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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 21th issue of our journal. In this issue we
propose you 70 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:

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
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
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Philosophy
UDC 94 (479.24)
Alimuradov I.A.,
Ph.D., associate professor, Leading researcher “Department of the religion and the history of social thought”
of Institute of Oriental Studies named after Academican Ziya Bunyadov ANAS, ialimuradov@yahoo.com
Azerbaijan, Baku

ISLAMIC SOLIDARITY ON THE EXAMPLE OF AZERBAIJAN
The article is devoted to the study of the Azerbaijan Republic role in the observance of Islamic solidarity.
The article explores the role of Azerbaijan, which is a bridge between East and West and is of great importance for
the observance of Islamic solidarity.
Key words: Islamic solidarity, Azerbaijan, Islamic region, tolerance, multiculturalism.
The statement of a problem. The President of the
Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, in order to strengthen
Azerbaijan's position in the establishment of Islamic
solidarity in accordance with paragraph 109 of Article 32 of
the Constitution of the Republic of Azerbaijan, by the decree
of January 10, 2017, declared the same year «The Year of
Islamic Solidarity».
This decision of the country's leader is closely connected
with the fact that Azerbaijan has been one of the main
centers of Islamic civilization for centuries and plays an
important role in spreading the Islamic religion and at the
same time creating a Muslim renaissance, as well as in the
formation of the territory of Azerbaijan from the very
beginning of the tangible and intangible heritage of Islam.
The purpose of the article. The aim of the study is to
present Azerbaijan as a model of interfaith and Islamic
solidarity, as well as the activities of the Republic of
Azerbaijan in this direction, especially in providing respect
for various religions.
The statement of the main material. The Islamic
religion went beyond the Arabian peninsula and became a
common religion for many peoples. The great Azerbaijani
thinkers and scholars, poets and writers – Bahmanyar,
Khatib Tabrizi, Shahabaddin Suhrawardi, Nizami Ganjavi,
Nasiraddin Tusi, Mahmoud Shabustari, Mohammad ibn
Indush Nakhchivani, Seyyid Yahya Bakuvi, Hasan bey
Rumi, Haji Zeynalabdin Shirvani and hundreds of others –
pearl of Islamic culture and always enriched the science and
culture of the peoples of the East with their valuable works
and made a valuable contribution to this treasure.
Along with the Arabs, the activity of non-Arab Muslims
is undeniable. This activity is clearly observed in all areas of
religion. Thus, various Muslim nations, including
Azerbaijanis, actively participated in the religious and other
spheres of Arabic literature. In this regard, the first
independent book devoted to the «Kebair» (great sins), the
author of the first work on the «rare names», in the Middle
Ages, as well as the well-known Oriental world in modern
times and the Azerbaijani scientist of the IX–X century the
name of Ahmad Harun's son al-Bardiji can be mentioned
especially. He is one of the Azerbaijani religious scholars
who has been able to bring innovation to the hijri III (miladiIX) century, which is called the «Golden Age», by the author
of six works, hadith scholars, his own set, scientific style and
method. [11-13]

Azerbaijan, which constitutes 96% of its population, is a
Muslim and attaches great importance to the Islamic
solidarity. This issue is one of the priorities facing the
country's leadership. The peace, mutual understanding, the
unity existing among Muslims, and the high level of
interreligious relations are one of the factors that strengthen
the country today.
«Azerbaijan has played an important role in the spread of
Islam from the earliest times of history; Islam spread from
Azerbaijan to the Caucasus and then to Europe and Asia.
Azerbaijan has played an important role in the Muslim
Renaissance as an integral part of the Islamic civilization for
centuries, and today it is one of the states that stand in the
forefront of the Islamic world and maintains its traditional
spatial position, which addresses world-wide ideas.» [3]
All this once again confirms that Azerbaijan is a Muslim
country with a rich material and cultural heritage of Islamic
culture. He, as in history, contributes to Islam today, and this
is a peace-loving mission of higher education.
It is not accidental that in the tricolor state flag, one of
the official symbols of modern Azerbaijan, which reestablished its independence after the 70-year occupation by
the Council of Ministers of the Democratic People's
Republic of Azerbaijan, declaring its independence in the
early 20th century, blue color, modern color ideology, and
he is just praising Islamism. [6,14]
Azerbaijan, which gained state independence as a result
of global processes and national liberation movements
towards the end of the twentieth century, declared that
Azerbaijan was a democratic, legal and secular state in the
«Constitution Act on State Independence of October 18,
1991». Chaotic and controversial processes, which were the
result of the lack of political power in the government in
1991–1993, were the weakening of the rule of law, the rule
of law, the emergence of serious problems in ensuring
public-political stability, the emergence of real threats to the
security of the citizens and the deepening of socio-economic
recession. became a serious obstacle to your desire. On the
one hand, the expansion of Armenia's aggression against
Azerbaijan and the deepening of public dissatisfaction with
the domineering powers in power, socio-economic recession,
civil conflict, chaos and arbitrariness, as well as the lack of
laws governing the new era, have turned the idea of a
nation's democratic and legal state unimaginable. [1,7; 2,26]
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In 1993, when world renowned politician Heydar Aliyev
came to power, Azerbaijan embarked on a new and modern
development stage. As a result, Heydar Aliyev was
remembered as a founder of modern Azerbaijan and national
leader. Heydar Aliyev skillfully uses the material resources
of the Republic as well as his spiritual values for the sake of
the country, worked diligently to increase the image of
Azerbaijan and its international recognition. As a result of
the effective and visionary policy pursued by Heydar Aliyev,
Azerbaijan is beginning to cooperate with the world's
leading companies in the field of energy trade. Thus, the
Land of the Fire is exported to the world market of energy
products of Azerbaijan and the country receives high profit.
Living in modern times, Azerbaijan regained its
independence in 1991 and increased its attention to national
and religious traditions. Undoubtedly, this continues to be
clearly observed in both domestic and foreign policy of the
state. Being a secular state, Azerbaijan is naturally
developing its relations with developed countries and
international organizations, regardless of religion or race, as
well as other Muslim countries, such as Muslim countries, as
well as Muslim countries, which preserve Islamic culture as
part of national culture, the interest shown by the
organizations affirms the above-mentioned views. This
policy is aimed at strengthening and developing Azerbaijani
statehood on a regular basis and protecting national interests.
The Republic of Azerbaijan is multinational and multiethnic. The country's national policy has been defined on the
basis of the principles of cohesion and tolerance of different
nationalities, ethnic groups and religious minorities. [8,199]
The creation of large-scale energy, transport and
information corridors in globalization, and long-term
investment by foreign investors in Azerbaijan have been
made possible thanks to domestic stability and national and
religious tolerance policies. Nowadays, the contemporary
Azerbaijan has become a unique country that promotes and
develops a diversity of cultures and religions as the place of
multiculturalism. Here, the cultural and religious diversity of
each nation and ethnicity serves a single harmony – national
solidarity. This model, which is a model for many countries,
has become the lifestyle of Azerbaijani citizens with
different beliefs and cultures. As it is known, the Patriarch of
Moscow and All Russia, Aleksandr II and Aleksandr
Aleksandr, who had evaluated the existing multiculturalism
in our country, said while presenting to the Heydar Aliyev
Order of St. Daniel the Prince of Persia in 2001: «Tolerance
and religious tolerance in your country are an example for
other states.» Notwithstanding the persistent invitations of
the Pope John Paul II to the Catholic sect of Christianity, the
fact that only 0.5 percent of the population is visited by
Catholics indicates a lack of respect and respect for the
minority and the religions they practice. One of the
important points mentioned here is that it is the first Islamic
country to display the cultural heritage of Azerbaijan in the
Vatican. ISESCO Director-General Abdulaziz bin Osman,
who did not hide his admiration for exemplary religious
tolerance in Azerbaijan, said on the occasion of declaring
Baku as the Capital of Islamic Culture: «ISESCO must
convey to the world how old you are and how rich you are.
We will fulfill our commitment to carry out the documents
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signed in the field of cooperation with your country, and this
cooperation will be an example for other member states.»
Despite the fact that 96 percent of the Azerbaijani
population is Muslim, today in our republic there are
mosques, churches and synagogues. That is why today there
is an idea shared by everyone that «Azerbaijan's model of
state and religious relations can also be exported to other
countries. Religious tolerance and tolerance are the wealth of
Azerbaijan.»
Another example of the high religious tolerance of the
Azerbaijanis, when Patriarch I Varfolomey visited the
country in 2003, said: «I was satisfied with the level of
religious tolerance here. Everyone in Azerbaijan can practice
religion and perform their rites for their own desires». [4]
Islamic culture is an integral part of Azerbaijan's national
culture. Azerbaijan's geographical location is an important
part of the development and propagation of Islamic culture
through Azerbaijani religious and non-religious scholars.
Islam in the Caucasus is spread through Azerbaijan. It is no
coincidence that one of the oldest two mosques in the
Caucasus is the Juma mosque in the Shamakhi district of
Azerbaijan. This mosque, which has been exposed to various
natural disasters and Armenian atrocities, has been preserved
by our people and has been renovated by the modern
government of Azerbaijan and put into use by Muslims. This
ancient mosque, reflecting the architectural style of the
Middle Ages, contains the original signs of the essence of
Islamic solidarity in Azerbaijan, indicating that Islam was as
ancient as it was. Thus, under the same dome throughout the
history of the Juma Mosque, the different sects and believers
of Islam worshiped Allah in mutual respect and
understanding. The Shamakhi Juma Mosque is perhaps one
of the rare worship places in the world where the hollow
place on the Qibla side of mosques and the faces of those
who pray, is one, not three. It is a vivid example of the fact
that throughout history, different sects and sects worship in
close and tranquil conditions.
Today, armed conflicts and wars continue in 67 countries
around the world. More than 750 groups and states are
involved in the conflict. It should be noted with regret that
most of these conflicts occur in Muslim countries or
Muslims are involved in these conflicts in some way or
another. One fact should also be noted that the sectarian
disparity stems from the root of most conflicts in which
Muslims are involved. Studies show that radical sectarianism
in Muslim countries is one of the key points that divide
them. In some countries, more than 50 percent of
representatives of a sectarian sect does not consider Muslim
representatives to be Muslim. In other words, different
interpretations of the Quran and Islamic values in Africa, the
Middle East and Southeast Asia are made. Consequently,
Islamic values show a distinction between Arab states in the
Middle East and Iran, between the Middle East and Turkey,
as well as between Muslim Pakistan and Muslim Hindus. As
a result of the surveys, 32 out of 39 Muslim countries
believe that the vast majority of people have the right path in
Islam and that other alternative interpretations are not
acceptable. In addition, one of the key points is that despite
the fact that most of the world's energy resources are located
in Muslim countries, they are not used efficiently and that
energy exchange between Muslim countries is weak. [9]
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The greatest success of the state-religion model applied
in Azerbaijan is that there is no tension in this field in
Azerbaijan in the inter-religious and inter-sectarian
confrontations. It is enough to say one fact. For centuries,
representatives of the two great Shi'ite and Sunni
denominations of the Islamic world have been practicing
their worship differently and in different places. Although
initiatives have repeatedly been united in solidarity, these
initiatives have not been continuous. At a time when the
sectarian issue in the Islamic world came to an end – in the
Heydar mosque in Baku on January 15, last year, the
Muslims of the country came together for the first time, at
one and the same time, unanimously, and turned into
tradition and converted to other mosques started to
apply. [10,6]
President Ilham Aliyev's 2016 Year of Multiculturalism,
as its logical continuation of the Year of 2016, proclaimed
the year of the Islamic Solidarity as the year of the «year of
the Islamic Solidarity» to the whole world: «Be tolerant of
each other, It is the call of a dialogue between religions and
sects.» The best example of this is the study and study of the
model of state-religion relations of Azerbaijan established by
national leader Heydar Aliyev. [10, 6]
The Republic of Azerbaijan has been a member of
several international organizations as an independent state,
including the United Nations, the Organization for Security
and Co-operation in Europe, the Council of Europe, the
Organization of the Islamic Conference, the Commonwealth
of Independent States, and many other organizations.
Azerbaijan, a member of the Organization of Islamic
Cooperation (OIC), is the most influential international
organization that unites Muslim countries in modern times.
The main purpose of this organization, founded on the basis
of religious unity, is to strengthen Islamic solidarity among
Member States, to cooperate in science, culture, socioeconomic and other important areas, to end the elimination
of all forms of racial discrimination and intolerance, to assist
the development of Muslim nations, to create all conditions
for cooperation of states with other countries. The basic
principle of action is the adoption of numerous resolutions,
resolutions and declarations at the sessions and conferences
held by the Islamic Solidarity Organization, the
Parliamentary Union of the OIC (PUOIC) every year. [5,5]
Speaking about Azerbaijan's relations with international
Islamic organizations, we have to pay special attention to
cooperation of our republic with ISESCO. Thus, the
Republic of Azerbaijan is a member of ISESCO since 1991.
Established in 1991, these relations have entered the stage of
successful development with the First Lady of the Republic,
the First Vice President of Azerbaijan Mehriban Aliyeva
being awarded the Goodwill Ambassador of ISESCO on 24
November 2006.
In the domestic and foreign policy of Azerbaijan,
naturally, cultural and sport issues are also prioritized.
Scientific, political, religious, social, etc. Azerbaijan
continues to contribute to the culture and sports sphere,
which hosts the republican, as well as international
conferences, symposiums, forums and many other important
events.
According to the First Vice-President of the Republic of
Azerbaijan Mehriban Aliyeva, on July 24, 2013 in Jeddah,

Saudi Arabia, during the voting at the VIII General
Assembly of the Islamic Solidarity Sports Federation, it was
decided to host the 4th Islamic Solidarity Games in 2017.
Representatives of 57 member countries took part in the
voting. The decision was taken unanimously. [14]
In the ancient times when Olympic sports games were
held, wars, clashes were stopped, people came together and
held sports competitions. From this point of view,
Azerbaijan hoped that the Fourth Islamic Solidarity Games
would once again invite people to unity, peace, and
cooperation. In this context, the announcement of the year
2017 as the Year of Islamic Solidarity is an indication of
President Ilham Aliyev's position as the head of state, the
great importance given to the unity and solidarity of the
Islamic world, as well as the problems facing the world. [5,
5]
Islamic Solidarity serves other higher goals as well as
sports. In the words of the President of the country, «If
someone thinks that this is just a sporting event, it is wrong,
it has great social and political significance.» [5,5]
Another significant event in the "Islamic Solidarity" was
the extraordinary summit of the Organization of Islamic
Cooperation (OIC) in Istanbul on December 13, 2017. As
US President Donald Tramp stated on December 6th that he
recognized Jerusalem as the capital of Israel, the capital of
Al-Aqsana, one of the first Muslim clergy and one of the
three sacred mosques, and that the US embassy was
relocated to this city on December 13, An Extraordinary
Summit of the Organization of Islamic Cooperation (OIC),
held at the initiative of the Republic of Turkey, was held in
Istanbul. President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev, who attended the meeting, thanked the President of
the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan for
organizing the extraordinary Islamic Summit and evaluated
this summit as the next manifestation of Turkey's
contribution to the Islamic Solidarity. [15]
Thus, we want to conclude that all the different opinions
should be respected in order to live in a multiethnic, multiethnic, multinational, and ultimately multi-cultural world
within the same Islamic religion. Tolerance, tolerance and
mutual understanding exist in Azerbaijan since ancient
times. In the modern era, religious freedom, multiculturalism
and Islamic solidarity are further strengthened by political
decisions and serve the common interest of the country. The
steps taken in this direction ensure that the citizens of the
country are ethnically and religiously conscious, and calls
for Islamic solidarity by striving for good relations with all
religions in the country as well as in foreign policy.
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ИСЛАМСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Статья посвящена исследованию роли Азербайджанской Республики в соблюдении исламской солидарности.
В статье исследуется роль Азербайджана, который является мостом между Востоком и Западом и имеет большую
важность для соблюдения исламской солидарности.
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК АГЕНТ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ ДО ДИНАМІКИ
СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ.СТ.
Розглядається креативність як категорія, що відповідальна за адаптацію людини до глобалізації та
турбулентності новітнього соціального простору. Зазначається, що під креативністю розуміється
здатність на основі досвіду надавати старому нового звучання. Вказується, що розгляд креативності як
агенту адаптації не означає, що заперечується сама її суть як творчого й нестандартного. Навпаки,
наголошується, що чим більший і соціально цінніший досвід накопичено людиною, тим більший
адаптаційний потенціал вона має й тим частіше її адаптивна активність завдяки здатності до
синтезування та комбінування має креативний характер.
Ключові слова: креативність, соціальний простір, адаптація, нестандартні ситуації, адаптаційний
потенціал, творчість, інтелект.

Актуальність
теми
дослідження.
Новітній
соціальний простір, функціонуючи і трансформуючись з
надзвичайною швидкістю, перебуває в стані, який все
частіше номінують, як «турбулентний». І саме
турбулентність є детермінантою виникнення складних і
суперечливих ситуацій, за яких зростання об’єму знань,
потоків інформації, трансформації комунікативного
простору спричинюють високий темп змін, що
безпосередньо стосуються різноманітних сторін життя
людини. Такі ситуації є прикладом позитивної
негативності, адже, з одного боку, вони надають людині
різні можливості для самореалізації, не вкорінюючи її в
невдачах і умовностях минулого, але з другого – сучасні
умови висувають високі вимоги до здатності приймати
нестандартні рішення, застосовувати варіативність у
поведінці при вирішенні різноманітних задач,
демонструючи
надзвичайно
високий
рівень
адаптаційного потенціалу та швидкість пристосування
до ситуацій, що змінюються. Останнє не могло не
відобразитися на самому соціальному просторі, тому-то
аналізуючи таку тенденцію академік НАН України
Ю.М. Пахомов пише: «Центр ваги в сфері глобальної
конкурентоздатності зміщується в культурно-ціннісне
русло, тобто у сферу духу, а не матерії» [1, с.248]. Тож,
можна сказати, що соціальний простір переосмислив
власне страждання за матеріальним й усе частіше став
оглядатися та прагнути до того, що уособлює дух і
людське. В такій ситуації ключовою життєвою цінністю
людини стали визнавати не спадок, що дістався від
предків чи матеріальні здобутки, а адаптивність,
гнучкість і здатність знаходити нові рішення в
нестандартних ситуаціях, заново винаходити себе,
пристосовуючись до нових умов, тобто всі ті якості, які
все більша кількість науковців об’єднує в категорію
«креативність».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У XX ст.
розв’язання проблем креативності й творчості
проводилося з концептуальних позицій різних наукових
шкіл. Результат цього – у 60-х рр. було представлено
більше 60 визначень креативності, а до початку ХХІ ст.
їхня кількість дійшла по позначки 1500. Тож, що за

останні 50 років серед наукових розвідок з’явилася
велика кількість публікацій, в яких розглядаються
питання: креативність як риса особистості (Т. Березіна,
Дж. Гілфорд, Т. Любарт, К. Магиру, А. Маслоу,
С. Торджман, С. Яголковський та багато-багато ін.);
креативність як культурний об’єкт і основа креативної
індустрії (А. Бокова, Е. Боришева, Л. Зотова, А. Кламер,
М. Матишева, Дж. Поттс, Д. Тросбі, Б. Фрей та ін.) та
соціальних мережевих ринків (Ст. Канінгем, Т. Катлер,
М. Кін, Дж. Хартлі, Г. Херн); креативність як елемент
соціального простору та тип економічної системи
(В. Журавльов, А. Дацик, О. Зеленцова, Ч. Лендрі,
М. Савіна, О. Степанов, О. Сушко, Дж. Хоукінс,
Н. Хомутова, Р. Флоріда й ін); організації та управління
креативною діяльністю співробітників (М. Боден,
Д. Буінова,
Г. Ванюрихін,
Е. Грін,
А. Жарінова,
М. Кашапов, Н. Кузнецова, Т. Кузьміна, Н. Мандрік,
Г. Пигоров, В. Пшенніков, К. Форд й ін.).
Проте, переважна більшість публікації останніх років
представляє розвідки, які зосереджені на креативності як
ресурсі економіки і елементі, що дозволяє продукувати
інновації, або як риси, що пов’язана з інтелектом
індивіда. Однак, сфера креативності складна для
досліджень і надзвичайно дискутабельна, оскільки
емпіричні результати, що стосуються даного феномена,
доволі різнопланові й представляють креативність як
пазл, завершення якого причаїлося десь в майбутньому.
Тож, нам видається, що цінним в якості одного з
елементів пазлу буде малодосліджене питання щодо
феномену креативності як одного з факторів, який
дозволяє сучасній людині більш успішно й швидше
адаптуватися до ситуації глобалізації та турбулентності,
що характеризує новітній соціальний простір.
Постановка завдання. Креативність, на наш погляд,
доцільно розглядати в зв’язку з соціальною практикою
людини. Тому метою публікації є представлення
погляду на креативність як умови, що сприяє адаптації
до швидкозмінного й постійно перебуваючого в системі
координат «злет-падіння» соціального простору межі
ХХ-ХХІ ст.ст.
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Виклад основного матеріалу. Антропологічний
зворот в науці призвів до того, що з 50-х рр. ХХ ст.,
окрім іншого, було розпочато напрацювання нової
парадигми,
ключовою
категорією
якої
стала
«креативність». Не останню роль в розробці нової
парадигми зіграли зміни які відбулися у поколінь
Модерну та Постмодерну. Справа в тому, що людина
ХХ ст., а й особливо межі ХХ-ХХІ ст. відрізняється від
представників
попередніх генерацій
пошуковою
активністю, моделювання себе та свого життя шляхом
короткострокових проектів. Вона, перебуваючи в
динаміці змін соціального простору, який головною
вимогою щодо індивіда означив сформованість типу
людини ситуативної, а умовою виживання означив
вміння швидко переходити з одного субкультурного
простору до іншого, вимушена, дотримуючись вимог
конкурентоздатності й успіху, демонструвати швидкість
реакції на зміну подій та середовища.
Тож, видається закономірним, що категорія
креативність (від лат. сreatio – створення) вперше була
запропонована науковому дискурсу в пізньому Модерні
Д. Сімпсоном (1922) для опису здатності людини
відмовлятися від стереотипних способів мислення на
користь неординарних. Однак, це ще не був розгляд
креативності як явища, що має відношення до адаптації
людини до соціального простору, де кожного дня
відбуваються події, які практично не повторюються.
Першим, хто поглянув на креативність крізь призму
адаптації (пристосування) до вимог соціального
простору, що змінюється, на нашу думку, був
американській вчений Е. Фромм, який у 1959 р.
запропонував визначення креативності як здібності
«знаходити рішення у нестандартних ситуаціях,
націленість на відкриття нового та здатність до
ґрунтовного усвідомленню власного досвіду» [2]. Саме
Фромм, розглядаючи креативність як відповідь на
суперечності людського існування в економоцентрованому
суспільстві, вказав що креативність є не просто проявом
здатності людини до продуктивного мислення й
демонстрацією творчості при самовираженні в усіх
сферах життя, але й виступає «як найповніша адаптація,
аби бути потрібним і зберегти попит на себе за будь-яких
обставин, що складаються на ринку особистостей» [3,
с.160].
Після оприлюднення Фроммом й іншими відомими
науковцями середини ХХ ст. бачення креативності,
стало актуальним узагальнення його визначення, що і
було зроблено у 1981 р. F. Barron та D. Harrington [4]. На
початку 2000-х рр. M. Batey, A. Furnham креативність
розглядали як прикметну рису єдності елементів:
1) атрибутів самого продукту, які є новими і корисними
стосовно
окремої
соціально-культурної
групи;
2) атрибутів осіб, які генерували продукт; 3) атрибутів
осіб, які оцінюють творчість продукту чи продукції;
4) атрибутів середовища для творців і оцінщиків,
включаючи наступне джерело оцінки джерела підтримки
чи ресурсів і джерело стимуляції чи натхнення» [5,
с.359].
Таким чином, креативність практично подолала те
значення, яке в неї вкладали перші дослідники,
намагаючись довести, що креативність є здібністю, що
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перебуває у залежності від інтелектуального розвитку. Й
в принципі це «визволення» цілком відповідає реаліям
сьогодення, адже та кількість знань й інформації, що
доступна сучасній людині і яку вона сприймає кожного
дня дозволяє демонструвати такий інтелектуальний
рівень, який не мали представники минулих генерацій,
які вважають високоінтелктуальними особистостями.
Виходячи з вище вказаного, не заперечуємо ту значну
кількість результатів проведених в останні роки
досліджень, об’єктом вивчення яких стала креативність,
за якими напрошується висновок, що хоча інтелект –
«здатність обробляти та засвоювати великі об’єми
інформації – сприяє розвитку творчого потенціалу, він
не співпадає з креативністю» [цит. за 6]. Утім,
надзвичайно високий рівень інтелекту не є умовою
успішності та конкурентоздатності, навпаки часто він
грає роль «злого генія» – людина йде у відповідності до
розуму та засвоєного стереотипу, того, що часто є вже
застарілим для соціального простору. А це означає, що
людина
вимушена
вибудовувати/налаштовувати
взаємодію в особливих умова – умовах відсутності
узгодженості між зовнішньою, соціальною системою, та
нею як внутрішньою системою, що має постійно
наздоганяти зміни, що відбуваються в першій. В цьому
моменті можна припустити, що креативність дозволяє
вирішувати проблему присутності двох перспектив:
зовнішньої та внутрішньої. Ці перспективи часто є
взаємовиключними, тому й виникає задача гармонізації,
пристосування меншого до більшого. «Пошук
правильного балансу між внутрішнім і зовнішнім <…>
зовнішній погляд забезпечує свіжість і прозорість, а
внутрішній – глибоке знання ситуації» [7, с.172].
Можна стверджувати, що креативність стала
розглядатися не просто як обробка інформації, а як
переважно здатність до синтезування та комбінаторики,
і про це вів мову А. Ейнштейн. Тобто вона передбачає
певні здібності, знання і досвід синтезування,
модифікації та комбінації/перекомбінування. Саме в
зв’язку з цим доцільно зазначити, що людина, яка
адаптується, є суб’єктом, який інтерпретує дійсність в
якій реалізується його життя згідно індивідуально
сформованій системі координат. При цьому адаптивні
стратегії, що у людини найчастіше сформовані
піддаються індивідуальній модифікації у відповідності
до вимог конкуренції та уявлення про успіх.
Таке бачення креативності видається актуальним, бо
воно відображає стан, що будь-який феномен має
вписуватися в економоцентрований соціальний простір.
Відтак,
цілком
закономірним
виявляється
те,
що наприкінці ХХ ст., категорія «креативність»
Дж. Хоукінсом (2001) і Р. Флоридою (2002) була
перенесена в простір соціально-економічних відносин.
Важливо підкреслити, що в сучасному соціальному
просторі креативність розглядається не тільки як
ключовий фактор економічної стабільності соціуму, як
важливий корпоративний капітал, головний ресурс і
фактор виробництва, а й як місія розвитку соціального
простору й людини.
Ще один момент, з’ясування якого вкрай важливе
для досягнення мети публікації. Креативність не є рисою
виключно невеликої групи людей, які наділені
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надлюдськими можливостями та здібностями. Ця риса в
різному ступені притаманна практично усім людям. Про
це веде мову Р. Флорида, й про це, хоча і дещо іншими
словами, писав відомий американський психолог
А. Маслоу, номінуючи креативність: «фундаментальною
особливістю,
універсальною
та
такою,
що
успадковується, з потенціалом, який мається в усіх чи
практично в усіх людей від народження і який, як
правило, втрачається чи придушується в міру долучення
людини до культурних норм» [8, с.224]. Головною
умовою, щоб креативність проявилася і заявила про
себе, на думку дослідників (напр., С. Арієті), має бути
вплив
збігу
трьох
факторів – соціокультурного
середовища, що стимулює; спадковості/генів і
відповідної взаємодії, й тоді людині вдасться «помістити
поряд несумісні фарби, суперечливі форми, різного роду
дисонанси і трансформувати їх у єдину картину» [8,
с.225]. Вона є формою активності при якій проявляються
добре розвинуті здібності й швидкість дій в різних
сферах діяльності при домінуванні здатності підніматися
над рівнем вимог ситуації, ставити надлишкові,
виходячи з поставлених завдань, цілі.
Обов’язковою умовою є те, що людина,
демонструючи креативність має бути значно менше
долучена до культурних норм, вона має демонструвати
впевненість в собі, власних силах і здатність ризикувати.
М. Боуден, спираючись на достатньо великий за обсягом
дослідницький матеріал в есе «Креативне мислення»
пише, що креативність «має на увазі не тільки палкий
інтерес, але й впевненість у власних силах. Людина має
володіти здоровою самовпевненістю, щоб не боятися
виступати з новаторськими ідеями і робити помилки, не
звертаючи уваги на критику. Без сумнівів також не
можна обійтися, але вони не завжди мають перемагати»
[цит. за 9, с.45-46]. Крім того, креативність виступає як
такий собі «ричаг», дія якого дозволяє людині
нестандартно підходити до тих задач і потреб, які
постають перед нею в повсякденні.
Буде помилкою якщо вважати, що різні форми
прояву креативності (технічна, художня, культурна,
наукова та ін.) розглядаються як відірвані одна від одної
здібності. Насправді вони тісно пов’язані та переплетені.
Вони не тільки відносяться до загального мисленевого
процесу, але й є взаємними стимулами, що підсилюють
один одного. Тож, креативна людина демонструє свої
здібності як правило в декількох сферах. Крім того, вона
отримує користь від взаємних комунікацій з іншими, що
дозволяє
їй
більш
досконало
та
вдало
перекомбіновувати вже існуюче, надаючи йому саме тієї
незвичності й нетиповості, яку і уособлює креативність.
Креативність сприяє тому, що людина презентує світові
інноваційні продукти активності, які не завжди пов’язані
з відкриттям чогось нового, це часто «пошук нового
застосування старим речам» [7, с.30]. І саме в такому
ракурсі креативність має той адаптаційний, а не
радикальний як часто зазначається, характер, який
затребуваний індивідом в його повсякденному існуванні.
Креативність як агент адаптації має процесуальний
характер, складові етапи якого були виділені
Дж. Уоллесом:

