленной последовательности, в поступательности 

развития и преемственности культурогенеза тех 

этнических сообществ, которые в разные исторические 

эпохи заселяли территорию Украины, позволил 

осуществить целостную научную реконструкцию 

художественного процесса, создать полную и 

исчерпывающую картину развития пластических 

искусств на украинских землях от древнейшей эпохи до 

современности. «Именно идея преемственности 

художественно-творческих традиций и поступательности 

развития культуры на территории Украины положена в 

основу концепционного осмысления тысячелетних 

процессов художественного постижения действитель-

ности» [6]. 

Выводы. В завершении обзора фундаментальных 

обобщающих трудов по истории украинской культуры 

отметим, что все эти разработки не только обогатили 

арсенал профессиональной экспертной литературы, 

рассчитанной на узкий круг рафинированных 

специалистов. Сегодня они превратились в действенный 

инструмент популяризации историко-культурных 

знаний среди широкого круга читателей, повышают 

культурный уровень украинского народа, и, прежде 

всего, молодежи, обеспечивают рост самосознания 

украинства через определение достойного места 

украинского культурного, художественного и 

архитектурного наследия во всемирном культурном 

пространстве, а, значит, способствуют самоопределению 

украинской политической нации и государства. 
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THE CONTRIBUTION OF ENCYCLOPEDISTS INTO FORMATION NEW HISTORICAL  

AND CULTURAL PARADIGM OF INDEPENDENT UKRAINE 

Definition of encyclopedic movement’s role and position as important factor of cultural landscape genesis in independent 

state is the main objective of this article. Also, considerable attention was paid to formation processes of intellectual 

sovereignty of Ukraine, based on encyclopedic fundament. Designated fundamental components of the cultural landscape of 

any sovereign state, including encyclopedias on the history of national art and architecture. Made a review and 

systematization of the key encyclopedic projects of the period of independence in the field of the history of Ukrainian art and 

architecture. Based on it the mission of the encyclopaedists was disclosed as systematization of the entire amount of knowledge 

about the world and society, accumulated by mankind in the context of the conceptual interpretation of the place and role of 

Ukraine in the world civilization. 
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Постановка проблеми. ХІХ століття в історії 

розвитку української літератури – це час нових творчих 

пошуків, прийомів, методів, стилів, жанрів тощо. 

Починаючи з 1798 року, вітчизняний літературний 

процес активно еволюціонує за прикладом кращих 

світових традицій, не втрачаючи власних автентичних 

національних рис та ознак. До 80-х років ХІХ ст. 

здебільшого розвивалися поетичні та прозові жанри, 

драматичні ж з’являлися рідко у творчій практиці 

письменників. На новий рівень вдалося вивести 

українську драматургію «театрові корифеїв» в особі 

М.Кропивницького, М.Старицького та І.Карпенка-Карого.  

Мета роботи – простежити особливості розвитку 

української драматургії кінця ХІХ ст., орієнтуючись на 

інтерпретативну практику вітчизняних драматургів. 

Виклад основного матеріалу. На початку ХІХ ст. на 

професійній сцені в Україні переважали неоригінальні 

водевілі й мелодрами, значну частину яких перекладено 

з французької мови. За цих умов орієнтація української 

драматургії на правдиве відображення національного, 

насамперед народного, життя, її посилена увага до 

відтворення етнографічного дійства, використання 

фольклорних джерел, а також звернення до найкращих 

традицій старого українського театру об’єктивно 

відігравали позитивну роль і загалом відповідали 

завданням прогресивного ідейно-художнього розвитку 

національної проблематики професійного театру. 

Оскільки національне відродження в Україні почалося 

з народних низів, визначальна роль народної культури 

проявилась і в драматургії, де на перше місце виходять 

«низькі» жанри, які щедро приймають у себе 

фольклорну стихію, традиції інтермедії, вертепної 

драми, народної пісні, музики, танцю: популярними 

стають соціально-побутова драма (різновид її – комічна 

опера), комедія, водевіль, етнографічно-побутова драма, 

що відображає народні обряди і звичаї. Для стилістики 

характерні синтез слова і дії, хорові й сольні співи, 

музика, танці, мелодраматичні ситуації. Перебуваючи 

під впливом фольклору та шкільного театру ХVІІІ ст., 

сценічне мистецтво загалом було зорієнтовано на 

демократичного читача. 

На початку 70-х років професійно заявили про себе на 

сцені видатні митці українського театру Марко 

Кропивницький (перший акторський виступ 1871 р. у 

виставі «Сватання на Гончарівці»), Михайло Старицький 

та Микола Лисенко, чиї нові музичні вистави «Різдвяна 

ніч» і «Чорноморці» перебували ще у жанрі комічних 

опер. Однак вони вже здійснювали поворот у репертуарі 

до драм і комедій, які традиційно називають побутовими. 

Причому режисура М. Старицького відзначалася 

рідкісним умінням знайти багато мальовничості, 

привабної для ока, і мелодійності в читанню ролей, 

малювати живими людьми при світлі рампи сценічні 

картини. Це позначилося й на стилі М. Старицького-

драматурга. Згодом у Харкові М. Кропивницький 

виставив свою першу мелодраму «Дай серцеві волю, 

заведе в неволю». То був початок нового етапу в історії 

українського театру й драматургії. І в мелодрамі 

Кропивницького, і в обох постановках Старицького ще 

дуже багато полягало в музиці, співах, хорах і танцях, 

але побутові мотиви більше входили на сцену, ніби в 

театрі чулися нові слова, вони одушевлювали 

виконавців, вони приваблювали до театру глядачів.  

Ентузіасти працювали й далі, за найменшого 

послаблення тиску створили 1881 р. у Кременчуці 

професійний український театр («театр корифеїв»), який 

1882 р. переїхав до Києва. Створення цього театру було 

справжнім громадянським подвигом. Відтоді й ведеться 

його нова історія, багата на мистецькі відкриття, пов’язані 

з іменами митців (які часто виступали у кількох іпостасях – 

як актори, режисери, драматурги, організатори театру) – 

М. Кропивницького, М. Старицького, родини Тобілевичів 

(І. Карпенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаганського, 

М. Садовської-Барілотті), М. Заньковецької, а пізніше 

М. Затиркевич-Карпинської, Г. Борисоглібської та ін. 

Цей театр від 1883 р. існував як об’єднана трупа, а 

1886 р. розділився на окремі колективи, склад і кількість 

яких змінювалися. Він відіграв надзвичайно важливу 

політичну роль, піднявшись до значення головного 

У статті простежено розвиток української драматургії кінця ХІХ століття у компаративних зв’язках. 

Досліджено зв'язок української драми за запозиченими сюжетами з творами-відповідниками у світовій 

літературі. Обумовлено причини відповідних міжлітературних контактів. За основу взято неоригінальні 

драматичні переробки (інсценізації, інтерпретації) Михайла Старицького та Марка Кропивницького. 

Відстежено контакти з польською, німецькою та російською літературами. 

Ключові слова: українська драматургія, театральне мистецтво, інсценізація, художня переробка, 

запозичення. 
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вогнища українського культурного руху, ставши 

великою українською маніфестацією, що спричинило 

нові репресії й заборони, яким не було кінця. 

У часи російського царизму українська культура 

постійно зазнавала жорстоких утисків з боку владних 

структур. Урядовий циркуляр від 1881 року, за яким 

після тривалої перерви, пов’язаної з Емським указом 

Олександра ІІ, нарешті було дозволено грати українські 

спектаклі, супроводився, як відомо, багатьма істотними 

обмеженнями, що й далі гальмували розвиток 

театрального мистецтва в Україні й драматургії ще 

кілька десятиліть. Заборонялося, зокрема, торкатися тем 

із життя національної інтелігенції, висвітлювати 

історичне минуле нашого народу, перекладати 

українською мовою зарубіжні твори та багато чого 

іншого. Здавалося б, що на початковій своїй стадії, 

подібні заборони не мали б перешкоджати 

національному відродженню культури. Як зазначає 

І. Франко, цензурні умови були спочатку сприятливі для 

розвитку української драматургії, примусивши її стати 

на національну і до того ж на народну позицію. Однак 

через деякий час ці самі умови стали шкідливими, адже 

вони обмежили розвиток нашої драматургії. Сільське 

життя, що саме по собі досить монотонне, «дає замало 

ґрунту для розвитку драми. Виключаючи з обсягу 

української драми інтелігенцію з її багатшим душевним 

життям, цензура спричинилась до того, що мотиви 

української драми почали повторюватися, а 

поглиблювати їх при примітивності сільських відносин і 

душевних інтересів було ніяк» [1, с.52]. 

Досить ґрунтовно ці проблеми висвітлив 1897 р. у 

«Записці до з’їзду сценічних діячів» І. Карпенко-Карий, 

який звернув увагу делегатів на те, що російська 

цензура, додаючи до загальних обмежень ще й 

«спеціально встановлені», навмисно затримує розвиток 

українського театрального мистецтва. Адже якщо у 

драмі або комедії є такі слова, як «запорожець», «козак», 

«рідний край», «то краще не посилати її до цензури – все 

одно не дозволять. Тому всі малоросійські п’єси мають 

темою одноманітне кохання, зовсім не цікаве для 

народу, і прикрашаються танцями, співами» [2, с.52]. 

Однак, відчувши на собі повною мірою тиск царської 

цензури, як М. Старицький, так і М. Кропивницький у 

своїй драматургічній творчості намагалися протистояти 

цим негативним тенденціям. 

«Це, без сумніву, один із промовистих прикладів 

вияву ксенофобії щодо української культури з боку 

представників панівної нації вже не стільки на 

офіційному рівні, скільки в особистому плані. І таких 

прикладів, на жаль, було чимало, притому не лише в 

середовищі чиновництва» [2, с.53]. Про це свідчить 

яскраво мемуарна та епістолярна спадщина 

М. Кропивницького й М. Старицького.  

У ці роки театр був фактично єдиною надією 

українського народу на його духовне відродження. Саме 

цю надію і подав «театр корифеїв», як назвав його 

досить правдиво І. Франко – «найкращі артисти світової 

слави». Про важливість цієї події, її знаковість та 

пророчість засвідчує і постанова ЮНЕСКО у 1982 році 

про святкування столітнього ювілею з часу організації 

Кропивницьким першої трупи українських корифеїв. 

Для поповнення репертуару цього театру Михайло 

Старицький та Марко Кропивницький написали десятки 

оригінальних п’єс і переробок. 

«Хоч і в причесаному цензурою та різними 

адміністративними наглядачами вигляді, – зазначається 

в монографії «Українська література в російській 

критиці кінця ХІХ – початку ХХ ст.», – ці твори все-таки 

мали можливість доходити до глядача. При цьому, якщо 

зважити на те, що цензурні митарства для всіх жанрів 

літератури були забарними, то можна твердити, що 

дозволені драматичні твори, обминаючи друк, 

потрапляли в сценічній інтерпретації до свого адресата 

значно швидше. За таких умов це був єдиний канал, 

через який українська культура подавала світові свій 

голос» [2, с.17].  

У постійному напруженні, у пошуках можливостей 

просочитися крізь густі сита цензури творився репертуар 

українського театру.  

У 90-х роках ХІХ століття стала відчутною певна 

повторюваність мотивів в українській драмі. 

Розширення ідейно-тематичних параметрів відбувалося 

за рахунок зображення життя інтелігенції, визначення її 

місця у суспільстві, зображення побуту мешканців міста 

і «взаємин» міста й села (ця тематика на межі століть 

набуває особливо істотного значення в усіх родах і 

жанрах літератури). 

М. Кропивницький та М. Старицький зробили 

вагомий внесок у розвиток української драматургії та 

української літератури зокрема. 

Вони завжди вносили щось нове, своє у художнє 

осмислення та ідейне спрямування того матеріалу, якого 

торкалися. 

У творчому доробку митців не лише оригінальні 

твори. Вони поєднували створення оригінальних 

драматичних сюжетів з переробками та інсценізацією 

творів інших письменників. Значну частину своїх творів 

написали вони саме за запозиченими сюжетами. 

М.Л. Кропивницький працював над переробкою 

оперети І. Гулашевича «Підгоряни» (1890), створив 

психологічну драму «Глум і помста» (1891), узявши за 

основу «Титарівну» Т.Г. Шевченка. Це був творчий 

пошук позитивних образів, прагнення збагатити 

українську сцену у змістовому і художньому плані. 

Значним досягненням драматургії М. Кропивницького 

була переробка комедії Ж.-Б. Мольєра «Жорж Данден, 

або Обдурений чоловік» під назвою «Хоть з мосту в 

воду головою». Трохи раніше письменник написав 

драму «Чайковський, або Олексій Попович» за 

однойменним романом Є. Гребінки. 

М.П. Старицький насамперед звернувся до свого 

улюбленого російського письменника М. Гоголя. На 

запозичені у нього сюжети він написав лібрето оперет 

«Різдвяна ніч» (1872), «Утоплена, або Русалчина ніч» 

(1881), «Сорочинський ярмарок» (1883), «Тарас Бульба» 

(1880–1897). За мотивами оповідання російської 

письменниці О. Шабельської «Напередодні Івана Купала» 

він створив драму «Ніч під Івана Купала» (1887); на 
основі повісті польського письменника Ю.-І. Крашевського 

«Хата за селом» написав мелодраму «Циганка Аза» 

(1888–1890); для драматичного етюду «Зимовий вечір» 

(1888) йому послужила однойменна повість польської 
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письменниці Е. Ожешко; головні колізії роману 

відомого австрійського письменника К.-Е. Францоза «За 

правду» лягли в основу історичної драми з життя 

карпатських гуцулів «Юрко Довбиш» (1883-1888). 

Ті ж практичні потреби спонукали М. Старицького 

стати на шлях творчого вдосконалення малосценічних 

п’єс українських письменників. Так з’явилися на світ 

оперета «Чорноморці» (1872)  –  переробка драми 

«Чорноморський побит...» Я. Кухаренка; комедії «За 

двома зайцями» (1883), «Крути, та не перекручуй» 

(1886-1887); для першої він ґрунтовно переробив, 

пристосувавши до сцени, комедію «На Кожум’яках» 
І. Нечуя-Левицького, для другої – комедію Панаса Мирного 

«Перехитрив». 

Письменник також тяжіє до драми ідей ібсенівського 

типу. Своєрідними розвідками у цьому напрямі були 

його п’єси «Остання ніч» (1899) і «Крест жизни» [3]. 

У п’єси на запозичені сюжети, а також у переробки 
малосценічних творів М.Старицький та М.Кропивницький 

вклали багато праці, і тому їх справедливо вважають 

невід’ємною часткою їх драматургії. 

У всіх цих перероблених творах (навіть за деякого 

тяжіння до зовнішньої театральної афектації) глядач 

завжди відчуває драму життя, бачить повноцінні 

людські характери, що діють у конкретних, добре 

знаних і яскраво змальованих автором обставинах. До 

речі, саме тут, у зовнішній обстановці дії, в побуті 

нерідко шукає митець додаткові художньо переконливі 

нюанси для розкриття характерів дійових осіб. Це надає 

персонажам п’єс історичної та національної визначеності, 
локальної конкретності і, отже, робить твори життєвішими.  

Творчість М.П.Старицького та М.Л.Кропивницького 

поклала початок нового етапу розвитку української 

драматургії та театру зокрема. Їх інсценізації та 

переробки, незважаючи на запозиченість сюжетів, є 

оригінальними засобами відображення національно-

ментального світогляду крізь призму європейської та 

вітчизняної літератури. П’єси на запозичені сюжети 

представляють «здебільшого правдиві картини життя, 

побуту різних прошарків українського суспільства, 

широко і творчо використано усну народну творчість – 

пісні, легенди, приказки і прислів’я, – розмовну народну 

мову, … цим самим драматичні переробки … сприяли 

посиленню реалістичних тенденцій в українській 

драматургії…» [4, с.171]. 

Традиції переробок та інсценізацій Михайла 

Старицького та Марка Кропивницького знайшли 

відображення і в творчості їх наступників. Слід 

відзначити органічний зв’язок комедії «Мина Мазайло» 

з «Міщанином-шляхтичем» Ж.-Б. Мольєра і «Мартином 

Борулею» І. Карпенка-Карого. 

Драма «Ціна крові» С. Черкасенка – відтворення 

відомої біблійної історії про підступну зраду Ісуса 

Христа одним із його учнів – Юдою. Також серед 

неоригінальної драматургії С. Черкасенка – п’єси 

«Страшна помста. Драматична казка на 5 картин» 

(переробка однойменного твору М. Гоголя), «Чорна 

Рада. Картина козацького життя ХVІІ ст.» (сценічна 

версія однойменного роману П. Куліша). 

На сюжети, позичені у Т. Шевченка писав і свої 

п’єси  Я. Мамонтов – «У тієї Катерини», за творами 

М. Коцюбинського – «Фата Моргана», «Хо» тощо. 

Висновки. Український театр корифеїв познайомив 

глядачів з тогочасним і минулим життям українського 

народу в найрізноманітніших аспектах. Йому пощастило 

поєднати найефектніші засоби сценічної виразності з 

глибиною думок і почуттів, осягнути й освоїти для 

сцени ідейно-естетичне багатство народних обрядів і 

звичаїв, а також найрізноманітніших словесних жанрів 

фольклору (пісень, приказок, легенд, переказів, 

анекдотів та ін.) як основу сюжету й засобів 

характеристики персонажів, як могутній засіб 

гармонізації особистості. Саме ця особливість водночас 

зі сценічною мистецькою специфікою робила вистави 

українських драматургів зрозумілими й зворушливими 

для глядачів, які зовсім не знали української мови, – від 

Мінська й Вільно до Тифліса. Будучи домінантою стилю 

українського театру й драматургії, етнографізм і 

фольклоризм відіграли позитивну роль, привернувши 

увагу громадськості до української сцени як яскравого 

художньо-емоційного видовища. Адже самий 

український рух, передовсім в ті часи рух чисто 

культурний, базувався на окремішності культурних 

потреб етнографічно української, національно 

несвідомої маси, а ця окремішність іще потребувала 

доказів. З часом письменники стали поступово 

обмежувати обсяг фольклорно-етнографічних елементів 

у своїх творах, переносячи центр ваги на виявлені у діях 

та звичках персонажів зв’язки з традиціями народної 

етики та естетики [5]. 

Неоригінальні драматичні переробки М. Старицького 

та М. Кропивницького є не тільки невід’ємною частиною 

їх творчого доробку – вони свідчать про самобутність 

художніх уяв, естетичних смаків авторів, національну 

своєрідність української класичної драматургії, яка, 

акумулюючи кращі здобутки світової культури, дає 

широкі можливості існування багатьох традиційних і 

відомих образів, ідей, мотивів на власному вітчизняному 

ґрунті. 
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DEVELOPMENT OF UKRAINIAN DRAMATURGY OF THE END OF THE XIX CENTURY  

IN THE CONTEXT OF WORLD CULTURE 

The article examines the development of Ukrainian drama of the late nineteenth century in comparative relationships. The 

connection of the Ukrainian drama to the borrowed subjects with works of correspondences in the world literature is 

investigated. Causes of relevant inter literary contacts are determined. The basis is based on non-original dramatic 

transformations (staging, interpretation) by Starytsky and Kropyvnytsky. Contacts with Polish, German and Russian literature 

are monitored. 
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Постановка проблемы. Еще до нашей эры 

Аристотель в девятом параграфе своей «Поэтики» 

сформулировал важный вопрос: чем отличается поэзия 

от истории, и определил, что история как исследование, 

определение – является эмпирическим исследованием 

истины. Учитывая разницу между поэтом и историком, 

основанной на чувстве мысли, установил: они 

различаются тем, что первый говорит о действительно 

случившемся, а второй – о том, что могло бы случиться. 

Историк описывает явления, которые происходят в 

реальности, поэт же то, что возможно могло произойти в 

тот же период, и делает заключение «поэзия 

философичнее и серьезнее истории» (2:9; 1451 В). Таким 

образом, история сосредоточена на фактической стороне 

события, даже если истина не полна и ограничена, 

однако, фактически, точна. «Аристотель обосновал не 

художественную, а научную концепцию истории, т. е. 

концепцию истории, как точного и описательного факта.  

Таким образом, историку запрещается оказывать 

преднамеренное влияние на эмоциональное воздействие 

читателя. Он должен быть полностью зависим не от 

«искусства» историка, а от характера самого факта» (3: 

125). «Большая литература же всегда находится во 

взаимосвязи с мифологией, религией, философией, 

художественным мышлением и является выразитель-

ницей всего этого» (5:19). 

Цель  статьи. Представление христианского 

универсализма как литературного феномена и его 

влияние как на агиографию, так и на гимнографию. 

Изложение основного материала. По христианской 

космологии, вселенная представлена иерархией, как 
«Лестница Иакова», где каждый нижний уровень имитирует 

верхний и, таким образом, совершенствуется сам. 

«Цель небесной иерархии, заключается в 

возможности уподобления творения Богу, своего рода 

"богоподражании". Каждая иерархическая деятельность 

подразумевает с одной стороны священное таинство, с 
другой, передачу святыни, божественного света и …науки. 

…Чинам каждой иерархической ступени доступ к Богу 

открыт только через чины более высокой ступени, и 

таким образом небесный и земной миры как бы 

смыкаются» (7:223). 
Эта ареопагическая идея прослеживается и агиографии. 

Здесь внимание обращено на то, что главный персонаж 
подражает святому, а сам святой, в свою очередь, Спасителю. 

Создается своеобразная иерархия персонажей: 

«Станет похожим на хорошего учителя, который 

подобен Христу (Мф. 10,25). 

Является своеобразной иерархией персонажей: «Как 

учитель, как будто учитель был подобен Христу, 

который говорит ему: «Пусть он будет учеником 

Христа» (Мф. 10,25). Христианство – это подражание 

божественной природе, герой агиографического рассказа 

уподобляется Богу, насколько это возможно для 

человеческой природы. 

Любая земная иерархия «имитирует» небесную 

иерархию, уподобление является одним из способов 

достижения совершенства. В агиографии ее часто 

называют «божественным сознанием», что является 

стремлением воссоединения с Богом. 