«1) розуміння – пошук і формулювання проблеми чи
можливості;
2) підготовка – закладаються основи вирішення
проблеми;
3) виношування – часто на цьому етапі головну роль
грають підсвідомі мисленеві процеси;
4) інсайт;
5) підтвердження – на цьому етапі ідею приймають
інші люди, підтверджуючи її життєздатність [10, с.47]».
Маючи процесуальний характер, креативність
відповідає у людини за якість, коли на основі
множинності точок зору й підходів, комбінуються різні
здібності та знання й тим самим детермінується більш
успішна адаптація до новітнього соціального простору,
головними рисами якого називають глобалізацію та
турбулентність.
Висновки та перспективи подальших розвідок у
цьому напрямку. Сучасний соціальний простір
виводить на позицію однієї з основних життєвих
домінант людини креативність. Таке переформатування
спричинене тим, що динаміка соціального простору
межі ХХ-ХХІ ст.ст. виставляє надзвичайно високі
вимоги до людини та її якостей. Виходячи з
представленого дослідження на даний час можна
стверджувати, що креативність асоціюється, по-перше, з
оригінальною специфічною формою мислення, що
відрізняється
від
загальноприйнятих
логічних
стереотипних схем; по-друге, зі здібностями привносити
щось нетипове в різні сфери практичної діяльності; потретє,
постійною
готовністю
до
вирішення
нестандартних проблем і ситуацій. (креативність сприяє
розвитку методології прийняття рішень у надзвичайних
ситуаціях, за яких потрібно відшукати і реалізувати
принципово інші адаптаційні механізми, що дозволять
вижити та перемогти в конкурентній боротьбі); почетверте, креативність базується на досвіді, і саме цим
вона сприяє адаптації, але це не означає, що вона
культивує виключно людський тип стереотипно діючого
пристосуванця й тим самим вбиває сама себе як
феномен. Навпаки, чим більше досвіду накопичено
людиною, тим більший адаптаційний потенціал вона має
й тим частіше її адаптивна активність завдяки здатності
до синтезування та комбінування має креативний
характер.
Й останнє, чим хочеться закінчити і що вказує на
шляхи подальших досліджень. Креативність має слабке
місце – вона вимагає «постійної уваги та інвестицій в
економічній й соціальні форми, які підтримують творчій
імпульс» [9, с.50]. Тож задача соціального простору –
створювати умови та демонструвати увагу щодо
креативності.
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CREATIVITY AS AN AGENT OF HUMAN ADAPTATION TO DYNAMICS OF SOCIAL SPACE
OF THE 20th AND 21th CENTURIES
Creativity is considered as a category that is responsible for the adaptation of an individual to globalization and
turbulence of the neoteric social space. It is stated that creativity refers to the ability, based on experience to render new
importance to the old. It is stated that the consideration of creativity as an agent of adaptation does not mean that its essence
as a creative and odd is denied. On the contrary, it is emphasized that the larger and more socially valuable experience is
accumulated by an individual, the more adaptive capacity it has, the more often its adaptive activity by the ability to synthesize
and combine demonstrates a creative nature.
Key words: creativity, social space, adaptation, odd situations, adaptive potential, creation work, intelligence.
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ІДЕАЛЬНІ ТИПИ ФІЛОСОФУВАННЯ ЯК ЗАСАДА ФОРМУВАННЯ
КЛАСИЧНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ ХVІІ–ХІХ СТОЛІТЬ
У статті розглянуто ідеальні типи філософування як засада формування класичного наукового
дискурсу ХVІІ–ХІХ століть. На підставі застосування класичної методології виявлено специфіку філософії
і науки доби Модерну. З’ясовано, що пізнавальні настанови класичної науки сприяли формуванню
особливого стилю наукового мислення. Розгляд гносеологічних характеристик ідеальних типів
філософування і наукових досліджень дозволив виявити обмеженість гносеологічних настанов класичної
науки та окреслити проекцію їх подальших розвідок в контексті розвитку некласичної науки.
Ключові слова: класична наука, ідеальний тип філософування, гносеологічна настанова, гносеологічна
модель, пояснювальна схематика.
Постановка проблеми. Вивчаючи філософський
дискурс новочасної доби, треба повсякчас мати на увазі,
що його специфіку визначали перша наукова революція
кінця XVІ ‒ початку XVII ст. і формування буржуазного
громадянського суспільства. Крім того, перехід від
аграрного типу соціуму до індустріального і великі
географічні відкриття призвели в XVI–XVII ст. до
кардинальних
змін
ментального
простору
західноєвропейської культури. Внаслідок першої
наукової
революції
з’явилося
теоретичне,
математизоване, експериментальне природознавство.
Початок революційних перетворень в європейській
науці поклала робота М. Коперніка «Про обертання
небесних сфер» (1546 р.). Утім фундатором власне
наукової революції по праву вважається Г. Галілей. А
ось публікація І. Ньютоном роботи «Математичні начала
натуральної філософії» (1687 р.) спричинила формування
парадигми класичної науки і знаменувала кінець
революційних змін. У новочасному філософському
дискурсі не лише істотно оновилися античні та
середньовічні світоглядні й гносеологічні настанови, як
це трапилося з філософським мисленням Ренесансу.
Менше ніж за півтора століття сформувався і
канонізувався витворений філософами й науковцями
Модерну детермінований особливими ідеальними
типами філософування філософський дискурс класичної
науки.
Мета роботи – з’ясувати, які ідеальні типи
філософування узасадничили формування класичного
наукового дискурсу ХVІІ–ХІХ ст. та вплинули на
зародження й розвиток парадигми некласичної науки.
Виклад основного матеріалу. Наукова революція
кінця XVІ ‒ початку XVII ст. спричинила такі докорінні
якісні зміни і трансформації, які призвели до
формування науки в її сучасній формі. Кристалізація і
подальший розвиток філософії і науки відбувалися на
підставі конструювання нових ідеальних типів
філософування і наукових досліджень. Головними
ідеальними типами філософування Модерну є емпіризм і
раціоналізм.
Саме
вони
виявилися
вихідними
інтегральними моделями пізнання світу та генерування
ідей, поглядів, оцінок, переконань не тільки філософів і

науковців новочасної доби, але й наступних поколінь.
Немов зачаровані власним емпіріоцентризмом та
раціоцентризмом, філософи і вчені визначалися в своїх
ставленнях до природи з огляду на розв’язання питання
про те, чи спроможне наше мислення пізнати дійсний
світ, відобразити його таким, яким він є насправді. Від
даних на це питання відповідей залежав не тільки
духовний світ кожного філософа або науковця, але й
вибудувана ним натурфілософська система знання, яка
переважно ототожнювалася з природничими науками.
Така система побудованого за допомогою дедукції
спекулятивного знання була покликана «раціонально
осягнути цілісність природи та її першооснови,
осмислити природу як загальне, граничне поняття, яке
задає принципову схему розуміння і пояснення окремих
речей, як регулятивну ідею, що дозволяє зрозуміти все
суще і всі предмети в їх єдності та в різних формах,
побудувати
раціонально-наукову
картину
світу,
заповнивши дані природознавства і виявивши внутрішні
принципи взаємозв’язку й детермінації речей, розкрити
різні рівні природи як цілого – від неорганічної природи
до життя і життя людини [1].
Історичні корені емпіризму і раціоналізму сягають
протистояння номіналізму і реалізму в середньовічній
філософії. В новочасній науці ці два напрями споріднює
тлумачення природи ідей, загального, а також вища мета
пізнавальних зусиль людства, яка вбачається в
одержанні
практичних
результатів.
Зокрема,
представники емпіризму XVII–XVIII ст. (Ф. Бекон,
Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Берклі, Д. Г’юм) абсолютизували
чуттєвий досвід як основу пізнання. В його структурі,
крім відчуттів, виокремлювалися сприймання (перцепції),
які розподілялися Д. Локком на зовнішній досвід
(первинні відчуття – біль, задоволення) і внутрішній
(емоційні й моральні відчуття рефлексії). Під цим
оглядом Д. Г’юм витлумачив сприймання як враження,
які мають, з одного боку, суто чуттєве навантаження, а з
другого – трансформуються у власні копії ‒ ідеї, або
просто думки. «Найбільша переконливість думок
залежить від можливості їх редукції до вражень. У
психологічній розрізненості вражень як специфічних
«атомів» людської ментальності з достатньою
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визначеністю і крайністю проявляється словеснономіналістська суть г’юмівської методології. Вона
пом’якшується в сфері ідей, в якій виявляються
здатності пам’яті, котра зберігає ту або ту їх
послідовність, і уяви як трансформованого в ідеї
враження та вільно переміщує їх… Водночас Г’юм не
поділяє ідеї так само, як Локк на прості, які не
допускають жодного членування, і складні, котрі важче
зводяться до вражень, – субстанції, модуси та
відносини» [2, с.578-579]. Тому з погляду сенсуалістів
Д. Локка, Д. Берклі, Д. Г’юма лише відчуття відіграють
вирішальну роль у пізнанні та є джерелом наукових ідей.
А ось раціоналісти (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц,
І. Ньютон), навпаки, визнавали основою пізнання і
поведінки людей розум, стверджуючи, що всезагальну
природу ідей можна вивести тільки з ratio (з логіки
мислення, його категоріальної структури).
Як стверджували представники емпіризму, всі знання
виникають із досвіду і спостережень. Метою пізнання, за
Ф. Беконом, є не споглядання природи (стародавня
філософія) або осягнення Бога (середньовічна
філософія), а одержання й примноження користі, вигоди
людству. Людина  володар природи, її знання  це
сила, а наука  засіб, а не безпідставна мета. Отже, наука
має орієнтуватися на пошук істини не в книгах, а в полі,
майстерні,
кузні,
тобто,
в
«практиці»
як
безпосередньому спостереженні та вивченні природи.
Водночас Д. Берклі й Д. Г’юм, заперечуючи об’єктивне
існування речей, наполягали на чуттєвому обмеженні та
недосконалості людського пізнання.
Всупереч такій позиції раціоналісти відстоювали
логічні засади науки, вважаючи головним джерелом
знання ідеї – думки і поняття, які, з погляду Р. Декарта, є
вродженими здібностями людини. Припускаючи, що
індивід від народження має лише деякі вроджені
принципи (інстинкти), Г. Лейбніц розглядав чуттєве
пізнання як нижчу сходинку раціонального осягнення
світу. Розум, уважав він, відкриває суттєве, необхідне, а
відчуття – випадкове, емпіричне. Тому й істини бувають
різними: емпіричні – істини факту; розумові – істини
теорії. До істин розуму належать, зокрема, головні
сентенції математики і логіки. Але відповісти на
питання, яким чином виникає істинне знання про
дійсність та що гарантує істину, новочасний раціоналізм
не спромігся.
Отож, як ідеальні типи філософування і наукових
досліджень
емпіризм
і раціоналізм
виявилися
обмеженими гносеологічними настановами натурфілософського дискурсу Модерну. Однак запропоновані
їх представниками пізнавальні й логічні конструкції
розгортання думки мали неоціненне значення для
розуміння мислення, його визволення від схоластичних
атрибутів і подальшого розвитку на засадах
діалектичного способу освоєння світу. Крім того,
емпіризм і раціоналізм були не останніми ідеальними
типами,
породженими
новочасною
думкою,
спрямованою на «велике відновлення наук» (Ф. Бекон).
Вони виявилися тісно узалежненими з іншими не менш
значущими для поступу науки інтегральними моделями
філософування і наукових досліджень ‒ матеріалізмом
та ідеалізмом, агностицизмом та ірраціоналізмом,
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натуралізмом та об’єктивізмом, детермінізмом та
механіцизмом, аналітизмом та реалізмом тощо.
Натурфілософія XVII–XVIII ст. звільнила новочасний
світогляд від релігійних уявлень Середньовіччя.
Засадничим для цього процесу було переконання в
самодостатності природи, в якій діють об’єктивні
закони. Утвердженню натуралізму, який вважав природу
універсальним принципом усього сущого, сприяли дві
нетрадиційні теологічні концепції – пантеїзм і деїзм.
Перший розчиняв Бога в природі й підвищував цим її
статус аж до небокраїв та привертав увагу до
необхідності досконалого вивчення. Щодо деїзму, то в
ньому вплив Бога на природу зводився лише до акту
творіння, а подальше її існування здійснювалося за
власними об’єктивними законами.
Використання в філософії Модерну деїстичної,
дуалістичної і пантеїстичної пояснювальної схематики
світу призводили до виникнення нових форм
матеріалізму в його неминущому протистоянні з
ідеалізмом. Ці супряжні течії існували в філософії й
раніше, але з XVII ст. вони набули чіткої визначеності
завдяки поняттю субстанції. Матеріалісти (Ф. Бекон,
Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Толанд, П. Гассенді) вважали
субстанцією матерію, природу, ідеалісти (Д. Берклі,
Д. Г’юм, Г. Лейбніц) – Бога, душу тощо. Перетворивши
світ на самостійний об’єкт, класична наука поступово
опинилася в тенетах більш реалістичного порівняно з
ідеалізмом матеріалізму, який під впливом розвитку
механіки набув механістичних рис. Таке «механістичне
пояснення явищ природи репрезентувало не тільки
історично, але й логічно першу гносеологічну модель
наукового дослідження» [2, с.55].
Отже, пізнавальні настанови класичної науки XVII–
XVIII ст. сприяли формуванню механістичного стилю
наукового мислення. Завдяки працям Г. Галілея,
І. Ньютона, Г. Гюйгенса, Й. Кеплера механіка постала
найбільш розвиненою наукою. Мало того, як своєрідний
доктринальний синтез класичного природознавства
ньютонівська механіка була обрана за інтегральну
модель картини світу. Змодельована на підставі
механіцизму дискретна картина реальності поставала
вибудованою з атомів і корпускул матерією як
речовинною субстанцією. Розгорталася вона в
абсолютному (не пов’язаному з рухом матеріальних тіл)
просторі й часі: тривимірний сталий простір мислився
незалежним від матерії, а час ‒ від матерії і простору.
Рух тлумачився як просторове механічне переміщення
тіл, а його закони вважалися фундаментальними
законами світобудови. Як наслідок, усі механічні
процеси
визначалися
законами
механіки
і
підпорядковувалися принципу детермінізму: випадковість
з такої картини світу повністю вилучалася. Тому,
вбачаючи в механіці взірець науки та абсолютизуючи
універсальність механічної картини світу, вчені
намагалися перенести її теоретичні схеми і поняття в
різні галузі наукового знання. Але згодом стало
зрозуміло, що використання поняттєвих засобів
механіки в науках про людину було непродуктивним,
оскільки значно спрощувало природу об’єктів пізнання
суспільних наук. Простір ефективного застосування
поняттєвого
апарату
механіки
виявився
дуже

22

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

обмеженим. Проте розкрилося це і стало безсумнівним
лише в науці другої половини ХІХ ст.
Тим часом, ідеалізм у новочасній філософії
розвивався власним шляхом, поступово все більше
зосереджуючись на пізнавальному відношенні людини
до світу. Не тільки раціоналісти Р. Декарт, Г. Лейбніц,
Б. Паскаль, але й сенсуалісти Д. Берклі й Д. Г’юм
намагалися розкрити таємниці наукового пізнання,
протиставляючи суб’єкта об’єкту. Зокрема, Р. Декарт,
переходячи від засадничого положення «Cogito ergo
sum» як здатності мислити, до суб’єкта, що мислить,
вважав, що людина від народження має певні вроджені
ідеї. Вони утворюють фундамент пізнання, тому їх треба
чітко визначити і з допомогою правил дедуктивного
методу вибудувати на їхній основі всю систему
наукового знання. Б. Паскаль розробив три групи таких
правил: для дефініцій, для аксіом і для доказів. Саме на
цих правилах як засадах наукового, або теоретичного
методу пізнання ґрунтувалася «Логіка, або мистецтво
мислити» А. Арно і П. Ніколя.
Проте, пояснюючи всупереч таким когнітивним
настановам все суще через наявність свідомості
суб’єкта, сенсуалісти заперечували реальне існування
речей і вмотивовували процес пізнання як ідеальне
творення об’єкта.
Така гносеологічна
позиція
спрямовувала класичну науку в тенета агностицизму,
який
помилково
абсолютизуючи
мінливість,
релятивність наукових знань, заперечував їх достовірність. Крім того, агностицизм перебільшував
недосконалість органів чуття людини, пропагуючи
недовіру до їх свідчень. А відриваючи явища від
сутності, відчуття від зовнішнього світу, агностицизм
перебільшував
значення
суб’єктивних
аспектів
відображення об’єктивного світу і його законів.
Суперечності в розв’язанні в філософії й науці XVII–
XVIIІ ст. базових гносеологічних проблем призвели до
подальших колізій раціоналізму та ірраціоналізму. І хоча
розбіжності в тлумаченні того, наскільки підвладна
природа пізнанню розумом, не роз’єднали емпіриків і
раціоналістів ХІХ–ХХ ст., однак наявні між ними
суперечності лише притлумилися в їх протистоянні з
ірраціоналізмом, який обмежував наукове пізнання на
користь віри, волі, інстинктів тощо.
Отже,
на
вироблену
класичною
наукою
гносеологічну модель механістичного пояснення явищ
природи
накладалися
по-різному
обґрунтовані
інтерпретації гносеологічного ставлення людини до
світу. Але найбільший вплив на неї спричинив
об’єктивізм. Традиційний середньовічний арістотелізм
канонізував різноякісне уявлення про утворений з п’яти
стихій – землі, води, повітря, вогню й ефіру – світ та
об’єктивний погляд на протилежну щодо Бога природу.
Увердження в класичній науці матеріалістичної
тенденції викликало не тільки руйнування теологічних
уявлень про дійсність і постулювання думки про
природну сутність людини. Матеріалістична позиція
також декларувала єдність органічної і неорганічної
природи на засадах об’єктивізму. Водночас у XVII ст.
набув розвитку геометричний підхід до вивчення
природи. Г. Галілей, Р. Декарт, Б. Спіноза, Т. Гоббс
пропонували досліджувати природні об’єкти як форми і

фігури, які мають кількісні параметри. Оскільки їх
можна об’єктивно виміряти, то й так само повністю і
остаточно пізнати. Побудоване на чітких засадах
наукове пізнання прискорило використання в класичній
науці математики й кількісних методів дослідження.
«Декарт формулює і філософськи обґрунтовує ідеал
математичного знання. Гоббс намагається, керуючись
цим ідеалом, побудувати науку про суспільство, яка
покликана не тільки озброїти людство знанням, але й
вказати йому практичний шлях раціональної організації
громадянського суспільства. Спіноза прагне за
допомогою
математичного
методу
вирішити
основоположну задачу етики: вказати кожному окремому
індивіду єдино можливий спосіб самовизволення, яке
може бути здійснене тільки кожною окремо взятою
людиною» [2, с.24].
Значного поширення в класичній науці набула думка
про те, що все в природі суцільно узалежнене причиновонаслідковими зв’язками і підпорядковується принципу
детермінізму. Утвердженню цієї думки сприяли праці
Г. Галілея, Т. Гоббса, Б. Спінози, І. Ньютона, Г. Гюйгенса
та ін. Як уважалося з прадавніх часів, кожне явище в світі
має власну причину. А детермінізм декларував ще й
однозначну природу зв’язку між причиною і наслідком.
«Такий жорсткий детермінізм постав у формі динамічних
законів. Динамічний закон – це закон, який управляє
поведінкою окремого об’єкта і дозволяє встановлювати
однозначний зв’язок його станів. Динамічний закон,
абстрагуючись від випадковості, виражає безпосередню
необхідність. Тому він дає відображення об’єктивної
дійсності з точністю, що виключає випадкові зв’язки» [3,
с.10]. Але детермінізм хоча й орієнтував дослідника на
вивчення розмаїтих зв’язків і їх закономірних аспектів,
однак, як з’ясувалося в некласичній науці, не був ні
абсолютною засадою самого світу, ні універсальним
принципом його пізнання.
Просякнута
механіцизмом,
об’єктивізмом
і
детермінізмом класична наука під час дослідження світу
була приречена на його аналітичний розгляд. Прагнучи
розробити єдиний універсальний метод для всіх наук,
Р. Декарт у «Міркуваннях про метод» закликав поділяти
предмети досвіду на найпростіші елементи, вивчати їх
зв’язки, а потім поступово сходити до освоєння
предмета в його одноцілості. Подібний «атомізм» в
методології, помножений на механістичну версію
принципу цілісності, генерував у прихильників
картезіанського методу пізнання елементаристський
редукціонізм. Його сутність полягала в тому, що
одноцілість, яка складається з елементів, може бути
розкладена на окремі вихідні елементи. Нехтуючи
наявними між елементами єдністю і взаємодіями та
оминаючи складність і системність, дослідники частогусто скочувалися в редукціонізм. Тоді складний об’єкт
дослідження поставав для них сукупністю простих
процесів і властивостей, що лежать в його основі. З
подібними переконаннями в класичній науці межувала
узасадничена на здоровому глузді наївно-реалістична
пізнавальна
позиція,
яка
значно
спрощувала
гносеологічні засади наукової дослідницької діяльності.
Вчені класичного періоду розвитку науки вважали, що
світ речей віддзеркалюється в науковому знанні, яке є
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його точною, чіткою копією. І хоча в працях філософів
XVII–XIХ ст. від Р. Декарта до І. Канта й Г. Геґеля
пізнавальний процес розглядався в значно складніших
гносеологічних конструкціях, науковці вперто не бажали
звільнятися від кайданів відображальної схематики,
розробленої ними
в межах
ідеальних типів
філософування і наукових досліджень класичної науки.
Висновки. Основні ідеальні типи філософування і
наукових досліджень – емпіризм і раціоналізм, натуралізм
і об’єктивізм, детермінізм і механіцизм, аналітизм і
реалізм тощо – виявилися обмеженими гносеологічними
настановами класичної науки Модерну. Друга наукова
революція кінця XVIII ‒ першої половини XIX ст.
зумовила перехід від орієнтованої на вивчення
механічних і фізичних явищ класичної науки до
дисциплінарно організованої науки. Її основними рисами
виявилися формування дисциплінарних наук та їх
специфічних
об’єктів,
поступовий
відхід
від
механістичної картини світу й реалізація ідеї розвитку
(насамперед у біології і геології) та зародження
парадигми некласичної науки. Проте докорінні зміни в
усталену наявними в науці інтегральними моделями
пізнання відображальну схематику принесла третя
наукова революція кінця XIX – першої половини ХХ ст.
Саме вона призвела до утворення нового стилю наукового
мислення та формування і розвитку некласичного
природознавства ХХ ст. Її наслідком була поступова
зміна в науковому дискурсі ідеальних типів, а згодом і
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цілковита відмова в ньому від будь-яких інтегральних
моделей філософування і наукових досліджень.
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IDEAL TYPES OF PHILOSOPHY AS A BASIS FOR CLASSIC SCIENTIFIC DISCOURSE
OF XVII–XIX CENTURIES
The article reveals the study of ideal types of philosophizing as the basis for the formation of classical scientific discourse
of the seventeenth and nineteenth centuries. With the application of classical methodology, the peculiarities of philosophy and
science of the Modern Age have been revealed. It was found out, that the cognitive guides of classical science contributed to
the formation of a special style of scientific thinking. Examining of epistemological characteristics of ideal types of
philosophizing and scientific research allowed to reveal the limitations of epistemological guidelines of classical science and
outline the prospects of their further exploration in the context of non-classical science development.
Key words: classical science, ideal type of philosophizing, epistemological direction, epistemological model, explanatory
schematics.
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КОНЦЕПЦІЯ «ІЛЮМІНАЦІОНІЗМУ» В ПАТРИСТИЦІ:
ВІД СВІТЛА БОГА ДО СВІТЛА ІСТИНИ
В статті розглядається проблема «візуального» у середньовічній філософії, в центрі якої знаходиться
теологічне вчення про Божественне Світло Августина Аврелія (Блаженного), яка отримала назву
«ілюмінаціонізму», або просвітлення людини Божою благодаттю. Істинне бачення Божественної
реальності може бути відкрите не тілесним, а розумовим очам, духовному зору,
просвітленому/ілюмінованому не фізичним, а розумовим Світлом. Розум як «розуміючий інтелект»
досягає в Божественному Світлі мудрості, а розсудок як «розумне пізнання тимчасового» одержує
істинне знання. Божественне світло є умовою пізнання як трансцендентних, так і трансцендентальних
істин. Тема ілюмінації одержує продовження в схоластичній філософії, ряд представників якої
притримуються августинівської позиції. В контексті традиції ілюмінаціонізму і схоластичного
«блаженного бачення» основним завданням стає прагнення досягнути такого рівня духовного
«просвітлення», на якому віруюча людина зможе побачити розумними очима Божественне Світло.
Ключові слова: візуальний, зір, бачення, Божественне світло, розум, очі душі, ілюмінація.

Постановка проблеми. Антична спадщина осмислення
зорового сприйняття, бачення, концептуалізована
насамперед у філософських розмислах Платона і
Арістотеля, знаходить продовження у середньовічній
теології і філософії. Візуалістика середньовічної
філософії обумовлена її визначальною рисою –
сакралізація. Тобто зближення з християнським
вченням, яке постає головним об’єктом філософського
осмислення. Авторитет істин, зафіксованих в Святому
Письмі, не підлягав ніякому сумніву. Разом з тим його
положення мали потребу в певному виправданні в
доказах розуму. Звідси прагнення середньовічних
мислителів залучити до аналізу Святого Письма ті чи
інші філософські поняття, насамперед напрацьовані у
філософських
системах
Платона,
Арістотеля,
неоплатоніцизму, августиніанства, основним нервом
якого були Богопізнання і Богобаченя (видіння). Роботи
вітчизняних і зарубіжних науковців по вивченню
феномену візуального у філософії еллінізму, ранньої
патристики, неоплатонізму розкривають важливі
аспекти візуалістики цього періоду. Разом з тим
додаткового аналізу вимагає концепція «ілюмінаціонізму»
Августина Блаженного.
Мета статті полягає в дослідженні візуалістики
Августина Блаженного, центральне місце в якій
належить концепції ілюмінаціонізму, яка здійснила
важливий вплив на розвиток теології і метафізики
Богопізнання всієї схоластичної філософії.
Виклад
основного
матеріалу.
У
витоків
середньовічної візуалістики знаходиться концепція
Богопізнання Філона Олександрійського, для якого Бог,
як зазначалося вище, постає «духовним світлом». Його
неможливо побачити людськими очима, але можна
спостерігати в правильності і закономірності змін,
відповідно до яких функціонує природа. Фактично
Філон закладає основи майбутньої теології, що в
буквальному перекладі з грецької означає «богослов’я».
Вперше в історії філософії це слово було вжито

Арістотелем [3, 1026а; 1064в], у якого «теологія» є
одним із синонімів «першої філософії». Але
арістотелівський Бог не творець світу, це філософський
бог, який споглядає сам себе і тим самим виявляє вищий
смисл світу. Філонівський Бог – Бог-творець і основа
монотеїзму, джерела якого знаходимо в іудаїзмі. Дану
теоретичну ситуацію можна розглядати як міст між
іудаїстською і грецькою метафізикою.
В епоху патристики об’єктом філософськотеологічного аналізу постає «світло Бога». Перед цим
світлом постає благочестива людина. У «Сповіді»
Августин Блаженний зазначає: «Дякую тобі, Боже, за
все, що ми бачимо». З цієї позиції виокремлюються два
розуміння Бога – Бог філософів і Бог містиків.
Філософія виходить з необхідності вирішення
проблеми пізнання Бога. Для цього потрібно було
виявити умови, пізнавальні інструменти і структури. Для
Августина такою умовою є пізнання Божественного
світла, що виокремило концепцію «ілюмінації». Вона
має витоки в новозавітному богослов’ї духовного
просвітлення і в метафізиці світла Плоті на. Її головні
положення були викладені в роботах «Про істинну
релігію», «Монологи» і «Сповідь». Концепція
ілюмінаціонізму є для Августина базовою як в
гносеологічному, так і теологічному смислах. Вона
слугує в першу чергу для основної мети людини –
пізнання Бога і душі.
В даній ситуації Августин повністю розділяє позицію
Платона і Плотіна: в пізнанні відчуття відіграють роль
первісного поштовху, або «стимулятора» мисленнєвого
процесу. Вони «провокують» мислення до активності,
спрямовують його до пізнавальної дії. Рецептивність
ставить перед мисленням гносеологічну проблему, а
саме проблему «когнітивного визначення предмета, який
виникає перед відчуттями в неясному і невизначеному
виді. Тому в процесі пізнання предметів, які
сприймаються
інтелігібельно,
свідчення
органів
відчуттів потрібно відкидати» [9, с.296].
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Для вирішення цього завдання Августин запозичує і
широко використовує платонівський ейкон (образ,
зображення, подібність) Сонця: для пізнання Бога і
умоосяжних предметів так само потрібне Божественне
Світло (Бог як Світло), як для тілесного зору –
освітлення. Розум – це погляд душі, її внутрішній зір.
Отже, для того, щоб бачити розумом, потрібне джерело
особливого світла. Адже мати очі – ще не означає
дивитися, а дивитися – ще не означає бачити. Потрібні
певні (трансцендентальні) умови. Здорові очі душі – це
розум, який очищений редукцією, здійснив сходження.
В результаті для душі (психеї) потрібні три речі: мати
очі, дивитися і бачити.
Іншими
словами,
окрім
розуму,
необхідні
спрямованість,
орієнтація
душі
до
предмета
інтелектуального бачення і Світло, яке дає здатність
бачити. В якості ілюстрації Августин пропонує таку
пропорцію: Я, або розум, по відношенню до інтелекту
(Нусу) є те ж саме, що і здатність дивитися по
відношенню до очей. Це означає, що розум сприймає
Божественне Світло; інтелект, який формує здатність
дивитися, управляє зором; а очі вловлюють якісь
невизначені чуттєві (зорові) образи. Таким чином, теорія
світла, або «ілюмінації, – робить висновок Г. О’Дейлі, –
не призначена заперечувати пізнавальну активність,
властиву інтелекту. Вона не є надприродним посяганням
на людський розум. Навпаки, вона є засіб, завдяки якому
здійснюється істинна інтелектуальна природа людини» [10, с.206].
У вирішенні цієї проблеми Августин ставить перед
людиною в процесі її мислення проблему когнітивного
визначення предмета, який виникає перед відчуттями в
смутному і невизначеному виді. Для її вирішення
Августин широко використовує платонівську метафору
Сонця: для пізнання Бога і умоосяжних предметів так
само необхідним є Божественне Світло, як для зору –
освітлення. Розум – це погляд душі, її внутрішнє
бачення. В трактаті «Про істинну релігію» Августин,
посилаючись на біблійне одкровення про «Світло
істинне, яке просвітлює кожну людину», дозволяє
«бачити Бога, яким Він є» (1-е Іоанн. 3.2), розробляє і
стверджує свою концепцію «ілюмінації» [4, с.25].
В подальших філософських міркуваннях Августин,
розрізняючи розум і розсудок, назве розум «розуміючим
інтелектом» (mentis intellectualis), або «осягаючим
пізнанням вічного», а розсудок – «розумним пізнанням
тимчасового» (temporalium rerum cognitio rationalis).
Розуміючий інтелект влаштований таким чином, щоб «у
відповідності з установленням Творця він бачив те, що
підкоряється
природним
порядком
умоосяжним
предметам, шляхом певного безтілесного світла свого
роду, подібно тому, яким чином тілесне око бачить те,
що оточує його в цьому тілесному світлі, до якого
(світла) він був створеним сприйнятливим і таким, що
підходить» [2, ХІІ 15 24]. В результаті розум досягає в
Божественному Світлі мудрості, а розсудок одержує
істинне знання.
В процесі свого розвитку розум досягає ступеня
мудрості
через
редукцію
і
сходження.
Не
«очистившись» від всього тілесного і не здобувши
високі душевні якості, неможливо побачити Світло.
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Отже, така людина «не буде вільною і не стане
турбуватися про своє душевне одужання» [9, с.297].
Виникає парадоксальна ситуація: без редукції і
сходження неможливо побачити Світло, а без
перспективи побачити Світло людина не буде
турбуватися про очищення. Вихід Августин знаходить у
вірі. А саме: всі людські дії повинна супроводжувати
віра в те, що звільнення душі від всього тілесного
допомагає досягненню Світла. Але увірувати у
можливість побачити світло без надії на «одужання»
душі неможливо. Отже, до віри повинна бути приєднана
надія. Окрім того, людині необхідна любов до Світла.
Таким чином, складається психологічна і теологічна
тріада: віра – надія – любов. Віра вважає, що предмет, на
який спрямований погляд, дійсно такий, що коли він
буде осягнутий, то зробить погляд блаженним. Надія
впевнює, що шукаючий обов’язково побачить, якщо
добре подивиться. Любов бажає бачити трансцендентне.
За таким поглядом, що «супроводжується вірою, надією
і любов’ю, слідує бачення Бога, котре є кінець зору,
видіння» [2, І, 6 13]. Всі зазначені феномени бачення
свідомістю будуть в подальшому розроблені у вченні
про гносеологічну і тео-агато-етичну інтенціональності [9, с.297].
Таким чином, Божественне Світло є умовою пізнання
як
речей
виключно
трансцендентних,
так
і
трансцендентальних, якщо під останніми розуміти
розсудково-розумні апріорні істини. Як неможливо
бачити землю, якщо вона не освітлена сонцем, так
неможливо усвідомити наукові положення, якщо вони
не освітлені немовби якимось своїм сонцем. Звідси
слідує: «як у відношенні до видимого сонця потрібно
розрізняти три речі, а саме: що воно є, що воно світить і
що воно освітлює (illuminat), так і у відношенні до цього
таємничого Бога, якого ти хочеш зрозуміти,
розрізняються три сторони, суть яких: що Він є, що Він
пізнається і, нарешті, що дає пізнавати інше» [2, 1.8.15].
До цього «невиразимого і незбагненного розумового
світла» людей потрібно привчати поступово. Спочатку
їм потрібно показувати таке, що саме собою не світить,
але може бути видиме за допомогою світла (різні
предмети, одяг тощо). Потім можна показати таке, що
випускає приємний блиск (подібно золоту або сріблу).
Потім з деякою обережністю потрібно показати земний
вогонь, далі – зірки, місяць, блиск зірок і сяяння
призахідного неба. Лише звикнувши до всього
показаного, кожний без хвилювання і з насолодою
побачить сонце [2, 1.13.23].
Коли людський дух очиститься і буде здатний
сприймати Божественне Світло, – продовжує Августин,
– тоді з’явиться можливість споглядання «незмінних
форм речей (incommutabilem rerum forman) і вічної
краси, котра ні в просторі не розділяється, ні в часі не
змінюється, а зберігає у всіх своїх частинах єдність і
тотожність». Такі предмети споглядаються «духовним
поглядом» і мисляться не «примарно», а осягаються
«розумом і мислячою силою» [1, с.347,349]. Сприйняття
форми є певне благо; і тому Творець всіляких благ,
котрий дав форму, сам дав і можливість існування
у формі. Іншими словами, «все, що одержало форму,
наскільки воно одержало її, і все, яке ще не одержало

26

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

форми, наскільки воно її одержати, форму має від
Бога» [1, с.351].
В «Монологах» Августин Блаженний вказує на
умови, при яких віруюча людина може духовно бачити
Бога. Одного бажання мало, – потрібна самовіддана
праця по перетворенню, перебудові душі, підготовці її
до сприйняття розумного Світла; для цього необхідні
«здорові очі душі», очищені від хворобливих
нашарувань мирських пристрастей. «Здорові очі душі, –
зазначає Августин, – це розум, чистий від всілякої
тілесної бридкості, вільний від бажання володіти
тлінними речами. Свободу ж розуму дарує, насамперед,
віра… За поглядом слідує вже саме бачення Бога, котре
є кінець зору» [1, с.363].
В трактаті послідовника августиніанізму Гуго СенВікторського (1096–1141 рр.) «Дідаскалікон» концепція
«ілюмінації» Августина подана практично в незмінному
виді: світ розуміється як знак «невидимої реальності».
В руслі Августина стверджується, що «бачення
Божественного Світла здійснюється не тілесним оком, а
духовним, здатним «споглядати чисту Красу» [4, с.27].
Тема «ілюмінації» одержала продовження в роботі
августиніанця Бонавентури (1217-1274 рр.) «Путівник
душі до Бога». Бонавентура описує багатоступеневий
шлях, який виводить віруючого до бачення Бога.
Ігноруюча цей шлях, не затруднюючи себе подвигом
очищення від пристрастей, людина не може бачити
Божественне Світло; більше того, якщо непідготовлена
людина стане бути гідною бачити розумне світло, – вона
може осліпнути, її душа може не винести сяяння
мудрості, поламатися і впасти в ще гірший душевний
стан [4, с.7]. «Спочатку спонукай себе, людина Божа, –
пише Бонавентура, – докорами сумління, перед тим, як
підняти очі до променів мудрості, які відіб’ються в
дзеркалі душі, щоб не бути тобі осліпленим їх світлом і
не впасти в більш густий морок» [5].
Вивчаючи фізичний світ, спостерігаючи закони, які
управляють життям у Всесвіті, прозріваючи мудрість у
влаштуванні матеріального космосу, людина вчиться
вгадувати в цих зримих «слідах» Самого Бога. З точки
зору Бонавентури, споглядання Божественних «слідів» в
матеріальному світі є лише першим щаблем на шляху до
«бачення» Бога, який потрібно подолати в ситуації
споглядання образу Бога в людській душі. Бачення
«сліду» Бога в земній історії повинно змусити людину
перевести погляд на більш ясні і очевидні образи Бога в
її душі. Людина, навчена спогляданню Бога в своїй душі,
стає підготовленою до переходу на наступний
щабель, – щабель духовного і «містичного» бачення
«Божественного Буття і Божественного Блага» [4, с.28].
Можна зробити висновок про те, що сутність
августинівського ілюмінаціонізму полягає в тому, щоб
«світло божественної першопричини освітлювала
трансцендентальна свідомість духу і шляхом appetitus
inveniendi (прагнення шукати) виявляла ідею, яку шукає,
так, щоб вона схоплювалася перетвореним мисленням і
могла вироблятися в акті мислення як відображення
його verbum mentis (міркуванням розуму) або
розуміння… Через ілюмінацію трансцендентальної
свідомості світлом
божественної першопричини

пізнання
ідей
набуває
характер
одкровення
(offenbarung)» [11, с.17].
Пізнання трансцендентних форм вимагає для їх
сприйняття підготовки душі. Початок пізнанню
Божественних форм можуть надавати тілесні форми, які
ми відчуваємо за допомогою зору та інших органів
відчуттів. Саме такі чуттєво сприйняті форми, в які ми
поміщені, можуть служити аналогом або моделлю для
пізнання форм, які почуттями не сприймаються. Тому
діти і юнаки, котрі ще «не очистили душу», в своєму
пізнанні «прив’язані до тілесних форм» [1, с.289]. Вони
допомагають тим, хто навчаються, підійти до розуміння
краси, гармонії, чіткості, співмірності, які є не
чуттєвими, а інтелігібельними формами, або ідеями,
якщо вжити платонівську термінологію. Однак сама
гармонія вимагає рівності та єдності, яка полягає в
схожості рівних частин, або в пропорціональності
нерівних. Але хто ж знайде в дійсних, реальних тілах
повну рівність або схожість? Навпаки, в емпіричному
житті ми бачимо, що все змінюється, переходячи з місця
на місце, і складається з частин, які займають свої певні
місця, у відповідності з якими все розділяється по
різним просторам. Абсолютно очевидно, що сама
«істинна рівність і подібність (vera aegualitas ac
similitudo), а також сама істинна і перша єдність (vera et
prima unitas) споглядаються не тілесними очима і не
яким-небудь з тілесних відчуттів, а тільки мислячим
розумом (mente intellecta)» [1, с.319]. Наведені міркування
і визначають ілюмінаціонізм як позицію у візуальній
парадигмі пізнання.
Висновки. В середньовічній філософії проблема
«візуального» знаходить вияв вже у гностицизмі і
неоплатонізмі. В патристиці об’єктом філософського
аналізу постає «світло Бога», перед яким постає
благочестива людина. У Августина Блаженного умовою
його пізнання стає концепція «ілюмінаціонізму», яка
стала базовою для його гносеології і теології. Для
пізнання Бога так само потрібне Божественне Світло, як
для тілесного зору – освітлення. Розум досягає в
Божественному Світлі мудрості, а розсудок одержує
істинне
знання.
Людський
дух,
сприймаючи
Божественне Світло, одержує можливість споглядати
незмінні форми речей і вічну красу. Сутність
августинівського ілюмінаціонізму полягає в пізнанні
Божественної першопричини, що набуває характеру
одкровення.
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THE CONCEPT OF "DIVINE ILLUMINATION" IN PATRISTICS:
FROM THE LIGHT OF GOD TO THE LIGHT OF TRUTH
The article deals with the problem of vision in medieval philosophy, in the center of which is the theological doctrine of the
Divine Light of Augustine of Hippo, which was called "Divine Illumination", or the enlightenment of man by God's grace. The
true vision of Divine reality is revealed not to the bodily, but to the mind's eyes, the spiritual vision, enlightened / illuminated
not by the physical but by the mental light. The mind as a "understanding intelligence" achieves wisdom in the Divine Light,
and reason as a "reasonable knowledge of the temporal" receives true knowledge. Divine light is the condition of knowledge of
both transcendent and transcendental truths. The theme of illumination is a continuation in scholastic philosophy, a number of
representatives of which adhere to Augustine's position. In the context of the tradition of illumination and the scholastic
"blissful vision," the main task is to achieve the level of spiritual "enlightenment" on which the believer can see the Divine
Light with the intelligent eyes.
Key words: visual, vision, sight, Divine light, mind, eyes of the soul, illumination.
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СЕМИОТИКА ДЕНЕГ
Статья посвящена семиотическому анализу феномена денег посредством подходов современной
антропологии и культурологии. Экономика прибыли и денег противопоставляется экономике дара и
потлача примитивных сообществ. Теория потлача развивалась в частности французским философом
Ж. Батаем и американским антропологом Л. Хайдом. В статье показывается, что политическое и
культурное единство общества достигается именно посредством экономики дара и потлача, и только
после достижения единства становится возможной экономика прибыли и денег. Показано, что
дальнейшее развитие идет в направленнии все большей виртуализации: от денег-предметов к
металлическим деньгам, от металлических денег к бумажным, от бумажных к виртуальным деньгам и
криптовалютам. Показано, что ключевым моментом феномена денег выступают долг и
обязательство. А также то, что именно виртуализация денег позволяет перейти от экономики
натурального хозяйства к современной экономике, являющейся семиотической системой, в основе
которой лежит сема (знак) денег.
Ключевые слова: семиотика, деньги, долг, финансы, потлач.

Постановка проблемы. Классическая экономическая
теория определяет деньги как товар, который является
эквивалентом обмена. Современные философы и
историки экономики решительно отбрасывают эту
гипотезу. Деньги рассматриваются теперь не как товар, а
как абстрактный эквивалент. Абстрактный эквивалент
означает знак, сему. Мы предлагаем проанализировать
феномен денег как феномен семиотический. Это
основная цель данной статьи.
Изложение основного материала. Как было
показано антропологами ХХ века, экономика прибыли
является хотя и доминирующей, но не единственной
формой «ведения хозяйства». В качестве альтернативы
выступает так называемая «экономика дара». В ее
основе лежит так называемый феномен потлача,
детально описанный такими антропологами как Марсель
Мосс, Бронислав Малиновский и проч. Само слово
«потлач» происходит из языка одного из индейских
племен северного востока США и сначала оно
переводилось как «большая еда» или многодневный пир,
который устраивал человек, который хотел добиться
публичного уважения и чествования. В современной же
антропологии потлач толкуется как дар, очень часто
ритуального характера. Потлач является даром,
которым, однако, нельзя воспользоваться. Еще в XVIII
веке в языке североамериканских переселенцев
появляется выражение «индейский дар». Например,
английский джентльмен приходит в гости в одно
индейское племя. Его радостно встречают, угощают и в
знак дружбы дарят мастерски вырезанную трубку.
Англичанин в восторге от такого ценного подарку,
представляя, как он покажет трубку специалистам и что
возможно передаст ее какому-либо музею. Но на
следующий день к нему в гости приходят представители
другого племени и просят показать трубку. Восторженно
рассматривая ее, они недвусмысленно дают понять, что
он должен подарить ее им. То есть трубка является даром,
который не может стать чьей-то собственностью. Он должен

постоянно передаваться от одного лица к другому [1,
с.23-30].
Как описывает Малиновский на примере племен на
островах вблизи Новой Гвинеи, институт дарения
является универсальным для первобытных племен. Их
экономика является экономикой обмена дарами, а не
получение выгоды и прибылей. Дары потлача не
потребляются, но постоянно передаются от одних лиц к
другим по определенной схеме. Некто А дарит
соответствующий предмет лицу В, В передает его С, С –
D и так до тех пор, пока объект дара опять не
возвращается к А. Цепочка циркуляции дара не должна
прерываться, потому что именно он соединяет тех, кто
принимают в нем участие в единственное общество.
Часто
практика
обмена
дарами
приобретает
состязательный характер, когда каждый, кто принимает
участие в цепочке обмена, пытается увеличить
количество своих даров. Тем самими он добывает
больший почет и уважение среди соплеменников.
Первобытная коммерция является коммерцией обмена
дарами и подчиняется принципу расточения, а не
накопления
богатства.
Она
является
сугубо
символической, а не материалистической. Современный
американский автор Льюис Хайд отмечает, что именно
она, а не рыночные отношения, как считают идеологи
свободного рынка, создает основу для существования
общества [1, с.57-75]. Рыночные отношения не создают
общественный организм, но сами, для того, чтобы стать
возможными, требуют общественного организма.
Французский философ Жорж Батай подчеркивает,
что практика потлача в общем виде не сводится к
обмену дарами. Суть феномена потлача за Батаем
заключается в уничтожении. Дарение выступает лишь
как одна из форм уничтожения. Согласно Батаю,
принципиальной особенностью человека, отличающей
его от животных является отсутствие целостности.
Человек, в отличие от животных, использует орудия
труда. Орудия выступают в качестве медиатора между