На современном этапе признанным научным 

положением является тот факт, что основным 

характерным признаком в структуре абсолютистского 

государства представляются зачаточные признаки 

правового государства. 

С данной точки зрения, интересно известное 

положение немецкого социолога Макса Вебера о власти. 

Власть является одним из вечных и необходимых 

компонентов человеческого бытия. Она существует в 

любой организованной общности людей. Среди 

многочисленных видов власти особое место занимает 

политическая власть, окончательно сложившаяся в 

классовом обществе.   

Каждое господство старается возбудить веру в свою 

«легитимность» и позаботиться о ней. В зависимости от 

вида легитимности различается и тип повиновения, тип 

обеспечивающего его штаба управления, характер 

осуществления господства, его эффективность. 

Следовательно, виды господства целесообразно различать 

по типичной для них претензии на легитимность. 

Существует три чистых типа легитимного 

господства. Легитимность может быть: 

традиционного характера, т. е. основывается на 

обыденной вере в святость традиций и вере в 

легитимность авторитета, основанного на этих 

традициях;  

рационального характера, т.е. основывается на вере в 

легальность установленного порядка и законность 

осуществления господства на основе этой легальности 
(легальное господство); или харизматического характера, 

т.е. основывается на незаурядных проявлениях святости 

или геройской силы, или образцовости личности и 
созданном этими проявлениями порядке (харизматическое 

господство). (1:206) 

В этом контексте заслуживает внимание тот факт, 

что многовековая грузинская монархия – династия 

Основой старого мировоззренческого мышления является христианство. Следовательно, основой древних 

произведений, как церковно-духовных, так и светских является Библия и церковная литература, из которых 

вытекают основные мотивы письма этой эпохи и вся система художественного олицетворения. 

Ключевые слова: Христянский универсализм, литература, гимнография. 
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Багратионов, по сравнению с другими европейскими 

династиями выделяется особенной характеристикой: 

она, как царская власть, одновременно обладает как 

первой, так и третьей особенностью: традицией и 

харизмой, тогда как основой легитимности европейских 

монархий является только традиция. 

Традиционно царская династия Багратионов считается 

Исуса-Давида-Соломоновой, то есть грузинские цари 

являются потомками Христа, что символически 

отраженно на царском гербе в виде плащаницы Христа, 

как символа единства страны, существования единой 

церкви и единого языка» (Сулава 2003:59). 

«Грузинские цари с целью усиления своего 

могущества и владычества боролись с князьями, в этой 

ожесточенной борьбе не достаточна была лишь грубая 

сила. Они хорошо понимали, что для победы 

необходима и моральная сила. В чем же заключалась эта 

моральная сила? Для облегчения борьбы необходимо 

было обосновать право на царствование и 

необходимости веры. Это было не очень сложно; в 

Новом Завете по этому поводу есть подходящее 

предложение, упомянутое в Послании апостола Павла». 

И. Джавахишвили приводит многозначимый эпизод из 

жизни Григория Хандзтели, который связан с 

определением важности моральной силы царской 

власти: «Вот какими словами благословил великий 

архимандрит Кларджетского монастыря Григол 

Хандзтели детей Ашота Курапалата: «Христос и все 

святые будут благословлять, потому что истина в этом 

слове: «Где есть уважение к правителю, есть подобие 

Богу», ибо вы сами имеете власть делать то, что Бог дал 

вам на земле». 

Акцент на значение благословения Григола 

Кхандзели исследователем делается с целью укрепления 

царского правительства Багратионов, что наполняло его 

особым смыслом в области политического богословия. 

Значение данного благословения еще больше усиливает 

следующий вывод Ив. Джавахишвили: «Таким образом, 

по мнению Григола там, где уважают правительство, оно 

схоже с Богом; Небесный Отец сделал правителя 

руководителем страны; 

по этой причине цари должны были быть «угодны 

богам»; именно такую формулировку использовали 

грузинские цари (как и другие христианские цари)» (7:1-

30). 

Конечно, европейские монархи и династии имели 

претензию на харизму (например, владели харизмой 

лечения определенных болезней представители 

Каролингов, Капетингов, Плантагенетов), однако, 

возвеличивание царя или/и определение Троицы как 

четвертой ипостаси, связано только с династией 

Багратионов (7:21-24). Этот факт является ключевым 

вопросом, на котором стоит остановиться. 

 В авторских молитвах, которые направлены 

правителю, перечислены те черты, которыми должен 

обладать правитель-христианин. В молитвах Евгения III 

(+658) первой особенностью определяется победа над 

врагом (вероятнее внешним),: ,,perferatinsignes semperex 

hoste triumphos,/Necceda tulliste comitante malis” – 

«приносит лишь блистательную победу над врагом/он не 

оглядывается назад и не боится проблем». (11: 94) 

Выше мы упоминали благословение на библейской 

основе Григола Хандзтели, на основе которого 

разработалась «сокральная формула потомков грузинских 

царей от Давида пророка» (8:84). Данное историческое 

благословение детально анализирует Павел Ингороква. 

По его наблюдениям, встреча Григола Хандзтели и 

Ашота Курапалата происходит в библейских сюжетах 

(8:85). Примечательно, что такая библейская, подлинно 

библейская, аннотация является антуражем легитимацией 

царской власти, а для христианской Европы, она была 

совершенно неизвестна. 

Большая часть стихов, в которых идеал христианских 
правителей создавался поэтами Каролингского Возрождения, 

в которых представлена главная обязанность правителя: 

защищать свою страну от внешних врагов и быть 

милостивым к подчиненным. Так, например, в 

приветственной речи Теодульфа Орлеанского, обращенной 

к Людовику Благочестивому, главной темой обращения 

была защита государства. То же самое можно сказать о 

Филберте Шартреле в стихотворной молитве в честь 

Роберта II Благочестивого, в которой пожелания 
касаются правил отношений с врагом «,,domare… superbos” 

наказание/убийство, а со сторонниками, «subiectisparcere» 

пожалейте/защитите подчиненных» (11Ж 126). 

Связанная с богослужением средневековая латинская 

поэзия необычно обширная. Деление корпусов текстов 

фактически возможно любой формой, будь это 

поэтический жанр или по группам текстов по той или 

иной теме и т.д. К одной из таких групп относится 

молитва правителю, она интересна тем, что формирует 

идеальный образ правителя. 

Отношения к подчиненным в молитвах данной эпохи 

является важным элементом создания образа правителя. 

Приближенный к идеалу правитель может быть таким 

царем, каким был Карл Великий  ,,populi… decus” – 

«доблесть/освобождение народа» или  его сын Людовик 

Благочестивый, ,,decusiudae” – Иуды/доблесть царской 

династии». Идеальный правитель это – ,,miserorum… 

altor” – «кормилец несчастных», ,,pupillorum viduaeque 

tutor” – «защитник вдов и сирот» (11:166), а также почти 

во всех характеристиках существует определение 

,,Benignus”  –  добрый/отзывчивый. Именно таким 

является Людовик и его старший сын Лотер. 

То, что авторитет правителя необходим для 

процветания государства, хорошо видно в мосарабском 

коронационном пении
1
: если правитель ,,Unguine 

sacronitescat,/ Sanctitate floreat,/ Fulgeat vitae corona,/ Polleat 

clementia” – светится от святого помазания/расцветает от 

моральной святости, всевышний сделал его ,,regnum 

fidelis/ Principis ad gloriam”– «истинным царем/великим 

правителем». (11:269) 

Требует внимания также «Политический трактат» о 

христианском правителе Седулии Скоте (IX в), в 

котором читаем: ,,Sit ergo consilio prudentissimus… 

                                                         
1 Название происходит от слова «моса рабы» (исп. mozárabes), 

обозначавшего христиан, живших на территории мусульманских 

княжеств Испании, но, поскольку данный обряд восходит к древнему 

испанскому или вестготскому обряду, названия «испанский» или 

«вестготский» употребляются наряду с «мосарабский». Особый тип 

церковного пения, употребляющийся в мосарабском обряде, 

называется «мозарабским (мосарабским) пением». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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amicus bonorum; inimicus tyrannorum; …in bello 

cautissimus; in pace constantissimus; divina humanis 

praeponens; subjectos deterrens a malo; invitans ad bona; 

…klementia commendabilis; in bonitate conspicuous; 

pietate, fortitudine, castitate, justitia praeclarus; viroptimus 

et apice principale dignissimus, Dei timorem semper 

praeoculis habens…”  –  благоразумный во время 

собеседования; добрый друг; недруг тиранов, 

осторожный в войне; непоколебимый в мирное время; 

присваивающий предпочтение набожности; защитник от 

плохих замыслов подчиненных; мотиватор добра; 

умный; добрый; доблестный и храбрый; мудрый и 

справедливый; лучший муж и человек, заслуживающий 

высшего государственного титула, в глазах которого 

всегда заметен страх богу» (11:60).  

Идеология платонического короля-философа явно 

вдохновлена христианской религией, самой важной 

коррекцией морального характера: царь – это не только 

философ, но и богобоязненный человек, согласно 
библейскому тексту: «Основа мудрости – страх Господень» 

(Притчи, 1,7; Иов: 28,28; II Царств 23,3, Пс. 110,10, 

Экклезиаст 12,13). 

Такие коррективы в цитированной выше статье 

Платона понятны: в античной политической философии 

политика и этика составляют единое целое, этика 

является началом политики. В учении политической 

теории политику и мораль впервые разъединил Николо 

Макиавелли, когда сказал: «Цель оправдывает средства» 

и «Победивших не судят» (6:16).   

В христианской интерпретации платоновского 

видения местом философской этики заняла 

христианская мораль – «страх перед Богом». «Ибо нет 

другого, кто бы проник в сердце Тамары, чтобы узнать 

мудрость и страх Господень и праведников и быть 

милостивыми ко всем» (10:141). 

Вместе с автором «Азмат» не раз встретим 

изображенную тропику с изотеосом («Божья 

упадобление») Тамары: «уподобленная и возвышенная» 

и т. д. (9:96-100). В этом и многих других таких 

метафорах-эпитетах выражена миссия династии 

Багратионов Исуса-Давида-Соломонов: ее конечная цель 

и результат – библейский идеал вечного, справедливого 

и счастливого царства, указанной в одиннадцатой главе 

пророчества Исаии. Идея приравнивания правителя с 

Господом хорошо видна в христианском песнопении 

Иоанна Минчхи: «Вспоминая Господа, царя Царей, 

учения Верующих». 

Иоанн Минчхи в этом гимне создает тот идеал, 

парадигму царя – христианина, подражать которому 

пытаются реально существующие цари: «...Слуга Бога 

и уважаемый им славный царь Теодос! ...имеющий 

лицо царей прошлого и тех, кто стал таким, каким 

они есть, они находятся в Эдеме вместе с вами!» 

(Минчхи 1946:331). 
Царь – сакральная личность. «Все царства подчинились 

власти Господа, потому что нет власти вне Бога и, 
которые являются хозяевами по силе Божьей» (Ром, 13, 1) – 

эта часть эпистолия Павла является тем «краеугольным 

камнем», на котором зиждется монархия. 

Идея сакральности королевской власти основана на 

евангелистическом учении, в котором говорится, что 

каждая власть божественна: власть короля рассматривается 

как божественная воля. Эта фундаментальная идея в 
гимне Иоана Минчхи выполнена с большим художеством. 

Универсальный характер гимна Минчхи – это разработка 

концепции идеального царя, которая добавляет широкий 

резонанс: только морально совершенный человек может 
быть правителем, он должен владеть всеми христианскими 

добродетелями. 
Выводы. На основе обобщения вышесказанного можно 

сказать, что в литературных памятниках различного 

периода создается портрет идеального правителя, 

который должен быть хорошим другом, защитником 

слабых и вдов, быть справедливым, любящим мир, но 

бесстрашным воином; обязан защищать как законы Бога, 

так и общечеловеческие законы. 

Молитвы (стихи) обращенные служению Богу, 

способствовали формированию общественного мнения, 

понятию того, каков должен быть идеальный правитель, 

чтобы заслужить любовь подданных и награду в форме 

вечной жизни. 
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CHRISTIAN COSMOLOGY IN LITERATURE 

(GEORGIAN AND LATIN WRITING) 

According to Christian cosmology, the universe is extended hierarchically as far as the Lord, like “Jacob’s ladder”, where 

each previous step copies the upper and by this way completes itself. “The aim of each hierarch is to join God like 

figurativeness. Every hierarchical work on the one hand means saint communion, on the other hand passing unmixed clarity, 

divine brightness and perfecting science.” ...This areopagite idea is read in hagiography .The attention is called for the fact 

that pupils “imitate” the main character-saint. And the saint himself imitates the confessor.  
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Постановка проблеми. Однією з головних 

особливостей постструктуралізму є прагнення дослідити 

процес інтерпретації літературного твору, залишивши за 

ним, його динаміку, позбавивши його особистісного 

характеру і розімкнувши його у нескінченість. 

Комплексний літературно – семіотичний аналіз 

передбачає виокремлення певної семіотичної моделі у 

творі або низці творів, що досліджуються. На 

сьогоднішній день дослідження природи літературної 

семіотичної моделі виявляє себе як перспективний 

напрямок в галузі літературознавства. Про це свідчить 

монографія Н. Астрахан «Буття літературного твору: 

Аналітичне та інтерпретаційне моделювання» (2014), її 

стаття «Моделювання в мистецтві: літературний твір як 

художня модель дійсності» (2013), дисертації О.І.Довбуш 

«Семіологія міжлітературних і міжмистецьких відношень: 

прототекст «Oliver’s Story» (by E.Segal) – український 

переклад кіносценарій» (2010), О.М. Манойлової 

«Художній предмет у поетичному світі Ліни Костенко: 

семіотичний аспект» (2009). 

Мета дослідження – проаналізувати механізми 

функціонування літературної семіотичної моделі 

безпосередньо на рівні інтерпретації й культурології. 

Для реалізації поставленої мети вважаємо за потрібне 

розглянути не лише поняття «семіотична модель», а й 

розкрити сутність культурологічного й інтерпретаційного 

рівнів в літературознавстві. 

Виклад основного матеріалу. Актуальною є точка 

зору, що культурологія як наука про зародження та 

розвиток культури, її структуру, механізми розвитку і 

методи досліджень почала формуватись досить давно, а 

остаточно сформувалась у другій половині ХХ ст. Саме 

в цей час відбувається інституалізація культурології як 

сфери наукового знання. Походження терміну 

«культурологія» традиційно пов’язують з працями 

американського філософа Леслі Уайте (1900 – 1975 рр.). 

Вважається, що його праця «Наука про культуру» 

(1949 р.) сприяла відділенню культурології в окремий 

напрям досліджень і започаткувала цілісний підхід до 

вивчення культурних явищ.  

На культурологічному рівні культура вивчається як 

складний феномен в сукупності його ціннісно-

смислових, нормативно-регулятивних і знаково-

комунікативних характеристик. Рецепція останнього 

різновиду в літературному творі стане предметом 

дослідження у цьому підрозділі.  

Знакові засоби і накопичувана за їх допомогою 

інформація – необхідні компоненти будь-якої культури. 

Враховуючи це, можна розглядати культуру як світ 

знаків, з допомогою яких в людському суспільстві 

зберігається і накопичується соціальна інформація (або, 

інакше кажучи, як світ соціальної інформації, що 

зберігається і накопичується за допомогою створених 

людьми знакових засобів). Такий підхід до розуміння 

культури називається інформаційно-семіотичним. 

«Культура – це колективний інтелект і колективна 

пам'ять, тобто надиндивидуальный механізм зберігання і 

передачі повідомлень (текстів) і вироблення нових» [3, 

с.150]. Знаки і знакові системи слугують структурними 

елементами цього механізму. Щоб розібратися в їхній 

природі та механізмах функціонування треба розглянути 

феномен культури в трьох аспектах: 1) як світ 

артефактів, 2) як світ змістів, 3) як світ знаків. 

Результати людської діяльності, штучно створені 

людиною, предмети і явища називають артефактами 

(від лат. arte – штучний і factus – зроблений). Культура 

включає в себе не тільки те, що знаходиться поза 

людиною, але й зміни, які вона виконує в самій собі, в 

своєму тілі і в своїй душі, у власній фізичній та духовній 

зовнішності. Отже, культура є світ артефактів – світ 

людської діяльності та її продуктів. Це її перша 

найважливіша характеристика. Вона особливо важлива у 

процесі визначення семіотичної моделі у творі, тому що 

її змістовним компонентом є матеріальна культура – 

опис речей, будинків і споруд, техніки і взагалі про все 

те, що утворює «другу природу» в творі.  

Люди не тільки практично, але й духовно 

«обробляють» предмети своєї діяльності, наділяючи 

останні тим, чого об'єктивно у них немає і не може бути. 

Потрапляючи в сферу людської діяльності, ці предмети 

набувають нової, «надприродної» якості: здатність 

укладати в себе людський сенс (зміст), нести на собі 

відбиток людського духу, служити людині його власним 

відображенням. Таким чином, вони виступають як 

предмети культури завдяки духовної активності людини. 

Найбільш очевидним чином здатність людини 

наділяти свої творіння змістом проявляється у мові. Але 

зміст мають не тільки слова і вислови, але й твори 

мистецтва і правила етикету, релігійні обряди і наукові 

дослідження, навчання і спорт тощо. Змістовність будь-

якого предмету, з яким мають справу люди, виражається 

хоча б у його призначенні, ролі або функції. Отже, 

Статтю присвячено механізмам функціонування семіотичної моделі на інтерпретаційно-

культурологічному рівні. Автор розкриває сутність культурологічного компоненту під час літературного 

аналізу твору, класифікує знаки семіотичної системи й досліджує основні інтерпретаційні вектори  під час 

семіотичного аналізу. 

Ключові слова: семіотична модель, культурологія, знакова система, знак. 
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культура слугує не просто сукупністю продуктів 

людської діяльності, артефактів. Культура – це світ 

змістів, які людина вкладає у свої творіння і дії або, 

якщо мова йде про літературний твір – це змістовна 

навантаженість вчинків героїв, функції портрету, 

поведінки, пейзажу, контрасту тощо, що цілеспрямовано 

використовує кожен письменник. Це друга 

найважливіша характеристика культури. 

Культура історично складається з різноманітних 

систем знаків (кодів). Явища культури – це знаки і 

сукупності знаків (тексти), в яких закодована соціальна 

інформація, тобто вкладений у них зміст. У зв’язку з 

тим, що явище виступає в якості знака, символу, тексту, 

який потрібно не тільки спостерігати, але і 

усвідомлювати, воно стає фактом культури. Культура як 

світ знаків постає перед нами у єдності матеріального і 

духовного. Таким чином, знак є чуттєво сприйманий, 

матеріальний предмет, а його значення (зміст, 

інформація) є продуктом духовної діяльності людей. 

Знаки виступають «матеріальною оболонкою» людських 

думок, почуттів, бажань. Щоб продукти духовної 

діяльності людини збереглись у культурі, передавались і 

сприймались іншими людьми, вони повинні бути 

виражені, закодовані у цій знаковій оболонці. Зв'язок 

значення і знаку (або інакше кажучи інформації та коду, 

в якому вона фіксується і транслюються) визначає 
нерозривність духовного і матеріального аспектів культури. 

Спираючись на вище сказане, можна резюмувати, що 

реалізація семіотичної моделі на культурологічному 

рівні передбачає розгляд знакових засобів культури і 

трактування культурних феноменів, що закладені у 

художньому творі та мають інформативне навантаження. 
За визначенням А. Соломоніка, літературна семіотична 

модель представляє «складну конфігурацію, що складається 

з функціонування знаків різного ґатунку» [4, с.81].  

Таким чином, задля того, щоб прослідкувати сутність 

існування певної семіотичної моделі на інтерпретаційно-

культурологічному рівні необхідно виокремити всі 

можливі її базисні та вторинні знакові елементи.  

Однією з базисних знакових систем є природна. 

Природні знаки наділені мінімальним квантом 

абстрактності, саме вони сигналізують людині про 

сутність та ознаки умовної дійсності. Цими семіотичними 

кодами у творі виступають простір і час, які несуть 

інформацію про світ і перебування людини в цьому 

світі: людина – істота часова, її буття, з опорою на 

міркування М. Гайдеггера, можна визначити передусім 

як «перебування, існування в часі, яке передбачає 

постійне розширення простору, так само як небуття 

може бути визначене через максимальне звуження 
простору існування» [1, с.112]. Природні знаки семіотичної 

моделі не переносяться у твір безпосередньо, вони лише 

наслідують природу засобами зображальних можливостей 

слова. 

Наступною базисною системою, що завжди присутня 

у семіотичній моделі є образна. Ця система відтворює 

образ, що завжди має референт за принципом 

ізоморфізму  –  часткової відповідності, подібності. 

Засобами створення художньої образності семіотичних 

моделей слугують тропи – працюють на виникнення 

«картинки». Так епітет, порівняння, синекдоха і 

метонімія апелюють до внутрішнього зору, спонукають 

побачити зображуване. 

На відміну від образного знаку, який є ізоморфним 

референту, словесний знак має конвенціональний 

характер. Така міра віддаленості від референта і 

водночас збереження семіотичного зв’язку з ним наділяє 

слово могутнім гносеологічним потенціалом, дає йому 

змого охоплювати процеси осмислення, оцінювання, 

розуміння всієї багатобарвності світу, забезпечує 

реалізацію всього духовного життя людства. Художнє 

слово, на відміну від слова природної мови, набуває 

особливого значення. З цієї причини, роль художнього 

слова у літературному творі неможливо перебільшити. 

Наступним знаковою системою семіотичної моделі 

виступає система запису. За класифікацією А. Соломоніка, ці 

знаки називають ієрогліфами. Головним призначення 

систем запису як знакових систем є фіксація на письмі 

інших знакових систем, тобто «реальність, яку вони 

відображають, – це інші знакові системи» [4, с.10]. 

У проекції на визначення функціонування семіотичної 

моделі на інтерпретаційному рівні мова буде не про 

літери, незважаючи на те, що саме вони являють 

матеріал записаного слова, а художній текст, який 
складається з організованих словесних мас. Текстуалізація, 

фіксація на письмі літературного твору має в процесі 

його онтології величезне значення – щодо «філогенезу» 

та «онтогенезу» літературного твору. 

Найвищою за абстрактністю знаковою системою 

постає символічна. Символ не має безпосереднього 

зв’язку зі своїм конкретним референтом, але водночас 

залежить від внутрішніх законів певної семіотичної 

моделі. 

Проекція цього рівня семіозису на літературний твір 

може видатися неможливою, такою, що суперечить 

традиції протиставлення гуманітарних і точних наук за 

характером їх об’єктів і предметів. Але практика 

літературознавства ХХ століття, а саме праці 

Ю. Крістєвої, Ю. Лотмана, А. Соломоніка, спростовують 

цю традицію.     
Висновки. Таким чином, процес семіозису літературної 

моделі на інтерпретаційно-культурологічному рівні 

здійснюється за допомогою природної, образної, 

словесної, кодової та символічної знакових систем. 

Парадигматична природа семіотичної моделі дозволяє 

розглядати її компоненти як цілісно, так і окремо. Читач 

рухається від найабстрактнішого рівня літературного 

твору як моделі семіозису (від назви як програми 

семіотико-інтерпретаційної моделі твору) до найменш 

абстрактного, найщільніше пов’язаного з онтологічними 

референтами мистецтва слова як різновиду знакової 

діяльності. Ними є передусім людина та світ. В 

літературному творі різні типи знакових систем 

постають перед читачем не в порядку виникнення, а 

наче у дзеркальному відображенні.   
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Постановка проблемы: диалект является наилучшим 

средством сохранения самобытности языка. Он вовсе не 

является только источником обогащения литературного 

языка. Современные лингвисты интенсивно исследуют 

функции диалектизма в языке художественной 

литературы. С этой точки зрения, важные исследования 

опубликованы в Западной Европе (Hunzer W. Ammon U., 

Beach W., Mattheil K.) и в России (М.М. Гухман, 

Н.Н.Семенюк, А.И.Домашнева, Н.Г.Помазан, Л.Б.Копчук). 

Указанным вопросом интересуются писатели, поэты, 

лингвисты и литературоведы. Они обращают внимание 

на соотношение литературного языка и диалекта в 

тексте, а также литературного языка и разговорной речи,  

диалекта и разговорной речи и т.д. 

Цель статьи. Научное изучение языковых и 

стилистических особенностей в творчестве грузинского 

поэта Зураба Горгиладзе. Анализ соотношения языка и 

диалекта писателя на поэтических примерах. 

Изложение основного материала. Ученые различают 

два подхода к изучению диалекта и художественной 

литературы: «Первый – это диалектологический, 

использующий литературные тексты, как подтверждение 

разговорной речи. Второй подход рассматривает 

использование диалекта со стилистической точки зрения, 

исследует его функцию и роль в тексте. Исследования 

показывают, что необходим синтез обоих подходов» 

(Katchkatchishvili-Beridze, 2). 

В художественной литературе выделяются следующие 

функции диалектизмов: 1. создание местного колорита и 

определенного времени; 2. определение характера и 

социального статуса героя; 4. передача идейно-

художественной целенаправленности произведения. 

Кроме стилистической функции, указывают также 

другие факторы использования диалектизмов в 

художественной литературе: «а) в литературном языке 

не встречаются эквиваленты форм, используемых в том 

или ином диалекте: диалектизм в таком случае 

заполняет недостатки литературного языка; …иногда 

это имеет положительный эффект: происходит 

освежение, оживление трафаретных выражений…» 

(Jorbenadze, 10). 

Диалектизмы часто используются в речи персонажей, 

хотя редко отражают язык писателя (например, формы 

мохевского диалекта примечательны не только для речи 

персонажей Ал. Казбеги, но и для языка самого писателя). 

Особенности гурийской речи привнесли в грузинскую 

литературу Э. Ниношвили, Н. Думбадзе, имеретинской – 

Д. Клдиашвили, Н. Лорткипанидзе, О. Иоселиани, 
кахетинской – Илья Чавчавадзе, Г.Леонидзе, Р.Инанишвили. 

Особенности пшавского диалекта в обилии 

присутствуют в творчестве Важи Пшавела, мтиулур-

гудамакрули – в речи персонажей Г. Чохели. Следует 

отметить, что у каждого из них функции диалектизмов 

различаются. 

В 80-х годах XIX века Важу Пшавела даже обвиняли 

в языковом партикуляризме и замкнутости мировоззрения 

из-за обильного использования пшавского диалекта, в 

том, что он будто не смог дорасти до идей национально-

освободительного движения. Кита Абашидзе считал, что 

стиль поэзии Важи Пшавела отстает от его же  стиля 

прозы. 

Поспешным и дилетантским было также мнение, что 

стиль Важи Пшавела создается пшавскими 

диалектизмами. Важа писал стихи и поэмы на пшавском 

диалекте, а рассказы – на литературном языке. Научное 

изучение вопроса показало, что «в своей основной части 

поэтическая речь Важи Пшавелы опирается на 

литературную. В его произведениях диалектизмы 

выполняют стилистическую функцию.» (Dzidziguri,11).  

Как видно на примере Важи Пшавела, иногда мнение 

о том, или ином поэте широко распространяется и 

становится традиционным. Среди общественности 

доминирует мнение, что грузинский поэт XXI века 

Зураб Горгиладзе возвел памятник собственному 

диалекту, чем некоторые объясняют его популярность, а 

некоторые – наоборот, отрицательно оценивают его. 

Современные лингвисты интенсивно исследуют функцию диалектной речи в языке художественной 

литературы. Иногда его поверхностный анализ ведет к ложной квалификации. Поэзии Важи Пшавелы тоже 
давали отрицательную оценку вплоть до ее научного изучения. 

В широкой общественности доминирует мнение, что Зураб Горгиладзе возвел памятник аджарскому 

диалекту, чем некоторые объясняют его популярность, некоторые же – наоборот, дают ему отрицательную 
оценку. Исследования показали, что поэт использует в своем творчестве не только аджарские диалектизмы, 

он обильно вносит в него лексику других наречий, использует много таких слов, которые встречаются в 

нескольких диалектах. Поэт использует их с целью стилизации, иногда же наполняет их новой семантикой. 
Они, в основном, встречаются в авторской речи и носят функцию оживления фразы. Нарратив стихотворения 

создается мастерским использованием различных диалектизмов. 
Ключевые слова: диалектизм, авторская речь, стилизация. 
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Иногда, на примере его поэзии обсуждают о диалектизмах и 

о живой речи, содержащей тюркизмы или русизмы. 

Целью нашей работы является изучение места и 

функций лексических диалектизмов, для чего, в каких 

дозах и с какой целью использует поэт Зураб Горгиладзе 

аджарский и другие диалекты. 

Живая речь несет с собой аромат родного уголка, его 

поэтические жемчужины в первую очередь дают 

читателю почувствовать прелесть аджарского диалекта. 

Роль диалектной лексики в поэзии Зураба Горгиладзе 
безмерна, однако он использует не только аджарский диалект. 

Исследование позволило создать следующую картину: 
I. Мы разделили аджарские диалектизмы, выявленные 

в рассматриваемой поэзии, следующим образом: 

а) многие слова, утвержденные в поэзии Зураба 

Горгиладзе, встречаются в собственно аджарском 

диалекте: namskhvani (skheuli – тело), tsadjinkva 

(tsabidzgva – толчок), blakvi (suleli – глупый), dabeksna 

(datkepna – утрамбовать), dabiksva (daketva – закрыть), 

dabazeba (damtsipeba – поспеть), benchkvi (верх. адж. 

buchki – куст),  motchutchkva (mogroveba – сбор),  ghele-

ghurdani (ghelis midamo – места вокруг балки), baghvi 

(bavshvi – ребенок) и т.д. 

б) слова, утвержденные в его поэзии, являющиеся 

аджарскими архаизмами: lirtsi, zhvavi, zhveri, fartsagi, 

blikvi, bechi, ghazvi. Они подтверждаются в «Толковом 

словаре грузинского языка» Сулхана-Сабы Орбелиани. 

lirtsi означает «бесстыдный», zhvavi – «лист», zhvavi – 

это роса, влага (Orbeliani, Sulkhan-Saba,1: 414), bechi – 

глупый (Orbeliani, Sulkhan-Saba 1:102), ghazvi – жадный, 

завистливый, алчный (G. Sharashidze, Sh. Nijaradze). 

в) в этой поэзии подтверждаются слова, которые в 

аджарском диалекте являются общегрузинскими, в 

частности, это субстрат занского, родственного 

картвельскому языку: fartkali (fatkali, opatkalu –

majistsema (пульс) (Tandilava, 2013:771), punchkhi 

(punchkha – namtsetsi (крошка), есть также и в гурийском 

(Tandilava, 2013:785), kuchkhe (kutkhe, kunchuli – 

(уголок, местечко), otchvato (satsveturi (пипетка), koberi 

(kobala – незрелый плод инжира), khoshori (большой, 

огромный), burjgna (sresa, zhvlema – мять, тереть), 

jargvali (примитивного типа жилой дом), jargvali 

встречается в аджарском, гурийском, лечхумском 

диалектах и означает обильное слезотечение. 

в) многие из слов, утвержденных в рассматриваемой 

поэзии, встречаются и в аджарском, и в других 

диалектах, поэтому их нельзя считать относящимися 

только к аджарскому диалекту. Для того или иного 

диалекта характерны те же слова, которые встречаются 

и в других диалектах, поэтому при рассмотрении 

примеров последнего типа, необходима большая 

осторожность, в частности: 

Ghanili (прояснение погоды), ghja (кол), ghoje – 

стены деревянного дома встроенные друг в друга 

(гурийский, аджарский диалекты), bghezi (сердитый), 

katari (верхушка дерева), burgali (озорная игра), 

moshpi-gavardi (ловкий, изворотливый), iareba (ходит), 

dajverva (битье). Эти слова есть и в аджарском, и в 

соседнем, гурийском диалекте. 

К тому ряду относятся также следующие слова: 

dabghotili (исцарапанный) , lekerti (свернувшаяся кровь – 

аджарский, гурийский, имеретинский диалекты) , tchliki 

(копыто или след. Часть ноги от щиколотки до колена – 

мохевский, ажарский диалекты), mataotsi (хитрый – 

аджарский, лечхумский диалекты), nambuli (естественным 

образом размякший от дождя – аджарский, гурийский, 

имеретинский), pimpli (метелка на верхушке 

кукурузного початка – пшавский, верхне-аджарский 

диалект), ghadari (угли – хевсурский, гурийский, 

аджарский диалекты), tchatchvi (ладонь, встречается в 
гурийском, верхнее-аджарском, лечхумском омерхеульском, 

месхетинском и джавахетском диалектах) chinchi – 

хороший, красивый, сладкий, вкусный, плодородный 

(аджарский, тушский, пшавский, мохевский, мтиулурский 

диалекты), kvendghi – вновь выросшая, юная ветвь 

дерева (искаженный верхне-аджарский, гурийский); 

pushti – в гурийском и верхне-аджарском диалектах 

так называют ненадежного, бессовестного человека, 

leghma – подтаявший на солнце снег, лед. Это слово 

встречается также в пшавском и верхне-аджарском 

диалектах; dapekhva – хромота на обе ноги, повреждение, 

подтверждается в аджарском, джавахетском диалектах. 

II. Поэт использует лексику и других диалектов. Не 

существует диалектов, которые бы не испытывали 

воздействия других диалектов, однако нижеприведенные 

слова сам поэт привносит из других диалектов. В 

частности, больше всего лексических единиц внесено из 

соседнего, гурийского диалекта: dvrini (один из голосов 

многоголосья), urjuki (упрямый), barbali (движение 

пламени), jghvelti (гибкая лоза), zunzli (громкий плач) 

К имеретизмам относятся makvarantskhi (хитрый, 

озорной) и kimpali (виноградина) в косвенной речи того 

же диалекта angeshi означает красивый, представительный. 

К картлийскому диалекту относятся akalo – мягкая 
земля, легкая для обработки и хорошая для посева, хорошее, 

плодородное место, tlu – прямое дерево без веток. 

К пшавскому диалекту относятся chkerali – 

наклонный участок реки; к мтиулурскому – karkveti 
(легкомысленный), к кизикурскому – ghergheti (бесцельная, 

бессмысленная ходьба), roqi (винный осадок в квеври); к 

джавахетскому – lingi // tavarna (тонкий слой грязи); 

chkhvera (боль в животе), ghitchini (назойливая 

просьба); к месхетинскому –, qvebudana – проныра, 

коварный человек) , jgvleta (щипание). 

Исследования показали, что иногда указанную 

лексику поэт использует в различной семантике, 

наполняя ее новым содержанием. Фактически, здесь мы 

имеем дело с индивидуально-авторским использованием 

диалектной лексики. 

б) в рассматриваемой поэзии утверждаются слова, 

встречающиеся в нескольких иных диалектах, но не 

в аджарскoм: 

nagrami (потомство – гурийский, имеретинский, 

рачинский), ghvapi (небольшой дождь – верхне-

имеретинский, картлийский), tskrela (строй, ряд – 

кизикурский, кахетинский), khorkhoshela (град, мелкий 

дождь – мохевский, картлийский), chinchkhli (обугленная 

головешка; винные искры – гурийский, имеретинский, 

лечхумский, пшавский диалекты), chinchkhvari (сухой 

хворост – картлийский, кизикурский и мохевский 

диалекты), tcherkho (верхний этаж в хевсурском доме –

хевсурский. пшавский, тушский, мтиулурский диалекты), 
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tsriati (холодный, облачный день – мохевский, 

кизикурский, картлийский диалекты), laqardi (сладкие 

слова, лесть –мохевский, пшавский диалекты). 

Существует такой диалект, который не связан с 

другими. Такие слова проявляют внутреннюю 

закономерность языка. Следует учесть историю того или 

иного слова от древнегрузинского до современного. 

Лексика, проявляющаяся в диалектах, территориально 

отдаленных друг от друга, может быть древней. Как 

видим, фундаментальное изучение вопроса подводит нас 

ко многим важным проблемам. 

Вполне справедлив взгляд современного грузинского 

писателя Р. Мишвеладзе. В своем письме «Язык и 

писатель» он пишет: «Я – имеретинец, но если кто-

нибудь назовет меня кутаисским писателем, я брошу в 

него камень. Если вы читали мои новеллы, должны были 

заметить, что в них говорят на и кахетинском, и на 

картлийском наречии и даже, представьте, на 

ферейданском или ингильском. У меня на столе лежат 

диалектные словари. Это мои настольные книги. Я не 

прикован к словарям. Где бы я ни был, я изучаю лексику 

собеседника, и если улавливаю что-то важное, сразу 

записываю в записную книжку»… 

Анализ вышеуказанных форм привел нас к 

заключению, что поэт Зураб Горгиладзе использует 

данные не только своего диалекта, но и других наречий. 

Использование аджарских диалектизмов является одним 

из стилистических признаков поэта. Он не 

ограничивается использованием только своего диалекта, 

он хорошо знает также лексику других уголков и 

придает им различные функции. З. Горгиладзе в своей 

поэзии отводит им особое место, на некоторые из них он 

возлагает функцию создания колорита данного края. 

Они, в основном, встречаются в авторской речи, 

которые несут функцию оживления фразы. Нарратив 

стихотворения создается мастерским использованием 

различных диалектизмов. 

Диалектолог Б.Джорбенадзе пишет: «Исследование 

диалектизмов в языковой фактуре художественного 

текста относится, по существу, к сфере прикладной 

диалектологии … Национальный язык – это тот 

фундамент, на котором писатель строит свой языковой 

мир. Цель писателя – оживить художественный образ, 

создать соответствующее настроение, колорит, и у него 

имеется полное право использовать с этой целью любые 

возможности языка» (Jorbenadze, 11) 

По мнению Ж. Шаинидзе, «Для поэта главное – 

выразить предметы и явления с их природными 

свойствами и образностью, и поэтому создается некий 

бароккообразный, экспрессивный стиль» (Shainidze, 8). 

Выводы. Изучение вопроса показало, что вынесение 

окончательного вывода было бы преждевременно и 

неверно, так как пока основательно не изучена лексика 

отдельного диалекта, нет полноценных словарей, не 

составлен полноценный словарь аджарского диалекта. 

Пока же исследование дает нам возможность сказать, 

что поэт Зураб Горгиладзе хорошо знал лексику других 

диалектов и активно использовал их для создания 

колорита того или иного края и оживления языка. 

Можно сказать, что близость к народной речи, живой 

поток фраз является главным определяющим признаком 

стиля поэта З. Горгиладзе, опирающегося на 

диалектизмы не только аджарского, но и других 

диалектов, таких, как гурийский, пшавский, 

картлийский, имеретинский. Они в основном 

встречаются в языке писателя, а не в речи персонажей. 

Особенно часто встречаются примеры соседнего, 

гурийского диалекта. 
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CORRESPONDENCE OF A WRITER’S LANGUAGE AND DIALECT IN LITERATURE 

(ACCORDING TO POETRY OF ZURAB GORGILADZE’S POETRY) 
Recently, modern linguists are intensively researching the function of dialect in literature. Sometimes, their ambiguous analysis 

lead to a false qualification. Before the deep scientific research, Vazha-Pshavela’s poetry had a negative outcome.  

According to widespread opinion, Zurab Gorgiladze is a founder of the Adarian dialect in Georgian poetry. Some believe, it led 
to his popularity. Others have negative opinion about his literary style. My research, however, showed, that Zurab Gorgiladze uses 

not only Adjarian dialect, but also some other, various Georgian dialects. He refers to various words that have different meanings in 

different dialects. Those have stylistic purposes in his poetry. Sometimes, they even give new semiotics to the poetry. Narratives of his 
poems are created exactly by the professional use of dialects.  

Key words: dialectism, author's speech, stylization. 
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Постановка проблеми. Початок ХХ ст. 

ознаменувався загостренням міжетнічних взаємин  на 

українських землях. Повалення царизму і відновлення 

державності сприяли розгортанню суспільно-політичних 

рухів національних меншин, активізації діяльності 

політичних партій і громадських організацій. Перед 

урядовими структурами постало завдання вироблення 

правових механізмів регулювання міжнаціональних 

відносин, задля забезпечення національної злагоди в 

суспільстві і територіальної цілісності новоутвореної 

держави. Доба Гетьманату П. Скоропадського залишається 

одним з найскладніших періодів української історії. 

Нині історіографія даної теми містить ряд вагомих 

наукових досліджень, але проблема міжнаціональних 

відносини Української Держави висвітлена недостатньо 

і потребує доопрацювання.  

Метою статті є вивчення нових підходів вітчизняних 

науковців до історії Гетьманату Павла Скоропадського. 

Автор досліджує наукові праці, присвячені проблемам 

національної політики та міжнаціональних відносин 

Української Держави. 

Виклад основного матеріалу статті. Серед 

загальних праць, які досліджують етнополітичні процеси 

на українських землях в період національно-визвольних 

змагань 1917–1921 рр. варто відзначити монографії: 

«Етнополітичні процеси в Україні: регіональні 

особливості» інституту політичних та етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН, «Національні меншини 

України у XX столітті: політико-правовий аспект», 

«Національні відносини в Україні у XX ст.: зб. документів 

і матеріалів» [1]. 

Вітчизняна історіографія має безліч праць щодо 

проблем міжнаціональних відносин, прав і свобод 

людини і громадянина. Зазначені проблеми досліджували 

учені В. Наулко, І. Курас, Л. Нагорна, О. Майборода та 

ін. [2]. Серед сучасних досліджень насамперед слід 

відзначити наукові праці О. Рафальського, О. Калакури, 

В. Орлянського, В. Васильчука, В. Кабузана [3].   

Більшість дослідників зазначають, що повалення 

російського самодержавства перетворило українців на 

активних суб’єктів етнополітики і сприяло активізації 

діяльності громадсько-політичного життя національних 

меншин. Саме етнополітичному фактору належало одне 

з визначних місць у визвольній боротьбі українського 

народу.  

Українська Центральна Рада започаткувала процес 

врегулювання міжетнічних відносин. В січні 1918 р. 

вона прийняла закон «Про національно-персональну 

автономію», який підтвердив право кожної нації на 

самостійне влаштування національного життя.  

В квітні 1918 р. внаслідок державного перевороту, до 

влади в Україні прийшов Павло Скоропадський. 

Переважна частина дослідників вважають, що він в 

основу своєї політики поклав не національний, а 
територіальний принцип (принцип єдиного громадянства). 

Як зазначає Володимир Устименко з утворенням 

Української Держави процеси національного 

державотворення отримали новий зміст. Скоропадський 

згуртував навколо себе однодумців, залучив до 

формування державного апарату висококваліфіковані 

кадри [4, с.86].  

Етнонаціональну політику гетьмана П. 

Скоропадського дослідив у монографії «Повстанський 

рух етнічних меншин Півдня України (1917–1931 рр.)» 

Ю. Котляр [5]. У висновках автор називає політику 

гетьмана виваженою, звертає увагу на те, що 

Скоропадський і його соратники не переслідували 

громадян за належність до інших націй, а кадрові 

призначення міністрів свідчили про толерантне 

ставлення до національних меншин. Так портфель 

міністра промисловості отримав єврей С. Гутник, 

міністром фінансів став поляк А. Ржепецький, німець 

Й. Вагнер став міністром праці, а росіянин Г. Афанасьєв – 

державним міністром. Ю. Котляр звертає увагу на те, що 

не дивлячись на скасування у липні 1918 р. Закону 

Центральної Ради «Про національно-персональну 

автономію», гетьманська держава була послідовною у 

забезпеченні рівноправності усіх громадян України. 

Підтвердженням цього є запровадження таких акцій – 

створення нової єврейської партії, російського 

національного центру, проведення єврейського 

санітарного з’їзду, польського з’їзду тощо. Особливо 

У статті розкрито історіографічний аспект проблеми. Увага зосереджена на історіографії національної 

політики та міжнаціональних відносин Української Держави Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.), 

проаналізовані нові підходи українських вчених до історії Гетьманату.  