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
ним, его желанием и объектом этого желания,
медиатором,
который
раскалывает
первичную
целостность переживания, в которой находится
животное. Задержка между желанием и его
удовольствием означает разрыв целостности и полноты
переживаний и порождает ощущение ярости, которую
человек направляет на медиатор или орудия. Отсюда
практика уничтожения материальных ценностей, в ней
человек пытается найти свое первичное потерянное
состояние. Уничтожение реализуется в первую очередь
в жертвоприношении, потлач является лишь частной
формой жертвоприношения. Настоящим жертвоприношением, согласно Батаем, может быть лишь
человеческое жертвоприношение, или, если еще точнее,
принесение в жертву самого себя, самоуничтожение.
Самоуничтожение или уничтожение своего физического
тела высвобождает внутреннюю сущность или душу,
связанной оболочкой тела и порабощенную материей.
Орудия или другие материальные ценности также могут
быть уничтожены (или подарены) как символическая
часть себя самого. Чем больше уничтожается (дарится),
тем большая сила высвобождается. Соответственно
растет символический капитал (уважение со стороны
окружающих). Приобретение порабощает, расточение
высвобождает. Даже приобретение символического
капитала также порабощает. Но в обществе невозможно
жертвовать без приобретения того или иного
символического капитала. Это значит, что настоящий
потлач невозможен [2, с.61-74]. Вместо целостности
внутренней достигается целостность общественная.
Вместе с тем, как указал Е. Дюркгейм, человек в
обществе является обществом внутри человека. То есть
внутренний мир отдельного человека является
отражением мира коллективных культурных кодов и
символично представленных общественных отношений
вокруг человека. Чарльз Ейзенстейн пишет: «Подобно
многоклеточному организму человечество в качестве
коллективной сущности нуждается в
органах,
подсистемах, а также средствах их организации. Деньги,
вместе с символической культурой, коммуникационными
технологиями, системой образования и т.п. как раз и
являются этими средствами. Они являются также своего
рода гормоном
роста,
который одновременно
стимулирует рост и управляет его проявлениями.
Кажется, что сегодня мы достигли пределов роста, что
указывает на окончание периода детства для
человечества. Все наши органы сформированы,
некоторые из них даже пережили период своей
надобности и теперь могут быть редуцированы к
атавистическим формам. … Возможно, ныне нам
требуется некая новая форма денег, которая бы только
координировала функционирование экономики, но не
стимулировала бы дальнейший рост мегаорганизма» [3,
с.150-151 ].
Переход к классовым обществам ознаменовался
также переходом от экономики уничтожения богатств к
экономике военной целесообразности, а позже, после
образования больших централизованных государств,
способных обеспечить всеобщий мир, к экономике
прибыли и накопления богатства. Накопление же
невозможно без обмена, а обмен без определенных
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эквивалентов стоимости, которые в конечном итоге
приобретают форму денег. Финансиализация – это
процесс, связывающий действия и воображаемые
составляющие неких высших уровней экономики и
воображаемое обыденной жизни. Очевидно, что
финансовое воображение работает по-разному на Волл
Стрит и в обыденной жизни. Финансиализация
представляет собой своего рода интервенцию в систему
представлений и ценностей последней. Как таковая она,
финансиализация, есть следствие трансформационных
процессов в культуре, начавшихся задолго до ХХ века [4,
с.102].
В течение истории роль денег могли исполнять
самые разнообразные вещи: раковины, кофейные зерна,
меры риса и тому подобное. Позже их заменили меры и
монеты из драгоценных металлов. Сугубо практическая
ценность этих металлов сомнительна, однако, среди их
преимуществ практически неограниченная долговечность
и удобство в обращении. Плюс еще одна, сугубо
символическое преимущество. Драгоценные металлы
начинают восприниматься как что-то благородное, как
ценность в себе. Последнее поддерживается их
редкостью в природе. Следовательно, первые денежные
единицы, монеты, являются просто определенными
мерами драгоценных металлов, через которые
определяется стоимость всех других дел. На первых
порах они были даже не средством обмена, а скорее
накопления и сохранения ценности. Сокровища монет
или просто изделий из драгоценных металлов могли
закапываться в тайных местах или топиться в реках и
болотах (для лучшего хранения). Они были
олицетворением
определенного
символического
достоинства семьи или клана и не предусматривались к
расходованию. Следовательно, деньги с самого начала
не только, и не столько средство обмена, но скорее
средство выражения символических ценностей. То есть
их характер не операционный, а виртуальный. Правда
позже, с развитием торгово-экономических отношений
на первый план все больше и больше выходит сугубо
операционный аспект. Символическое достоинство
денег из драгоценных металлов поддерживается и
обосновывается
через
редкость
(соответственно
драгоценность) самого материала. Следовательно, через
все тот же закон спроса и предложения.
Бумажные деньги впервые появились, как считается
в древнем Китае где-то в Х-ХІІІ ст. В начале своего
существования бумажные деньги выступают сугубо как
рабочий заменитель денег настоящих (изготовленных из
драгоценных металлов) и только позже приобретают
форму настоящих денег. Полная «эмансипация»
бумажных денег наступает лишь во времена первой
мировой войны и связана с отменой так называемого
«золотого стандарта» (то есть золотых монет, на
которые бумажные деньги могли быть обменяны). То
есть деньги виртуализируются все больше и больше, как
в узком, так и широком значении. Виртуализация денег
в широком значении означает их переход в
национальный эквивалент стоимости или национальную
валюту,
которая
контролируется
центральным
национальным банком и действует (в основном) в
пределах национального организма (то есть сообщества,
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объединенного вокруг государства). Виртуализация в
узком значении или появление действительно
виртуальных (то есть будто нереальных, не
поддерживаемых официальными учреждениями) денег
означает появление разнообразных «квазивалют», таких
как боны, специальные купоны или сугубо виртуальные
валюты, которые действуют в сети интернета.
Виртуальная валюта является сугубо условной
величиной стоимости, которой можно рассчитываться
внутри сети интернета. Например, bitcoin, одна из самых
популярных виртуальных валют на сегодня. Среди
других виртуальных валют можно вспомнить Linden
Dollar (в сети виртуального Second Life), QQ-монеты в
сети китайского интернета, кредиты Facebook-а и
другие. Особенность именно bitcoin-ов заключается в
том, что в отличие от остальные виртуальных или
реальных валют, они не являются администрированными
ни одним специализированным учреждением наподобие
центрального банка. Считается, что ее творцомизобретателем был некий Сатоши Накамото, хакер или
группа хакеров, который появился в сети в 2009-ом и
исчез в 2010-ом году [5].
Следовательно, можно констатировать, что деньги
являются сугубо семиотическим элементом, который
запускает в действие систему экономики, которая
вследствие
этого
получает
возможность
функционировать как автономная семиотическая
система,
автономная
даже
от
собственное
производственной деятельности. Деньги, денежные
знаки выступают основными семами, символами
экономических процессов, которые определяют собой
смысл этих процессов. Здесь прослеживается аналогия с
языком. Не случайным является то, что Ф. Бекон
идолами рынка именно называет ошибки, связанные с
языком. То есть финансы – язык экономики. Является
абсолютно очевидным, что подобно тому, как язык и
слова делают возможным бесконечный и непривязанный
к конкретной ситуации обмен идеями, так же деньги
делают возможным быстрый и удобный обмен товарами.
Можно также говорить о соответствующих синтаксисе и
грамматике денежной коммуникации, подобных в чемто синтаксису и грамматике коммуникации языковой.
Следует отметить, утверждает Воллер, что электронные
деньги при этом является не менее реальными чем
деньги «настоящие» [6].
Денотатом
слов
выступают
предметы
и
представления,
денотатом
же
денег
как
коммуникативной системы выступает стоимость этих
предметов и представлений. Каким образом образуется
эта стоимость? Классическая экономическая теория ХІХ
ст. утверждает, что деньги являются лишь эквивалентом
обмена одних предметов на другие, стоимость же денег
является сугубо операционной стоимостью в этом
обмене. Обмен же может восприниматься как честный
или нечестный, как справедливый или несправедливый.
Справедливый или честный обмен – это обмен, при
котором стоимость обмениваемых предметов или услуг
является
приблизительно
одинаковой.
Чувство
справедливости, присутствующее в нашем сознании и
бессознательном, а также равенство или неравенство
обмена, взаимность оцениваются, исходя именно из

этого ощущения. Объединительным аспектом во всех
трех случаях выступает принцип взаимности.
Иногда, однако, в жизни случается прямо
противоположное [7, с.87]. Девид Гребер приводит
случаи, когда, например, христианский миссионер в
Африке спасает жизнь туземцу, вылечив его от
смертельной болезни, а тот приходит к нему и требует
подарков, очень обижаясь, когда ему отказывают.
Согласно местным представлениям, ты должен помогать
тому, кому ты спас жизнь. Ведь спасение создает
особенную
эмоциональную
связь,
которая
предусматривает дальнейшие заботы и помощь. Разрыв
же этой связи является смертельной обидой. Другой
пример – среди китайских буддистов или инуитов
Гренландии бытует мысль, что если спасаешь комунибудь жизни, то ты являешься ответственным за него.
То есть здесь мы имеем своего рода взаимность
наоборот [7, с.89].
Коммунизм провозглашал, что от каждого за его
способностями, каждому за потребностями. То есть
такой тип отношений, который имеет место в семье или
в среде близких друзей. Коммунисты противопоставляют
такой тип отношений рыночным отношениям. Следует
отметить, пишет Гребер, что такой тип отношений
распространен в мире намного больше, чем это может
выдаться на первый взгляд. Такие отношения можно
наблюдать в многочисленных как первобытных, так и
современных обществах. Следует отметить, однако, что
такого рода отношения, «коммунистические» отношения,
распространенные во многих первобытных племенах,
распространяются не на все, но лишь на некоторые
объекты повседневной жизни. Они почти всегда
распространяются на еду и определены другие предметы
первой необходимости, но никогда на предметы власти
и престижа. Например, скот, количество которого
определяет социальное положение человека среди
некоторых племен Африки, никогда не дарится и не
делится даже среди ближайших друзей или
родственников, в отличие от продуктов, одежды и
других предметов быта [7].
Очевидно, что в качестве ключевого момента в обоих
случаях выступает долг и обязательство. Именно они,
например, выступают в качестве ключевого - долг и
выплата долга - основа основ японской культуры. Если
кто-то делает вам услугу, вы должны соответствующим
образом отплатить ему. До тех пор, пока вы этого не
сделали, вы являетесь должником, то есть связаны со
своим
добродетелем
отношениями
долга.
Расплачиваться надо или больше, или меньше. Если же
ваша плата является эквивалентной, то
это
воспринимается как желание разорвать отношения.
Именно наличие или отсутствие конкретных долговых
обязательств определяет социальное место человека.
Общество образуется и продолжает свое существование
благодаря долговым связкам [8]. Без них оно
распадается.
Эскимосская поговорка утверждает, что с помощью
подарков человек создает рабов, а с помощью кнута собак.
Имеется в виду не рабство в буквальном смысле слова, а то,
что человек, который принимает подарки, чувствует себя
обязанным, и это ощущение напоминает ощущение рабства
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[7, с.112]. В худших случаях может доходить до
настоящего рабства. Например, т.н. «долги плоти»,
которые существовали в странах Черной Африки,
связаны с одной стороны с магией, из другой с
работорговлей. Должники могли становиться настоящими
«должниками плоти или крови» и, как результат в
дальнейшем, рабами [7, с.166].
Традиционное общество предусматривает стабильность,
которую
обеспечивает
иерархия.
Классический
европейский феодализм выходил с того, что одни
молятся, другие воюют, третьи работают. Три основных
прослойки, никакого равенства и соответственно
никакого эквивалентного обмена. В дальнейшем эта
иерархия начинает распадаться, и общество ускоряет
темпы своего развития. Развитие становится все более
динамическим, а динамика требует определенных
устоявшихся эквивалентов. Роль последних берут на
себя денежные семиотические системы [7, c.111].
Появление работорговли и космополитической элиты,
которая занимается работорговлей, приводит к тому, что
в
рамках
традиционной
племенной
культуры
происходит распределение разных эквивалентов обмена.
С одной стороны, повседневный обмен и его
эквиваленты (если обмен не опирается на бартер), из
другой особенный эквивалент (специальные медные
прутья, особенные разновидности тканей, другие
предметы повышенной ценности), который используется
лишь определенной частью общества и только в
определенных случаях [7, c.157].
Наличие двух разных типов денежной системы
распространено намного шире, чем это может
показаться на первый взгляд. Бернар Литар предлагает
разделять мужские (Ин) и женские (Янь) деньги. В роли
последних обычно выступают те или другие предметы
широкого потребления, которые в результате своих
свойств являются удобными для того, чтобы быть мерой
обмена. Это могут быть гвозди, раковины, сигареты,
ножи, те или другие продукты и тому подобное. Их
общей особенностью является то, что они могут быть не
только средством обмена, но также и использоваться по
назначению, и не могут быть средством накопления.
Мужские или же янские деньги могут использоваться
лишь как средство платежа или накопления. В их роли
обычно используются металлические монеты или
слитки, позже бумажные деньги. Женские деньги
являются более древними чем мужские, они всегда в
обращении и, следовательно, способствуют росту
трудовой активности и благосостояния. В отличие от
них деньги мужские регулярно выводятся из обращения
с целью накопления и потому способствуют росту
благосостояния намного меньше. Важнейшим же
моментом в нашем контексте будет то, что женские
деньги сами по себе, при отсутствии мужских, не
способствуют долговому закрепощению [9].
Рост или свертывание чеканки денег (мужских,
янских денег) не обязательно означает рост и
свертывание торговли. Фактически чеканка монет
возникает как средство оплаты наемных солдат и,
соответственно, росло вместе с началом мобилизации, а
свертывалось после демобилизации. Что вовсе не
означает упадка торговли. Средневековые сельские
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рынки функционировали почти без помощи денег, а при
посредничестве кредита. Кредит же был возможным
лишь благодаря взаимному доверию. Отсюда идея
тесной взаимосвязи между моральными добродетелями
и финансами.
Фернан
Бордель
склоняется
скорее
к
противопоставлению рынков и капитализма: рынки
призваны обеспечить обмен товарами с помощью (или
без помощи) денег; капитализм же имеет целью
использование денег ради получения еще больших
денег. А вместе с ними долгов и власти заимодателей
над должниками. Неслучайным является то, что
фактически все монеты содержат те или другие символы
власти. Капитализм означает переход от экономики
кредита к экономике интересов [7, с.252]. Рынки сами по
себе не являются реальными. Они являют собой de facto
математические модели, создаваемые силой нашего
воображения. Эти модели являются семиотическими
системами, которые функционируют за своими
собственными законами, которые вовсе не обязательно
связаны с реальностью. Экономисты отдают себе отчет в
этом, однако, не имея ничего другого, они вынуждены
опираться на них, ставя перед собой карикатуру вместо
реальности. В дальнейшем между реальностью и
карикатурой на нее возникает связь не только в одну (от
реальности в направлении карикатуры), но также и в
другую сторону (карикатура начинает детерминировать
реальность экономической жизни). Проявлением
последнего выступает все большая «виртуализация»
экономики. Деньги выступают в качестве основного
проявления
и
средства
этой
«виртуализации»
(первичные деньги как виртуальный знак, сема
ценности, дальше бумажные деньги как виртуализация
денег первичных, и наконец деньги виртуальные, то есть
деньги на банковском счете, которые не имеют даже
бумажного эквивалента, и сугубо виртуальные деньги
Интернета).
Деньги при капитализме (мужские по своей природе)
выступают в качестве средства накопления капитала, а,
следовательно, неравенства и социального расслоения.
Все социалистические поиски ХІХ–ХХ веков пытались
найти пути предотвращения этому. Одним из вариантов
выступала концепция т.н. «растительных денег» или
денег, которые теряли бы определенный процент своей
стоимости в течение каждой недели и были бы таким
образом непригодными для накопления капитала [4,
с.394]. Данная идея не является такой уж радикальной и
новой, как может показаться на первый взгляд. Еще во
времена средневековья европейские сеньоры, которые
имели право чеканить свои деньги, перебивали монеты
каждые несколько лет. Обмен же происходил по
принципу 3 новых монеты за 4 старых. В качестве
современного аналога этого выступает контролируемая
(государством) инфляция.
Уничтожить что-то полностью значит уничтожить
даже соответствующие слова для обозначения этого. В
сфере хозяйственной жизни такое достигается через
перекрытие финансирования. Поскольку же нелегальная
торговля наркотиками, оружием и тому подобное
осуществляется
через
наличность,
то
полная
компьютеризация
всех
расчетов
(уничтожение
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соответствующих слов) позволила бы уничтожить эту
торговлю как явление.
Выводы. Все вышесказанное указывает на то, что
деньги, финансы, капитал являются семиотическими
инструментами, посредством которых получают
возможность координировать отношения между собой
(прежде всего хозяйственные), абстрагируясь от
необходимости непосредственного планирования этих
отношений. На протяжении своего развития феномен
денег двигался в направлении все большей
абстрактности и виртуальности (от предметов,
непосредственно используемых, до абстрактных, ничему
не соответствующих записей в памяти компьютера).
Виртуализация денег совсем не обязательно ведет к их
унификации. Параллельно могут происходить процессы
диверсифи-кации (что мы можем наблюдать в случае
современных криптовалют).
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SEMIOTICS OF MONEY
The article suggests to consider semiotic aspects the phenomenon of money. The phenomenon of money is analyzed by
means of modern anthropology and cultural studies. The economics based on money and profits is counterposed to the
economics of gift and potlach characteristic to primitive cultures. The theory of the latter was developed by a French
philosopher Georges Bataille and an American anthropologist Lewis Hyde. It is demonstrated that unity of greater human
societies is created in frame of the gift and potlach economics and only after emergence of the social unity the economics of
profits and money becomes possible. Further development of this economics goes towards more and more virtualization: from
money-subjects to metal money, from the metal to paper money and at last to pure virtual digital money in form of simple
records in computers and such thing as bitcoins.
There were analyzed premises and essence of money as economical and social phenomenon and shown that
institutionalized debt lies in the foundation of the phenomenon of money. It is demonstrated that namely the process of
virtualization turns economics as a system of simple housekeeping into the economics of semiotical character or modern
economics. It was shown also that the modern economics and its finance system demonstrate tendency to more and more
semiotization.
Key words: semiotics, money, debt, finance, potlach.
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ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ПОСЕЛЕНИЯ НАХЧЫВАН ТЕПЕ
На территории Нахчывана декоративно-прикладное искусство развивалось еще в эпохе неолита.
Исследованиями энеолитических памятников в конце XX и начале в начале XXI века выявлены новые
материалы, связанные с декоративно-прикладным искусством. Одним из подобных памятников является
поселение Нахчыван тепе, которое исследуются с 2017 года. Поселение датируется ранним периодом
энеолита. Исследованием поселения впервые в Южном Кавказе выявлены предметы декоративно-прикладного
искусства типа Дальма тепе. Предметы декоративно-прикладного искусства в основном состоят из
керамических изделий. Керамические изделия изготовлены из глины с примесью мякины. Определенная группа
керамических изделий простая. Вторая группа украшена штампованным, рельефным и расписным
орнаментом. Расписные сосуды украшены черным цветом по красному фону. Среди керамических изделий
преобладают изделия, украшенные отпечатками пальца, ногти и осечками. Керамические изделия,
украшенные подобным орнаментом, встречаются в памятниках культуры Дальма тепе в Северо-Западном
Иране (Южный Азербайджан). Поселение Нахчыван тепе, которое характеризуется керамикой типа
культуры Дальма тепе имеет важное значение для изучения истории различных периодов декоративноприкладного искусства, а также отношений со сопредельными странами.
Ключевые слова: Нахчыван, декоративно-прикладное искусство, керамика, ранний энеолит, Нахчыван
тепе, орнамент, импрессованный орнамент, рельефный орнамент.

Постановка проблемы. Исследования показывают,
что на территории Нахчывана история декоративноприкладного искусства начинается с эпохи неолита. Новые
энеолитические памятники, выявленные исследованиями в
конце XX и в начале XXI веков показали, что декоративноприкладное искусство развивался и в этом периоде. Ввиду
того, что памятники раннего энеолита на территории
Южного Кавказа изучены слабо [2, s.109], нововыявленные
материалы приобретают особое значение.
Цель статьи. Сравнительный анализ, изучение
художественных особенностей, установление возраста, а
также ввести в научный обиход предметов декоративноприкладного искусства поселения Нахчыван тепе являются
основной целью настоящей работы.
Изложение основного материала. Раннеэнеолитческое
поселение Нахчыван тепе, расположено на правом берегу
реки Нахчыван чай, 853 м над уровнем моря. Нахчыван
тепе является сезонным поселением. Нововыявленные
предметы декоративно-прикладного искусства имеют
значение для изучения образа жизни и связи
сопредельными странами.
Материально-культурные остатки Нахчыван тепе состоят
из орудий труда и керамических изделий. Орудия труда для
промысла представлена единичным экземпляром. Это
орудие является пряслицей, которое использовалось для
изготовления промыслов декоративно-прикладного искусства
[1, s.14]. Ее размеры 1, 75 см x 3 см, изготовлено из глины. До
сих пор древние экземпляры орудий для ткачества выявлены
из поселения Кюльтепе I. Они состоят из костяных пряслиц,
которые датируются эпохой средней бронзы [3, s.118].
Нововыявленная находка из Нахчыван тепе показывает, что
здесь ткачество развивалось и в энеолитическом периоде. В
основном пряслицы изготовлялись из эпифиза крупнорогатого скота. Подобные орудия на Южном Кавказе
выявлены из поселений Узерлик тепе, Мингечаур и БабаДервищ, расположенное вблизи села Газах [3, s.118].

Рис. 1. Импрессованная и расписная керамика.
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Основная часть предметов декоративно-прикладного
искусства состоит из керамических изделий. Они
изготовлены из глины с примесью мякины, обожжены в
разных оттенках красного цвета. Глиняные изделия
можно разделить на две группы: хозяйственные сосуды

и столовые сосуды. На обеих групп керамических
изделий встречается орнаментация. Одни из них
орнаментированы снаружи, а другие а также из
внутренней части. На некоторых столовых сосудах
встречаются ушковидные выступы [Рис. 1,1,2].

Рис. 2. Керамические изделия с импрессованным орнаментом.
Особо привлекает внимание технология изготовления
керамических изделий. Они изготовлены из глины с
примесью мякины, обожжены в разных оттенках
красного цвета. В поселении Нахчыван тепе выявлены
большие очаги с диаметром 1 м. Возможно, они
использовались также для обжига керамических
изделий. На основе исследований можно сказать, что
племена, проводящие полукочевой образ жизни имели
навыки для изготовления предметов декоративноприкладного искусства. По мнению исследователья
поселения
Нахчыван
тепе
Вели
Бахшалиева
керамические
изделия
изготовлены
ленточным
способом, при этом прилепили лентовидные тесты друг
на друга. Некоторые керамические изделия смазаны
тонким слоем глины. На основе исследований можно
сказать, что эта смазка в одних случаях служила для
изменения цветовой оттенки сосудов, а других для их
орнаментации. Этот способ особенно применялось для
изготовления сосудов, которые орнаментировались

отпечатками пальца. Исследования показывают, что
смешанные отпечатки пальца связаны смазкой
керамических изделий. Однако смазка в некоторых
случаях использовалась также для реставрации
керамических изделий [1, s.18]. По мнению исследователей керамические изделия с отпечатками пальца были
связаны с этнографическими особенностями [10, p.3740; 1, s.18]. Ввиду того, что некоторые керамические
изделия изготовлены небережно, они очень грубые и
хрупкие. Серые слоя, которые остались на промежутке
стенок некоторых сосудов показывают, что они
обожжены неравномерно. В изготовлении некоторых
керамических изделий использована примесь песка.
Использование мякины и песка как примесь глины
характерны для предметов декоративно-прикладного
искусства эпохи энеолита. Глиняные изделия из
Кюльтепе I показывают, что подобная керамика
производилась еще в эпохе неолита.
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Для уравнения наружной и внутренней поверхности
керамики иногда использован гребенчатый инструмент,
который иногда выглядел как орнамент. Гребенчатый
орнамент широко практиковался в энеолитическом
периоде, применялся также на керамических изделиях
эпохи ранней бронзы. Некоторые керамические изделия
залощены. Лощение иногда применялся после окраски
глиняных изделий. По нашему мнению из лощения
использована также для придания дополнительного
цветового эффекта.
Керамические поселения Нахчыван тепе по
орнаментальному мотиву оригинальны и многообразны.
Керамические изделия украшены отпечатками пальца,
осечками, рельефным и расписным орнаментом.
Орнаментальный мотив керамических изделий Нахчыван
тепе по мотиву и технике испольнения идентичны
украшением Дальма тепинской керамикой Подобный
орнаментальный мотив распространен особенно в раннем
этапе энеолитического периода. Основной характерной
особенностью Дальма тепинского мотива является
симметричность,
ритмичность
орнаментов
и
расположение
орнаментов
последовательно
по
определенному композицию. В основном орнаменты
выполнены очень бережно и аккуратно, однако
встречаются также небережно испольненные орнаменты.
Некоторые
керамические
изделия
украшены
инструментом типа гребня. Несмотря на то, что
гребенчатый орнамент до сих пор не найден, однако об
этом говорить отпечатки этого инструмента на
керамических изделиях [Рис. 1,5]. Как уже мы отмечали
гребенчатый
орнамент
также
использован
для
выравнивания поверхности изделий. Можно сказать, что
отиски выпольнены многозубчатым гребнем. На
керамических изделиях видно очень разнообразные
оттиски, что говорить также об использовании различных
инструментов подобного типа. На керамических изделиях
видны квадратные [Рис.1,3], прямоугольные [Рис. 1,4],
треугольные [Рис. 1,6] оттиски гребня. Керамические
изделия орнаментированы до обжига. Оттиски гребня
расположены симметрично по диагонали, по горизонтали
или же по вертикали. Однако встречаются также не
симметричные орнаменты. Интерпретация орнаментов
показывают, что керамические изделия орнаментированы
или гребенем, или же орудием типа гребня.
Определенная группа орнаментов Нахчыван тепе
выполнены лепным способом. Среди них место
преобладают сосковидные орнаменты. Сосковидные
орнаменты выполнены с венчика сосуда по горизонтали
двумя или пяти рядами [Рис. 1,7; Рис. 1,8]. Аналогичные
сосковидные орнаменты встречается также на керамике
поселения Кюльтепе I [2, s.127] и других памятниках
Южного Кавказа. Сравнительный анализ сосковидных
орнаментов Нахчыван тепе показывают, что они
выполнены по технике орнаментов поселения Кюльтепе.
Поэтому можно сказать, что сосковидные орнаменты
свою началу берут от орнаментов керамики неолита. В
эпохе энеолита они еще развивались.
На керамике Нахчыван тепе применялся также
впалый орнамент, выполненный оттиском пальца, или
же особого инструмента. Этот орнамент широко
применен на раннем этапе энеолита. Орнаменты имеют
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овальную форму, которые соответствуют размеру
пальца человека [Рис. 2,1,2,3]. В отличие от других
орнаментов отпечатки пальцев расположены тесно [Рис.
2,1], а иногда скрешивали друг другом [Рис. 2,2].
Орнаменты иногда расположены по диагонали корпуса
сосуда. В некоторых случаях оттисками пальцев
орнаментированы также ручковидные выступы сосудов
[Рис. 2,3]. Несмотря на то, что ручковидные выступы
очень характерно для энеолитического периода, но
подобный орнамент в них встречаются очень редко.
Ручковидные выступы на керамических изделиях
Нахчыван тепе имеют очень разнообразные формы. Они
иногда направлены наверху [Рис. 1,2], а иногда внизу
[Рис. 2,3]. В некоторых случаях они имеют округлую
форму [Рис. 1,1]. Ручковидные выступы иногда
расположены иногда на одной стороне, а иногда на двух
сторонах корпуса сосудов.
Одним из основных орнаментов керамических
изделий Нахчыван тепе являются осечки. Осечки иногда
выполнены ногтями, а иногда с особым инструментом.
Осечки разного размера в соответствии композиции
основном расположены по вертикали, горизонтали или
же по диагонали с несколькими рядами. Размеры и
формы осечок различаются друг от друга [Рис. 2,4,5,6,7].
Следует отметить, что в отличие от импрессованной
керамики расписная керамика отличается разнообразием
орнамента. Так как, если на импрессованные орнаменты
состоят только от повтора однообразных украшений, а
расписной орнамент состоит от композиции разных
геометрических фигур [Рис. 1,6,9,10].
Расписная керамика поселения Нахчыван тепе очень
разнообразная. Во время раскопок выявлен также сосуд с
остатками красного цвета [1, s.12-16], что говорит о
местном изготовлении краски. Сосуд с остатками красной
краски выявлен также раскопками Османа Абибуллаева
из неолитического слоя поселения Кюльтепе [1, s.12].
Керамические изделия этой группы обожжены в разных
оттенках красного цвета. Это в основном связано
способом обжига и окраски керамических изделий.
Керамические изделия окрашены красныи, оранжевыи,
желтыи, а иногда серыи и черныи цветами. Некоторые
керамические изделия окрашены красным цветом, однако
не расписаны, а другие расписаны черным цветом по
красному фону на геометрическом мотиве. Несмотря на
то, что некоторые керамические изделия с наружной и
внутренней стороны окрашены красным цветом, однако
они в срезе черные. Несомненно, что это связано
технологией
изготовления
сосудов.
Некоторые
керамические изделия расписаны черным цветом прямо
неокрашенной поверхности. Росписи изделий очень
разнообразные. Они состоят из прямых линий,
треугольников, вписанных друг в другу, смежных
треугольников. Имеются также орнаменты в виде
зигзагообразных линий, треугольников расположенных
друг над другом, заштрихованных треугольников,
сетчатых и колосаобразных орнаментов [Рис. 1,12].
Треугольники,
расписанные
друг
над
другом,
распространены
среди
предметов
декоративноприкладного искусства культуры Дальма тепе [6, p.111127, fig. 4,D]. Один из керамических изделий расписан
смежными ромбами, которые наполнены маленькими
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треугольниками. Аналогичная расписная керамика
находилась в поселении Дальма тепе [6, fig. 4,A,E; fig.7,D;
fig. 10,A], Джульфа Кюльтепе [4, p.38, fig.10,1-3,5-8], СехГаби B [7, p.253-304, fig. 55,1.1,1.2; fig.56,14.1,14.3;
fig.61,53.1,53.8], Лавин тепе [8, fig.7-9], памятников
Сонгарской долины [9, fig. 6,15-17], Хаджи-Фируз [11,
fig.97] и других.
Один из керамических изделий Нахчыван тепе
расписан сетчатым орнаментом [Рис. 1,11]. Аналогичные
орнаменты встречаются на предметах декоративноприкладного искусства поселения Гёй Тепе [5, fig.6,310].
Сравнительный анализ показывает, что керамические
изделия с подобным орнаментом характерны для
предметов
декоративно-прикладного
искусства
памятников Дальма тепинской культуры, которые
распространены на Северо-Западном Иране (Южный
Азербайджан). Несмотря на то, что среди предметов
декоративно-прикладного искусства больщую часть
преобладают керамические изделия, однако единичными
экземплярами известны также предметы украшения.
Они
представлены
бусинами.
Надеемся,
что
дальнейшими работами будут выявлены новые
экземпляры предметов украшения.
Выводы. Предметы декоративно-прикладного искусства
поселения Нахчыван тепе, которые характерны для
Дальма тепинской культуры имеют важное значение для
изучения культурно-экономических отношений Южного
Кавказа со странами Ближнего Востока [1, s.2]. Предметы
декоративно-прикладного
искусства
в
основном
характерны для первой половине V тысячелетия до н.э.
Находки поселения Нахчыван тепе позволяют изучить
последовательные этапы предметов декоративноприкладного искусства эпохи энеолита не только
Азербайджана, но всего Южного Кавказа.
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OBJECTS OF ARTS AND CRAFTS OF THE SETTLEMENT NAKHCHIVAN TEPE*
In the territory of Nakhchivan arts and crafts developed in the Neolithic Age. Researches the Chalcolithic Age monuments
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СПЕЦИФІКА РОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ КОМУНІКАТИВНОЇ
ПОВЕДІНКИ В ЕТНОКУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ
В статті розглядається специфіка рольової структури комунікативної поведінки в етнокультурні
українців. Де людина, традиційної культури завжди формувала лінію своєї поведінки, за для того щоб
здобути підтримку добрих сил. У традиційній культурі відбувається «тотальна антропоморфізація»
природи, причому правил етикету можуть дотримуватись не тільки по відношенню до іншої людини, але й
по відношенню до звіра, дерева, землі, а також духів природи, природи, персонажів народної демонології.
Побутова поведінка, котра також може бути комунікативною, відрізняється від етикетної тим, що не
має знакового характеру (або має мінімальною мірою) й не потребує використання спеціальних прийомів,
спрямованих на виявлення, підтримування та обігрування статусу партнерів по комунікативному акту.
Ключові слова: етикет, традиційна культура, етикетна поведінка, традиційна культура, етнос,
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У статті представлено специфіку рольової структури
комунікативної поведінки в етнокультурні українців.
Постановка
проблеми.
Саме
комунікативна
поведінка в звичаєвих нормах етикету відбиває
національний
характер,
ментальність
українців,
характерними рисами яких є домінування гуманістичної
складової, якими являються моральність, доброзичливість,
толерантність, естетизм, індивідуалізм.
Мета роботи – проаналізувати та розкрити рольову
структуру комунікативної поведінки українців 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.
Яскраву специфіку має
рольова структура
комунікативної поведінки в етнокультурі. Людина
традиційної культури завжди формувала лінію своєї
поведінки з урахуванням не тільки «другого адресата» –
«глядачів» безпосередніх чи уявних як носіїв
громадської думки, певних, усталених у середовищі того
чи іншого етносу норм моралі, а й з урахуванням того,
що за нею постійно спостерігають вищі сили, як добрі,
так і лихі божества та духи. Відповідно лінія етикетної
поведінки вибудовувалась так, щоб здобути підтримку
добрих сил, у жодному разі не образити й не прогнівити
їх, а водночас уберегтися від негативного впливу
різноликої нечисті. У традиційній культурі не тільки
ритуальна, а й етикетна ситуація може бути організована
так, щоб забезпечити безпосередню участь, підтримку
прихильних до людини сакральних сутностей. У такому
разі один із партнерів виступає мовби від імені Бога,
померлих родичів і предків, духів природи, беручи на
себе роль їхнього представника. Специфіка етикету в
традиційно-побутовій культурі виявляється і в тому, що
партнером по комунікативному акту може виступати не
тільки людина, божество, духовна сутність, а будь-який
суб’єкт, котрий антропоморфізується, тобто, набуває

людських рис у процесі спілкування. За певних обставин
господар може розмовляти із домашніми тваринами
(котами, собаками та ін.), господарським реманентом,
благаючи, щоб не зламався під час оранки; господиня –
з хатнім начинням, скажімо, вибачаючись перед
глечиком за те, що ненавмисно його розбила; дівчина – з
різнобарвними нитками, вишиваючи рушник собі на
посаг; козак – із конем, шаблею, кобзою, люлькою і т. д.
У традиційній культурі відбувається «тотальна
антропоморфізація» природи, причому правил етикету
«можуть дотримуватись не тільки по відношенню до
іншої людини, але й по відношенню до звіра, дерева,
землі, а також духів природи, природи, персонажів
народної демонології…» [1, с.7]. Таким чином, світ
людини традиційної культури був заповнений
різнорівневим етикетним спілкуванням.
Важливо підкреслити, що в даному разі йдеться саме
про етикет, а не про буденну побутову поведінку чи
ритуал. Побутова поведінка, котра також може бути
комунікативною, відрізняється від етикетної тим, що не
має знакового характеру (або має мінімальною мірою) й
не потребує «використання спеціальних прийомів,
спрямованих на
виявлення,
підтримування
та
обігрування статусу партнерів по комунікативному
акту» [1, с.17].
Ритуал завжди пов'язаний із певною урочистою
подією, він здійснюється у зламні, кризові моменти, в
тих випадках, коли відбуваються якісь важливі зміни в
житті родини, громади й виникає потреба узгодити нове
з ідеальним, освяченим традицією зразком.
На відміну від ритуалу, етикет регламентує
повсякденну норму поведінки, утверджену завдяки
ритуалу. Поведінка людини в залежності від ступеня
ритуалізованності розташовується мовби між двома
полюсами: на одному полюсі – буденна поведінка, що
переслідує
прагматичні
цілі,
характеризується
мінімальною знаковістю й не має символічних функцій,
на другому – ритуальна поведінка з максимальною
знаковістю, котра переслідує переважно символічні, а не
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прагматичні цілі. «Етикетна поведінка, в залежності від
ситуації та інших факторів, мовби переміщується по
шкалі ритуальності, – відзначає А. Топорков у праці
«Семиотический статус вещей и мифология», – і тяжіє
то до одного, то до другого полюсу. Це нагадує
семіотичний статус речей, котрий визначається як місце,
що займає річ на шкалі семіотичності, – від чистої
предметності до чистої знаковості» [7, с.217].
Етикет і ритуал існують й еволюціонують у
традиційній культурі паралельно, використовуючи
досить часто одні й ті самі поведінкові стереотипи, котрі
в залежності від ситуації набувають статусу етикетних
чи ритуальних. Фундаментальна відмінність між
етикетом і ритуалом полягає в тому, що перший регулює
(збалансовує,
стабілізує)
стосунки
лише
між
безпосередніми учасниками спілкування, тоді як система
ритуалів покликана «підтримати стабільність основних
параметрів життя всього колективу, глобальну рівновагу
між ним та природним середовищем» [1, с.17]. Покара
за невиконання тих чи інших етикетних правил має
індивідуальний характер, тоді як невиконання
ритуальних приписів загрожує добробуту всієї
спільноти, може визначитися на її житті у близькому чи
віддаленому майбутньому.
Зв’язки між етикетом і ритуалом складні й
багатопланові, вони не вкладаються у просту
еволюційну схему, згідно з якою етикет безпосередньо
виводиться з ритуалу й поступово замінює ритуал. Адже
й після формування етикету на базі ритуалу сам ритуал
не зникає, не втрачає своєї виняткової актуальності й
етикет не замінює ритуал у зламні моменти життя
людини традиційної культури.
Особливість етикету як специфічної форми людської
поведінки полягає передовсім у його ігровому характері.
Так, якщо селянська родина «А» приходить на гостину
до селянської родини «Б», розігрується стандартна
етикетна ситуація, в якій родина «А» користується
статусом гостя і поводиться відповідно до своєї ролі. У
випадку, якщо родина «Б» у свою чергу гостює в родини
«А», розігрується та ж сама ситуація, тільки члени двох
родин обмінюються етикетними ролями.
Комунікативний
статус
людини
традиційної
культури визначався не стільки особистими якостями,
скільки соціальними атрибутами, соціально-громадським
й сімейно-родинними характеристиками: N чи NN –
хазяїн чи наймит, член сім’ї, роду чи приймак, член
сільської громади чи прибулець тощо, визначало
комунікативний статус, згідно з яким людина була
зобов’язана формувати свою етикетну поведінку. Точне
й неухильне дотримання відповідних поведінкових
стереотипів, що потребувало володіння досить складним
набором технічних прийомів, сприймалося соціумом
позитивно. Вміння майстерно грати комунікативну роль
оцінювалось як володіння «мистецтвом спілкування».
Порушення
комунікативного
статусу
завжди
сприймалося як замах на соціальну ідентичність,
дістаючи різку негативну оцінку з боку громади.
Проходячи різні щаблі соціалізації (від підлітка (хлопця)
до господаря, батька родини, діда, коли це чоловік, та
від дівчинки до дівки на виданні, господині, матері,
бабусі, якщо це жінка), людина традиційної культури

виконувала різні етикетні ролі, згідно з її
комунікативним статусом на певному етапі життєвого
шляху, акумулюючи в собі традиційні норми поведінки,
щоб передати їх наступним поколінням.
Однією з важливих проблем, які постають при
вивченні етнічних традицій етикету, є проблема
семантики його символічної мови. Семантика етикетних
знаків і текстів належить до одного з найменш
досліджених розділів традиційної культури не тільки
українців, а й усіх східних слов’ян. «В етнографічних
описах етикет постає найчастіше як досить невиразно
окреслена сукупність приписів і заборон, організована
рядом
морально-етичних
принципів
(принцип
ввічливості, гостинності, терпимості та ін.), – відзначають
А. Байбурин та А. Тпорков. – Окремим елементам
етикету даються часом ті чи інші пояснення, однак вони
не складаються в систему й існують мовби окремо від
поведінкової конкретики, причому питання про їх
семантику, як правило, взагалі не ставиться» [1, с.18].
Цей висновок, зроблений дослідниками в результаті
аналізу великого масиву матеріалів російської
етнографії, значною мірою відноситься і до записів
українських етнографів ХІХ–ХХ ст., у яких проблеми,
пов’язані з вивченням побутового етикету, зокрема
проблема семантики етикетних знаків і текстів, не
виокремлювалася і не розроблялася.
На думку А. Байбурина й А. Топоркова, дослідженню
семантики етикету сприятиме введення додаткових
термінів, насамперед, тих, які розмежовують поняття
«мотивування» та
«мотивація».
Під
терміном
«мотивування» дослідники пропонують розуміти те
пояснення, котре дається певному етикетному припису
чи забороні самими носіями традиції, а під терміном
«мотивація» – пояснення, котре має глибший характер і
встановлюється вченими [1, с.18]. Ми вважаємо таке
розмежування доцільним, оскільки «мотивування,
зафіксоване записувачами з народних уст, далеко не
завжди відбиває дійсний символічний сенс тих чи інших
етикетних приписів. Зрозуміло також, що встановлення
дослідниками глибинних мотивів етикетної поведінки
може мати гіпотетичний характер.
Етикет у семіотичному розумінні можна запропонувати
представити як сукупність етикетних знаків, що має
ознаки системності. Етикет передбачає, умовно кажучи,
словник, який включає комплекс поведінкових
стереотипів, своєрідної граматики – правила поєднання
знаків і стилістику – правила побудови поведінкових
текстів. Таким чином, етикет можна порівняти з мовою.
До такого порівняння і вдається Ф. де Сосюр, пишучи
про мову як знакову систему: «Мова є системою знаків,
що виражають поняття, а відповідно її можна
порівняти… з символічними обрядами, з формами
ввічливості… Вона є тільки найважливішою з цих
систем» [7, с.54]. Мова є первинною моделюючою
системою, над якою надбудовані так звані вторинні
моделюючі системи, до яких належить й етикет як
знакова система.
До «Словникового фонду» етикету належить набір
поведінкових стереотипів як вербального (словесні
привітання при зустрічі, прощанні тощо), так і невербального (потиск рук, поклони, поцілунки тощо) характеру.

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
Стилістика етикетної поведінки залежить від
характеру ситуації. Так, на різних полюсах
розміщуються
різнорідні комунікативні ситуації
повсякдення і святкових урочистостей. Відповідно
визначається і ступінь обов’язковості виконання
етикетних правил та наслідки за їх порушення. Якщо
реакцією на порушення етикетних правил у вирі
повсякдення може бути просте зауваження, м’який чи
жорсткіший осуд з боку громади, то порушення у
знаковій ситуації, коли етикетні приписи набувають
значення ритуалу, може розглядатися у площині моралі
та звичаєвого права з усіма відповідними наслідками.
Людина традиційної культури
користувалася
готовим, апробованим упродовж століть набором
найбільш раціональних стереотипів спілкування.
Засвоюючи правила етикету, вона прилучалася до
мудрих традицій народного мистецтва спілкування і
позбавлялася потреби вигадувати заново схеми
спілкування, доцільні в тій чи іншій комунікативний
ситуації. Оволодіваючи комплексом етикетних знаків,
людина засвоювала не тільки мудрість, а й поезію
народного життя, адже не лише такі форми фольклору,
як пісня, дума, народне оповідання, казка, легенда, а й
форми етикетної поведінки сповнені поетичного змісту.
Поведінкові
стереотипи
етикетного
спілкування
українців відбивають естетичний досвід народу, що й
дозволяє говорити про красу форм спілкування у
традиційній культурі.
Вироблені шляхом багатовікового відбору поведінкові
стереотипи в узагальненому вигляді відбивають
соціальний досвід народу. З їхньою допомогою людина
«конкретизує і типізує не тільки ситуацію спілкування в
цілому, а й комунікативні ролі партнерів, у тому числі
свою власну роль, – відзначають А. Байбурин та
А. Топорков, наголошуючи: – Таким чином реалізується
одна з найважливіших функцій етикету – функція
етнічної та соціальної ідентифікації» [1, с.10].
Етикет укорінений у моральних нормах і цінностях,
котрі знаходять свій характерний вияв у формах
поведінки того чи іншого етносу. Між, умовно кажучи,
граматикою етикету і її реалізацією у вигляді сукупних
етнічних текстів існують змінні фактори, як от: стать,
вік, соціальне становище тощо, з урахуванням яких
відбувається перетворення вихідних базових принципів
у конкретний поведінковий текст. Дія такого механізму
перетворення базується на оволодінні технічними
прийомами (технікою) спілкування, що є комплексом
специфічних етикетних знань, умінь, навичок» [6, с.181].
Поведінка людини традиційної культури регламентувалася
цілим рядом механізмів, які взаємодіяли між собою. Так,
у ціннісних засадах побутового етикету українців
складно поєднуються моральні принципи християнства
та язичництва, що реалізувалися в системі двовір’я,
звичаєве право та окремі норми давньоруського,
литовського, польського, магдебурзького права тощо.
Система традиційних цінностей росіян зазнала суттєвого
впливу державного права, що базувалося на ідеї
самодержавства, церковного права, опозиційного
розкольництва тощо. Синтез релігійного і світського
права загалом характерний як для християнських, так і
для мусульманських народів, причому, як відзначають
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дослідники, міжетнічна культурна близькість, що
виникає внаслідок цього, у мусульман значніша, ніж у
християн. Можна з певними застереженнями говорити
про «загальномусульманський етикет», однак не можна
говорити про «загальнохристиянськй етикет» [1, с.10].
До системи моральних установок, яка визначає
характер спілкування різних народів, входять такі
універсальні загальнолюдські цінності, як шанобливе
ставлення до старших, до батьків, жінок, доброзичливість,
гостинність, поняття честі, гідності, ввічливість,
скромність, толерантність та ін. Однак це не означає, що ці
та інші цінності в однаковій мірі виявляються в етикеті
різних народів. Кожне суспільство має певну, історично
сформовану ієрархію цінностей, активно культивуючи ті,
які є для нього пріоритетними. Так, принцип гостинності
незмінно присутній у моральному кодексі будь-якого
етносу, далеко не в усіх стоїть на першому місці. Принцип
лицарського, шанобливого ставлення до жінки, який
посідає один із верхніх щаблів у системі моральних
цінностей українців, менш виражений у культурі росіян,
котра, певною мірою увібрала приписи «Домостроя».
Принцип
поваги
до
батьків,
пріоритетний
у
мусульманських народів, виражений менш яскраво у
християн-європейців. Ввічливість японців чи китайців з
позицій людини європейської культури виглядає дещо
гіпертрофованою. Надмірним і занадто ускладненим з
погляду східних слов’ян може здаватися етикет
гостинності народів Кавказу. Характеризуючи ієрархію
цінностей, прийнятих у тому чи іншому суспільстві, слід,
однак, враховувати, що її ідеальна модель в реальних
умовах може трансформуватися: в залежності від
характеру ситуації на перший план висувається той
принцип, який є найбільш конструктивним саме для неї [1,
с.12].
Висновок. Отже, різнорідні етикетні ситуації
стимулювали розвиток матеріальної культури етносу,
сприяючи удосконаленню її форм. У традиційному
суспільстві, де етикет є безпосереднім виявом та
формою ритуалізації моральних цінностей, навчання
етикетної поведінки має характерні особливості, котрі
відрізняють його від навчання етикету в сучасному
суспільстві. Так, у першому випадку передовсім
культивується засвоєння певних моральних норм, у
другому робиться акцент на техніці етикетних стосунків.
Етикет у традиційній культурі українців ХІХ – початку
ХХ ст. ще значною мірою зберігав зв’язки зі своїми
джерелами – міфологічними уявленнями, релігією,
обрядами та ритуалами, що мали яскраво виражену
етнонаціональну й регіональну специфіку.
Окрім
комунікативного,
поведінкового
й
семіотичного підходів, які пропонуються рядом
сучасних дослідників, зокрема, А. Байбуриним та
А.Топорковим, як пріоритетні при вивчені феномена
етикету, не менш важливим, на нашу думку, є також
естетичний підхід. Адже форми етикетної культури
багатьох народів, зокрема, українців, позначені
яскравими барвами естетики. Естетизм чи навіть
панестетизм, властивий традиційній культурі українців,
певною мірою виявляється і в сфері спілкування,
етикетної поведінки: художньо оздоблений одяг та
інтер’єр оселі під час прийому гостей; поезія вербальних

40

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

формул у виявах доброзичливості (привітання,
прощання, побачення), естетика традиційних етнічних
жестів
(етножестів),
положень
тіла
тощо.
Комунікативний акт у традиційній культурі українців
підпорядкований не лише прагматичним цілям, – до
певної міри він є актом естетичної взаємодії,
здійснюється за законами краси, що й дозволяє говорити
про традиційне мистецтво спілкування, котре не
втратило своїх зв’язків із міфопоетичною основою,
етикетні звичаї згідно з нашою термінологією, що в
свою чергу впливає на процес постання народної
творчості. Саме тому народна творчість нерозривно
пов’язана зі звичаями народу.
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UKRAINIAN CULTURE IN THE FORMATION OF CUSTOMARY ETIQUETTE STANDARDS
The article deals with the specifics of the role structure of communicative behavior in the ethnic culture of Ukrainians. Where
a person with traditional culture has always formed a line of his behavior, in order to gain the support of good forces. In
traditional culture there is a "total anthropomorphization" of nature, and the rules of etiquette can be adhered not only to another
person, but also to the beast, tree, earth, and also nature spirits, nature, and people's demonology characters. Domestic behavior,
which can also be communicative, differs from labeling in that it does not have a character character (or has a minimal degree)
and does not require the use of special techniques aimed at identifying, maintaining and playing up the status of partners in a
communicative act.
Key words: etiquette, traditional culture, etiquette behavior, traditional culture, ethnos, ritual.
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НА
ТЕРНОПІЛЬЩИНІ (С. СТРУСІВ)
В статті розглянуто передумови впровадження мистецької освіти у містечку Струсів, що знаходиться
на заході України.
Містечко розташоване у мальовничій місцевості на березі річки Серет.
Залишки фортифікаційних валів та ровів, рештки кам‘яних укріплень, архітектурна домінанта – величний
неоготичний костел Св. Антонія, церква Святого Миколая, струсівська синагога – це середовище, що
захоплює і розкриває історично-культурні цінності. Палац у Струсові – чудовий зразок класичної
аристократичної садиби, в якому сьогодні розташована школа-інтернат.
Українське громадське життя у Струсові починає активно розвиватися з другої половини ХІХ століття. У
містечку діє Народна читальня, політико-економічне товариство, ощадно-кредитовий кооператив, а
також Народний дім.
Серед людей, що внесли вклад у культурно-мистецьке життя України є театральні діячі, літературознавці,
поети, професори, доктор філософії, вчителі, краєзнавці, скульптори та художники. Проте Струсівська
заслужена капела бандуристів України «Кобзар» є неординарним і своєрідним оберегом духовності,
мистецьким творінням, що впродовж 60-ти років популяризує славні традиції кобзарського мистецтва.
З огляду на реформу загальної середньої освіти в Україні створення саме спеціалізованої мистецької школи
на основі струсівської школи-інтернату є очевидним.
Ключові слова: мистецька освіта, історичне і культурне середовище, громадське життя, поети,
професори, кобзар.

Постановка проблеми. Міністерство освіти та науки
України разом з Інститутом іноваційних технологій і
змісту освіти формують «Нову українську школу».
Окрім трьохрівневої системи освіти, де головною метою
навчання стане оволодіння учнями певним набором
компетентностей та наскрізних вмінь, закон дозволяє
місцевим громадам, самостійно визначати опорні
заклади серед підпорядкованих йому загальноосвітніх
навчальних закладів. У системі спеціалізованої освіти
здобуття загальної середньої освіти забезпечують
школи: мистецького, спортивного, наукового та
військового профілю. Станом на серпень 2017 року в
Україні функціонує 338 опорних закладів освіти та 744
філій. Як правильно вибрати напрямок школи це
актуальне питання сьогодення. Метою статті є
дослідження передумов створення освітнього закладу
відповідного напряму, на прикладі селища Струсів
Тернопільської області. Звідси випливають завдання
дослідження – визначити місце селища Струсів у
соціально-культурному та громадському аспекті в межах
України та дослідити ймовірні напрямки розвитку
спеціалізованих закладів освіти.
Виклад основного матеріалу. Струсів – велике село
на західному Поділлі (бувше містечко), яке розкинулося
на правому березі річки Серет. Заселили цей п'ятачок
землі люди ще за палеоліту, а в ХІ–ХІІІ ст. тут було
давньоруське поселення: тут гарно, затишно і відносно
безпечно. Перша писемна згадка про поселення
датується 1434 роком. Місцевість дуже мальовнича,
тому не оминуло його літературне слово. Один із них,
Василь Бурма, у книзі "Берегами Серету" чудово сказав:

«тут був, мабудь, і справді клаптик раю…» [1, с.27].
Надзвичайно багата і архітектурна спадщина Струсова.
Архітектурна домінанта – величний неоготичний костел
Св. Антонія, що стоїть на пагорбі і його стрімкий шпиль
здається ще вищим. Мурований костел спорудили у 1894
(1892?) – 1902 роках на місці каплички, що стояла від
другої половини XVII століття і до середини XVIII-го
століття. «Наприкінці XVI ст. на горі, що ліворуч від
замку, два ченці-василіяни вибовбали у скелі печерну
церковцю св. Миколая, яка збереглась і донині», –
пишуть краєзнавці [2, с.53]. Церква Святого Миколая –
збудована у 1770 р., фундатор Франц Салезій Потоцький.
(в 1930 році – мурована за меценатства пароха о.
Теодора). Залишки видовбаних у скелі келій та підземну
церкву Св. Миколая існує і нині. Надзвичайно цікавій
об'єкт – палац Лянцкоронських-Ґолуховських. Зведений
у XVIII столітті із каміння, що було розібрано із руїн
замку. Палац у Струсові – чудовий зразок класичної
аристократичної садиби. Попри величезні розміри він
виглядає легким і витонченим, органічно вписуючись у
величезний, колись панський парк. Нині на території
колишнього маєтку діє дитячий інтернат.
Досить цікавою чи навіть унікальною пам'яткою
Струсова є місцева божниця. Оригінальне поєднання
кольорового каміння зустрічаємо лише в Струсівській
синагозі, про що пише історик Софія Грачовій.
Архітектурна виразність досягається за допомогою
використання контрастних елементів із білого тесаного
вапняку та червоного каменю.
З другої половини ХІХ століття у Струсові починає
активно розвиватися українське громадське життя. Ще
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1877 року в містечку відкрили Народну читальню, що
згодом стає читальнею “Просвіти”. Завдяки молодому та
дуже активному греко-католицькому пароху о. Теодор
Цегельському, створено політико-економічне товариство
“Хлопська Рада”, ощадно-кредитовий кооператив
“Власна поміч”, один із найбільших в краї. Заходами
о. Теодора у Струсові також зводять Народний дім [2, с.77].
Проте звитяжно прославили Струсів – справді
видатні особистості, зовсім не містечкового, а
принаймні галицького чи навіть загальноукраїнського
рівня. До них належить родина Гірняків [4, с.357-358].
Найбільшої слави серед них здобув Йосип Гірняк – один
із найталановитіших акторів Курбасового “Березолю”.
Його друг і земляк патріарх Йосип Сліпий так
відгукується про актора: «Ви здобули чесною,
шляхетною і жертвенною працею для українського
народу вінок Мельпомени, чим Ви є для нас усіх
дорогим і вірним сином українського народу, якому
служили вірно судовим талантом, що його Вам дав Бог».
Брати Йосипа теж стали поважними людьми. Юстин –
священиком, Юліян – професором хімії та математики,
Євген – ветеринаром, Никифор – доктором філософії,
Омелян – управителем народної школи, Володимирвчителем.
Чималий слід в українській культурі залишила й
струсівчанка Ольга Ситник-Сліпа – авторка першого
українського перекладу знаменитого роману Шарлотти
Бронте “Джейн Ейр” [4, с.281-282]. Крім того, вона
переклала українською повість “Житель Аляски”
Джеймса Олівера Кервуда та “Дівчину з Лімберлосту” та
“Рябого” Джейн Стреттон-Портер. Струсів – батьківщина
відомого літературознавця Марії Деркач, яка народилась
26 червня 1896р. у родині вчителя. Зі Струсовим пов'язані
імена поетів Адріана Іванчука [4, с.47]. і Степана
Будного[4, с.84]. Будний Степан (23.08.1933-22.06.1958) –
талановитий поет, журналіст і перекладач, член спілки
письменників України, Лауреат літературно-мистецької
премії у Чернівцях (посмертно). У Тернополі засновано
щорічну літературно-мистецьку премію його імені.
Плеяду вчених доповнює Веретюк Оксана (01.01.1955)–
вчений-літературознавець, кандидат філософських наук,
доцент. Серед її книжок ”Літературне життя українців у
міжвоєнній Польщі”, „Тернопілля в сучасній польській
прозі” та інші.
Серед педагогів у різний час – бандуристка Ганна
Білогуб-Вернигір; мовознавці Володимир та Олександра
Мельничайки; художник, різьбяр Михайло Кульчицький;
музикант, громадський діячЯрослав Рутецький.
До когорти митців візуальних мистецтв належать
уродженці Струсова – скульптор-аматор Людвіґ Земський
та художник Чеслав Жепінський.
Громадські діячі-вихідці із Струсова: Сліпа Ольга
(20.07.1921) – громадсько-політичний діяч, член ОУН,
політв’язень, краєзнавець [4, с.288-289]. Зібрала багато
матеріалів для краєзнавчого музею в Струсові.
Розробила туристичні маршрути по Теребовлянщині.
Зараз працює над створенням в Струсові краєзнавчого
музею. Громадський діяч Володимир Гірняк – один із
братів Гірняків; інженер, громадський діяч ХризантЛюбомир Дмитрук [4, с.530], лікар-терапевт Кароль
Степан.