Ключові слова: історіографія, Гетьманат П. Скоропадського, етнополітика, національні меншини, 
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автор виділяє часткову реалізацію євреями Закону «Про 

національно-персональну автономію», а саме вибори до 

Єврейських національних Установчих зборів, які 

відбулися в серпні 1918 р., а перша сесія відкрилася у 

листопаді того ж року. Окрім цього, в Українській 

Державі існувала урядова комісія у справах німецьких 

колоністів, українсько-німецьке товариство культурно-

економічного зближення. В листопаді 1918 р. у Києві 

було створено Союз поляків-землевласників, який 

займався розвитком сільського господарства, заснуванням 

культурно-освітніх і фінансово-економічних установ, 

збиранням і систематизацією статистичних даних про 

стан польського землеволодіння, реєстрацією порушення 

прав власності [5, с.21-30]. 

Етнополітиці української влади періоду національно-

визвольних змагань присвятив монографію Микола 

Лазарович [6]. Порівнюючи національну політику 

державних утворень даного періоду, він зазначає, що у 

порівнянні з Центральною Радою Гетьманат 

П. Скоропадського «виявляв свої національні симпатії 

більш відверто» [6,230]. Переваги отримали росіяни і 

німці. Автор вважає, що період Гетьманату був 

найбільш стабільним для німецького населення. 

Досліджуючи мовну і релігійну політику, М. Лазарович 

акцентує увагу на толерантному ставленні 

Скоропадського до національних і релігійних почуттів 

громадян України [6,256]. Окремий розділ М. Лазарович 

присвятив особливостям єврейських погромів в Україні. 

Зокрема він зазначає, що дії української влади все ж 

давали позитивні результати, навіть в умовах воєнного 

часу. Найбільш спокійним у плані єврейських погромів 

автор вважає період Гетьманату [6, с.408]. У розділі 

«Національні меншини як суб’єкти етнополітичних 

відносин» М. Лазарович аналізує позицію іноетнічного 

політикуму щодо відновлення української державності, 

розглядає участь національних меншин у 

представницьких та виконавчих структурах влади. 

Зазначає, що переважна більшість іноетнічного 

населення прихильно поставилася до демократичних 

перетворень на Україні. Однак ставлення нацменшин до 

права українського народу на свою державність 

«коливалося від певної підтримки до повного 

заперечення» [6, с.509]. Найзапеклішими опонентами 

українців у їхніх державотворчих прагненнях він 

називає росіян, значно прихильніше до ідеї української 

державності ставилися єврейські партії, а ставлення 

польської меншини було продиктовано «необхідністю 

усамостійнення останньої як запоруки відновлення 

незалежної Польщі» [6, с.509]. 

У висновках автор зазначає, що етнонаціональна 

політика П. Скоропадського характеризувалася 

поміркованістю. Не дивлячись на скасування Закону про 

національно-персональну автономію, гетьман і його 

уряд керувалися принципом, згідно з яким усі громадяни 

держави є рівноправними, незалежно від їхньої 

національності і надавали підтримку національно-

культурного відродження малих народів [6, с.558].  

Заслуговує на увагу монографія В. Устименка 

«Етнонаціональна політика як фактор державотворення 

в Україні (1917–1920 рр.)» [4]. У книзі розглядаються 

етнодемографічні процеси, політико-правове становище 

національних меншин в Україні напередодні Лютневої 

революції та під час національно-визвольних змагань. 

Окремий розділ автор присвятив етнополітичним 

процесам в Українській Державі, а саме розглянув 

культурно-освітню політику уряду П. Скоропадського. 

Окремо В. Устименко характеризує становище німецької 

національної меншини і підкреслює, що  «протягом 1918 

року німецьке населення України зробило помітний 

крок у напрямку громадської самоорганізації» [4, с.93] і 

загалом схвально поставилося до внутрішньої політики 

уряду П. Скоропадського. Підсумовуючи, В Устименко 

зазначає, що не дивлячись на заяви уряду Української 

Держави, міністерства з національних справ, створені 

Центральною Радою, на практиці діяли і лише в липні 

1918 р. офіційно були скасовані. Однак невизначеність в 

сфері міжнаціональних відносин, зміна політичного 

курсу восени 1918 р., «викликали незадоволення як 

серед української демократії, так і з боку національних 

меншин». Це призвело до повстання і зречення 

П. Скоропадського від влади [4, с.97]. 

Міжнаціональним відносинам періоду Гетьманату 

П.Скоропадського присвячені публікації С.Грибоєдова [7] 

та В. Нестеренка [8]. Автори розглядають національну 

політику Української Держави і ставлення до неї 

іноетнічного населення. Так В. Нестеренко зазначає, що 

у національній політиці Скоропадський спробував 

побудувати українську політичну націю за зразком 

західних держав, використовуючи як основу українську 

етнічну культуру [8, с.97]. Досліджуючи національно-

культурну політику, автор зазначає, що вона мала 

виважений характер. Представники національних 

меншин мали всі умови для задоволення власних 

національно-культурних проблем [8, с.92].  

Важливе місце в дослідженні міжнаціональних 

відносин за Гетьманату займають праці, присвячені 

становищу російської, польської, єврейської та інших 

національних меншин. Так російський монархічних рух і 

його вплив на політичну ситуацію у 1918 р., 

взаємовідносини уряду П. Скоропадського з лідерами 

монархістів дослідив Руслан Пиріг [9]. Українсько-

російським відносинам в квітні-грудні 1918 р. 

присвячені дисертаційні дослідження С. Борисенка, 

О. Несук [10]. Цікавою є публікація В. Колесника, 

В. Мараєва «Створення дипломатичного представництва 

Війська Донського в Україні (1917–1919 рр.)» [11], 

В. Мараєва «Українська Держава і Всевелике Військо 

Донське: питання кордонів (квітень – грудень 1918 р.)» 

та ін. [12]. 

Вагомий внесок у вивчення українських поляків 

зробив О. Калакура. У монографії «Поляки в 

етнополітичних процесах на землях України у XX ст.», 

автор виклав політичні, соціально-економічні, культурні 

аспекти життєдіяльності польської меншини, дослідив 

ставлення поляків до відновлення української 

державності і відношення урядів Центральної Ради, 

Гетьманату, Директорії до польської меншини [13].  

Ряд наукових праць присвячено становищу єврейської 

меншини в період національно-визвольних змагань на 

Україні 1917–1921 рр. Серед них роботи Я. Хонігсмана, 

О. Наймана, В. Гусєва та ін. [14]. Дослідження, що 

висвітлюють найрізноманітніші сторони життя євреїв на 
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українських землях, їх побут, традиції тощо містить 

книга «Нариси з історії та культури євреїв України» за 

редакцією Л. Фінберга та В. Любченка [15]. Окремо в 

ній розглянуто становище євреїв в роки революції та 

Громадянської війни. Українсько-єврейські взаємовідно-

сини дослідив у статті «Міжетнічні конфлікти та 

протиріччя в Україні (1917–1920 рр.)» В. Устименко [16]. 

Єврейським погромам присвячені роботи В. Сергійчука, 

В. Доценко та ін. [17].  

Цікавою є публікація О. Комарніцького, присвячена 

становищу єврейських громад Правобережної України в 

добу Гетьманату П. Скоропадського [18]. Автор 

досліджує становище єврейських містечок Правобережжя 

у 1918 р., зосереджує увагу на єврейських погромах, 

політичних арештах та діяльності іноземного 

військового контингенту. Розглядає культурно-освітнє 

життя містечкових євреїв Правобережної України. У 

висновках О. Комарніцький зазначає, що в добу 

Гетьманату серед євреїв побутували суперечливі 

настрої. Ситуація, що склалася на той час спричиняла 

опозиційність з боку єврейської громади [18, с.172]. 

Історію єврейської культурно-просвітницької 

організації Культур-Ліга, яка діяла на території України 

в 1918–1925 рр. виклав у статті В. Доценко [19]. Цікава 

інформація про діяльність Культур-Ліги у Києві 

представлена в збірнику документів і матеріалів 

М. Рибакова [20].  

Висновки. Отже, історіографія міжнаціональних 

відносин на Україні представлена монографіями, 

науковими статтями, дисертаційними дослідженнями. 

Однак, слід зауважити, що національна політика 

Української Держави П. Скоропадського та становище 

національних меншин в означений період потребують 

більш глибокого і ґрунтовного вивчення з метою 

вироблення виваженої наукової концепції. 
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Постановка проблемы: в год столетия революционных 

событий в России, представляет интерес сопоставление 

итогов революций во Франции (1789 г.) и России 

(1917 г.), их ретроспективная оценка с точки зрения 

современных социально-политических и экономических 

реалий. 

Цель статьи: показать, что, несмотря на исторические 

особенности и различия эпох, в которых происходили эти 

революции, они по своему существу, стали этапами 

перехода Франции и России к качественно иному 

общественному укладу – капитализму. 

Изложение основного материала: известно, что 

история – это способ познания обществом самое себя. И 

как рациональное знание, она опирается на логический 

анализ и научные критерии достоверности, Вместе с 

этим, история стремится дать ответы обществу о своем 

прошлом, а потому она всегда подвергается постоянному 

пересмотру. Поэтому в ней большое значение 

приобретает соотнесенность научной объективности и 

идеологических пристрастий, с которыми связаны 

оценочные критерии исторических событий. Провести 

границу в таком соотношении не простая задача. Но это 

не мешает истории быть рационально объективным 

знанием, обладающим собственными методами и 

социальной значимостью. При этом она непросто 

исследует какое-либо событие, но, по существу, 

воссоздает его. Этим отличается историческое знание от 

естественнонаучного, в котором предмет исследования 

воспринимается как безусловная реальность, даже если 

он изучен не полностью. 

Отмечая столетие русской революции, и обращаясь к 

публицистике нашего времени, нельзя не видеть в ней 

явно противоречащие оценки русской революции, 

которые кратко можно сформулировать следующим 

образом. Одна из них: Россия – страна, которая успешно 

развивалась вплоть до начала ХХ ст. Но в 1917 г. 

авантюристически настроенные революционные группы, 

воспользовались политическими осложнениями, 

возникшими в результате первой мировой войны, 

совершили государственный переворот. В результате – 

Россия превратилась в государство политической 

диктатуры, в котором любое инакомыслие беспощадно 

подавлялось, и всякое несогласие с «линией партии» 

делало человека врагом народа. И лишь события в 

начале 90-х годов вновь дали свободу слова, сбросили 

тяжелое ярмо тоталитаризма, обеспечили развитие 

общества на демократической основе. 

Другая оценка тех же событий: Россия уже во второй 

половине Х1Х ст., особенно после 1861 г., объективно 

нуждалась в глубоких политических изменениях, а 

первая мировая война лишь ускорила общий 

политический кризис. Революции 1917 г (февральская и 

октябрьская) – это величайшие исторические события, 

благодаря которым Россия превратилась в мощную 

индустриально-промышленную державу с развитой 

культурой, наукой и образованием. Она стала страной, 

способной не только одержать победу над сильнейшим 

врагом – фашизмом, но и стать первой в освоении 

космоса. 

На наш взгляд, в таких оценках недавнего прошлого 

есть нечто более глубокое, что может быть понято через 

философское осмысление их историко-политического 

содержания. И основанием для этого является логика 

действительной истории, которая становится особенно 

рельефной, если провести сопоставление таких событий, 

какими стали французская и русская революции, хотя 

каждая из них характеризуется специфическим 

выражением своего социального содержания. Заметим, 

что этому сопоставлению посвящена большая 

литература [см.1].  

Действительно, в новой и новейшей истории только 

две революции можно назвать великими  –  это 

французская и русская революции. По словам 

В.И. Ленина, весь XIX век, который «дал цивилизацию и 

культуру всему человечеству, … прошел под знаком 

французской революции» [2,367]. Отметим некоторые 

идейно-политические особенности этой революции. Её 

началом стал штурм Бастилии 14 июля 1789 г, и 

последующая борьба якобинцев – представителей 

городского пролетариата, мелкой буржуазии и бедноты 

с жирондистами – представителями земельной и 

торговой буржуазии. Именно якобинцы, после 

свержения королевской власти, приобрели огромное 

влияние и в мае 1793 г. установили диктатуру, во время 

которой лозунг: «Свобода, равенство и братство всех 

людей» определял решительные революционные 

преобразования. Были уничтожены феодальные 

привилегии, крестьяне получили землю в собственность, 

подавлены контрреволюционные выступления внутри 

страны, разгромлены войска европейских монархий и 

многое другое. Но вместе с этим, революционеры 

Франции, искренне желая народу добра, исходили не из 

реальных, а абстрактных идеалов добродетели, 

гуманизма, свободы и братства. Они не смогли создать 
реальных рычагов народовластия, которое, провозглашенное 

Кратко рассмотрены социальные последствия двух великих революций – французской и российской. 

Показано, что при различном характере их реализации, они несли в себе общую тенденцию социально-

общественного развития – перехода от феодализма к капитализму. 

Ключевые слова: революция, общественный уклад, капитализм, социализм. 
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на словах, оставалось на бумаге, хотя как самая 

демократическая конституция для XVIII века. 

Фактически Робеспьер, Дантон, Сен-Жюст и другие 

лидеры революции руководствовали принципом 

«просвещенного абсолютизма» – за народ думает 

революционная элита, правит от его имени, но без его 

участия. Отсюда стали неотделимыми добродетель и 

террор в большинстве практических действий 

якобинцев. Поэтому их решительные меры не могли не 

вызывать недовольство, прежде всего. торгово-

промышленной и землевладельческой буржуазии, 

которая была солидарна с ними в борьбе с 

абсолютизмом, но после его свержения шаг за шагом 

переходила к политической оппозицию в Конвенте, а 

затем и к прямой конфронтации. И 27 июля 1794 г. в 

ходе «термидорианского переворота» была свергнута 

якобинская революционная диктатура. Вместе с нею 

были ликвидированы её демократические и социальные 

завоевания, что стало своеобразным завершением 

Великой революции. В результате к власти пришла 

олигархия, и установился тот буржуазный строй, 

который впоследствии породил наполеоновскую 

империю и, по сути, сохранился поныне. В нем 

«свобода» – это свобода торговли, «равенство» – это 

равенство перед законом, а о братстве всех людей 

перестали  и думать. Таким образом, во Франции итогом 

Великой революции стало свержение монархии и 

уничтожение всего, что мешало становлению 

капиталистического уклада обществa [см. 3]. 

А в России? В ходе февральской революция 1917 г. 

была свергнута монархия, а после Октябрьского 

переворота в том же году, по выражению В.И. Ленина, 

советская власть триумфально прошла по всей стране. 

Но уже весной 1918 г. начинается гражданская война. 

Эта была ожесточенная борьба, прежде всего, буржуазии 

и пролетариата на «фоне» основного населения России – 

крестьянства, от «симпатий» которого зависел исход этой 

борьбы. Но большевикам удалось привлечь на свою 

сторону крестьянство, что обеспечило победу Советской 

власти, за которой последовали глубокие социально-

экономические преобразования, вошедшие в историю 

как «строительство социалистического уклада жизни». 

Таким образом, если после гражданской войны 

Франция стала буржуазным государством, то Россия, 

после гражданской войны как это часто подчеркивалось 

в советский период, стала социалистической респуб-

ликой.  

Однако, в свете современных реалий общественной 

жизни возникает вопрос: так ли в России в октябре 1917 

года произошла социалистическая революция, а затем 

было построено социалистическое общество? Так ли в 

России, в конечном счете, сбылась якобинская мечта об 

обществе социальной свободы, равенства и братства 

всех людей? Прежде чем дать ответы заметим, что 

жизненный уклад десятков и сотен миллионов людей, 

который формируется в результате таких грандиозных 

катаклизмов как революции, не определяется 

политическими лозунгами или декларациями. Они, в 

лучшем случае, служат способом уяснения сложившейся 

ситуации и целей дальнейшей борьбы, и достаточно 

далеки от реальной логики исторического процесса. В 

свое время К. Маркс отмечал: «Ни одна общественная 

формация не погибает раньше, чем разовьются все 

производительные силы, для которых она дает 

достаточно простора, и новые более высокие 

производственные отношения никогда не появляются 

раньше, чем созреют материальные условия их 

существования в недрах самого старого общества» [4,7]. 

Заметим, что в ходе революционных событий 1917 г. 

и последующих лет политическая борьба в нашей стране 

шла под сильным влиянием марксизма – этого идейно-

духовного и интеллектуального продукта западно-

европейской культуры. Как философия действия он не 

мог не привлечь внимания русской общественности, тем 

более, что в России уже формировался капитализм, хотя 

было далеко до его утверждения во всех сферах 

общественного жизни. И марксизм в России приобрел 

особые черты российского марксизма как теории 

классового противостояния, острой политической 

борьбы за власть и социально-экономическое 

преобразование общества. В этом плане, как отмечал 

впоследствии В.И. Ленин – один из ярких его 

представителей: «Россия поистине выстрадала марксизм», 

который после октябрьских событий 1917 г. он 

становится государственной идеологией, определяющей 

стратегические направления развития российского 

(советского) общества. 

С точки зрения исторической ретроспекции, на наш 

взгляд, в этой идеологии находили свое выражение не 

только интересы и чаяния крестьянской массы 

дореволюционной России, но также и интересы 

нарастающего капитала, однако, не его непосредствен-

ного собственника – буржуазии, а её антипода – 

пролетариата, которому явно отдавалось социальное 

предпочтение. И реализация этих интересов во многом 

определила процессы «социалистического строительства», в 

ходе которого происходило и формирование партийно-

государственной тоталитарной системы.  

И здесь заметим следующее. Как общественный 

уклад жизни, капитализм предполагает достаточно 

высокий жизненный уровень большинства населения. И 

чтобы он утвердился, необходимы не только развитые 

производительные силы, но и столь же развитые 

общественные отношения на основе, прежде всего, 

материальной заинтересованности в любых формах 

общественной деятельности. Поэтому, провозглашенные 

Советской властью лозунги о народовластии, о том, что 

«кто был ничем, тот станет всем», по существу, 

объективно соответствовали требованиям рыночной 

экономики, развитой индустриально-промышленной 

системы. Поэтому в созданной общественной структуре 

решающую роль играл государственный «капитал», 

лишенный своей непосредственной личностной 

персонификации, но который функционировал, целиком 

и полностью, опираясь на силу и мощь государства. Так 
называемый «социалистический уклад жизни» определялся 

государственной собственностью, наемным трудом, 

осуществляемым одним работодателем – государством. 

В течение многих десятилетий такое общество 

порождало и, шаг за шагом, закрепляло особую 

властную и привилегированную роль государственного 

и партийного чиновника. 
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Рано или поздно, но общество должно было 

«определиться» относительно общегосударственной 

собственности – своего «безликого» капитала. И такое 

«самоопределение» произошло. События начала 1990-

ых годов «породили» из партийно-государственной 

номенклатуры, как прямых владельцев капитала, так и 

ту элиту российского общества, которая ныне отличается 

исключительно привилегированным отношением к 

материальным благам [см. 5]. Как итог этого сложного 

противоречивого процесса, своеобразного «термидориан-

ского периода» в российской истории, в наши дни стала 

определяющая роль вновь  «рожденного» финансового и 

производственного капитала, а также государственной 

бюрократии во всех сферах общественной жизни. Но с 

одной существенной поправкой: в российском 

капитализме значительно слабее выражены те 

социально-справедливые черты, которые были 

достигнуты в европейском капитализме в ходе упорной 

борьбы «внутри него» на протяжении порядка двух 

веков. Поэтому «проявление» социалистических элементов в 

общественном укладе в развитых индустриально-

промышленных странах оказывается в значительно 

большей степени, чем в странах, которые ранее 

называли себя социалистическими.    

Вывод: таким образом, французская и русская 

революции оказались тождественными в логике своей 

исторической реализации. Иначе, весь ход общественно-

экономического развития, как Франции, так и России в 

советский период привел, в конечном итоге, к более или 

менее сходному с другими странами капиталистическому 

общественному укладу.  
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Постановка проблеми, аналіз актуальних 

досліджень. В наш час у суспільстві відбувається 

перегляд відношення до загальнолюдських цінностей, 

цей процес сприяє відродженню деяких забутих понять, 

традицій, видів діяльності, серед яких є громадська 

благодійність. 

Сьогодні, як один з наслідків кризових явищ в 

Україні, стає зростання злочинності серед 

неповнолітніх, збільшення кількості безхатьків, 

жебраків серед дітей. Наслідком цього є соціальна 

напруга та невтішні соціальні тенденції у розвитку 

майбутнього українського суспільства. В умовах, що 

склалися стає актуальним питання громадської 

благодійної діяльності щодо опіки неповнолітніх 

злочинців та «дітей вулиці», яка може існувати поряд з 

державними інститутами соціальної допомоги дітям. 

Подібний досвід в Україні вже є, так в другій половині 

ХІХ століття спостерігається пожвавлення процесу 

становлення громадської благодійної діяльності, не 

виключенням є і допомога дітям, у тому числі і тим 

дітям, які скоїли правопорушення чи підозрювалися у 

його скоєнні. 

Таким чином, актуальність теми обумовлена 

насамперед тим, що громадська благодійна діяльність 

може сприяти зниженню соціальної напруги. Вивчення 

та аналіз благодійної діяльності у справі опіки над 

неповнолітніми злочинцями у дореволюційний період 

допоможуть усвідомити її необхідність та важливе 

значення, яке вона відіграє у сучасному суспільстві, а 

також сприятимуть вирішенню тих завдань, які 

постають перед благодійними організаціями сьогодні і 

уникненню помилок, які мали місце в минулому. 

Актуальність теми визначається також тим, що 

проблема українського благодійництва, особливо 

регіонального, недостатньо вивчена вітчизняною 

історіографією. 

Історія благодійної діяльності щодо опіки над 

неповнолітніми злочинцями на території Харківщини є 

мало дослідженою, у дореволюційній історичній 

літературі цю тему фрагментарно розглянуто в роботах 

Н.П. Савицького та П.А. Євстратова [6], Д.І. Багалія та 

Д.П. Міллера [1]. У радянську добу питання благодійності 

не були актуальними і досліджень на цю тему в 

історіографії того часу немає. У сучасній історіографії 

деякі аспекти питання становлення та розвитку 

благодійних закладів і товариств, що займалися 

опікою  неповнолітніх злочинців досліджено у роботі 

О.В. Кравченко[5]. 

Мета статті – проаналізувати та узагальнити 

історичний досвід становлення та розвитку громадської 

благодійної діяльності щодо опіки над неповнолітніми 

злочинцями та дітьми, притягнутими до суду і слідства у 

другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття у 

Харківській губернії, розгляд основних форм та методів 

роботи.  

Виклад основного матеріалу. Судова реформа кінця 

60-х років сприяла появі нової течії у благодійній 

діяльності Харківської губернії. Ідея створення 

Товариства виправних притулків для неповнолітніх 

злочинців належала ініціативній групі з 22 осіб судового 

відомства та професорів Харківського університету, 

якими був складений та підписаний проект Уставу 

Товариства, затверджений міністром внутрішніх справ 

18 грудня 1871 року. Днем відкриття роботи товариства 

прийнято вважати 19 грудня, коли відбулося перше 

засідання. Головою Товариства став колишній ректор 

Харківського університету В. Кочетов, фінансовими 

питаннями займався окружний суддя О.М. Бурнашев [1, 

с.919]. Метою створення Товариства було надавати 

неповнолітнім злочинцям і жебракам виховання та 

елементарну освіту [16, с.152]. У перші роки свого 

існування члени Товариства займалися збором грошей 

для здійснення поставлених цілей. Головним 

фінансовим надходженням був капітал в 6678 

карбованців 69 копійок, який був наданий Уїзною 

Земською Управою і складався з залишків уїзного збору 

[7], пожертвувань харківських присяжних засідателів 

Харківського Окружного Суду, зібраних протягом 1869–

1871 років, пожертвувань, які надійшли Товариству. 

Протягом першого року існування капітал складав 12771 

карбованців. Маючи на меті відкриття притулку для 

неповнолітніх злочинців, Товариство звернулося з 

проханням до Міністерства Державного Майна виділити 

ділянку землі поблизу міста для будівництва притулку. 

Прохання було відхилено і тому Товариство було 

змушене шукати необхідну ділянку у власність. 

Належна ділянка землі була знайдена біля 

залізничної станції Деркачі приблизно в 59 десятин і 

коштувала Товариству 6869 крб. 51 коп. У 1876 році 

було затверджено устав Харківського притулку для 

Проаналізовано та узагальнено історичний досвід становлення та розвитку громадської благодійної 

діяльності щодо опіки над неповнолітніми злочинцями та дітьми, притягнутими до суду і слідства у другій 

половині ХІХ століття – на початку ХХ століття у Харківській губернії, розглянуто основні форми та 

методи роботи з такими неповнолітніми. 

Ключові слова: опіка неповнолітніх злочинців, притулок, громадська ініціатива, благодійність, благодійне 

товариство. 
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неповнолітніх злочинців Міністерством Внутрішніх 

Справ. На загальних зборах членів Товариства 17 грудня 

1879 року, 14 січня та 30 квітня 1879 року було прийнято 

рішення почати будівництво притулку [9, с.110]. 

За планом притулок спочатку повинен буде прийняти 

30 вихованців, поділив їх на дві родини. З новими 

надходженнями коштів кількість родин планували 

збільшити до 6 – 8. Кожна родина повинна була мешкати 

в окремому будиночку, з окремим садочком [17, с.100]. 

Будівництво потребувало значних витрат, тому члени 

Товариства шукали нові джерела надходження коштів. 

Так було подане клопотання до Харківської міської 

думи про виділення коштів для налагодження роботи 

притулку. На засіданні було прийняте рішення виділити 

одноразово допомогу в розмірі 1000 крб. [8, с.71]. 

Бажаючи залучити до пожертвувань для улаштування 

притулку більшу кількість людей, правління Товариства 

розіслало 106 листів у Валківський, Вовчанський, 

Богодухівський, Зміїський, Сумський, Ізюмський, 

Ахтирський та Старобельський уїзди до осіб, що мали 

значний суспільний авторитет з пропозицією надати 

допомогу Товариству. До листів додавалися Устав 

Товариства та звіт щодо його діяльності за 1878 рік. 

Наслідком таких дій були заяви шести осіб про бажання 

стати дійсними членами Товариства [9, с.111]. 

24 травня 1881 року був відкритий Харківський 

притулок для неповнолітніх злочинців та безпритульних 

нужденних дітей. Відкрито було перше відділення 

(родина) на 15 дітей віком від 10 до 13 років. З 1 січня 

1882 року планували відкрити друге відділення на 15 

дітей від 13 до 16 років. У притулок приймали дітей за 

судовим вироком та розпорядженням місцевої 

адміністрації віком від 10 до 16 років строком не менше, 

ніж на два роки. У притулку діти можуть залишатись до 

18 років [15, с.139]. 

З початку відкриття притулку значну увагу стали 

приділяти навчанню вихованців справам, які могли 

забезпечити їх існування в подальшому житті і 

мінімізувати ризик повернення дітей до колишнього 

життя. Дітей навчали столярній справі та шевському 

ремеслу, а також садівництву та городництву. Особливо 

вдалим було вирощування хмелю, так у 1887 році на 

Всеросійській сільськогосподарській виставці в Харкові 

хміль з притулку отримав велику срібну медаль, а 

ремісничі вироби з притулку – малу срібну медаль [6, 

с.73]. Також срібними нагородами сільськогосподарська 

продукція з притулку була нагороджена в 1909 році [10, 

с.51]. 

У другій половині 80-х років правління Товариства 

ставить за мету підвищення рівня освіти, для цього вони 

звертаються до Міністерства Державного Майна з 

клопотанням. Міністерство ухвалило це клопотання і в 

1890 році в притулку на підставі затвердженого 27 

грудня 1883 року нормального положення про нижчі 

сільськогосподарські школи, було відкрито школу 

садівництва, городництва та хмелеводства другого 

розряду з субсидією від казни у розмірі 2000 крб., яка 

надавалася щорічно строком на 15 років і за умови, що в 

школі кожен рік будуть навчатись не менше, ніж 20 

учнів [6, с.73]. 

Курс навчання тривав протягом трьох років і 

поділений на три класи, крім цього при школі був 

однорічний підготовчий клас, де проходили курс 

навчальних училищ. До школи приймали учнів з 14 років, 

до підготовчого класу приймали з 12–13 років. Від дітей, 

що вступали до початкового класу вимагалося вміння 

читати і писати, для першого класу самої школи – знання 

загальноосвітніх предметів в обсязі курсу початкових 

начальних училищ. 

Піклування про добробут та потреби школи було 

покладено на правління Товариства та на підлеглого 

йому директора притулку, який обирався Товариством 

виправних притулків та затверджувався Міністерством 

державного майна разом з місцевим губернатором. 

Питання, які мали суттєве значення для навчально–

виховного процесу вирішувались на загальній 

конференції під головуванням директора, до складу якої 

входили викладачі та вихователі. 

Особливу увагу приділялось духовному вихованню. 

Притулок входив до складу установ, які користувалися 

пільговим екскурсійним тарифом. Так, наприклад, 

вихованці відвідали Спасів скит на станції Борки та 

відвідували інші екскурсії [10, с.51].  

Не дивлячись на динаміку зростання капіталу та 

майна Товариства та притулку (1872 р. – 12771 крб. 04 

коп. [6, с.72], 1895 р. – капіталу 10000 крб., майно 

оцінювали в 72184 крб. 24 коп. [6, с.76], 1913 р. – 

капіталу 27894 крб., майно оцінювали в 110972 крб. 

[14]), збільшення кількості вихованців (1881р. – 15 

вихованців [15, с.139], 1882 р. – 30 вихов. [15, с.139], 

1883 р. – 45 вихов. [6, с.73], 1890 р. – 50 вихов. [18], 1895 р. 

– 53 вихов. [6, с.76], 1908 р. – 52 вихов. [13], 1913 р. – 68 

вихов. [14]) починаючи приблизно з 1900 року в 

притулок приймали тільки за вироком суду, 

відмовляючи в прийомі тих дітей, що перебували під 

слідством за причиною браку місць [1, с.919]. 

23 лютого 1912 року Харківською міською думою 

було ухвалене рішення про створення дитячого суду, 9 

березня того ж року це рішення ухвалило уїзне земство. 

Ці дві установи у подальшому надали кошти на 

улаштування дитячого суду та на утримання двох 

виховно-виправних притулків для тих, хто знаходиться 

під слідством [11, с.504].  

Ініціатива створення дитячого суду належала 

почесному мировому судді Е.Ф. Файсту [3, с.132]. 

Дитячий суд було відкрито 2 вересня 1912 року, його 

організацію було завершено заснуванням Товариства 

патронату над неповнолітніми з метою надання 

моральної та матеріальної допомоги безпритульним 

дітям та дітям які скоїли злочин або були на шляху до 

нього. Устав Товариства було затверджено 9 листопада 

1912 року [4, арк.2]. Згідно цього уставу Товариство 

мало право для здійснення своєї мети відкривати 

притулки, їдальні, колонії, майстерні та інші подібні 

установи, брати під свою опіку всіх малолітніх, яки 

потребували допомоги. 

На перших зборах Товариства було розглянуто та 

затверджено устави двох виправних притулків, 

установлено розмір членських зборів, так почесні члени 

сплачували 300 крб., довічні – 30 крб., дійсні – 3 крб. [11, 

с.505]. Головою правління було обрано Е.Ф. Фаста [4, 

арк.9]. 
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До Товариства патронату відійшло ведення справ 

притулків, денної виховно – ремісничої школи та 

гуртожитку. 

Денна виховно – реміснича школа була відкрита за 

ініціативою та на кошти Е.Ф. Файста 18 серпня 1912 року. 

У школі діти проводили час з дев'ятої години ранку до 

шостої вечора, отримуючи тут сніданок та обід. Дітей 

навчали читанню, письму, арифметиці та Закону 

Божому, а також плетінню кошиків та столярній справі. 

Школу відвідували учні, яких виключили зі звичайних 

шкіл, дітей, які не  відвідували школу за виною батьків 

чи за браком місць. З дня відкриття школи і до 1.06.1913 

року школу відвідали 28 неповнолітніх. 

Крім денної школи Товариством було відкрито 

гуртожиток для дітей, які були клієнтами дитячого суду. 

Протягом доби діти в гуртожитку отримували обід, 

вечерю та два рази чай. Вони там знаходилися до 

працевлаштування, але не більше двох тижнів, у 

виключних випадках час перебування могло бути 

збільшено за дозволом дитячого суду. З часу відкриття і 

до 1.01.1914 року в гуртожитку перебували 20 дітей, 

одночасно не більше шести. 

Для полегшення працевлаштування Товариством 

патронату було організовано бюро праці. Обов'язки 

завідувача бюро виконували члени правління по черзі з 

метою економії коштів. Бюро мало зв'язки з 

майстернями, фірмами, приватними особами, які 

забезпечували роботою малолітніх вихованців. У 1913 

році було працевлаштовано 65 дітей, з них 12 дівчаток 

та 53 хлопчики. Дуже високим був попит на домашню 

обслугу, тому бюро не мало можливості задовольнити 

його цілком. Працевлаштовані забезпечувались одягом 

та взуттям, гроші надавалися за умови повернення 

згодом з майбутньої зарплатні [11, с.507]. 

Два притулки Товариства патронату були відкриті 23 

серпня 1912 року у найманих будинках. Притулок для 

хлопчиків (10–15 років) був розрахований на сто місць 

(фактично кількість хлопчиків змінювалася від 25 у 1912 

році до 74 у січні 1913 року ) та 40 місць для дівчат [12, 

с.327]. 

У притулку з сьомої ранку і до дев'ятої вечора діти 

навчались, приймали їжу, відпочивали, гуляли, 

працювали в майстернях, готували уроки. У притулку 

були влаштовані палітурна, столярна та шевська 

майстерні. Влітку в майстернях працювали годину, а 

решту часу вихованці проводили за садівництвом під 

наглядом досвідченого садівника. 

Притулок для дівчат (10–16 років) було відкрито на 

15 місць, а до кінця 1913 року їх кількість перебільшила 

40 осіб. Дівчата, на відміну від хлопців, у притулку 

займались шиттям, плетінням та вишиванням. 

У притулку практикувались такі покарання як 

зауваження, догана, заборона розмовляти та гратися з 

подругами, у більш серйозних випадках ставили у кут чи 

ізолювали в окремому приміщенні [2, с.172]. 

У притулку до 1 січня 1914 року перебувало 327 

хлопчиків, з них випустили 188, дівчат перебувало 80, а 

випустили з них 34 [2, с.170,173]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень 
Таким чином, у другій половині ХІХ – на початку ХХ 

століття з'являється новий напрямок громадської 

благодійної діяльності – опіка над неповнолітніми 

злочинцями, дітьми які знаходились під слідством чи 

відносились до групи ризику. Так у вказаний період 

було засновано Товариство виправних притулків для 

неповнолітніх злочинців та Товариство патронату над 

неповнолітніми. Метою роботи товариств було надання 

моральної та матеріальної допомоги неповнолітнім. 

Допомога не носила одноразового характеру, а мала 

систематичний характер – діти отримували освіту та 

необхідні професійні навички для майбутнього 

працевлаштування. Така допомога мінімізувала 

соціальні ризики та сприяла забезпеченню можливостей 

утримувати себе, не виходячи за рамки закону. 

Товариства для здійснення своєї мети використовували 

різні види благодійних установ: притулки, виховно-

ремісничі школи та гуртожитки. Капітал товариств 

складався переважно з благодійних внесків та 

пожертвувань, але не залишались осторонь і державні 

кошти у вигляді субсидій тощо. Але були і недоліки в 

діяльності вказаних товариств, головний з них був у 

недостатній кількості місць у благодійних установах, 

потреба міста, тим паче губернії в реабілітації та опіки 

над неповнолітніми злочинцями значно перевищувала 

можливості благодійних установ. У подальшому 

можливо досліджувати історичний досвід, інші форми 

благодійної діяльності, самоорганізації населення, як 

елементи громадянського суспільства. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

туристичної індустрії істотне значення має створення й 

ефективне використання системи інноваційного 

менеджменту. В умовах жорсткої конкуренції на ринку 

туристичних послуг довгостроковий успіх компанії 

нерозривно пов’язаний з її здатністю безперервно 

впроваджувати інновації. Інноваційна діяльність у 

туризмі знаходить своє втілення у створенні нових або 

поліпшенні існуючих турпродуктів, удосконаленні 

транспортних, готельних та інших послуг, освоєнні 

нових ринків, упровадженні провідних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, сучасних форм 
організаційно-управлінської діяльності, нових підходів до 

задоволення потреб туристів. 
Питаннями інноваційного розвитку підприємств 

присвячені дослідження багатьох науковців, але, незважаючи 

на значну кількість наукових праць та розробок, присвячених 
особливостям застосування інновацій у туризмі, деякі 

питання досі є невирішеними. Недостатньо уваги 
приділяється теоретичним та практичним аспектам щодо 

ефективного застосування інновацій у галузі туризму для 

підвищення якості надання туристичних послуг.  

Вихідні положення методології дослідження 

інноваційної проблематики визначені в роботах вчених, 

що спеціалізуються в області менеджменту, зокрема 

О.С.Віханського, В.В.Гончарова, В.Н.Гуніна, С.Д.Ільєнко, 

Р.А. Фатхутдінова, Ю.В. Яковця та інших. Проблеми 
теоретичних аспектів формування механізму інноваційного 

розвитку туристських підприємств в даний час 

представлені в роботах вітчизняних і зарубіжних 

фахівців у галузі туризму, таких як А.А.Жуков, Д.Аакер, 

Н.Д. Закорінена, О.В. Євтушенко, І.Ю. Матюшенко, 

В.С. Новіков, М.М. Малахов та інших. 
В наші дні починає набувати все більш масштабний 

характер інноваційна логістика з метою підвищення якості 
туристичних послуг, наближення їх до світових стандартів. Її 

можна розглядати як управлінську інновацію. Виходячи з 
цього, можна сміливо сказати, що інноваційна логістика – 

одна з найактуальніших складових діяльності в логістиці, 

яка оптимізує процес постачання послуги і виробляє 
оптимальну стратегію з управління потоками [1]. 

Останнім часом були зроблені значні кроки в бік 

застосування інноваційного менеджменту в туристичній 

індустрії. Сьогодні багато наукових розробок присвячено 

проблемам інноваційного розвитку в туристичному 

бізнесі. Але в умовах динамічного розвитку новітніх 

технологій недостатня увага приділяється питанням 

пошуку та впровадження інновацій. 
Мета статті полягає в узагальненні досліджень сучасних 

тенденцій впровадження інновацій та визначення 

особливостей впровадження інновацій в туризмі.  
Виклад основного матеріалу. В Україні, нажаль, на 

сьогодні відсутні сприятливі умови для ефективного 
здійснення інновацій. На шляху їх масової реалізації 

постають перешкоди фінансового, правового та 

політичного характеру. Процеси створення нових 
інноваційних структур, які здатні реалізувати цілком 

комерційні проекти, мають стихійний характер [1]. 

Вирішення означеної проблеми ґрунтується на 
впровадженні інновацій та формування ринкових структур 

на основі комплексно-пропорційної організації індустрії 
туризму, проведення узгодженої туристичної політики, 

вивченні туристичного попиту, застосуванні концепцій 

маркетингу в туризмі.  

Запровадження теорії інноватики до сфери послуг 

відбувається здебільшого в останнє десятиріччя. Знані 

науковці: О. Гарбера [2], В. Квартальнов [3], А. Ігнатьєв, 

Д. Ушаков, Т. Ткаченко [4], які займаються тематикою 

інновацій в сфері туризму, сходяться до думки, що 

інновації у сфері послуг можуть бути визначені як «нові 

концепції сервісу, нові канали зв'язку з клієнтами, нові 

системи розподілу і технологічні рішення, які 

найчастіше спільно змінюють пропозицію послуг на 

ринку, оновлюють функції фірми і вимагають 

структурно нових організаційних, технологічних і 
людських можливостей», інші розглядають інновації як 
результат запровадження новації, або як будь-які зміни 

(навіть модернізація), як процес широко індентифікують 

інновацію закордонні та російські вчені, і як систему, що 
саморозвивається визначає основоположник теорії 

інноваційного економічного розвитку Й. Шумпетер (див. 
рис.1). 

У статті розглянуто вплив інновацій на розвиток сфери туризму, визначено роль інновацій в туристичній 

галузі, наведено їх класифікацію, розкрито сутність продуктових, ресурсних, техніко-технологічних, 

організаційних і маркетингових інновацій у туризмі, наведено сучасні приклади за кожним із видів інновацій. 

Ключові слова: туризм, інновація, інновація в туризмі, інноваційні процеси в туризмі. 

 



   
170 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 19, 2017 
 

 

Рис. 1. Інтерпретація поняття «інновація» в різних наукових дослідженнях 
 

Тим не менше, у наукових працях цих вчених 

недостатньо повно розкриті питання створення та 

ефективного використання системи інноваційного 

менеджменту на туристичних підприємствах. 

Розвиток туризму багато в чому залежить від розробки 

і впровадження інноваційних технологій, спрямованих на 

вдосконалення обслуговування клієнтів і розширення 

сервісних туристичних можливостей. Саме своєчасний 

вихід нового товару на ринок здатний залучити нових 

покупців, збільшити дохід підприємства. Визначення 

майбутнього прибутку від нового туристичного продукту 

є завданням інноваційного менеджменту. Інноваційний 

менеджмент представляє собою поєднання різних 

функцій (таких як маркетинг, планування, організація, 
розробка, контроль). Основними завданнями інноваційного 

менеджменту є вивчення стану сфери господарської 

діяльності та господарських систем, що здійснюють 

нововведення; вивчення самої специфіки інноваційного 

процесу [1, с.13].  

Ступінь інноваційного розвитку туристичної галузі 

визначають: ринкова кон’юнктура, рівень освіти та 

кваліфікації кадрів та наявність на досліджуваній 

території ресурсів, передусім унікальних ресурсів. Так, 

найбільшого поширення в сучасній практиці туризму 

отримали такі види інновацій: продуктові, технологічні, 

маркетингові, сервісні та організаційно-управлінські. 

Спираючись на класифікацію інновацій, 

запропоновану Й. Шумпетером, можна надати таку 

класифікацію інновацій у туризмі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація інновацій у туризмі за об’єктом застосування 

Типи інновацій за Й. Шумпетером Типи інновацій у туризмі 

1. Упровадження нової продукції та 

продукції з новими властивостями 

Продуктові інновації – впровадження на туристський ринок нового і удосконалення 

існуючого турпродукту (туру, послуги) 

2. Використання нової сировини Ресурсні інновації – використання нового виду туристичних ресурсів для організації туризму 

та розробки нових турів і послуг 

3. Використання нової техніки, технологіч-

них процесів 

Техніко-технологічні інновації – впровадження нової або істотно поліпшеної техніки і 

технології обслуговування клієнтів, просування і реалізації послуг 

4. Зміни в організації виробництва і його 

матеріально-технічному забезпеченні 

Організаційні інновації – впровадження більш ефективних структур управління й порядку 

організації діяльності фірми, нових профілів робочих місць і професійних вимог 

5. Поява нових ринків збуту Маркетингові інновації – виділення нових сегментів ринку, обслуговування нових груп 

клієнтів (виділених за географічною, соціально-демографічною, поведінковою ознаками) 
 

Зазначені види інновацій тісно взаємопов'язані та 

перетікають одна в одну. Наприклад, розробка нових 

турів часто базується на освоєнні нових туристських 

ресурсів, при цьому новий турпродукт може 

орієнтуватися на нові групи споживачів. 

С.А. Севастьянова визначає вісім принципів інновацій 

у туризмі (табл. 2) [5]. 

Отже, застосування інновацій у туристичній сфері 

спрямовані на формування нового туристичного 

продукту, надання унікальних туристичних послуг, 

застосування нових маркетингових підходів, 

використовуючи новітні техніки та ІТ-технології, що 

підвищить конкурентоспроможність туристичного 

продукту на національному та міжнародному ринках, 

призведе до появи нових видів туризму [6]. 