Найбільш колоритною подією у культурномистецькому житті Струсова було створення ансамблю
бандуристів (1957р.) в Струсівському будинку культури
з ініціативи А. Заячківського, В. Обухівського (керівник)
та Іларіон Пухальського. Біля витоків капели була Ганна
Білогуб-Вернигір – бандуристка, вчителька Струсівської
школи-інтернату, яка навчала гри на бандурі майбутніх
учасників колективу. Колектив згуртовує понад 60
однодумців-бандуристів, жителів сучасного Струсова.
В 1962 р. капела отримала звання народна, в 1967 –
заслужена. Колектив неодноразово нагороджений
преміями та є лауреатом не одного конкурсу.
У репертуарі капели, що має назву «Кобзар» –
духовна музика, козацькі, стрілецькі, народні пісні,
колядки, щедрівки. Капела виступала з концертами
в багатьох містах України, у Болгарії, Литві, Польщі,
Росії, Сербії, Словаччині, Хорватії, Югославії та інших
країнах, на Євро- й Інтербаченні.
Талановиті і сьогоднішні школярі.
У 2018 році Настя Скасків успішно захистила
науково-дослідницьку роботу “Мозаїка серця” на
обласному етапі МАН (вчитель Бурега О.С.). Настя
учениця школи-інтернату, що розташована на території
пам'ятки архітектури місцевого значення – палацевопарковий комплекс XVIII ст.
Відомі випускники школи-інтернату: Іван Лисий –
кандидат філософських наук, М. Мельничайко – доктор
філологічних наук, Г. Кулик – кандидат сільськогосподарських наук, І. Криса – кандидат економічних наук.
Висновки. Краєвиди Струсівської землі, що на
Тернопільщині створюють середовище затишку, лірики,
поєднання з природою та налаштовують на розмову про
вічне. Її минуле складають щонайменше 10 багатих
подіями віків.
Тут можна побачити старовинний палац графа
Глуховського в стилі ампір, печерну церкву, витесану з
каменя і костел Святого Антонія та багато іншого.
Струсів вирізняється з поміж інших сіл активним
громадським життям з другої половини ХІХ століття і до
сьогоднішнього дня. Як наслідок – велика плеяда
громадських діячів.
Культурно-мистецьке середовище виховало багатьох
поетів, письменників, літературознавців та краєзнавців,
вчених та педагогів. Велику кількість струсівчаноднодумців об’єднує у солідний мистецький колектив
струсівська капела бандуристів «Кобзар».
Через складну демографічну ситуацію та глобалізацію
наразі в сільській місцевості діє багато шкіл із малою
наповнюваністю, які не можуть забезпечити належної
якості навчання. Тому такі малокомплектні школи мають
стати філією опорної школи.
Отже, у Струсові є всі умови що можуть стати підґрунтям
для забезпечення освітніх потреб учнів у спеціалізації
мистецьких напрямів, а саме: громадська активність
населення, активна соціально-культурна діяльність, рівень
забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
наявність належної матеріально-технічної бази, а саме
школи-інтернату; зручність та наявність автомобільних
доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного
підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників
до місця навчання, роботи та місця проживання.
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PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC EDUCATION IN TERNOPIL REGION
(VILLAGE OF STRUSIV)
The article discusses prerequisites for the introduction of artistic education in the village of Strusiv, located in the
westernUkraine.
The village is situated in a picturesque area on banks of the Seret River.
Remains of fortification shafts and fosses, remains of stone fortifications, architectural dominant – a magnificent NeoGothic Roman Church of St. Anthony, the Church of St. Nicholas, Strusiv Synagogue – a place that captures and reveals
historical and cultural values. The Palace in Strusiv – a great example of classical aristocratic mansion.
Ukrainian social life in Strusiv begins to develop actively from the second half of the nineteenth century. People’s Reading
Room, political and economic society, savings and loan cooperative, as well as the People’s House operate in the village.
Among the people, who contributed to the cultural and artistic life of Ukraine, are theatrical figures, literary critics, poets,
professors, doctor of philosophy, teachers, ethnographers, sculptors and artists. However, Strusiv Honoured Bandurist Choir
of Ukraine “Kobzar” is an extraordinary and unique pearl of spirituality, artistic creation that has popularized glorious
traditions of kobzar art for over 60 years.
Considering the reform of general secondary education in Ukraine, the creation of Specialized School of Art on the basis of
Strusiv Boarding School is evident.
Key words: artistic education, historical and cultural values, social life, poets, professors, kobzar.
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ПРАВА ЛЮДИНИ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ ДИСКУРСІ
У статті визначено основні течії християнського дискурсу щодо прав людини – консервативну і
ліберальну – та представлено їхній склад. Показано що сучасний юридичний концепт прав людини,
сформований на основі протестантських принципів, має глибоке коріння у віровченнях і теології
апостольських Церков. Проведено порівняльний аналіз підходів представників обох течій до таких базових
категорій як людська гідність і свобода. Доведено, що дискусії довкола розбіжностей у сприйнятті
моральних пріоритетів не є причиною конфронтації між конфесіями, та можуть слугувати двигуном
подальшого розвитку концепту прав людини та ефективній адаптації його до викликів сьогодення.
Ключові слова: права людини, природне право, право на життя, людська гідність, свобода,
відповідальність.
Постановка проблеми. Як відомо, основні питання
філософії розглядаються у двох фундаментальних
парадигмах – ідеалістичній та матеріалістичній. У
філософії права вони знайшли своє відображення у
релігійному та секулярному підходах. Формування
останнього
було
детерміноване
революційними
соціальними зрушеннями, які відбувалися у Західній
Європі в епоху Просвітництва. В його основі лежать
раціоналістично-позитивістські погляди на право. Цей
підхід і досі превалює у сучасних європейських
правознавчих школах, а у вітчизняній науці він
залишається
домінантним
внаслідок
тривалого
панування марксистської філософської традиції.
Релігійний підхід, який історично має значно більш
глибоке світоглядне коріння, виходить з того, що права і
свободи людини визначаються духовними чинниками. У
сучасній науці прибічники цього підходу потужно
представлені
в
американському
публічному
і
академічному дискурсах. У постсоціалістичних країнах,
у тому числі в Україні, підйом інтересу до релігійних,
перш за усе християнських, джерел філософії прав
людини пов’язаний із поразкою комуністичної ідеології.
А на фоні ціннісної кризи Європейського Союзу цей
підхід поступово відвойовує втрачені позиції й у
Старому світі. «Носії і виразники релігійної свідомості
стають учасниками публічної дискусії і політичного
процесу, що не було характерно для ще зовсім
недавнього минулого, якщо мати на увазі європейський
культурний простір, – зазначає О. Кирлєжев. – Ця
тенденція вимагає звернути найпильнішу увагу на
внутрішню логіку релігійної свідомості» [1].
Релігійне розуміння прав людини найбільш повно і
глибоко представлене у християнських віровченнях та
теології. При цьому слід звернути увагу, що досить
часто християнській концепт представляється критиками
із секулярного табору як певний застиглий моноліт,
позбавлений двигуна розвитку через брак внутрішньої
плідної дискусії. Отже, дослідження вмісту основних
напрямків християнського дискурсу щодо проблеми
прав і свобод людини постає актуальним завданням
філософії прав людини.

Слід зазначити, що аналізу релігійного підходу до
прав людини, зокрема і розгляду християнської концепції,
присвячені праці таких авторитетних науковців як
П. Баренбойм, Дж. Вітте, Д. Вовк, Л. Іванова, О. Кирлєжев,
М. Краснов, Д. Лук’янов, Ю. Мольтман, Р. Нойхауз,
Д. Поклінгтон, М. Стакхауз, Л. Сюкіяйнен, Дж. Тейлор,
Р. Траер, Г. Форман, К. Харпер та інших. Але, виявляючи
джерела і характеризуючи особливості цієї концепції,
вказані автори не намагаються розкрити сутність тієї
внутрішньої дискусії, яка розгортається у рамках
християнського підходу.
Мета роботи – порівняти погляди щодо походження
концепту прав людини, сутності базової категорії
«людська
гідність»,
співвідношення
свободи
і
відповідальності, індивідуалізму і колективізму, які
відстоюють теоретики апостольських та протестантських
християнських Церков.
Виклад основного матеріалу. Усю багатовимірну
палітру пов’язаних із християнською традицією думок
щодо онтології, аксіології та телеології концепту прав
людини можна об’єднати у дві основні течії –
консервативну і ліберальну, хоча кожна з означених
течій має безліч власних потоків і струмків. Критично
переосмисливши пропозиції Р. Траера [2, р.49-50], ми
вважаємо за необхідне уточнити склад цих течій теїзму.
Консервативна течія представлена перш за усе
позиціями апостольських Церков – православної та
римо-католицької, а також таких протестантських
відгалужень
як
фундаменталісти,
євангелісти,
п’ятидесятники та деякі інші.
Ліберальна течія утворюється головним потоком,
який живіться тими протестантськими ідеями, які
продукують методистська та пресвітеріанська, або
англіканська Церкви, а також лівою притокою, яка
включає у себе погляди апологетів лютеранства,
кальвінізму і баптизму.
Слід зазначити, що мислителі, котрі належать до
обох означених течій, в якості фундаменту своїх теорій
відстоюють постулат щодо християнського коріння прав
і свобод людини. Як констатує секретар із зовнішніх
зв’язків Ватикану архієпископ Домінік Мамберті,
зв’язок
між
християнством
і
свободою
є
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першопричинним і глибоким – він має свої корені у
вченні самого Христа [3]. Але прихильники лібералізму
зазвичай ув’язують безпосередній початок формування
концепту прав людини із проголошеною Мартіном
Лютером тези про те, що віра є вільною справою
Святого Духа і тому не може бути примусовою по
відношенню до людини. При цьому, як наголошує Дж.
Уайт, реформація не тільки заклала основи релігійних
прав людини, але й створила платформу для більш
широких концепцій індивідуальної свободи, які
сформували політичний розвиток Заходу [4, p.257]. У
свою чергу Ю. Молтман роз’яснює, що права людини та
особисті свободи, свобода віросповідання, свобода віри
та совісті, демократичні форми правління та ліберальні
погляди на життя: все це зростало разом з
протестантизмом [5].
У цілому можна погодитись із тим, що саме
протестантизм став тим зерном, з якого зійшло сучасне
плідне древо прав людини. Але не можна забувати про
той ґрунт, у якому це зерно зростало, та про ті джерела,
які його живили. Раціоналістичний за своєю формою
ліберальний концепт прав і свобод людини від початку
спирався на екзистенціальне християнське тлумачення
людини як божого творіння, паростки якого можна
знайти у ветхозавітних текстах Біблії, але справжнє
джерело яких міститься в Євангельському одкровенні.
Характерним прикладом є Декларація незалежності
США (1776), на початку якої проголошено: «Ми
виходимо з тієї самоочевидної істини, що всі люди
створені рівними і наділені їх Творцем певними
невідчужуваними правами, до числа яких відносяться
життя, свобода і прагнення до щастя» [6]. Розроблений
батьками-засновниками, котрі, як відомо, були
пуританами, цей акт має глибоке біблійське коріння. У
цьому сенсі можна послатися на П. Баренбойма, який
наголошує, що ідеї щодо права як вищої духовної
цінності, заснованої на моралі і взаємозалежної з нею,
правосвідомості як ознаки вільної людини, верховенства
права і розподілу влади царів і суддів, вперше з'явилися
у Старому Завіті [7]. Але, акцентуючи увагу на
визначній ролі християнства, ми звертаємось до Дж.
Тейлора, який, розмірковуючи над вмістом Декларації
незалежності США, стверджує, що наявними є свідчення
того, що початок захисту прав людини дійсно мав
специфічне, глибоке християнське коріння. Бо, хоча і
можна знайти джерела універсальної людської гідності в
єврейській Біблії, але, як доводить К. Харпер, захист
прав людини, особливо в тому сенсі, що всі люди мають
рівну гідність, має ключові, чи не унікальні корені в
християнстві IV–VI століть, адже саме з цього періоду
християни могли сподіватися вперше здійснити соціальні
зміни відповідно до християнських принципів [8].
Визнаючи загальнохристиянські джерела концепту
прав людини, апологети ліберальної течії, як правило,
починають свій відлік від поняття природного права.
Зокрема, Д. Поклінгтон вказує, що протестантський рух
можна розглядати як процес, котрий веде від
загальнохристиянського поняття природного права
(natural law) до природних прав (natural rights) та до прав
людини (human rights) [5]. Втім, більшість християнських
філософів з консервативного табору не погоджуються із
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прийняттям теорії природного права в якості
першоджерела концепту прав людини, бо ліберали
фактично висмикнули цю категорію із загального
гносеологічного контексту, адже насправді її ґенеза
криється у томізмі – філософському вченні Фоми
Аквінського. Видатний католицький теолог був
впевнений, що право у кінцевому рахунку походить з
того, що він називає вічним законом [9]. Слідуючи за
цією логікою, вчені звертають увагу на віровчення
апостольських Церков та стверджують, що моральний
стандарт прав і свобод людини слід шукати поза
природним і позитивним правом – у Божому праві. У
цьому зв’язку Р. Траер зазначає, що право на життя,
котре вважали первинним серед природних прав, по суті
випливає з того значення, яке Бог дає життю людини,
шляхом її створення та спасіння [10].
Право людини на життя не обумовлене її
біологічною природою, бо всім зрозуміло, що воно
докорінно відрізняється від, скажімо, прав тварин та
інших об’єктів навколишнього середовища, які
відстоюють «зелені». «На відміну від «природного»
повага до прав людини являє собою людську перемогу
над очевидними законами природи», – стверджує
Р. Нойхауз [11]. Право людини на життя також не
залежить від обіцянки іншого суб’єкта не вбивати її:
життя людини може від цього залежати, але не право на
життя. «Що стосується позитивного права, це слабка,
хоча й необхідна потреба, – продовжує. Р. Нойхауз. –
Закон та соціальна поведінка можуть відображати, але
не встановлювати або обмежувати розуміння прав
людини. Це розуміння засноване на трансцендентній
обіцянці, якій підкоряються всі закони та всі
суспільства, незалежно від того, знають вони це чи ні»
[11]. Таким чином, послідовники класичної теології
доводять, що право індивіда на життя обумовлено тільки
тим, що він як людина є Божим творінням. Тому саме у
Божественному законі криється першоджерело прав
людини і його не можна змішувати з природним правом,
яке є похідним.
Від цього походять і відмінності у поглядах
представників двох теїстичних течій на таку базову для
концепту прав людини категорію як людська гідність.
Згідно з ліберальною тезою гідність притаманна людині
від природи, тобто вона фактично не відрізняється від
права на життя. «Протестантизм виходить з того, що
гідність людини надана людині Богом і тому не є
благом, яким люди можуть розпоряджатися на власний
розсуд, – зазначає Л.Р. Сюкіяйнен. – Зокрема, навіть
грішник зберігає гідність, яка не піддається людському
контролю, оскільки нею його наділив Бог» [12]. Отже,
щоб бути гідною від людини не вимагається внутрішньої
духовної праці. Таким чином, у ліберальній трактовці ця
категорія певною мірою втрачає свій моральний сенс.
Напроти, богослови консервативної течії виходять з
того, що прийняття Господом Ісусом Христом повноти
людської природи крім гріха (див.: Євр. 4:15) свідчить,
що гідність не поширюється на спотворення, що
виникли в цій природі в результаті гріхопадіння.
Аксіологія прав людини, розвинена в рамках
православ’я, розрізняє цінність і гідність особистості.
Цінність – це те, що дано, а гідність – це те, що
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набувається. Здійснюючи добро, особистість набуває
гідності. Звідси постають два різновиди свободи:
внутрішня свобода від зла і свобода морального вибору.
Свобода від зла є самоцінною. Свобода ж вибору
набуває цінності, а особистість – гідності, тільки коли
людина обирає добро. Навпаки, коли індивід обирає зло,
свобода вибору веде до саморуйнування і завдає шкоди
гідності людини та суспільній моралі. [13] Таким чином,
у східній християнській традиції поняття «гідність» має
насамперед моральне значення, а уявлення про те, що
гідне, а що негідне, тісно пов’язане з моральними або
аморальними вчинками людини та з внутрішнім станом
її душі. Більше того, визнання гідності особистості
означає утвердження її моральної відповідальності [14].
Отже, аморальної гідності не буває, а, відтак, відрив
концепту прав і свобод людини від моральності означає
його суцільну профанацію. Таким чином, у
консервативній інтерпретації про права людини можна
говорити тільки в тому випадку, якщо та чи інша
доктрина визнає людську гідність як наслідок вільного
вибору на користь добра перед спокусою зла. Не
випадково, у фундаментальному акті католицької
Церкви - енцикліці Pacem in Terris («Мир на землі»), яку
прийнято називати Декларацією про встановлення миру
в правді, справедливості, милосерді та свободі,
підкреслюється, що в практиці реалізації прав людини
пріоритет повинен належати їх духовному змісту і
націленості на утвердження духовних цінностей [15].
Різниця у поглядах на моральні основи людської
гідності обумовлює і диференціацію у тлумаченні
поняття свободи. У лібералізмі (у повній відповідності
до назви цієї течії) свободі людини надається
абсолютного характеру, права людини є пріоритетними
над її обов’язками, а турбота про духовне благо
залишена на розсуд самої людини. Ця концепція
виходить із презумпції свободи індивіда як цілі і засобу
людського існування, абсолютної цінності особистості,
обмеженої в своїх діях тільки правами, інтересами і
волею іншої людини. Послідовники протестантизму,
котрий історично протистояв католицькій Церкві як
централізованому інституту, фактично звеличують
індивідуальну свободу до рівня релігії. «Для
протестантизму, що відрізняється більшою, в порівнянні
з іншими релігіями, прихильністю принципам
індивідуалізму, реалізація прав людини у світських
справах виступає свого роду продовженням віри, –
констатує Л.Р. Сюкіяйнен. – Не буде перебільшенням
сказати, що сфера прав людини для нього є прикладом
«світської віри» або, принаймні, світським проявом
віри» [12].
На перший погляд ідея про те, що кожен сам
визначає, що служить його духовному благу, є дуже
красивою і піднесеною. Але, як було вказано
митрополитом (нині Патріархом) Кирилом, трагедія
сучасних правозахисників полягає в тому, що вони часто
не відчувають, що людина або група людей можуть
використовувати свободу не на благо, а на зло іншим
людям, переслідуючи свої вузькі інтереси. Перш, ніж
робити вибір, людина повинна мати уявлення про
моральність. Ці уявлення виникають у процесі
виховання. Таким чином, суспільна система є по-

справжньому вільною тоді, коли вона не тільки надає
особистості простір для вільного вибору, а й забезпечує
її моральною основою для реалізації цієї свободи [16].
Апостольське християнське вчення виходить з того, що
свобода вибору не є абсолютною й остаточною
цінністю. Вона поставлена Богом на службу людському
благу. Здійснюючи її, людина не повинна чинити зла
самій собі й оточуючим [14].
У консервативній течії сильніше, ніж у ліберальній,
виражено переконання, що права людини є реляційними,
тобто вони проявляються через відносини з іншими
суб’єктами. Аналізуючи особливості православної
традиції, Л. Іванова констатує, що у ній правове
мислення починається не там, де людина виявляє
наявність або відсутність (обмеження) власних прав, а
там, де вона поважає права іншої людини і
упокорюється перед ними, упокорюється перед її
свободою, дозволяє їй бути іншою [17].
Як бачимо, полеміка навколо поняття свободи у
християнському дискурсі щодо прав людини тісно
пов’язана із філософською дилемою «людина і
суспільство». «В ім’я універсально визначеної
«людської особистості» завжди можливо розглядати
себе як звільненого від будь-яких зобов’язань по
відношенню до певної спільноти, – констатуує А. де
Бенуа. – Абсолютність людства стикається тоді з
абсолютністю індивідуума» [18]. При цьому важливо
звернути увагу на те, що, у той час як ліберальна
філософія прав людини знаходить свою точку опори
саме в окремій особистості та її індивідуальному виборі,
консервативна християнська концепція прав людини,
формулює гідність людини як пріоритетність обов’язків
по відношенню до своїх ближніх у порівнянні з
власними правами. На думку останніх, права людини,
які випливають із Божественного права, не тільки
гарантують свободу, а й встановлюють відповідальність.
«Людина не має прав як особистість, але тільки по
відношенню до оточуючих у спільноті і в кінцевому
рахунку стосовно Бога», – наголошує Р. Траер [10].
Католицькі та, особливо, православні авторитети
наполегливо закликають піклуватися не тільки про права
індивідуума, але й про права осіб у громаді, а про їхні
обов’язки дбати так само як і про їхні права. Таким
чином, прихильники консервативних поглядів надають
перевагу колективізму та відповідальності перед
суспільством. В той час як апологети ліберальної течії у
своїй концепції прав людини роблять наголос на
індивідуалізмі та свободі, обмеженій тільки власними
переконаннями.
У цьому сенсі характерною для сучасного
протестантизму можна вважати позицію, яку зайняли
протестантські церкви в Європі по відношенню до так
званого
карикатурного
скандалу,
викликаного
публікацією в данській газеті карикатур на пророка
Мухаммеда. Такий крок, як відомо, призвів до вибуху
невдоволення мусульман і викликав різку критику
багатьох відомих релігійних, зокрема православних і
католицьких діячів, які розцінілі це як образу релігійніх
святинь та посягання на свободу віросповідання. У
полеміці навколо цього питання протестантське
співтовариство Європи однозначно виступило на захист
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свободи вираження поглядів в її ліберальному розумінні,
навіть з урахуванням того, що мова йшла про образливі
оцінки релігійних переконань. Як зазначалося в
спеціальній заяві Товариства протестантських церков в
Європі, протестанти добре розуміють, що почуття
мусульман як релігійної меншини були грубо зачеплені
публікацією таких карикатур. Разом з тим, свобода
релігії включає не тільки свободу відправлення обрядів і
публічного сповідання віри, а й право критикувати
релігію [12]. Цей приклад наочно демонструє у що
вироджується свобода без моралі.
Вимоги
обмеження
свободи
на
користь
відповідальності стосуються і такого базового і
чутливого соціального утворення як сім’я. «Ми
шкодуємо, що інші форми співжиття нині зрівнюються з
сім’єю, заснованою на шлюбі як акті вільної і вірної
любові між чоловіком і жінкою, а освячені біблійною
традицією уявлення про батьківство і материнство як
особливе покликання чоловіка і жінки в шлюбі
витісняються з суспільної свідомості», – йдеться у
спільній заяві Папи Римського Франциска і Святійшого
Патріарха Кирила [19]. Однак, йдучи на поводу
антиклерикальної громадської думки, служителі деяких
протестантських церков навіть освячують одностатеві
шлюби. Вони також проявляють толерантність при
оцінці актів штучного переривання життя, пояснюючи її
правом індивідуального вибору. Напроти, сучасні
православ’я і католицизм вкрай негативно ставляться до
абортів або евтаназії, оскільки центральним в розумінні
їхнього розуміння прав людини є право на життя, яке
дане Богом.
Втім, помилкою було б вважати, що протестантські
принципи виступають як суцільні антагоністи
попередній релігійній традиції. Скоріше мову треба
вести про християнській дискурс у галузі прав людини
як двигун діалектичного розвитку цього концепту у
сучасному світі. Можна погодитись з думкою
О. Верховського, що компроміси в даному випадку
легше шукати на шляху розширення суспільної свободи,
а не на шляху експериментів по «де-модернізації» [20].
Так, ліберальна тенденція знайшла своє нормативне
закріплення у так званому першому поколінні прав
людини, яке включає особистісні та політичні права. У
свою чергу консервативна тенденція втілюється у
другому поколінні прав людини, яке встановлює
соціально-економічні та культурні права. Відкритість
християнського дискурсу для проповідників цінностей
інших релігій сприяла і формулюванню таких основних
положень третього покоління прав людини як право на
мир, право на здорове навколишнє середовище, право на
розвиток і доступ до інформації. Як наголосив папа
Іоанн Павло II, у своєму зверненні до Генеральної
Асамблеї Організації Об'єднаних Націй: «Усі ці права
людини, взяті разом, узгоджуються з сутністю людської
гідності, зрозумілою у всій її повноті, а не лише в
одному вимірі. Ці права стосуються задоволення
основних потреб людини, здійснення її свобод та її
взаємин з іншими» [21]. При цьому понтифік наполягав,
що дані права повинні розумітися з урахуванням як їх
антропологічного виміру, так і морального фундаменту.
В іншому випадку їх реалізація людиною загрожує
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сліпим захистом чисто егоїстичних прагнень і
посяганням на гідність інших людей замість того, щоб
орієнтуватися на загальне благо [22].
Висновки. Отже, ми констатуємо, що різноманітні
погляди на права людини, які представлені у рамках
християнського підходу до цієї проблеми, можуть бути
згруповані у двох основних течіях – консервативній та
ліберальній. Основні потоки у першій течії утворюють
вчення
апостольських
Церков – православної
та
католицької, а у другій – протестантських. Погляди
представників означених течій на онтологію, аксіологію
і телеологію концепту прав людини суттєво різняться.
Апологети ліберальної течії у християнському дискурсі
спираються на природне право як джерело прав людини.
У той час як адепти консервативної вважають, що треба
дивитися глибше і шукають першоджерело прав людини
у Божественному законі, а природне право вважають за
похідне. Протестанти розглядають людську гідність як
дану Богом якість людини, котра не залежить від її волі і
є основою прав людини. У теорії апостольських Церков
наголос робиться на тому, що первинним є право
людини на життя, а людська гідність, хоча і має
Божественне походження, постає результатом свідомого
вибору людини на користь добра і, таким чином, є
передусім моральною категорією. Звідси бере свій
початок логічне розгалуження християнських течій:
протестанти абсолютизують свободу вибору, католики і,
особливо, православні віддають пріоритет відповідальності
та обмеженню свободи принципом справедливості та
духовними цінностями суспільства. Відтак, для
ліберальної течії природним є акцент на захисті
індивідуальних прав. В той час як консерватори
звертають пильну увагу на гарантії колективних прав.
Втім, означені розбіжності у поглядах не є яблуком
розбрату між конфесіями. Навпаки, християнський
дискурс довкола цих основоположних тем сприяє
розвитку теорії прав людини та її реалізації у нормах
трьох поколінь прав людини.
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The article outlines the main trends of Christian discourse on human rights – conservative and liberal – and presents their
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ПОДОЛАННЯ НОВІТНІХ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
УКРАЇНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ
Доведено, що ґендерна рівність потребує подолання негативних соціально-культурних наслідків як для
жінок, так і чоловіків; є необхідною умовою культурного, соціального та політичного розвитку країни на
засадах сталості. З’ясовано недоліки та запропоновано напрями удосконалення національного механізму
забезпечення ґендерної рівності в контексті сталого культурного розвитку.
Ключові слова: ґендерна рівність, сталий розвиток, індикатори соціально-культурного розвитку.
Постановка проблеми. У 2017 році, особливо після
Маршу жінок проти Дональда Трампа, почалась
безкомпромісна світова боротьба проти сексизму та
гендерної нерівності, яка розгорнута лівим істеблішментом
в Європі і в США. Головним об'єктом гноблення з боку
злісних «білих самців», фашистів на Заході є зовсім не
бідні мусульмани, мігранти, чорношкірі або геї. Головним
об'єктом гноблення з боку білих самців в розвинених
країнах є жінки.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми.
Забезпечення гендерної рівності є питанням соціальної
справедливості щодо розподілу благ і доступу до ресурсів,
необхідною компонентою економічного та соціального
вимірів сталого суспільного розвитку. На сучасному етапі
тривимірна модель розвитку цивілізації на засадах сталості
(замість двовимірної, що базувалася на екологоекономічних вимірюваннях) перетворила соціальну
складову, у т.ч. ґендерну рівність як один із її обов’язкових
індикаторів та провідний чинник. Цим обумовлений
непідробний інтерес до проблеми залежності сталого
суспільного розвитку в Україні від ступеня досягнення
ґендерного паритету. З другої половини 1990-х рр.
предметом досліджень українських вчених були проблеми
формування та реалізації ґендерної політики (Л. Гонюкова,
Н. Грицяк, Г. Даудова, І. Лазар, К. Левченко, Т. Мельник,
Н. Оніщенко, М. Пірен, М. Попов), досягнення ґендерної
справедливості та рівності (Г. Бондар, О. Вілкова, І. Ілько,
Л. Магдюк, Т. Марценюк, Т. Надвинична, А. Фурман). З
початку ХХІ ст. серед соціальних складових сталого
розвитку (Д. Аброськін, М. Згуровський, Л. Масловська,
Т. Маторина; Д. Прилуцький, Д. Шевчук) все більше уваги
приділяється аналізу ґендерного виміру суспільного
розвитку (Г. Герасименко, О. Грішнова, К. Карпенко,
Н. Лавриненко, С. Оксамитна). Разом із тим, дослідження
взаємозв’язку ґендерної рівності зі сталим суспільним
розвитком в Україні не мають системного характеру.
Мета статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні
необхідності визначення місця гендерної рівності та
політкоректності у сучасній культурі українського світогляду.
Виклад основного матеріалу. Сучасний фемінізм не
має нічого спільного з боротьбою за жіночу рівність прав із
чоловіками. Жертвою зґвалтування стало вигідно стати –
на цьому можна зробити велику кар'єру феміністки, це
називається сьогодні «rape survivor». 2015 рік, шведська