На сучасному етапі в міждержавних і національних 

системах управління туристичною діяльністю почали 

відбуватися інноваційні процеси; настав час освоєння та 

застосування нових технологій (електронна торгівля, 

створення віртуальних туристичних фірм); 

удосконалюються форми маркетингу та створення 

туристичного продукту. Інноваційна діяльність у сфері 

туристичних послуг розвивається за кількома 

напрямами. Перший напрямок – це випуск нових видів 

туристичного продукту. Іншими напрямками є: 

використання нових туристичних ресурсів; зміна в 

організації виробництва і споживання (застосування 

передових принципів маркетингу і менеджменту); 

виявлення і використання нових ринків збуту продукції, 

а також використання нової техніки і технології [7].  
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Таблиця 2 

Принципи інновацій у туризмі [5] 

Принципи інновацій Пояснення 

Науковості Використання наукових знань і методів для реалізації інновацій, відповідно до потреб 
туристів 

Системності Розроблювальна стратегія інноваційного розвитку туризму в регіоні має враховувати 
фактори та умови, необхідні для задоволення потреб людей у рекреації та відпочинку; 

фактори прямого і непрямого зовнішнього середовища; 

Відповідності інновацій потребам 

туристів 

Пропонування тільки таких нововведень, які дійсно потрібні клієнтові, а не ті, які 

може зробити й впровадити туристична фірма; 

Позитивності результатів Попередження нерозумного, не продуманого створення й впровадження 

нововведення, яке може бути небезпечно для туриста, туристичного підприємства, 

оточуючого середовища та суспільства загалом; 

Іманентності інвестиційним процесам Для проведення необхідних досліджень, розробки й матеріалізації інновацій 

використовуються інвестиційні ресурси, ефективність яких визначається ступенем 

значимості й масштабністю нововведень; 

Відповідність інноваційної діяльності та її 

результатів рівню розвитку суспільства 

Використання інновацій відповідно рівню розвитку суспільства. 

Зв'язності Кожний новий продукт на певному етапі свого життєвого циклу має викликати та 

стимулювати ідею створення наступного нововведення й забезпечувати фінансову 
підтримку цього процесу; 

Безпеки Нововведення має гарантувати відсутність шкоди для людини та навколишнього 
середовища. 

 

На сьогоднішній день ці технології в основному 

полягають в комп’ютеризації, глобалізації та переході на 

електроніку. Електронний бізнес відкриває великі 

можливості розвитку будь-якому підприємству. Це нова 

форма ринкових відносин, заснована на застосуванні 

новітніх телекомунікаційних технологій та Інтернету. Ця 

система торгівлі прийнятна і для покупця, і для 

продавця. Але головне, що туризм має важливу перевагу 

перед іншими секторами електронної торгівлі – його 

споживач отримує товар безпосередньо в місці його 

виробництва, в туристичному центрі. На сьогоднішній 

день в туристичній індустрії широкого використання 

набули інноваційні технології – програми електронного 

бронювання та складання турів. Поява нової програми 

даного виду дозволила не тільки здешевити засоби 

зв’язку, але й дала можливість працювати всім 

учасникам туристичного ринку як єдиного офісу 

[8].  Робота з такими програмами дозволяє агентству 

отримувати оперативну та достовірну інформацію про 

ціни і кількість вільних місць у будь-який момент часу, а 

також мати можливість стежити за проходженням 

замовлення на всіх етапах його здійснення. Існують різні 

системи бронювання, вони відрізняються одна від одної 

набором пропонованих послуг. 

Найпопулярніші сервіси онлайн-бронювання готелів:  

Booking.com 

На сайті Booking.com міститься інформація про 

більш ніж 30 тис. Готелів по всьому світу. За допомогою 

даного сайту туристи щодня здійснюють понад 30 тис. 

Замовлень номерів. Сайт представлений на 43 мовах. 

Таке велике охоплення населення дозволяє компанії 

Booking.com встановлювати найвигідніші ціни, в 

порівнянні з іншими аналогічними компаніями. Для 

того, щоб підтвердити свою лояльність, Booking.com 

гарантує повернення різниці між своєю пропозицією і 

пропозицією конкурентів, якщо воно більш вигідно. 

Компанія працює без комісійних зборів. Крім інформації 

про готелі, туристи можуть ознайомитися з відгуками 

інших мандрівників, а також поділитися своїм досвідом. 

Expedia.com 

Даний сайт бронювання не надає технічну допомогу 

українською мовою. Ще одна відмінність від інших 

сервісів – це вартість номерів. Як правило, вона вища. 

Але перевагою даного сайту є об'єктивність відгуків і 

широкий вибір додаткових послуг. Користувачі можуть 

не тільки зарезервувати готель, але і придбати авіаквитки, 

замовити трансфер або взяти автомобіль напрокат [9]. 

Найпопулярніші у світі програми бронювання 

авіаквитків: 

Найбільш популярними у світі є такі програми 

бронювання авіаквитків як Galileo, Amadeus, Sabre, 

Worldspan та багато інших. Amadeus є провідним 

процесором угоди для глобальної індустрії туризму і 

авіаперевезень. Охоплює майже 30% світового ринку і в 

основному використовується в Європі та Азії. 

Обслуговування клієнтів здійснюється в 195 країнах. 

Ресурсна база Amadeus складається з 250000 готелів по 

всьому світу [10].  

Далі представлені приклади останніх інновацій. 

Перша інновація в туризмі стосується транспорту. 

Оренда автомобіля знаходить все більшу популярність, 

проте, ця діяльність може зникнути. На зміну прийдуть 

машини з автопілотом, які будуть доставляти клієнтів по 

необхідним маршрутам з виключенням можливостей 

обману або інших неприємних ситуацій. Подібне 
нововведення буде розвиватися і для екскурсійних поїздок.  

Другим нововведенням стане віртуальна реальність, 

яка дозволяє побувати на курортах практично наживо. 

Емоції, які людина переживає під час подібних показів 

стане головною причиною для покупки туру, а це в 

корені міняє туристичний маркетинг.  

Третє нововведення, яке зможе змінити ставлення до 

сучасного туризму і підвищити рівень комфорту клієнтів – 

це електронні ключі від кімнат у готелях. Суть полягає в 
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тому, що вам на додаток андроїд висилають ключ від 

кімнати готелю. За допомогою цього додатка і 

спеціалізованого ключа ви без зусиль зможете 

потрапити в кімнату і почати відпочинок без будь-яких 

проблем і довгих очікувань [9]. 

Четверта інновація відноситься до швидкого виїзду 

за кордон за «палаючими турами». Направлена вона на 

видачу електронного паспорта, який знаходиться у вас в 

телефоні. У режимі онлайн ви можете отримати візу, 

продовжити його або виконати певні процедури. 

Звичайно, сам процес впровадження затягнеться, але все 

йде до повної автоматизації і спрощення. 

Останній винахід відноситься до фантастики, адже 

воно передбачає використання чіпів при перельотах. 

Тим, хто часто літає набридає проходити нудну 

процедуру реєстрації на рейс, тому все можна спростити 

шляхом використання чіпування. 

Висновки. Інновація як процес або як продукт може 

стати однією з головних статей доходу підприємства, 

істотно впливаючи на збільшення прибутку. Чим вищий 

потенціал нововведень, тим вищий очікуваний реальний 

прибуток [10]. 

Особливістю розвитку інноваційної діяльності в 

туризмі є створення нового або зміна існуючого 

продукту, вдосконалення транспортних, готельних та 

інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження 

передових інформаційних і телекомунікаційних 

технологій і сучасних форм організаційно-управлінської 

діяльності. Успіх функціонування підприємства в сфері 

туризму багато в чому залежить від інноваційного 

менеджменту. Практичне застосування інновацій в 

туристичній сфері дозволить не тільки підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити 

доцільність впровадження нових видів послуг. Практика 

показує, що найбільш прийнятним варіантом, на 

сучасному етапі, є використання інформаційних 

технологій. Вкладення невеликих інвестицій в інновації 

дає великий економічний ефект у вигляді прибутку, з 

одного боку, та економії власного фонду, з іншого [10]. 

А застосування інновацій в цілому дає великий стрибок 

для розвитку туристичного підприємства. 

Отже, застосування інновацій у туристичній сфері 

спрямоване на формування нового туристичного 

продукту, надання унікальних туристичних послуг, 

застосування нових маркетингових підходів, 

використовуючи новітні техніки та ІТ-технології, що 

підвищить конкурентоспроможність туристичного 

продукту на національному та міжнародному ринках, 

призведе до появи нових видів туризму. До того ж, 

упровадження продуктових, ресурсних, техніко-

технологічних, організаційних та маркетингових 

інновацій у практику вітчизняних підприємств індустрії 

туризму не тільки дозволить залучити додатковий 

туристичний потік, поліпшити економічні показники 

діяльності туристичних підприємств і підвищити їх 

конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і 

зовнішньому туристичному ринках, але і забезпечить 

підвищення якості обслуговування гостей, більш повне 

задоволення їх потреб з урахуванням специфічних 

запитів окремих груп споживачів. 

Найбільш успішні інноватори туризму своїм 

досвідом доводять, що застосування інновацій у туризмі 

є необхідним у конкурентній боротьбі, а в умовах 

нестабільності це має сприйматися як умова виживання. 

Ураховуючи світовий досвід застосування інноваційних 

технологій у туризмі, їх доцільно було б використовувати 

для розвитку вітчизняної туристичної індустрії, що 

пожвавить розвиток галузі, призведе до підвищення 

якості надання туристичних послуг. 
Література  

1. Карпова Н.П. Логистика как управленческая инновация в 
рыночном пространстве [Текст] / Н.П. Карпова // Экон. науки. 
– 2011. –№ 4 (77). – С. 71-75. 

2. Гарбера О.Є. Основні теоретичні та практичні аспекти 
інноваційної діяльності в туристичному господарстві Українии 
/ О.Є. Гарбера // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. 
– С. 29-31. 

3. Квартальнов В. Менеджмент в туризме. Туризм как вид 
деятельности: учебник. / В. Квартальнов. – М.: Финансы и 
статистика, 2010. – 359 с. 

4. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, 
методологія, реалії бізнесу / Т.І. Ткаченко. – К.: КНТЕУ, 
2006. – 537 с. 

5. Севастьянова С.А. Регіональне планування розвитку туризму й 
готельного господарства: навч. посіб. / С.А. Севастьянова. - М.: 
КНОРУС, 2007. - 250 с. 

6. Матюшенко І.Ю. Інновації: проблеми науки і практики: 
монографія / І.Ю Матюшенко, М.О. Кизим. – Харків: ВД 
«ІНЖЕК», 2006. – 269 с.  

7. Федулова Л.І. Інноваційні контури розвитку туризму / 
Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2 
(56). – С. 137-147. 

8. Двоєзерська В.С. Тенденції державного регулювання 
розвитку туризму і діяльності курортів в України / В.С. Двоєзерська 
// Держава та регіони: серія «Державне управління». – №1. – 
2010. – С. 20-24. 

9. Донченко Л.М. Проблеми та перспективи державної 
підтримки розвитку туризму / Л. М. Донченко, Н.П. Гостева 
// Держава та регіони: серія «Державне управління». – 2010. – 
№1. – С. 37-42.  

10. Балашова Р.І. Розвиток туристичного підприємства: 
теорія та практика : монографія / Р. І. Балашова. – Донецьк : 
Вебер, 2009. – 343 с.  

References 
1. Karpova N.P. Logistika kak upravlencheskaya innovatsiya v 

rynochnom prostranstve [Tekst] / N.P. Karpova // Ekon. nauki. – 
2011. –№ 4 (77). – S. 71-75. 

2. Garbera O.Є. Osnovnі teoretichnі ta praktichnі aspekti 
іnnovatsіynoї dіyalnostі v turistichnomu gospodarstvі Ukraїnii / 
O.Є. Garbera // Іnvestitsії: praktika ta dosvіd. – 2009. – № 23. – 
S. 29-31. 

3. Kvartalnov V. Menedzhment v turizme. Turizm kak vid 
deyatelnosti: uchebnik. / V. Kvartalnov. – M.: Finansy i statistika, 
2010. – 359 s. 

4. Tkachenko T.І. Staliy rozvitok turizmu: teorіya, metodologіya, 
realії bіznesu / T.І.Tkachenko. – K.: KNTYeU, 2006. – 537 s. 

5. Sevastyanova S.A. Regіonalne planuvannya rozvitku turizmu 
y gotelnogo gospodarstva: navch. posіb. / S.A. Sevastyanova. - M.: 
KNORUS, 2007. – 250 s.  

6. Matyushenko І.Yu. Іnnovatsії: problemi nauki і praktiki: 
monografіya / І.Yu Matyushenko, M.O. Kizim. – Kharkіv: VD 
«ІNZhYeK», 2006. – 269 s.  



 
173  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 19, 2017 
 

7. Fedulova L.І. Іnnovatsіynі konturi rozvitku turizmu / 
L.І. Fedulova // Aktualnі problemi ekonomіki. – 2006. – №2 (56). – 
S. 137-147. 

8. Dvoєzerska V.S. Tendentsії derzhavnogo regulyuvannya 
rozvitku turizmu і dіyalnostі kurortіv v Ukraїni / V. S. Dvoєzerska 
// Derzhava ta regіoni: serіya «Derzhavne upravlіnnya». – №1. – 
2010. – S. 20-24. 

9. Donchenko L.M. Problemi ta perspektivi derzhavnoї pіdtrimki 
rozvitku turizmu / L.M. Donchenko, N.P. Gosteva // Derzhava ta 
regіoni: serіya «Derzhavne upravlіnnya». – 2010. – №1. – S. 37-42.  

10. Balashova R.І. Rozvitok turistichnogo pіdpriєmstva: teorіya 
ta praktika : monografіya / R.І. Balashova. – Donetsk : Veber, 2009. 
– 343 s. 
 

 
Bogdan N.N., 

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Hospitality Industry  

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, bogdan.nataliya @kname.edu.ua 

Pugach M.S., 

Master of Tourism and Hospitality O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 

pugach.masha93@gmail.com 

Ukraine, Kharkiv 

STUDIES OF MODERN TRENDS IN IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN TOURISM 

The article considers the influence of innovations on the development of tourism, the role of innovation in the tourism 

industry, classifies them, reveals the essence of product, resource, technical and technological, organizational and marketing 

innovations in tourism, the examples given for each innovation.  

Key words: tourism, innovation, innovation in tourism, innovative processes in tourism. 
  



   
174 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 19, 2017 
 

УДК 338.48 

Заваріка Г.М., 

к.геогр.н., доцент кафедри міжнародної економіки і туризму  

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Dgalina_10@ukr.net 

Колтакова В.В., 

студентка Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, nicky95nix@gmail.com 

Україна, м. Сєвєродонецьк 

 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ SPA-ВІДПОЧИНКУ 
 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. SPA-послуги перебувають 

на стадії швидкого розвитку. Це відбувається через те, 

що більшість людей, які піддаються впливу бурхливого 

та ритмічного темпу сучасного життя потребують 

розрядки та відпочинку. Саме цей вид відпочинку добре 

допомагає впоратися з «проблемами» людини XXI 

століття. У моду входить здоровий спосіб життя, люди 

прагнуть тримати тіло у гарній фізичній формі та мають 

потребу у відновлювальних програмах. Здебільшого, це 

населення середнього віку, які надають перевагу 

активному відпочинку і обмежені в часі. Саме ці 

споживачі є головними клієнтами курортів, де надають 

лікувально-оздоровчі послуги.  

Сучасна людина потребує на якісний та доступний 

профілактично-оздоровчий відпочинок, який на 

сьогоднішній день переважно представлений санаторіями, 
профілакторіями, SPA-центрами та wellness-курортами [1]. 

У боротьбі за масового споживача провідні готелі та 

курорти світу стали переорієнтовуватися на цінності 

сучасної цивілізації. Готелі виходять на нові сегменти 

споживчого ринку і залучають додаткових клієнтів. 

Вони зберігають свою головну лікувальну функцію, але 

при цьому впроваджують нові програми для клієнтів, 

пропонують ширший вибір комплексів оздоровчих і 

відновлювальних послуг. Назви програм говорять самі 

за себе, тому споживач має змогу обрати для себе 

актуальну, зважаючи на потреби та вподобання. 

Наприклад, пропонуються програми з такими назвами: 

«вродливе обличчя», «струнка фігура», «антицелюліт», 

«схуднення», «омолоджена шкіра». 

Актуальним постає питання щодо розширення 

послуг SPA-центрів при готелях згідно сучасних 

світових тенденцій. Це допоможе урізноманітнити 

асортимент додаткових послуг готелю та привабити 

клієнтів, що покращить імідж підприємства. 

Загальні питання щодо сучасного стану розвитку 

світової SPA-індустрії та класифікації послуг SPA-

центів при готельних підприємствах розкрито у роботах 

таких науковців як Е.А. Богачьова, О.В. Лисикова, 

А.С. Кусков, М.В. Кучуркіна. Сучасні тенденції розвитку 

SPA-індустрії в України розкрито у роботах С.П.Кучмій, 

П.О.Масляк, М.В.Рутинського. Дослідженню питань 

організації роботи SPA при готелі свою уваги приділив 

С.А. Кучмистий та М.В. Одрехівський. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми 

підтверджує актуальність теми, але визначенню 

сучасних тенденцій розвитку SPA-центрів при готельних 

підприємствах не було приділено достатньо уваги. 

Мета статті – виявити основні світові тенденції 

розвитку «spa» і «wellness» туризму на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Спочатку слід 

розібратися, що позначає це популярне слово, про яке 

ми дізнались порівняно недавно. Спа походить від 

скорочення латинського «Sanus per Aquam», що означає 

оздоровлення водою. За однією з версій, його почали 

вживати ще в стародавньому Римі, коли воїни і просто 

городяни лікувалися в термальних джерелах. Люди вже 

в той час чітко розуміли значення природних водних 

ресурсів. За іншою версією, це слово просто стало 

прозивним від назви одного з найперших спа-курортів 

для відпочинку та оздоровлення. 

Саме в бельгійському містечку під назвою Spa 

відомим вченим Францом Майєром був організований 

перший у світі спа-відпочинок, поєднаний з лікуванням. 

Враховуючи особу прабатька, підхід до всіх процедур 

виключно науковий. Це можливість поєднувати приємне і 

корисне, ви будете одночасно і лікуватися, і відпочивати, 

точніше, будете отримувати задоволення від лікування. 

На спа-курортах вам не потрібно годинами 

висиджувати і нервувати в кабінеті лікаря, щоб 

позбавитися від тієї чи іншої хвороби. Швидше навпаки, 

ваше проведення часу буде організоване настільки 

приємно, що у вас з'явиться бажання продовжити спа-

відпочинок ще хоч трошки. Саме існування в природі 

таких місць, де геотермальні джерела поєднуються з 

чистим повітрям і прекрасними пейзажами, дало поштовх 

до виникнення такого явища, як лікувальний туризм. 

Головна особливість спа-відпочинку – це можливість 

вже з перших днів відчувати благодатний вплив 

процедур на ваше здоров'я. Якщо ви правильно вибрали 

курорт, то це принесе не тільки поліпшення стану 

здоров'я, а також залишить приємні спогади. А щоб не 

помилитися під час вибору путівки, бажано заздалегідь 

уточнити такі важливі моменти, як широта асортименту 

послуг, система харчування, комфорт, медичне 

обслуговування, екологія, інтер'єр. Повірте, кожен з 

вище зазначених критеріїв відіграватиме не останню 

нотку в пісні вашого відпочинку. 

Всі спа-курорти класифікують наступним чином: 

Мінеральні курорти. Суть такого типу спа-відпочинку 

зводиться до вживання (у вигляді зрошень, промивань 

кишечника, інгаляцій і просто пиття) води з цілющими 

Цю статтю присвячено дослідженню сучасних тенденцій у міжнародному розвитку «spa» та «wellness» 

відпочинку. Висвітлена сутність «spa» та «wellness» послуг, як складових туристичного ринку. Виявлено 

проблеми та тенденції розвитку spa-туризму.  

Ключові слова: spa-туризм, wellness-курорти, spa-центри, лікувально-оздоровчий туризм. 
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властивостями. Країнами, де можна попити цілющу 

водичку є: Україна, Словаччина, Чехія, Кавказ, Франція. 

Бальнеологічні курорти. Тут теж лікування 

відбувається за допомогою води, тільки не 

внутрішнього, а зовнішнього застосування. Одна з, 

мабуть, найбільш відомих і доступних процедур – душ 

Шарко, тобто поперемінна подача холодної і теплої 

води. Сприятливий вплив на організм справляють 

різного роду ванни: ароматичні, кисневі, вуглекислі, 

вихрові, йодо-бромні. 

Курорти таласотерапії. Суть цього виду спа-

відпочинку полягає в цілющих купаннях у морській 

воді. Тут беруться до уваги властивості приморського 

клімату, водоростей, морської води, морських грязей. 

Найбільш популярними країнами з розвиненими 

центрами таласотерапії вважаються: Ізраїль, Куба, Туніс, 

Болгарія, Греція, Іспанія. 

Кліматичні курорти. Вважається, що саме таким спа 

відпочинком на курортах з унікальними кліматичними 

показниками сама природа цілеспрямовано діє на 

людський організм. Тут вам і профілактика, і лікування, 

і реабілітація. Країнами, де ще не забута суть справжньої 

природи, вважаються Киргизстан, Кавказ. 

Термальні курорти. Лікувальні підводні джерела з 

температурою води 37-42 градуси – ось основа цього 

типу курортів. Кращі термальні курорти світу 

знаходяться в Китаї, Австралії, Італії, Німеччини, 

Бразилії, Швейцарії, Угорщині. 

Грязьові курорти. Розташовуються в місцях, де, на 

вигляд звичайний бруд, має цілющі властивості і є 

біологічно активним завдяки присутності в своєму складі 

таких елементів як сірка, залізо, вуглець, кремній, азот. 

Аюрведичні курорти з нетрадиційною медициною 

(Хорватія, Індія, Філіппіни) – саме вони прославилися 

таким екзотичним спа-відпочинком – лікуванням та 

відновленням. 

Звичайні або комбіновані спа-курорти для 

відпочинку. Найбільш популярні є в Японії, В'єтнамі, 

Великобританії, Греції. 

Залежно від обраного виду спа-відпочинку, до 

переліку послуг можуть входити також і інші методи 

лікування: різного роду масажі, лікувальна фізкультура, 

інгаляції, електро- і термотерапія, медитація, заняття 

йогою [2]. 

Досліджуючи стан питання слід більш докладно 

зупинитися на Україні. 

Так у 2015р. місця для проживання надавав 4341 

колективний засіб розміщування (юридичні особи та 

фізичні особи-підприємці) із кількістю місць – 404 тис. 

Більшість відвідувачів (74,3%) переважно обирали 

готелі та аналогічні засоби розміщування. Серед 

розміщених осіб 11,5% становили іноземці (Табл.1) [3].  

Таблиця 1 

Колективні засоби розміщування  

 

Кількість 

колективних засобів 

розміщування, 

од. 

У них 

місць,  

од.  

кількість 

розміщених, осіб 

Усього 4341 404013 5779858 

Готелі та аналогічні засоби розміщування 2478 132800 4297190 

   у тому числі    

   Готелі 1508 100438 3682858 

   Мотелі 123 3614 93830 

   Хостели 29 1183 30328 

   Кемпінги 6 332 5140 

   гуртожитки для приїжджих 105 7049 121716 

   туристичні бази, гірські притулки, студентські літні 

табори, інші місця для тимчасового розміщування 707 20184 363 318 

Спеціалізовані засоби розміщування 1863 271213 1482668 

   у тому числі    

   Санаторії 184 58652 434930 

   дитячі санаторії 111 17199 109241 

   пансіонати з лікуванням 14 2447 12293 

   дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії,  

   дитячі центри 13 4823 30971 

   санаторії-профілакторії 79 11549 61348 

   бальнеологічні лікарні, грязелікарні,          

бальнеогрязелікарні (включаючи дитячі) 3 690 3160 

   будинки відпочинку 12 1440 11229 

   пансіонати відпочинку 64 13796 65568 

   бази відпочинку, інші заклади відпочинку  
   (крім турбаз) 1372 159525 750914 

   оздоровчі заклади 1-2 денного перебування 11 1092 3014 
 

1 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції [3]. 
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Лідером з розвитку SPA-центрів в Україні є 

Карпатський регіон, які розташовані не тільки у 

курортних містах та рекреаційних територіях, але й на 

гірськолижних комплексах, спортивних об’єктах, 

готелях та базах відпочинку. Окрім саун, різноманітних 

масажів, підводних та циркулярних душів, вітамінних і 
безалкогольних барів, фізіотерапевтичних, гінекологічних, 

проктологічних та інших процедур SPA-центри 

Карпатського регіону пропонують природну галотерапію 

(лікування повітрям соляних печер), зокрема у Солотвино 

Закарпатської області, омоложувальні ванни, аква-пляжі, 

парафінотерапію та багато інших оздоровчих заходів. 

Природний потенціал рекреаційних ресурсів, 

спеціалізована інфраструктура органічно доповнюються 

багатим арсеналом культурно-історичної спадщини. 

Висновки. Таким чином, «spa» і «wellness» туризм у 

сучасному світі являють собою значний глобальний 

ринок, що стрімко зростає та розвивається. Жорстка 

конкуренція спонукає spa-заклади активно створювати 

нові продукти, використовувати нові маркетингові 

технології та виходити на нові групи споживачів. 

Ринок «spa» та «wellness» послуг у світі перебуває на 

стадії швидкого розвитку. Це відбувається через те, що 

більшість людей, які піддаються впливу бурхливого та 

ритмічного темпу сучасного життя потребують розрядки 

та відпочинку. Саме цей вид відпочинку добре допомагає 

впоратися з «проблемами» людини XXI століття. 

Зростання щоденного навантаження на здоров’я 

приводить у spa-заклади тисячі клієнтів. «Spa» та 

«wellness» індустрія на сьогоднішній день стає 

самостійною економічню галуззю зі своїми сформованими 

попитом і пропозицією, нормами та правилами. 

SPA-туризм в основі якого лежить оздоровлення за 

допомогою води в Україні тільки починає формуватися, 

але має всі підстави для широкого розповсюдження. 
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Постановка проблеми. Сприятливим середовищем 

для формування національної ідентичності є туризм як 

явище соціальне. Сьогодні туризм торкається всіх 

аспектів суспільного життя, докорінно впливаючи на 

соціум. Більшість громадян із країн-лідерів 

туристичного світу надають перевагу відпочинкові у 

своїй країні. Для таких держав туризм став об’єднавчим 

чинником, що згуртував націю. У туристичній практиці 

існує багато прикладів того, як спільними зусиллями 

державних інституцій, громадськості, професіоналів 

туристичного бізнесу запроваджувалась така 

національна стратегія розвитку держави. Взірцями таких 

інновацій стали Франція, Туреччина та Єгипет, які 

запропонували та успішно використовують систему 

відпочинку «all inclusive», Іспанія з «сонячною 

комунікативною стратегією». У всіх цих випадках 

віднайдення національної ідентичності засобами 

туризму відбувалося шляхом виокремлення унікальності 

й індивідуальності – природної, історико-культурної, 

етнографічної, в основу якої покладено національні 

історичні, духовні, ментальні архетипи. Безперечно, 

економічна складова забезпечувала реалізацію 

національної стратегії розвитку туризму через матеріальні 

та фінансові ресурси. Законодавче регулювання 

пришвидшувало впровадження національних проектів. 

Ідеологічно-просвітницька пропаганда з використанням 

різноманітних маркетингових комунікаційних засобів 

активізувала інтерес до внутрішнього туризму. 
Комплексному теоретико-методологічному дослідженню 

питань організації й розвитку фестивального туризму в 

сучасних умовах розвитку економіки присвятили свої 

праці такі відомі вчені як: П. Доан, П.Тищенко, Т. Подус, 
А.Бабкін, Ю.Блохіна, Д.Ісмаєв, В.Квартальнов, А.Кирилов, 
О.Костюк, І.Смаль, І.Шаповалова, Г.Карпова, М.Біржаков, 

А. Молодецький, А. Пташнік, Н. Корнілова та ін. 

Разом з тим, незважаючи на наявність значного 

наукового доробку з цих питань, дослідженнями у сфері 

фестивального туризму не охоплено східні регіони, 

зокрема Луганську область, яка потерпає від негативного 

іміджу, але має всі можливості для розвитку туризму, у 

тому числі й вищезазначеного. 

Мета статті: розглянути стан фестивального туризму 

в системі розвитку транснаціональної ідентичності. 

Виклад основного матеріалу. Лише за 2016 рік в 

Україні було проведено понад 400 фестивалів різного 

масштабу і тематичного спрямування. 

Виділяють події регіонального, національного та 

міжнародного масштабу. Серед подій, які збирають 

туристів, найпопулярнішими є такі: спортивні змагання, 

музичні концерти, тематичні фестивалі, національні 

свята, карнавали, реконструкції історичних подій (табл.1). 

Дуже часто приїзд відомого виконавця, або 

музичного гурту в певне місто стимулює притік туристів 

з усієї країни, а іноді навіть з близького зарубіжжя. 

Важливими подіями в світі музики є різноманітні пісенні 

конкурси. Наприклад, європейський пісенний конкурс 

«Євробачення» – це чудова нагода для країни-господаря 

цієї події розрекламувати свої туристичні можливості, 

показавши свою гостинність туристам з усієї Європи.  

До найпопулярніших музичних фестивалів України 

належать такі: Червона Рута, Славське-Рок, Підкамінь, 

Захід-fest, тощо. 

Таблиця 1 

Найпопулярніші події серед українських туристів 

Події Зміст подій Назви 

Музичні  музичні фестивалі та конкурси за різними напрямками Червона Рута, Славське-Рок, Підкамінь, Захід-fest 

Етнофестивалі ярмарки, виставки прикладних мистецтв та худлжньої 

творчості, святкування народних свят з обрядовими 
ритуалами 

Країна Мрій, Шешори, Сорочинський ярмарок 

Історична 
реконструкція 

відтворення історичних подій, використовуючи метод 
рольової гри, іноді зі спортивними змаганнями 

Битва Націй на території Хотинської фортеці, 
Стародавній Меджибіж та Терра Героїка на 

Хмельниччині тощо, о.Хортиця (Запоріжжя) 

Інші події фестиваль повітряних куль, гастрономічні події тощо Кам’янець Подільський, Київщина, Закартпаття, 

LvivFashionWeek 

Джерело: сформоано автором 

В статті представлено дослідження фестивального туризму в системі транснаціональної ідентичності. 

Під час написання статті були використані методи синтезу, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів. В результаті було встановлено, що фестивальний туризм має всі шанси отримати широкий 

розвиток в Україні. 

Ключові слова: туризм, фестиваль, ідентичність, подія. 
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Етнофестивалі включають музичну програму етнічного 

спрямування, а також різноманітні ігри, майстер-класи, 

літературні читання, ярмарки тощо. Найбільш відомі 

українські етнофестивалі – Країна Мрій, Шешори. 

Фестивалі історичної реконструкції є цікавими не 

лише для українських туристів, а і для іноземних гостей, 

оскільки українська історія тісно пов’язана з історією 

багатьох країн-сусідів. Найвідомішими фестивалями-

реконструкціями в Україні є Битва Націй на території 

Хотинської фортеці, Стародавній Меджибіж та Терра 

Героїка на Хмельниччині.  

Історична реконструкція – це відтворення історичних 

подій, використовуючи метод рольової гри. 

Користуючись археологічними даними, письмовими та 

образотворчими джерелами, реконструктори реалістично 

відтворюють ті чи інші епізоди історії країни (визначні 

битви, оборони замків), створюючи атмосферу 

відповідного часу. Реконструкції приурочені до свят або 

річниць відзначення важливих історичних подій та 

проходять найчастіше в місці, де та чи інша подія 

відбулась. Часто фестиваль історичної реконструкції 

включає різні змагання і конкурси – фехтування, 

стрільба з лука чи арбалета, масові бої, конкурс на 
найбільш автентичний однострій, наприклад, Середньовічний 

Хотин на Поділлі. Такі фестивалі збирають не лише 

іноземних туристів, а й учасників з багатьох країн. 
Цікавим і унікальним є фестиваль повітряних куль. Такі 

події проводять регулярно на Київщині, в Кам’янці-

Подільському. Десятки величезних повітряних куль над 

вечірнім містом – це незабутнє видовище, тому такі події 
збирають людей з усіх куточків України та іноземних 

гостей. 
В кожному регіоні проводяться цікаві гастрономічні 

фестивалі, такі як, наприклад, Закарпатське Божоле – свято 

молодого вина. 
Міжнародні спортивні змагання збирають не лише 

спортсменів з різних країн світу, але і їх вболівальників, 

які, крім основної мети свого візиту, часто подорожують в 
межах країни-господаря змагань.  

Щорічно в різних містах Західної України проводяться 
фестивалі. 

«Підкамінь» – це грандіозний фестиваль котрий 

відбувається щорічно, починаючи з 2007 року в 
однойменному селищі Бродівського району Львівської 

області. Протягом трьох днів гостей розважають українські 

фолькові музики, а доповнюють свято різноманітні забави 
на фестивальному полі: майстер-класи народного ремесла, 

промислу [1, с.98]. 
Фестиваль "Zaxidfest" – це кращий музичний і 

етнофестиваль. На цьому заході можна навчитися ремеслу 

гончарства, послухати пісні як відомих, так і нових груп. 
Також перед фестивалем влаштовують різні конкурси [2]. 

Велику увагу привертає етнофестиваль «Трипільські 

зорі», який дозволяє його відвідувачам дізнаватись більше 

про народні ремесла та послухати якісну українську 

музику. Програмою передбачені найрізноманітніші 

майстер-класи: гончарство, вишивка, танці народів світу, 

гра на сопілці, виготовлення ляльок-мотанок, витинанок, 

лозоплетіння, виготовлення оберегів, малювання по 

склу, пін-хол, валяння із шерсті та гра на етно-перкусії. 

В Східних регіонах Україниетнопам’ятки 17-19 ст. 

знаходяться в таким містах як Ізюм, Вовчанськ, 

Куп’янськ, Валки, Зміїв, Старий Салтів [3, с.274]. 

Особливу увагу привертає Печеніжське поле – унікальн 

місце з історичної точки зору. Тому було прийняте 

рішення організувати етнічний фестиваль «Печеніжське 

поле». Основна мета фестивалю познайомити публіку з 

самобутньою культурою, традиціями Східної України, 

популяризувати народні традиції, представляючи 

національні пісні і танці цього регіону. 

Ще одним культурним явищем у Східному регіоні є 

етнофестиваль «Співочі тераси», що проходить в 

Харківській області з 2009 року. Музична програма 

фестивалю демонструє старовинні обряди та зразки 

«корінного співу», автентичний одяг (так званий «україн-

ський стрій»), старовинні народні інструменти [1, с.96-97]. 

Отже, вдала організація щодо проведення та 

зростаюча популярність етнофестивалів може стати 

однією із головних причин розвитку етнотуризму в 

регіоні. Причому, як показує досвід минулих років, 

проведення вказаних заходів дає поштовх до 

економічного та соціального відродження містечок 

Східної частини країни. 

Українським туристичним порталом «Укртуризм» 

було проведено аналіз існуючих турів та запити туристів 

щодо подій в Україні і складено список самих 

відвідуваних внутрішніх подій (довільний порядок) [4]:  
Гуморина в Одесі;  

Таврійські ігри в Новій Каховці;  
Етнофестиваль «Шешори»;  

Національний Сорочинський ярмарок;  

Всеукраїнський фестиваль популярної і рок музики 
«Тарас Бульба»;  

Чорноморські ігри;  
Дні міст України (День Києва і т.д.);  

Червона рута;  

Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Перлини 
сезону»;  

Рок Екзістенція;  

Міжнародний Гуцульський фестиваль;  
КиївМузикФест (Київ);  

Форум музики молодих (Київ);  
«Прем'єри сезону» (Київ);  

«Музична Трибуна Київської Молоді» (Київ);  

«Тера Героїка» (Каменець-Подільський);  
Столичне Автошоу;  

Футбольні ігри української збірної і клубів, Ліга 

Чемпіонів, Кубок УЄФА і ін.;  
Кубок Дерюгиной;  

Кубок Вадима Гетьмана;  
Раллі (PRIME Yalta Rally 2008 і ін.);  

Концерти зарубіжних і вітчизняних зірок;  

Сучасне мистецтво в Україні від Pinchukartcentre;  
Міжнародні і всеукраїнські виставки та ін.  

Аналіз переліку свідчить, що в ньому немає жодної 

події, яка проходила у Закарпатській області, хоча 

насправді у регіоні щорічно проводяться як міжнародні 

фестивалі («Срібний дзвін», «Інтерлялька» і т.д.), так і 

унікальні святкування аналогів, яких немає у світі 

(наприклад, свято бринзи на Рахівщині).  

Враховуючи дані пріоритети, подієвому туризму не 

приділяється належна увага, не використовується його 

потенціал для розвитку туризму, економіки регіону. Всі 

заходи сприймаються у вузькому значені, тільки як 
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культурна, спортивна чи ділова подія та не асоціюються, 

як основа для подієвого туризму. 

Гастрономічні фестивалі на Луганщині взагалі не 

проводилися, але є всі передумови щоб розпочати. 

Перша можлива гастрономічна подія – пивний фестиваль. 

В регіоні функцію обласного центру зараз виконує 

м. Сєвєродонецьк, де є дуже відома приватна броварня 

«Shaledeblere», яка працює з грудня 2006 р. У 

м. Лисичанськ також працює свій завод пивоваріння 

«Ліспі» історія якого розпочалася ще у 1972 році. Також 

м. Кремінна може теж похвалитися власною броварнею 

«Пінта», що функціонує з 2005 р. У 2013 році після 

реконструкції відновила свою роботу броварня у м. 

Сватове «Сватівське пиво». Кожне згадане підприємство 

випускає не менше п’яти сортів пива. Крім цих чотирьох 

відомих виобників в регіоні працює безліч пабів, які 

займаються поставками імпортного пива, дистрибуцією 

продукту виробників з інших областей країни. Всі 

об’єкти розташовані відносно близько від нинішнього 

обласного центру, за умови співробітництва з 

регіональними органами влади, цілком реально 

організувати фестиваль, такий собі «Сєвєр фест» (похідне 

від Сєвєродонецька, як місто скорочено називають самі 

мешканці), паралельно організувати екскурсії на 

виробництво, різноманітні тематичні змагання.  

Під час проведення заходу не залишились би зі 

збитками і виробники м’ясних виробів, які так смакую 

до пива. Такий захід не залишить байдужими ані 

мешканців регіону, ані відвідувачів з сусідніх регіонів. А 

в перспективі фестиваль може отримати національні 

масштаби, запрошуючи для участі виробників с західних 

регіонів [5, с.50].  
Другий варіант гастрономічного фестивалю – медовий – 

логічніше за все проводити у другій половині серпня, 

безпосередньо напередодні свята «Медовий спас». 

Луганщина – це степи, у сільській місцевості проживає 

багато бджолярів. Фестиваль меду та інших виробів з 

цього цілющого продукту надав би прекрасну 

можливість всім пасічникам продемонструвати увесь 

асортимент своєї продукції та послуг (серед яких може 

бути і апітерапія), привернути увагу до свого товару 

збоку оптових покупців. Такий фестиваль звичайно не 

може претендувати на роль єдиного в Україні, але, з 

одного боку, він може сприяти розвитку бджолярства, а 
з іншого – у перспективі такий захід дозволить регіональним 

туроператорам організувати цікаві екскурсії для 

мешканців регіону на свято меду.  

Як варіант гастрономічного фестивалю – фестиваль 

слобожанської кухні. Як і будь-який інший регіон – 

Луганщина, як частина Слобожанщини, багата на 

кулінарні традиції, організація такого свята не потребує 

багато зусиль збоку місцевих органів влади. Такий захід – 

це прекрасна реклама для закладів ресторанного 

господарства регіону. Рамки фестивалю можна 

розширити додавши до гастрономії всі інші традиції, та 

обряди, запросивши для участі представників всіх 

областей Слобожанщини на Україні [там само]. 

Другий перспективний напрям розвитку – мистецькі 

події. Найпоширеніший з них – музичний фестиваль. 

Управлінням культури, національностей та релігій 

Луганської обласної державної адміністрації вже 

започатковано обласний національний фестиваль 

Української музики «МusArt-країна» та обласний 

фестиваль-конкурс нової української пісні «Молода 

країна». Заходи проводиться з метою підтримки, 

розвитку, популяризації кращих зразків нової 

української пісні, виховання патріотизму та посилення 

патріотичного настрою населення, підвищення 

професійної майстерності та виявлення найбільш 

сильних виконавців в різних напрямках сучасного 

українського вокального мистецтва. На даному етапі 

розвитку ці заходи проводяться тільки у масштабах 

області, але якщо мова йде про участь конкурсантів з 

усіх районів області, то навіть такі порівняно невеликі 

масштаби все одно сприятимуть розвитку регіонального 

туризму. А у перспективі, якщо конкурси матимуть 

успіх, статус заходів завжди можна змінити [там само].  

Ще один перспективний різновид подієвого туризму – 

літературні, або літературно-мистецькі фестивалі. Чого 

вартий лише Старобільськ – місто що було прославлене 

І. Ільфом і Є. Петровим у їх безсмертних творах «12 

стільців» та «Золоте теля». Вже зараз візитівкою міста 

стали пам’ятник Остапу Бендеру та Кісє Вороб’янінову. 

Без цих героїв не обходиться жодне міське свято, 

наприклад – фестиваль вуличної музики, що пройшов 

там на початку літа. Шанувальників цих літературних 

творів багато не тільки в Україні, а і за її межами. 
Організація мистецького заходу, присвяченого цим творам, з 

конкурсами, театральними виставами, концертними 

програмами дало б можливість привернути увагу до 

міста та регіону. Активну роботу у розвитку мистецьких 

заходів здійснює сучасний поет і письменник Сергій 

Жадан, який є уродженцем м. Старобільськ, але зараз 

проживає у м. Харків. Письменник активно пропагує 

свій рідний край, організовуючи мультикультурні 

фестивалі та інші різноманітні заходи у 

м. Сєвєродонецьк та у інших районах області, залучаючи 

до участі громадськість інших регіонів країни [5, с.51]. 

Один із різновидів культурно-мистецьких заходів – 

фестивалі народних промислів. У травні 2016 р. 

Луганською обласною державною адміністрацією було 
закладено цікаву традицію – обласний фестиваль української 

народної іграшки та гри. Головна мета його створення – 

це відродження, збереження і розвиток українських 

народних традицій виготовлення іграшок. У фестивалі 

взяли участь аматорські та професійні творчі колективи, 

народні майстри декоративно-ужиткового мистецтва, які 

від щирого серця дарували своє мистецтво всім 

присутнім. До майстер-класів із виготовлення ляльок-

мотанок і плетеної іграшки, ляльки-травниці та глиняної 

іграшки, пальчикової іграшки, петриківського розпису, 

плетіння вінків та вовноваляння могли долучитись усі 

охочі. Цікавий регіональний захід з роками може стати 

окрасою м. Кремінна (де відбувся сам фестиваль) та 

привернути увагу туроператорів як цікавий для відвіду-

вання екскурсійний об’єкт. Тим паче, що фестиваль 

проходив напередодні свята «Івана-Купала» на березі річки 
Красна, що значно розширює можливості дійства. 

У період активного інформаційно-ідеологічного тиску з 

боку сусідніх держав на Україну, невизначеності стосовно 
подальшого цивілізаційного поступу, різновекторності 

суспільної свідомості важливо відстоювати національні 
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інтереси в різних сферах суспільного життя. Зокрема, 
необхідно подолати чинники, які перешкоджають українцям 

цікавитися подорожами рідним краєм. Більшість активних 

мандрівників Україною – це або національно свідомі 
громадяни, або ті, хто не в змозі дозволити собі недешевий 

відпочинок за кордоном. 
Саме тому в суспільстві виникла потреба у проведенні 

таких полікультурних комунікативних заходів, які б 

вирізнялися етноспецифікою, масовістю та ментальним 
мотиваційним інтересом. Організація етнофестивалів в 

Україні – це затребувана часом форма відтворення 

глибинних засад української самобутньої ідентичності, її 
повернення та охоплення нею широких верств українського 

суспільства. В цьому контексті етнофестивалі варто 
розглядати як одну з організаційних форм соціального 

туризму, адже вони спричинюють позитивний суспільний 

резонанс, привертають увагу, заохочують до участі людей 
різних вікових категорій та соціального статусу, не 

потребують значних фінансових витрат. 