феміністка звинуватила коханця в тому, що він її
зґвалтував, тому що він зайнявся з нею сексом без
презерватива. Це була дуже дивна дама: вона до цього ще
звинувачувала свого студента в тому, що він її спокусив. А
спокусив він її тим, що він посилав на її лекціях смски, а
сексуальним актом це було тому, що якби вона була
чоловіком, то він би не наважився смску посилати. Тобто
його дія була пов'язана з тим, що, ось, він відчував до неї
зневагу, а тому він гендерний фашист. Так ось ця дама
всерйоз вважала, що 3 мільярди людських самців
складається в злісному сексистські змові проти 3 мільярдів
людських самок. Це була просто офіційна позиція. І ось
тоді це здавалося якимось фріком. А тепер у 2017 році це, в
загальному плані, норма, тому що якщо подивитися на ліві
ЗМІ західні, то можна нарватися на скандал типу такого:
якась дівчина Шарлотта Прудман вішає своє фото в
LinkedIn. Їй пише чоловік на ім'я Олександр Картер-Сілк,
каже, що вона виглядає приголомшливо. Шарлотта
Прудман, Прудман, яка є практикуючий феміністський
адвокат, кричить: «Сексизм! Як сміє цей фашиствуючий
самець хвалити моє обличчя, а не мої професійні здібності! »
Сер Тім Хант, нобелівський лауреат необережно
пожартував
протягом
30-секундного
спічу
на
феміністському ланчі про те, чи не створити б нам
сегрегіровані лабораторії? Після чого феміністки, які на
цьому ланчі були присутні, знищили його репутацію так,
що не встиг його літак приземлитися в Хітроу, як він
дізнався, що він звільнений зі своєї посади в University
College London. Його навіть зажадали позбавити
Нобелівської премії. А коли сер Тім Хант чесно сказав, що
він пожартував, то «The Washington Post» присудила йому
звання «Non-apology of the year», «невибачення року».
Про зґвалтування і говорити нема чого. З точки зору
сучасної феміністки сексу немає. Як в СРСР. Є тільки
чоловіче насильство. А якщо чоловіка за секс не посадили,
це не його заслуга, це феміністок недоробка.
2017 рік, американська чорношкіра активістка руху
Black lives matter Саллі Стівенсон звинуватила вченого
Стівена Гокінга в сексуальних домаганнях, повідомляє
FOX News. Стівенсон написала великий пост в Facebook, в
якому заявила, що Гокінг намагався до неї чіплятися, коли
вона публічно зажадала від нього пожертвувати не менше $
500 тисяч на захист прав ЛГБТ-спільноти та національних
меншин. «Ця людина, що вважає себе вченим, відповіла
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мені в особистому листуванні. Він написав, що вивчення
чорних дір йому здається більш перспективною темою, ніж
вирішення соціальних питань, якими і так в США
займається безліч людей. Я думаю, нікому не треба
пояснювати, що це біле лайно мало на увазі під вивченням
«чорної діри», - заявила вона. За словами Стівенсон, коли
вона влаштувала демонстрацію біля будинку Гокінга,
учений «кілька разів гнівно і брудно дивився на неї з
вікна». Тепер проти Гокінга подані позови за
звинуваченням у публічних проявах расизму і гомофобії,
йому також інкримінуються сексуальні домагання і
порушення свободи особистості. Більшість американців в
соцмережах підтримують позицію активістки. «Страшно
подумати, що людина, яка повинна бути прикладом для
оточуючих, дозволяє собі таку огидну поведінку. Якщо у
Гокінга є якісь заслуги в космонавтиці, це не дає йому
права так поводитися», – пише користувач Facebook Крісті
Оулдсен. «Америка – країна для всіх, а не для такого
расистського білого непотребу, як Гокінг. Сподіваюся він і
його прихильники згорять в пеклі», - зазначає координатор
Black lives matter в Нью-Джерсі Харді Льюїс. «Те, що
відбувається – це терор з боку білих при потуранні
президента Дональда Трампа. Він такий же гнобитель, як і
Гокінг», – сказала конгресмен від Демократичної партії
Ненсі Кім[1-4].
Абсолютною правдою є те, що жінки в сучасному
суспільстві менше заробляють. Але слід враховувати, що в
сучасному західному суспільстві у жінки вибір більше, ніж
у чоловіка. Ну, ось, у всьому, навіть в одязі – можна носити
спідницю, можна штани. Ви уявляєте собі чоловіка в
спідниці?
Те ж саме стосується соціальних ролей. Це правда, що
жінки заробляють менше чоловіків. Вибір проте більше:
можна піти на роботу, можна вийти заміж. Ніхто не
здивується, якщо жінка перебуває на утриманні у чоловіка,
і більше того, якщо цей чоловік мільярдер, це є
найвигіднішою стратегією виживання. Тобто справа не в
тому, що вона дурненька дівчинка, вона вийшла заміж. Ні.
З точки зору життєвої стратегії дуже часто вона поступила
абсолютно правильно. А якщо уявити собі чоловіка, який
замість того, щоб піти на роботу, одружився і його утримує
дружина, ну, це взагалі соціально неприйнятний варіант
поведінки. Навіть професія гламурної утриманки для жінки
зовсім не ганебна в сучасному світі. Інша справа, для
чоловіка. Крім того на Заході більш-менш рівні жінки і
чоловіки, і за цей час накопичилася статистика, яка
говорить, що з журналістикою все нормально: жінкижурналісти якось не гірше журналістів-чоловіків. З
літературою все нормально: ніяка Джоан Роулінг не гірше
літераторів-чоловіків, причому це стандартне явище в тих
культурах, в яких жінки отримували хорошу освіту.
Жінки можуть бути хорошими правителями [2, с.345].
Знову ж таки, це не новина з часів княгині Ольги та Анни
Ярославівни королеви Франції. Все нормально з біологією і
з лікарями. А, ось, скажімо, з фізикою не дуже добре. Ось,
якщо подивитися, яка кількість лауреатів Нобелівської
премії з фізики після Марії Кюрі і доньки були жінки, ну,

51

якось не густо. Тому коли чергова феміністка подає в суд
на Теслу зі словами, що там в Теслі гендерна
дискримінація, і доводить це тим, що в Теслі набагато
більше інженерів-чоловіків працює, ніж інженерів-жінок,
то це пов'язано виключно з гендерних фашизмом [4, с.155].
Немає і не може бути жодних фактів проти рівності
жінок і чоловіків, але якщо подивитися, яка риса
європейського суспільства сприяла протягом століть його
розвитку і прогресу, то ця риса буде моногамія та її
найбільша коштовність – жінка. Сучасний фемінізм не має
нічого спільного з боротьбою за жіночу рівноправність, яку
повинна поважати будь-яка освічена людина. Тому що
сучасний фемінізм не вселяє жінкам, що вони рівні з
чоловіками, він вселяє жінкам, що вони жертви, що їх
образили. І в цьому, власне, відповідь на питання.
Висновки. На початку минулого століття ліві усього
світу (комуністи, анархісти, соціалісти), розраховували на
пролетаріат, вони боролися за права пригноблених
трудящих. У сучасному Заході трудящих не дуже багато
залишилося, а, головне, вони не відчувають себе
пригнобленими. Вони голосують за Трампа, за «брексит», і
вважають, що ліваки сидять у них на хребті. Тому лівому
істеблішменту потрібні нові категорії пригноблених, за
права яких можна боротися. Це мігранти, геї, мусульмани,
звичайно, жінки. Це невичерпний рудник, з якого
видобуваються жертви гноблення. Якщо навіювати
половині населення, що їм всі винні, це відкриває нечувані
можливості. Маркс з його пролетаріатом відпочиває.
Сьогодні заспокоїти всіх нас може тільки те, що оскільки в
Україні поки править не лівий істеблішмент, а дуже
корумпована верхівка, то питання боротьби проти
сексизму у нас стоїть тільки в піарі окремих політиків. Але
ЄС від нас не так далеко як нам здається. Саме тому нам
потрібно бути готовими до появи в нашому законодавстві
нових правил феміністичного характеру. Правил які
внесуть в наше українське життя дух вільної Європи.
Європи, з якою нас об’єднує лише «без віз».
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«РАЦІОНАЛЬНИЙ МАКСИМІЗАТОР» У СУЧАСНОМУ
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МЕЙНСТРИМУ
Метою статті є експлікація моделі економічної людини в сучасних науково-дослідницьких програмах на
прикладі економічного мейнстриму в контексті коеволюції соціально-філософської та економічної думки.
Теоретичний базис: узагальнювальна й аналітична абстракція властивостей об'єкта в моделі економічної
людини, принцип відповідності як визнання спадкоємності наукових теорій і принцип додатковості як умови
правомірності та рівноправності різних наукових описів та концептуальних інтерпретацій об'єкта;
фундаментальні положення соціальної філософії, економічної теорії, теорії соціології, економічної
соціології, економічної психології; праці зарубіжних учених, що націлені на аналіз полідисциплінарного пласту
знань у соціально-філософському дискурсі; операційні методи теоретичного дослідження (як
абстрагування, ідеалізація, аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація); експлікація; метод моделювання як
спосіб репрезентації й узгодження концептуальних інтерпретацій предмета на основі системного підходу.
Наукова новизна. Встановлено, що неокласична модель економічної людини представлена як раціональний
максимізатор корисності та відображає основні аспекти поведінки споживача, включає психологічні
компоненти (потреби, переваги та обмеження, здатність до оцінки, мотивація) та когнітивні (знання і
раціональність). У мейнстримі економічної теорії (неокласичний синтез) в контексті коеволюції
економічної та соціально-філософської думки виокремлено модель економічної людини з такими
компонентами, як сукупність необмежених потреб в ситуації обмежених ресурсів, переваг та обмежень,
необхідність вибору, здатність до оцінки альтернативних благ на підставі їх взаємозамінності, мотивація,
інформація та раціональність. Висновки: модель homo economicus економічного мейнстриму представлена
концепцією раціональної, поінформованої, цілеспрямованої людини, що вміє здійснювати розумний вибір.
Ключові слова: економічна людина (homo economicus), раціональний максимізатор, корисність,
споживач, максимізація прибутку.

Постановка проблеми. В умовах формування
глобальної економічної системи посилюється
роль соціально-філософської проблематизації знань про
людину, що включає пошуки нових форм, методів її
вивчення та презентації не тільки в науковому дискурсі, а
й у соціально значущих контекстах. Дослідження форм
економічної поведінки людини спирається на побудову
моделей як аналогів реальних взаємодій суб'єктів.
Проблемна ситуація, пов'язана з
формуванням
економічної людини в сучасних соціальних, ідеологічних,
господарських,
політичних,
науково-технічних
і
культурних контекстах як економічного суспільного
суб’єкта, є надзвичайно актуальною в умовах
глобалізаційних процесів в Україні. Домінантною
теоретичною передумовою для моделювання економічної
людини як суспільного суб'єкта, в якій розвинені та
інтегровані найбільш значущі смисли попередніх і
сучасних підходів, є неокласичний мейнстрим.
В зарубіжній філософській літературі аналіз
сучасних підходів до моделювання економічної людини
представлений у відомій роботі В. Автономова «Модель
людини в економічній науці». У сучасних дослідженнях
веберівської традиції відмови від оціночних суджень,
співвідношення цілей і засобів їх досягнення часто
пояснюється за допомогою понять «переваги» і
«обмеження» (Автономов, 1998). М. Вебер критично
розглянув позицію етичного еволюціонізму про
необхідність розробки політичною економією оціночних
суджень, відштовхуючись від чисто «економічного
світогляду». Емпірична наука, за твердженням
М. Вебера (Вебер, 1990), нікого не може навчити тому,

що він повинен робити, вона вказує лише на те, що він
може, а за певних обставин на те, що він хоче зробити.
Науковий аналіз оціночних суджень полягає не лише в
тому,
щоб
«…способствовать
пониманию
и
сопереживанию поставленых целей и лежащих в их
основе идеалов, но и в том, чтобы научить критически
судить о них…» (с. 347-350). Особливості економічного,
психологічного та соціологічного підходів щодо
економічної поведінки людини оглядово проаналізовано
в праці російської дослідниці А. Шабунової (Шабунова,
2012). Окремі аспекти досліджуваної проблеми дотично
розглянуті у наукових розвідках інших зарубіжних
науковців (Furnham, 2014; Талер, 2014; Лерер, 2011;
Лаваль, 2010; Воронов, 2014).
Мета статті: експлікувати модель економічної
людини в сучасних науково-дослідницьких програмах на
прикладі економічного мейнстриму в контексті
коеволюції соціально-філософської та економічної думки.
Виклад основного матеріалу. Для більш чіткого
розуміння авторської позиції визначимось з дефініцією
поняття «економічна людина». Економічну людину ми
виокремимо в цілому як раціонального суб'єкта,
націленого на максимізацію корисності, що на основі
інформації приймає оптимальні рішення та мінімізує
ступінь ризику (Петинова, 2016).
В історичній еволюції моделі економічної людини
від
«розумного
егоїста»
до
«раціонального
максимізатора вигоди», який прораховує ризики,
враховує невизначеність і робить усвідомлений вибір на
основі наявної інформації та такого способу втілення,
що рекомендований певним суспільством, представлені
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різні версії економічного суб'єкта в трактуванні багатьох
шкіл і напрямків наукової думки. Простежується думка
про те, що людина завжди є складнішою за ту функцію,
яку виконує в суспільстві. В даному випадку – функцію
економічну, адже, насамперед, виділяється її економічна
поведінка в суспільстві та всіх сферах життєдіяльності –
як індивідуальні та суспільні дії в процесі створення
різних матеріальних і духовних благ, їх розподілу та
використання. Ми вважаємо, що, прагнучи до
досягнення мети, раціональна економічна людина
підраховує необхідні витрати, і витрати невикористаних
(втрачених)
виробничих
можливостей,
тобто
альтернативні (змінні) витрати. Індивідуальні ж цілі
відрізняються різноманітністю, від аскетизму до
гедонізму в крайніх проявах. Але при цьому важливою є
не стільки кінцева суб'єктивна мета, яка наділяється
цінністю, скільки відповідні засоби для її досягнення.
Для економічної людини засоби мають цінність тільки в
значенні їх корисності для досягнення цілей.
Представник економічного нелібералізму Л.фон Мізес
в книзі «Человеческая деятельность» (Мизес, 2005)
розвиває ідею нейтральності економічної науки у
відношенні до шкали цінностей, згідно з якою людина
вилаштовує та здійснює свою поведінку. Етичні науки
рекомендують
відокремлювати
правильне
від
неправильного і радять, до чого слід прагнути як до
найвищого блага. Вони не є нейтральними щодо фактів,
роблять висновки з точки зору довільно прийнятих
стандартів. Переконання мислителя з приводу позиції
праксеології й економічної науки наступне: обидві науки
вивчають засоби досягнення цілей, які обирає індивід,
але не оцінюють їх. В економічній сфері немає місця для
шкали потреб, відмінної від тієї, що відображується в
реальній поведінці людини. Економічна наука вивчає
реальну людину якою вона є, слабку і схильну до
помилок, а не ідеальну істоту, «всевідаючу» і досконалу,
якою можуть бути лише боги (с.89-93).
Вибір реальної людини розглядається в ракурсі
переваг, які включають певні цілі з доступними
засобами. Переваги ж співвідносяться з обмеженнями.
Як стверджує В. Автономов (Автономов, 1998), при
цьому є важливою їх (переваг) незалежність. В таких
розділах мікроекономічної теорії як теорія вибору
споживача, теорія фірми, тощо, висвітлюється
соціально-філософські питання впливу зміни обмежень
ціни, прибутків на поведінку суб'єктів господарювання.
Вплив обмежень на переваги характеризуються як
явище суспільно-економічного життя. Дослідники
(К. Боулдінг, Ю. Ельстер), описали феномен скорочення
потреб у зв'язку зі скороченням можливостей їх
задоволення. Так, наприклад, потрапляючи в ситуації
«когнітивного
дисонансу»
люди
схильні
до
систематичного заниження альтернативних витрат, що
пов'язані з уже прийнятими ними рішеннями. Вони
можуть маніпулювати своїми власними перевагами,
вибирати зміщені в ту чи іншу сторону джерела
інформації (с.126-127).
В економічному мейнстримі неокласичного зразка
сформувалася модель економічної людини з такими
компонентами, як сукупність переваг і обмежень в
ситуації обмежених ресурсів і необхідності вибору;