Крім того, варто формувати та поглиблювати в нашій 
державі суспільний інтерес до відпочинку в Україні на 

засадах патріотизму та гармонійного розвитку особистості. 
Саме через активну участь у проведенні етнофестивалів 

відбувається процес ототожнення індивіда зі своєю 

етнічною спільнотою, усвідомлення відчуття колективної 
приналежності до конкретної історичної спільноти, що 

проживає на певній території, її культури, традицій, звичаїв 
тощо. Сьогодні український турист стоїть перед вибором: 

подорожувати Україною чи за кордон та чи подорожувати 

взагалі? Лише в деякої частини українців інтерес до 
внутрішнього туризму підкріплений психологічно-

чуттєвим бажанням встигнути побачити те, що збереглося з 

історичного буття Української держави. Та чи можуть ці 
фактори підштовхнути українців до самопізнання 

вітчизняних туристичних атракцій? 
Висновки. Серед заходів подієвого етнотуризму в 

календарі виокремлено релігійно-обрядові, етнографічно-

мистецькі, гастрономічні, історико-культурні, екологічно-
рекреаційні та стилістично-дизайнерські фестивалі, які 

найяскравіше демонструють особливості українського 

національного туристичного продукту. 
Не випадково основна увага в доробку акцентована на 

подієвих етнотуристичних ресурсах (фестивалі, ярмарки, 
пленери, фестини, бойові реконструкції, квести, конкурси, 

походи, змагання тощо), які належать до одних із 

найдинамічніших факторів формування туристичних 
потоків, пов’язаних із мотиваційними аспектами 

подорожей. Вони гостро відчувають виклики сучасного 

життя, пов’язані з глобалізацією, екологією, поверненням 
до історичних джерел минулого. 

З давніх давен Україна приваблювала велику кількість 
іноземних мандрівників. Свої враження та захоплення вони 

фіксували в історичних хроніках, щоденниках, описах, 

картах, які зустрічаємо у Геродота, Еріха Лясоти, Павла 
Халебського, Гійома Боплана де Левассера... Такі ж 

позитивні емоції відчувають іноземці, відвідуючи Україну 
й у наш час. Українці й дотепер зберегли гостинність, 

відкритість, шанобливість, релігійність, духовну красу 

особистості та інші ментальні риси, зафіксовані 
українською архетипікою. 

Література 
1. Зеленко О.О. Порівняльна характеристика регіонів України в 

контексті розвитку етнотуризму / О.О. Зеленко, Н.В. Шепелєва // 
Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: 
[Текст]: Зб. матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених 
(Львів, 25 лютого 2016 р.)/ Міністерство освіти і науки України, 
Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛIET, 2016 – 
С. 93-100. 

2. Етнофестивалі України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://melma.ru/reviews/525-etnofestivali-ukrainy.html 

3. Чередниченко О.Ю. Соціально-економічні умови розвитку 
етнотуризму та підготовки інфраструктури Слобожанщини до 
проведення ЧЄ «Євро2012» / О.Ю. Чередниченко, А.О. Чередниченко 
// Вісник економіки, транспорту і промисловості. – 2011. – №33. – 
С. 272-276. 

4. Сайт українського туристичного порталу Укртуризм 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrtourism.com/ 

5. Зеленко О.О. Інноваційні напрями розвитку подієвого 
туризму на Луганщині / О. О. Зеленко, Н. В. Шепелева // Географія 
та туризм. – К.: Альфа ПІК, 2016. – Вип.37. С. 130-139. 

References 
1. Zelenko O. Comparative characteristic of the regions of Ukraine in 

the context of the development of ethno-tourism / O.O. Zelenko, 
N.V. Shepeleva // Development of Ukrainian ethno-tourism: problems 
and perspectives: [Text]: Zb. mater IV Allukr. science-practice conf. 
Young Scientists (Lviv, February 25, 2016) / Ministry of Education and 
Science of Ukraine, Lviv Institute of Economics and Tourism. - Lviv: 
LYT, 2016 - P. 93-100. 

2. Ethnopestials of Ukraine [Electronic resource]. - Mode of access: 
http://melma.ru/reviews/525-etnofestivali-ukrainy.html 

3. Cherednichenko O.Yu. Socio-economic conditions for the 
development of ethno-tourism and the preparation of Slobozhanshchyna 
infrastructure for the UEFA Euro2012 / O.Yu. Cherednichenko, 
A.O. Cherednichenko // Bulletin of economy, transport and industry. - 
2011. - No. 33. - P. 272-276. 

4. The site of the Ukrainian tourist portal Ukrsturism [Electronic 
resource]. - Access mode: http://www.ukrtourism.com/ 

5. Zelenko O. Innovative directions of development of event tourism 
in Lugansk region / O.O. Zelenko, N.V. Shepeleva // Geography and 
tourism. - K .: Alpha PIC, 2016. - Vip.37. Pp. 130-139. 

 

Zavarika G.М., 

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of the Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, 

Dgalina_10@ukr.net 

Malenkova S.V., 

student of the Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, malenkova-snezhana@mail.ru 

Ukraine, Severodonetsk 

FESTIVAL TOURISM IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL IDENTITY 

The article presents the study of festival tourism in the system of transnational identity. During the writing of the article 

methods of synthesis, analysis and synthesis of the obtained results were used. As a result, it was established that festival 

tourism has all chances to get wide development in Ukraine. 

Key words: tourism, festival, identity, event.  

http://melma.ru/reviews/525-etnofestivali-ukrainy.html
http://www.ukrtourism.com/


 
181  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 19, 2017 
 

УДК 338.48 

Заваріка Г.М., 

к.геогр.н., доцент кафедри міжнародної економіки і туризму  

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Dgalina_10@ukr.net 

Сімонова В.В., 

студентка Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, nikah@mail.ru 

Україна, м. Сєвєродонецьк 

 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ 

В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Подієвий туризм є важливою 

складовою частиною економічного і соціо-культурного 

розвитку країн світу та одним із найбільш характерних 

проявів глобалізації. 

Разом із цим, подієвий туризм залишився 

регіональним і національним за змістовим наповненням. 

Цей вид туризму підтримує національні традиції, 

стимулює розвиток народних промислів, відродження 

рецептів приготування цікавих і смачних страв, вимагає 

збереження природи і створення сприятливих 

соціальних умов для свого функціонування, тому в 

багатьох країнах світу міжнародний туризм розвивається 

як система, яка надає всі необхідні можливості для 

ознайомлення з культурою, звичаями, історією, 

релігійними і духовними цінностями відповідної 

держави та її народу. Отже, подієвий туризм є джерелом 

збагачення національної економіки, сприяє 

диверсифікованості економіки, що переконує у 

пріоритетності та важливості розвитку цієї сфери. 

Подієвий туризм – це багатогранне явище, якому 

належить значне місце у соціально-економічному та 

освітньо-культурному житті країн і народів. Це 

важливий напрям міжнародного співробітництва в 

конкретній діяльності на основі поваги національної 

культури та історії кожного народу та основних 

інтересів кожної країни [1, с.11]. 

Питанням організації й розвитку подієвого туризму в 

сучасних умовах розвитку економіки присвятили свої 

праці такі відомі вчені як: П.Доан, П.Тищенко, Т.Подус, 

А. Бабкін, Ю. Блохіна, Д. Ісмаєв, В. Квартальнов, 

А.Кирилов, О.Костюк, І.Смаль, І.Шаповалова, Г.Карпова, 

М. Біржаков, А. Молодецький, А. Пташнік, Н. Корнілова 

та ін. 

Проте питання сучасних тенденцій розвитку подієвого 

туризму в регіонах України завжди є актуальним та 

потребує подальшого доробку. 

Мета статті: дослідити стан сучасних тенденцій 

розвитку подієвого туризму. 

Виклад основного матеріалу. Туристичний 

потенціал України використовується не в повній мірі. 

Туристи, в основному, їдуть до Києва, Львова, на 

Закарпаття, а в недавньому минулому – до Криму. Що ж 

стосується інших міст і регіонів нашої країни, то там теж 

є потенціал для організації доступного та цікавого 

відпочинку. 

В Черкаській області туристам можна запропонувати 

відвідати Канівський, Чигиринський, Корсунь-

Шевченківський національні заповідники; Липівський, 
Русько-Полянський, Тарасів Обрій заказники; Тальнівський, 

Козачанський, Корсунь-Шевченківський парки-пам’ятки, 

а також дендропарк світового значення «Софіївка». 

На Черкащині екскурсоводи можуть розказати багато 

цікавого про дві основоположні постаті в історії України 

– Б. Хмельницького і Т. Шевченка, які безпосередньо 

були пов’язані з цим краєм. 

У Чернігові туристів приваблює Національний 
архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній». 

В Полтаві у рамках програми «Полтава туристична» 

можна дізнатися про події Полтавської битви та сучасну 

Полтаву. 

В Запорізькій області запровадили електронну карту 

туристичних об’єктів та вікрили інфоцентр для туристів. 

Дніпропетровщина – багатий край на історико-

культурну спадщину, тут розташовано більше сотні 

природно-заповідних територій і об’єктів. 

На Миколаївщині запроваджена сучасна модель 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

Чорноморського узбережжя «Чорноморська перлина». 

На Херсонщині створено свою унікальну «Венецію»: 

місцева влада та підприємці об’єднали зусилля для 

облаштування 45 безлюдних острівців у плавнях Дніпра. 

Згодом на них з’являться усамітнені хутори з 

індивідуальною спеціалізацією.  

Популярним місцем туристичного відпочинку не 

тільки для вітчизняних, а й для іноземних туристів стала 

Одеса. 

На Вінниччині для розвитку туризму розроблена 

програма «Історія Вінниччини: від громади – до 

особистості». 

Житомирщина визначила сім чудес свого краю. 

Серед об’єктів – каньйон на річці Тетерів і водоспад 

Вчелька в Житомирському районі, Камінне село на 

Олевщині, храм Святого Василія Великого в Овручі, 

купальні княгині Ольги в Коростені, скеля Голова 

Чацького і Музей космонавтики у Житомирі. 

На Сумщині можна прогулятися в Деснянсько-

Старогутському національному парку, побачити 

В статті йдеться про сучасні тенденції розвитку подієвого туризму в  Україні. Методика дослідження 

полягає в аналізі та синтезі наявної інформації стосовно подієвого туризму в регіонах України. 

Проаналізовано тенденції розвитку подієвого туризму, систематизовано розвиток етнотуризму в регіонах 

України. 

Ключові слова: подієвий туризм, етнотуризм, регіон, історико-культурні ресурси. 
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архітектурні пам’ятки колишньої гетьманської столиці 

Глухова, овіяну славою «Слова о полку Ігоровім» 

путивльську землю. Цікаво туристам буде відвідати 

Охтирку, Ромни, Конотоп, Тростянець. 

На Закарпатті відкрито близько 40 туристичних 

закладів. Туристів зацікавлять замки Мукачева, 

Ужгорода, Хуста, Невицького, палаци Чинадієва, 

Виноградова, Берегова. Для любителів екстремальних 

видів відпочинку є гірськолижні курорти, рафтинг по 

річках Тиса та Черемош, скелелазні маршрути в 

Карпатах. Незабутні враження можна отримтаи і на 

фестивалі вина в Мукачеві та святі бринзи в Рахові [2, 

с.113]. 

Корисні дані оприлюднив Інститут проблем 

управління ім. Горшеніна. Так, в 129 населених пунктах 

соціологи опитали більше двох тисяч повнолітніх 

українців. Згідно з даними опитування, 22% з них 

вважають, що найбільший інтерес для туристів у 

їхньому регіоні становлять історичні пам’ятки, 21% – 

природа, 15% – чистота водойм, 11% – лікувальні води, 

грязі, солі, 11% – сільськогосподарська продукція. 

Майже не були відзначені релігійні цінності, народна 

творчість, національна кухня та археологічні пам’ятки. 

Проте більше чверті респондентів категорично 

заперечили наявність у своєму регіоні будь-чого, що 

може становити інтерес для туристів [3, с.42]. 

Сьогодні туризм – це не стільки місце, куди турист 

хоче поїхати, скільки те, чим він хоче там зайнятися. 

Пляж, активне дозвілля, екскурсії – все це види подієвого 

туризму.  

Саме на них потрібно орієнтувати сферу туризму: 

смакові, світоглядні, культурологічні, поведінкові 

переваги замість чистої географії. Тури по Україні 

можна і потрібно розділяти за цим принципом, 

пропонуючи клієнтам пізнавальні, гастрономічні, етнічні 

тощо. 

Сучасні тенденції розвитку українського туризму 

показують, що український туризм, маючи потужний 

туристично-рекреаційний потенціал, розвивається без 

комплексної туристичної політики держави та 

відпрацьованих механізмів управління. Для України 

характерним є нестабільність інституту управління, 

часті зміни підходів до управління туристичного 

сферою, незадовільний науковий супровід розвитку 

туризму, вкрай низький рівень реалізації його 

потенціалу. 

Так, за останні 15 років замість реформування 

туристичної галузі державою шість разів реформувався 

центральний орган виконавчої влади в галузі туризму, 

мінялась його назва, що призвело до застою в 

туристичній галузі, невиконання міжнародних 

домовленостей [4]. 

На сьогодні мало використовуються нетрадиційні 

івентивні напрямки, які приваблюють туристів. Розвиток 

таких маршрутів потребує кооперації в регіонах та між 

ними. Додатковими видами можуть стати кінний та 

піший туризм у Карпатах, водний туризм ріками тощо. 

Активніше має розвиватися туризм в екологічно чистих 

районах, де вода, повітря та їжа лікують і сприяють 

моральному відпочинку. Цей напрям може стати 

важливим елементом у розвитку сільського туризму. 

Серед сучасних тенденцій розвитку подієвого 

туризму у регіонах України слід загострити увагу на 

етнічній спрямованості івентів.  

Популяризація етнічного туризму серед українського 

населення та серед потенційних відвідувачів країни на 

сьогоднішній день – це одне з найважливіших завдань 

розвитку вітчизняної туристичної індустрії. Адже такий 
різновид відпочину сприятиме формуванню пізнавального 

інтересу до духовно-культурної спадщини, етнографічних 

та етнічних традицій виховання. Внаслідок збільшення 

відвідуваності історичних об’єктів можна буде вирішити 

соціально-економічні проблеми регіонів, покращити 

розвиток туристичної інфраструктури, створити умови 

для розширення зайнятості населення у сфері 

обслуговування. Тому аналіз поточної ситуації та 

виявлення особливостей розвитку етно-туризму в різних 

регіонах України є актуальним для сьогодення. 

Етнічний туризм може бути представлений 

декількома різновидами: 

«традиційний», що включає відвідування існуючих 

поселень, які зберегли особливості культури та побуту 

певних народів; 

«музейний», при якому відбувається знайомство 

туристів з музеями народного побуту, в тому числі з 

тими, які розташовані «під відкритим небом» з 

організацією певних заходів; 

«ностальгічний», особливістю якого є бажання 

людей побувати і дізнатися історію тих місць, звідки 

були родом їх пращури; 

«аборигенний», який являє собою туризм з участю 

(залученням) представників корінного населення; 

«подієво-розважальний», до якого відноситься 
відвідування фестивалів, виставок, ярмарок, театралізованих 

вистав тощо; 
«еколого-етнічний», відвідування природних пам’яток, 

рукотворних парків, знайомство з культурою, 

ремеслами, традиціями, побутом, тісно пов’язаним з 

місцевістю та особливостями природно-кліматичної 

зони, із флорою та фауною регіону.  

Загалом на території України нараховується близько 

147 тис. пам'яток археології, історії, архітектури, 

монументального мистецтва [5, с.95]. 

Найбільш високою концентрацією об'єктів історико-

культурної спадщини виділяються Київська, Львівська, 

Чернігівська область, а також міста Київ, Львів, Одеса, 

Чернігів. 

В музеях Північного регіону знаходиться майже 

триста тисяч предметів історико-культурної спадщини, 

більшість з них – унікальні. 

Історико-культурний комплекс в м. Остріг характе-

ризується багатою історією. Із XIV по XVII ст. цією 

територією володів найвпливовіший і найбагатший рід 

князів Острозьких, який зробив з Острога потужний 

освітній, науковий та культурний центр Східної Європи. 

До комплексу увійшли замок князів Острозьких з 

Богоявленською церквою, Музей книги та 

книгодрукарства, Музей нумізматики, Острозька 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
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академія – перший вищий навчальний заклад у Східній 

Європі, найстарша українська науково-освітня установа. 

Ще одна видатна пам’ятка на піночі країни – 

Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, 

заснований 1949 р. в садибі, в якій Леся Українка 

прожила дитячі й юнацькі роки. В експозиції 

представлено меморіальні речі Лесі Українки та її 

родини, прижиттєві видання творів поетеси тощо. 

Також заслуговує на увагу музей історії сільського 

господарства Волині – етнографічний музей іскансен в 

с. Рокині, розташованому за 12 км від Луцька. 

Експозиція, що розміщена у 8 залах музею, розповідає 

про історію волинського села, розвиток сільського 

господарства в різні періоди, про природу і екологію 

краю. 

На Західній Україні завдяки ініціативам міжнародної 

спільноти, чимало культурних пам’яток та об’єктів 

доведено до належного стану, що якнайкраще сприяє 

розвитку туризму загалом та, зокрема, і етнотуризму. 

Розглянемо деякі з них. 

Державний історико-культурний музей-заповідник 

«Личаківський цвинтар» – меморіальне кладовище у 

Львові. На 86 полях загальною площею 40 га тут 

розміщені понад 300 тис. поховань, на могилах 

встановлено близько 500 скульптур і рельєфів. Місце 

сумне, але саме сюди приходять відвідувачі, які бажають 

доторкнутися до минулого свого власного роду. 

Розглянемо розвиток етнічного туризму по основних 

регіонах України (табл. 1). 

Інформація щодо місць, об’єктів відвідування та 

різновидів етнотуризму згрупована поміж п’ятьма 

регіонами: північчю, сходом, заходом, півднем та 

центральною частиною.  

Музей народної архітектури і побуту 

«Шевченківський гай» – це музей просто неба у Львові. 

Експозиція налічує 124 пам'ятки архітектури, котрі 

об'єднані в 54 садиби. Тут функціонують 4 виставкових 

зали. Два з них мають постійну експозицію. У постійній 

експозиції та сховищах міститься близько 20 тисяч 

предметів щоденного побуту та ужиткового мистецтва. 

Таблиця 1 [5, с.96-97] 

Порівняльна характеристика розвитку етнотуризму в регіонах України  

Регіони Характеристика 

Різновиди Місце відвідування Ресурсна база (найвідоміші об’єкти) 

1 2 3 4 

1.Північ 

України 

Музейний 

традиційний 

м. Остріг історико-культурний комплекс м. Острог 

с. Колодяжне меморіальний музей Лесі Українки; 

смт. Рокині (Волинська обл.) музей Історії сільського господарства 

2.Західна 

Україна 

музейний,  

подієво-розважальний, 
ностальгічний, 

традиційний 

еколого-етнічний 

м. Львів музей «Шевченківський гай» 

м. Ужгород Закарпатський музей  

с. Крилос (Івано-Франківська 

обл.) 

музей Прикарпаття   

м. Чернівці скансен у Чернівцях 

с. Підкамінь 
(Львівська обл.) 

фестиваль «Підкамінь» 

с. Родатичі (Львівщина) фестиваль «Zaxidfest» 

м. Львів Личаківський цвинтар 

3.Центральна 

Україна 

музейний, ностальгічний, 

подієво-розважальний, 

аборигенний,  
еколого-етнічний 

с.Пирогове (Київська обл.) музей у с. Пироговому 

м. Переяслав-Хмельницький музей архітектури та побуту  

м. Київ музей архітектури та побуту, Байкове кладовище 

с.Великі Сорочинці 

(Полтавщина) 

національний Сорочинський ярмарок 

м. Черкаси етнофестиваль «Трипільські зорі» 

м. Канів (Черкаська обл.) Тарасова гора та Шевченківський національний 

заповідник; Мотофестиваль «Тарасова Гора» 

м. Умань Дендропарк «Софіївка» 

4.Південна 

Україна 

Музейний,еко-та етно; Одеська обл. 5 найбільших садиб в Одеській обл.; 

Подієво-розважальний о. Хортиця комплекс «Запорізька Січ» 

5.Східна 

Україна 

Музейний, подієвий. м.Чугуєв (Харківська обл.) музей-хатина «Осинове Плесо»; 

Печенізький район 

(Харківська обл.) 

етнофестиваль «Печенізьке поле» 

с. Городне (Харківська обл.) етнофестиваль «Співочі тераси» 

 

Закарпатський музей народної архітектури та побуту 

так само як і попередній об’єкт – це музей просто неба в 

м. Ужгород, що містить архітектурні пам'ятки 

старовинного закарпатського села і зразків найбільш 

розповсюджених видів народного прикладного 

мистецтва. У музеї зберігається понад 14 тисяч 

експонатів. 

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття – 

це ще один музей просто неба в с. Крилосі, який входить 

до складу Національного заповідника «Давній Галич». 

Музей знайомить відвідувачів з архітектурою і побутом 

мешканців Прикарпаття кінця XVII – початку XX ст.  

Нарешті останній – музей просто неба в Чернівцях –  

наймолодший з-поміж музеїв такого типу. Музей має 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
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цінні архітектурні експонати: два вітряки 

"буковинського типу", церква, дзвіниця, господарські 

будівлі, малі архітектурні форми, тощо. 

Висновки. Проведене дослідження свідчить про те, 

що не тільки у світі мало знають про туристичний 

потенціал нашої країни. Про це мало знають і самі 

українці. Доведено, що в Україні є всі підстави 

стверджувати, що подієвий туризм потребує всебічної 

підтримки з боку держави, субєктів туристичної 

діяльності, громадських огранізацій тощо. 

Багаті подієві, природні, історико-культурні, трудові 

ресурси здатні стимулювати інтерес у вітчизняних та 

іноземних туристів. 
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