здатність до оцінки альтернативних благ на підставі їх
взаємозаміни і тези, що «все має ціну»; нейтральність і
байдужість
до
добробуту
інших
людей
як
трансформований у власний інтерес егоїзм. Однак
загальний аналіз переваг і обмежень не торкається
важливого пункту: слід враховувати різницю ролей, в
яких виступає економічна людина. Це власник,
покупець, продавець чи виробник. Одна людина,
наприклад, підприємець, може поєднувати в собі ряд
цих іпостасей і реалізувати їх в економічній поведінці.
Свобода економічної людини як споживача не
безмежна в обмеженому ресурсному контексті.
Обираючи, індивід-споживач змушений враховувати не
лише особисті межі переваг, але і власний прибуток,
ринкову кон’юнктуру. У дослідженнях поведінки
споживачів, не зважаючи на їх різноманітність,
виявляються дві фундаментальних установки, що
розрізняються за методологічними параметрами. Одна з
них – модерністська, націлена на вивчення споживача як
раціонального суб'єкта економічної діяльності із
залученням позитивістських методів дослідження, друга –
постмодерністська, в якій споживач розглядається
(розуміється)
як
ірраціональний,
непослідовний,
суперечливий.
Основні завдання наукового напряму, який вивчає
поведінку споживачів, формулюються вченими як
узагальнення фактів реальної ділової практики та
розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи зі
споживачами; оцінка практичної цінності тих чи інших
методів впливу на споживача; виявлення найбільш
перспективних напрямків роботи зі споживачами
(Драганчук, 2008).
Із сучасних посткейнсіанських дослідницьких
програм широко відомі теорія життєвого циклу
американського економіста Ф. Модільяні (Modigliani,
1966) та перманентного доходу М. Фрідмена (Friedman,
1957). Відповідно до першої, споживання залежить не
від поточного доходу, а доходу, який людина отримує
протягом усього життя. Тобто, в даному випадку
економічна людина розглядається з точки зору її
здатності планувати і розподіляти споживання і
заощадження протягом тривалого періоду часу. У
соціальних програмах розвинених країн враховуються
можливості доходів різновікових груп населення і
пропонуються
варіанти
планування
фінансових
перспектив. Відповідно до теорії циклів, споживання
дорівнює доходу, що отримується протягом життя, воно
розподіляється в сторону рівномірності, поточне ж
споживання залежить від передбачуваних сумарних
доходів, накопичень і тривалості життя. Тому важливо
враховувати дохід, який людина планує отримати не в
певний відрізок часу, а протягом усього життя. Теорія
життєвого циклу пояснює мотиви заощаджень, а також
включення величин багатства і доходу в функцію
споживання. У контексті пояснень знаходяться поняття
відповідних переваг та обмежень споживання.
Ідея стабільності рівня споживання протягом життя
отримала свій розвиток в теорії перманентного доходу
М. Фрідмена (Friedman, 1957). Тут аналізується
поведінка споживачів з точки зору відповідності
можливостей довгострокового споживання, стійкості
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доходу. Поточний постійний дохід пов'язаний з
професійною діяльністю, поточний тимчасовий дохід
має випадковий характер, тому є відхиленням від
середньої величини перманентного доходу.
У відомій книзі представника інституціоналізму
Дж. Ходжсона «Економічна теорія та інститути: Маніфест
сучасної інституційної економічної теорії» (Ходжсон, 2003)
піддаються жорсткій критиці як неокласична модель
економічної людини з максимізацією раціональної
поведінки, так і методологічний індивідуалізм в теорії
«мейнстриму». Різниця між перевагами і обмеженнями в
економічній теорії розглядається на користь перших.
Функціональний аналіз широко практикується науковцями
для пояснення поведінки індивідів в неекономічних
сферах. До речі, цінність висновків авторів зазначеної
статті ставиться під сумнів Г. Саймоном, лауреатом
Нобелівської премії 1978 року з економіки «за новаторські
дослідження процесу прийняття рішень в економічних
організаціях, в фірмах» (Саймон, 1993). Звертаючись до
досліджень Г. Беккера, лауреата Нобелівської премії 1992
року «за поширення сфери мікроекономічного аналізу на
цілий ряд аспектів поведінки людини і взаємодії,
включаючи неринкову поведінку», слід зупинитися на
загальній характеристиці напрямку, що одержав назву
«економічний імперіалізм», що виник в кінці 1960-х рр.,
коли ряд економістів почали застосовувати
і
впроваджувати економічний підхід в інших галузях знання.
Економічний
імперіалізм
популяризував
роль
максимізаторської поведінки індивіда, що поширювалась
на ряд сфер діяльності людини. Поведінкова модель, що
пояснює економічні рішення індивіда, на думку
представників «імперського підходу», могла проектуватися
на ряд сегментів його життєдіяльності. Апарат максимізації
поведінки застосовувався для аналізу шлюбних переваг,
злочинної діяльності, здоров'я і багато чого іншого. «Я
стверджую, – писав Г. Беккер, – що економічний підхід є
унікальним за своєю потужністю, тому що він здатний
інтегрувати безліч різноманітних форм людської
поведінки» (Беккер, 2003, с. 31).
Можливість вибору варіантів пов'язана з очікуванням
максимуму корисності та інформованістю суб'єкта про
ймовірні перспективи переваг. Тут, згідно з позицією
Дж. фон Неймана і О. Моргенштерна (Neumann, 1953), при
оптимальному варіанті вибору моделі поведінки
обов'язково враховуються стратегії конкурентів, тобто
знання про цілі та ступені об'єктивної ймовірності
передбачуваних результатів діяльності, отже, корисність
піддається обрахункам. Підхід на основі теорії очікуваної
корисності є в неокласичній економічній теорії не просто
одним з можливих альтернативних способів вирішення
проблем неповної інформації, а універсальною загальною
парадигмою таких рішень (Автономов, 1998, с. 149).
Найбільш актуальною компонентою максимізаторської
моделі є мотивація. У сучасних моделях зустрічається
широке і вузьке її трактування – як особиста
зацікавленість в благах (багатство, влада, корисність), так і
поєднань особистого інтересу з альтруїстичної мотивацією,
коли враховуються інтереси інших людей. Теорії мотивації
ґрунтуються на дослідженні стимулів, що викликають
відповідну реакцію споживання. У теорії споживання
актуальною є маркетингова модель Ф. Котлера,
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волюнтаристська теорія дії Т. Парсонса, підходи
Дж. Катона, У. О. Беардена і Л. Б. Каплана, Р. Тафлінгера,
Д. Хокінса, Дж. Енджела, Дж. Ф. Кролара та інших.
У виявленні факторів часто присутній розподіл на
зовнішні та внутрішні. Р. Тафлінгер відзначає роль
зовнішнього комунікативного дискурсу: сім’ї, приятелів,
ЗМІ, церкви, влади. Особливу місію у поведінці
споживача відіграють стереотипи, які, як внутрішні
стійкі схеми та сценарії, визначають реакцію на
пропозицію та значно впливають на вибір споживача.
Д. Хокінс, Дж. Енджел та інші до зовнішніх факторів
відносять культурні, ціннісні, демографічні, а також
соціальні статуси, різні групові взаємодії, макро- та
мікровпливи (соціальні класи, референтні групи,
субкультури, домогосподарства). Сегмент внутрішніх
факторів складають сприйняття, навчання, пам'ять,
мотиви, особистість та емоції. Завдяки їм людина реагує
на всі зовнішні впливи та формує індивідуальний стиль,
схему споживання – використання ресурсів, грошей,
інформації, часу – чи образ життя (Life-style). Стиль
життя відноситься до індивідуальних детермінант
поведінки (Р. Блекуелл, П. Мініард, Дж. Енджел).
Згідно з ресурсним підходом, визначальну роль в
поведінці споживача відіграють саме ресурси.
Економічні
(фінансові)
ресурси
споживачів
безпосередньо пов'язані зі структурою попиту. Зворотна
залежність спостерігається між рівнем доходу
домогосподарства і пропорціями витрат. Зростання
доходу дозволяє знизити витрати на харчування, одяг,
житло і підвищити на менш необхідні для життя
(«надмірності»). До когнітивних ресурсів відноситься
здатність обробляти отриману інформацію. Тут
величезну роль відіграє успішна презентація товару,
концентрація уваги на позитивних перевагах покупки,
знаннях про товар, про місце і час його придбання.
Виявлення потреб покупця (економічної людини), якого
не випадково називають саме споживачем (економічною
людиною), – необхідний і багатогранний процес. У книзі
«Методи продажу» Ж. Шандезона і А. Лансестра
(Шандезон, 1993) знаменита піраміда потреб А. Маслоу
інтерпретується в контексті вивчення споживчих
пріоритетів і реакцій. Висновки зводяться до того, що
одного разу задоволена потреба втрачає значення
стимулу; одна потреба може приховувати іншу; не може
бути задоволена будь-яка потреба, якщо не була
задоволена потреба нижчого рівня: кожен індивід або
суспільство не знаходиться постійно на одній і тій же
стадії реалізації своїх потреб; індивід «засуджений
бажати».
Маркетингова
модель
поведінки
покупця,
запропонована Ф. Котлером, складається з трьох
елементів: 1) спонукальні фактори маркетингу та інші
подразники; 2) «чорний ящик свідомості покупця»;
3) відповідні реакції покупця. Серед подразників,
наприклад, вказуються економічні, науково-технічні,
політичні, культурні. У двокамерному «чорному ящику»
знаходяться характеристики покупця і процес прийняття
рішень. Відповідні реакції покупця – це вибір товару,
марки, дилера, часу і об'єкта покупки. Спонукальні
чинники маркетингу містять товар, ціну, методи
поширення і стимулювання (Котлер, 2003, с.252).
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Наукова новизна. Встановлено, що неокласична
модель
економічної
людини
представлена
як
раціональний максимізатор корисності та відображає
основні аспекти поведінки споживача, включає
психологічні компоненти (потреби, переваги та
обмеження, здатність до оцінки, мотивація) та
когнітивні (знання і раціональність). У мейнстримі
економічної теорії (неокласичний синтез) в контексті
коеволюції економічної та соціально-філософської
думки виокремлено модель економічної людини з
такими компонентами, як сукупність необмежених
потреб в ситуації обмежених ресурсів, переваг та
обмежень, необхідність вибору, здатність до оцінки
альтернативних благ на підставі їх взаємозамінності,
мотивація, інформація та раціональність.
Висновки. Моделювання передбачає як необхідне
абстрагування від множинних подробиць життя людей,
так і занурення в нього з точки зору поставлених цілей і
заявленого ступеня «екзистенціальних зобов'язань».
Концепція раціональної, поінформованої, цілеспрямованої
людини, що вміє здійснювати розумний вибір, є
затребуваною в теоріях про вільне конкурентне
суспільство. Потреби суб'єктів господарювання залежать
від мети діяльності: споживач прагне до задоволення
своїх потреб, підприємець до прибутку, держава – до
народного добробуту. Економічний вибір, націлений на
досягнення максимального задоволення потреб при
певних (мінімальних) затратах розуміється як
оптимальний з доступних обмежених ресурсів і
варіантів їх використання. У науковому дискурсі
широко представлений такий елемент неокласичної
моделі економічної людини, як мотивація у вузькому
(егоїстичному) і широкому розумінні, що поєднує
особисте і суспільне благо. Соціально-філософський
ракурс дослідження дозволив виявити переваги моделі
раціонального максимізатора. Ідея максимізації завжди
була суттю поняття «раціональна економічна людина». І
які б зміни і уточнення не зазнавала теорія, «економічна
людина», як і раніше, залишається в основному
суб'єктом, який максимізує та оптимізує.
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"RATIONAL MAXIMIZER" IN THE MODERN SOCIETY:
HOMO ECONOMICUS OF THE ECONOMIC MAINSTREAM
Purpose: explication of the economic man model in modern research programs on the economic mainstream example in
the context of socio-philosophical and economic thought co-evolution. Theoretical basis: generalizing and analytical
abstraction of object properties in the economic man model, the correspondence principle as a recognition of the scientific
theories continuity and the principle of complementarity as condition for the legitimacy and equality of various scientific
descriptions and conceptual interpretations of the object; fundamental guidelines of social philosophy, economic theory, the
theory of sociology, economic sociology, economic psychology; the works of foreign scientists, aimed at analyzing of a
multidisciplinary layer of knowledge in social and philosophical discourse; operational methods of theoretical research
(abstraction, idealization, analysis, synthesis, generalization, concretization); explication; the method of modeling as a way of
representation and coordination of conceptual interpretations of an object on the systematic approach basis. Academic
novelty. It is established that the economic man neoclassical model is presented as a rational maximizer of utility and reflects
the main aspects of consumer behavior, including psychological components (needs, preferences, and limitations, ability to
evaluate, motivation) and cognitive (knowledge and rationality). In the economic theory mainstream (neoclassical synthesis)
under the context of the economic and social-philosophical thought co-evolution, an economic man model was distinguished.
The components of the given model are the following: a set of unlimited needs in a situation of limited resources, advantages
and limitations, the necessity of choice, the ability to evaluate alternative benefits by their interchangeability, motivation,
information, and rationality. Conclusions: the homo economicus model of the economic mainstream is represented by the
concept of a rational, informed, purposeful person who can make a reasonable choice.
Key words: economic man (homo economicus), rational maximizer, utility, consumer, profit maximization.
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PROFESSIONAL SELF-EVALUATION AND FUTURE
SOCIONOMIC SPECIALISTS’ PERSONALITY FORMATION
In the article it is stated that the professional self-evaluation is a mechanism of professional formation of a
personality of future socionomic specialists. It is shown that the professional self-evaluation is a central component
of the personality’s professional self-consciousness, connected with the value attitude towards the personal “Me”,
to the professional qualities and results of professional activities of future socionomic specialists.
The family education, emotional family support and family traditions are noted to play a key role in the
psychological potential of personal progress and professional development of socionomic specialists’ personality,
formation and development of personality’s progress in professional activities, which contribute to the formation of
personal “Me” of the personality as a regulatory function in non-standard situations of interaction.
The stages of formation of Me-professional positive image of students-future socionomic specialists are
presented. It is shown that professional self-evaluation is formed under the influence of the content of professional
activities, the results achieved in these activities, the individual properties of the personality, as well as the quality
properties being evaluated. It is found out that the main parameters of the professional self-evaluation are the
degree of adequacy, criticality and the degree of personality’s stability.
Key words: professional self-evaluation, professional formation, personality, future specialists of socionomic
professions, Me-professional image, Me-concept of the personality, family education, professional selfconsciousness, professional activities.

Actuality of the research. The basis of present-day
education is the formation of a positive “Me-concept”
of a personality, which first of all encourages the full
development of a personality. An important condition for
achieving high progress is to obtain the necessary
knowledge, ideas about the forms, principles and fields of
professional activities. In addition to professional knowledge
the psychological knowledge is necessary for successful
professional activities development, for deep understanding
of all processes. During the European development of
Ukraine there are opened great opportunities for the
development of higher education which is increasingly taking
on the characteristics of humanistic orientation. The researcher
Marek Paliukh notices that the present-day education should be
considered as a process of personalities’ formation,
characterized by openness towards others, initiative, creative
imagination, creativity and the ability to appraise and selfevaluation of behavior. The conditions created for the
development of personalities should provide a system of
education in the broadest sense, with the participation of
various educational and out-of-educational institutions, the local
environment, parents, Cathedral and organizations. The main
goal in implementing educational changes is to eliminate the
drawbacks of the educational system functioning while
preserving its advantages [4, 74-75].
The scientists K. Albuhanova-Slavska, R. Burns, V. Bibler,
B. Bratus, I. Kohn, K. Levin, O. Leontiev, S. Maksymenko,
J. Piaget, V. Rozin, V. Stolin, D. Super, S. Chystiakova,
V. Yadov and others made a significant contribution to the
theoretical and methodological principles of professional
identity of future specialist’s personality.

The aim of the research is the theoretical and
methodological grounding of the problem on the
professional self-evaluation and future socionomic
specialists’ personality professional formation.
Theoretical and methodological basis of the study
consists in the following principles: the image of “Meprofessional” as a component of “Me-concept” of a
personality (V.Andronov, W.James, Y.Klubov, N.Kuzmina,
A. Markova, S. Maksymenko, Y. Pavliutenkov, E. Prokopieva,
A. Rean, Y. Strelkov, N. Chepelieva); the professional selfevaluation as a reflection of professional formation of a
personality (A. Rean, F. Hoppe and others); the features of a
professional psychologist’s formation in a higher educational
establishment (H. Abramova, I. Andriichuk, R. Ihnatenko,
T. Ivanova, K. Nediapkova, L. Umanets, N. Chepelieva and
others).
The main material research. Modern educational and
scientific implementations are intended to: equal
opportunities for education; the improvement of society
culture level by means of receiving secondary and higher
education; meeting the educational aspirations of society;
helping to improve the quality of education, understood as
an integral process of education and formation; rational use
of resources allocated to education; establishing the
correlation between the system of vocational education and
labour market [9].
A significant element in the structure of the professional
“Me-concept” or image “Me-professional” is a selfevaluation of professional abilities, knowledge and
achievements. The problem of self-evaluation is studied in
the psychology, because of the importance of this
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psychological problem for life and human development. The
concept of “self-appraisal” is considered as evaluation of
oneself by a personality, one’s features, qualities and place
among other people, values that are attributed to oneself, or
separate parts of a personality.
The self-evaluation is a level of consciousness
development that is manifested in the ability to treat to
oneself critically, to match his capabilities with the results of
the activity in accordance with the opinion of others, and
according to the requirements to himself (according to
V. Abrahmanova). Self-evaluation reflects the degree of
self-esteem development, sense of personal values and
positive self-attitude. Self-evaluation provides the realization
of the following functions:
1) regulatory function, due to which the personal
development problems are solved;
2) protective one provides a relative stability and
independence of a personality at the time. Self-evaluation
affects criticality, strictness to oneself, relationships with
other people, relations to achievements and failures. Thus,
self-appraisal influences the efficiency of activities of the
person and the further development of the personality [2].
According to V. Stepanov, the self-evaluation is divided
into the following types:
1) predictive self-evaluation means the subject’s
appraisal of his capabilities and determining his attitude
towards them (the construction of the appraisal of the
personality’s future achievements);
2) actual self-evaluation means the appraisal of actions
must be done in the process of activities and the construction
of remedial activities on the basis of this appraisal. The basis
of this kind of self-control is the phenomenon of self-control,
i.e. the assessment of personal capabilities today;
3) retrospective self-evaluation means the personality’s
appraisal based on the achieved levels of the development,
the results of activities and personal actions. In this kind of
self-appraisal a degree of criticality, i.e. assessment of
“yesterday’s” achievements is formed [1].
Another kind of self-evaluation – a reflexive selfevaluation is proposed by the researcher S. Podosinnikova.
This type of self-evaluation provides the appraisal of oneself
from the side of others.
A new type of self-evaluation – professional selfevaluation appears during the mastering the professional
activities.
The researcher A. Rean defines the professional selfevaluation as a human notion about personal value as a
specialist, i.e. evaluative component of professional “Meconcept”. The professional self-evaluation is considered as
an important element in the structure of professional “Meconcept”. It is a system unity, which is a form of expression
of the individual reflection of oneself as a special object of
cognition. It represents the accepted meanings of
professional activities, the measure of focus on the social
requirements for the professional activities. The professional
self-evaluation operates in two interrelated forms: general
and separate – the general accumulates total-neutral
individual knowledge about himself as a subject of
professional activity, and the separate reflects appraisal of
specific mental and physical manifestations and qualities [6].
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A human self-evaluation depends on the level of
requirements. The level of requirements of a personality,
which reflects the complexity of the goals set by a human, is
closely connected with self-evaluation, including
professional. If a person sets goals that he cannot perform
because of certain circumstances, the level of his self-esteem
is reduced. In order to raise the level of self-esteem, it is
necessary in this case to reduce the level of requirements.
The researcher F. Hoppe distinguishes in a structural level of
requirements two strategies that contradict each other: to
maintain self-evaluation at a high level and reduce the level
of requirements to avoid failure, in order not to reduce selfevaluation [2].
The self-evaluation as a mechanism of self-regulation is
involved in all areas of professional activities. The
professional self-evaluation is a central component of a
personality’s professional self-consciousness that is
associated with a value attitude to his personal “Me”, to the
professional qualities and results of professional activities. In
the professional field of a personality there are distinguished
a special type of requirements – professional requirements,
which refers to the desire of the personality to achieve a
specified level of professional activity. The level of
requirements is formed with the help of self-evaluation as a
professional in the past, present and future. The professional
self-evaluation is influenced by the content of professional
activities, the results achieved in this work, individual
personality traits and properties of a quality being assessed.
The professional self-evaluation is a more reliable
indicator that allows us to predict our efforts, necessary to be
done, and the results of our work in the case where praise is
not dependent on the efficiency of the activities.
The basic aspects of the professional self-evaluation are
the degree of adequacy, criticalness and measure of stability
of personality. These aspects are quantitative and qualitative
characteristics of self-evaluation. The adequacy of selfevaluation is characterized through the correspondence of
self-evaluation or discrepancy with the actual extent of
appropriate quality as the subject’s self-evaluation. Thus, an
important criterion for the adequacy of self-appraisal is the
comparison of personal self-evaluation with the appraisals of
others through the reflective analysis. In this respect, selfevaluation may be adequate, understated or overstated.
According to the research low professional selfevaluation does not allow developing cognitive human
activity. The employees with low self-appraisal have the
disposition to self-justification in case of failure in the
performance of work tasks. They draw conclusions about
their personalities after unsuccessful tasks’ doing. They are
more concerned about their own feelings and expectations of
failure and reactions of others. In contrast, the workers with
high self-evaluation are more confident in themselves as the
professionals. They make general conclusions about their
personalities after achieving positive results. A high selfevaluation makes it possible to focus on the process of
solving problems on the task. Overstated self-evaluation
leads to a decrease of the results of the work, to the
formation of a complex of self-importance.
The stability, as the second criterion of self-evaluation, is
a positive characteristic of self-evaluation, if it is combined
with dynamic, which is the personality’s ability to change
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the height of self-appraisal based on the criteria of analysis
of the results of personal activities and behavior, and the
effect of objective changes in the requirements of others or
his own requirements to himself [5, р.70].
In accordance with the studies of A. Rean, there are two
sides in the professional self-evaluation: operational-activity
and personal. Operational-activity side of self-evaluation is
associated with the assessment of oneself as the subject of
professional activity and is expressed in human assessment of
his professional level (skills formation) and the level of
competence (knowledge system). The personal side of
professional self-evaluation is reflected in the appraisal of
personal qualities in relation to the ideal image of “Meprofessional” [6, р.99].
The following two components are identified in the
structure of professional self-evaluation: self-evaluation of the
result associated with the assessment of achieved success and
reflected satisfaction or dissatisfaction of own achievements;
self-evaluation of the potential, connected with the assessment
of personal professional capabilities and reflects selfconfidence and confidence in own forces [7, р.235].
Undoubtedly, low self-evaluation of the result does not
necessarily indicate “the complex of professional
inferiority”. Low self-evaluation of the result in combination
with high self-appraisal is a potential factor in professional
self-development [8, р.67-73].
The human professional self-determination begins far in
his childhood, when a child in the children's game takes on a
variety of professional roles and plays the associated
behavior. If one looks attentively at these games, it is not
difficult to notice that children easily and readily substitute
different symbolic real attributes to professional activities.
The professional self-determination comes to the end in
early adolescence, when it is necessary to take certain
decision that will affect the further life. The life plan covers
the personal self-determination, i.e. moral image, lifestyle,
level of claims. The choice of profession is essential for a
human.
The correct choice of profession is often influenced by
parents’ directives who want the children to compensate for
their shortcomings in the future in the same activities which
they were not able to realize themselves. The study shows
that most of the children agree with the choice of parents.
But children forget that they will work on the chosen
specialty, but not their parents.
One of the aspects of the professional development of the
personality is the professional growth. The development and
deepening of professional self-determination lasts for the
whole life: the image of a successful professional is
corrected and developed, the attitude to the profession and
oneself is reviewed. The concept of “professional
development” is similar to the concept of professional
growth. It provides regular change of personality in
professional activities.
Most people in order to take the first step wait for the
financial support or help from the family. Good health is a
natural need for successful professional activities. A large
amount of work and psychological stress requires normal
emotional state, which largely depends on the emotional
state of the family. It is important to be ready to cede
personal interests in order to achieve success and work

tirelessly until the goal is reached at the initial phase of
professional activities, as well as at the next stages of the
development. The life experience and professional
knowledge, skills are important for successful professional
activities, but there is no perfect age to start personal
business.
Family relations play an important role in the business
and personnel decisions, but they are too limited by a narrow
circle of close relatives. Most workers are married before the
start of professional activities. The support of a spouse can
play a great and significant role, especially when a woman is
making a professional career. Family usually can provide a
financial support and show understanding and psychological
support [3].
Today the character features of modern specialists’
psychological portrait are developed and organized intuition,
creativity, constant desire for self-actualization and selfrealization, focus on the end result and the system of
psychological defense. The first reason is related to
extremely excessive demands to oneself. Excessive demands
to oneself is showed by the personalities who want to
achieve hundred percent results in all areas of professional
activities. The second reason is a setting for a quick result. In
the absence of such quick results the personality is
disappointed and does not feel good enough worker.
In general, low self-evaluation leads a human to
unconstructive emotions that do not contribute to
overcoming the stress and increase the risk of professional
burnout. This may have strong negative emotions, such as
anger, helplessness, confusion, irritation and so on; such a
worker can often repeat the words “Should!”, “Must!”. He is
always pessimistic and foresees a bad end “I cannot stand
this”, “I cannot do this”, “I will not succeed”. That is, the
sense of professional activities and life in general of such a
person is pierced with despair and helplessness.
The conclusion. The professional self-evaluation and
future socionomic specialists’ personality professional
formation is grounded on the basis of the theoretical and
methodological analysis of the problem of the image of
“Me-professional” as a component of personality “Meconcept”. According to the researches of contemporary
scientists it is noted that professional self-evaluation is a
central component of professional self-consciousness of a
personality that is associated with a valuable attitude to
personal “Me”, to professional qualities and results of future
socionomic specialists’ professional activities.
The professional self-evaluation is proved to be formed
under the influence of the professional activities, results,
achieved in these activities, individual traits of the
personality, as well as the peculiarity of the quality being
appraised. The main parameters of the professional selfevaluation are the degree of adequacy, criticalness and
measure of stability of a personality.
In accordance with the peculiarities of the formation of a
positive image of Me-professional, there are distinguished the
following main stages of this process in the students-future
specialists of socionomic professions: the formation of the
future socionomic specialists’ ideal model of a “professional”
with the help of the professional interpersonal relationships in
the form of the transmission of the personal and professional
experience of the teacher; focusing future socionomic
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specialists personalities’ attention on the comparison of their
real and ideal images of Me-professional using interpersonal
relationships in the form of a dialogue between the teacher
and future professionals; stimulating personal growth and selfimprovement of future specialists of socionomic professions
to achieve an ideal image of Me-professional.
The family is noticed to be the place of development,
formation and deepening of professional self-determination
of the personality: the image of the professional, Me-concept
of a successful professional are being enriched and
corrected, the acceptance and self-realization of oneself as a
professional takes place, the relation to the profession is
being reviewed. Family and autobiographical scope of
professional formation of socionomic specialists’ personality
defines the limits of their personal progress by means of
actions of acme-content reflecting psychological potential of
personal progress, professional and personal competence by
their importance and significance for a specialist.
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Україна, м. Кам’янець-Подільський
ПРОФЕСІЙНА САМООЦІНКА ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ
Констатовано, що професійна самооцінка є механізмом відображення професійного становлення особистості майбутніх
фахівців соціономічних професій. Показано, що професійна самооцінка є центральним компонентом професійної самосвідомості
особистості, який пов’язаний із ціннісним ставленням до власного Я, до професійних якостей та результатів професійної
діяльності майбутніх фахівців соціономічних професій. Зазначено, що сімейне виховання, емоційна родинна підтримка та сімейні
традиції відіграють ключову роль у психологічному потенціалі особистісної успішності і професійному становленні особистості
фахівців соціономічних професій, становленні та розвиткові успішності особистості у професійній діяльності, що сприяє
формуванню власного Я особистості як регулюючої функції в нестандартних ситуаціях взаємодії. Подано етапи формування
позитивного образу Я-професіонал у студентів-майбутніх фахівців соціономічних професій. Показано, що професійна самооцінка
формується під впливом змісту професійної діяльності, результатів, досягнутих у цій діяльності, індивідуальних властивостей
особистості, а також властивості якості, яка оцінюється. З’ясовано, що основними параметрами професійної самооцінки
виступають ступінь адекватності, критичність та міра стійкості особистості.
Ключові слова: професійна самооцінка, професійне становлення, особистість, майбутні фахівці соціономічних професій,
образ Я-професіонал, Я-концепція особистості, сімейне виховання, професійна самосвідомість, професійна діяльність.
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РОЗУМОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ:
ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті проведений теоретичний аналіз досліджень проблем розумової працездатності молодших
школярів.
Ключові слова: розумова працездатність, молодші школярі, інтенсивність розумової праці, динаміка
працездатності.
Постановка проблема. Проблема підтримки високої
розумової працездатності молодших школярів та
уникнення учнями надмірного стомлення впродовж
багатьох років з різною гостротою супроводжувала
науковий пошук, який спрямовувався на дослідження
розумової працездатності та втомлюваності особистості
в умовах зростаючого психологічного й фізичного
навантаження в усіх сферах діяльності людини.
Мета статті. Особливої ваги ця проблема розумової
працездатності набула в періоди реформування системи
освіти і пов’язаного з ним підвищення навчального
навантаження. Саме тому метою статті є висвітлення
отриманих нами результатів проведеного теоретичного
аналізу досліджень проблеми розумової працездатності
молодших школярів, які дозволять виявити напрями
удосконалення навчально-виховного процесу сучасної
початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Проблема впливу
навчально-виховного процесу школи на стан здоров’я
учнів була сформульована в суспільній думці в 1870–
1920 рр. провідними лікарями Росії та Європи. Зібраний
тоді (А. Беляєв, Н. Бистров, Ф. Ерісман, В. Нестеров,
А. Яковлєва) фактичний матеріал медиками про стан
здоров’я вихованців гімназій свідчив про різні фізичні та
психічні порушення в дітей, які прогресують від
молодших до старших класів.
За час навчання в гімназії, як зазначали в ті часи
педіатри, кількість різних захворювань у дітей від
початку й до кінця навчання зростала в 6–9 разів.
Зокрема наголошувалося, що головний біль у дітей 8
років спостерігався лише в 5% осіб, а в 14–17 років ці
діти мали його в 28-40% випадках. При цьому такий
стан спостерігався в дітей із різними умовами
(сприятливими та несприятливими) життєдіяльності та
навчання. Наголошувалося також на погіршенні
гостроти зору, який залишався хорошим лише в
половини загальної кількості учнів гімназій. За період
навчання короткозорість у дітей збільшувалася з 14% до
43%. Головною причиною зростання захворювань учнів
лікарі вважали надмірну кількість для них стомлюючих
навчальних занять, які вимагали інтенсивної та
напруженої розумової активності [2, с.5-7].
Вирішення означеної вище проблеми у ті роки було
покладене на психофізіологічні лабораторії. Такі
лабораторії створюються: у Німеччині лабораторія під
керівництвом В. Вундта (м. Лейпціг), лабораторія під
керівництвом Е.Крепеліна в м. Гейдельберзі та

лабораторія
під
керівництвом
Г. Еббінггауса
(м. Вреславль); у Франції психогігієнічна лабораторія, у
якій працюють А. Анрі, Е. Анрі та А. Біне; у Росії –
лабораторія в Департаментському університеті, у якій
під керівництвом Е.Крепеліна, а згодом В. Чижа,
працювали А. Віреніус, П. Нечаєв, І. Сікорський та
Ф. Телятник; у США відповідну лабораторію в
Колумбійському університеті очолив Д. Кеттел.
Отримані у лабораторіях результати досліджень
свідчили, що під впливом інтенсивної розумової праці
дитини відбуваються зміни у фізіологічних функціях
кровообігу організму, диханні людини, її температури
тіла та м’язової сили. Ці зміни спостерігаються під час
будь-якої праці, тривалість і інтенсивність якої визначає
зміни у функціонуванні фізіологічних процесів, їх
ефективності та адекватності. Тому напружена розумова
праця учня характеризується поступовим зниженням її
ефективності, що є наслідком порушення функціональних
систем життєзабезпечення організму. Функціональні
процеси вповільнюються, й це є фізіологічною основою
стомлення, що є природнім процесом енерговитрат
людини. Якщо організм дитини не в змозі за певний час
відновити ефективність головних фізіологічних функцій,
то це є перевтома, яка характеризується патологічними
симптомами (головний біль, безсоння тощо). Було також
доведено, що перевтома дитини є таким рівнем її
стомлення, коли звичайний відпочинок недостатній для
відновлення функціонування фізіологічних процесів і
потребує для дитини створення особливих умов
життєдіяльності (зміна способу життя, збільшення часу
на сон та відпочинок, покращення харчування тощо).
Зазначимо, що наукові досягнення в галузі фізіології
у ті роки не дозволили науковцям підійти глибше до
розуміння сутності функціонування фізіологічних
систем організму під час стомлення. Тому експерименти
вчених зводилися до описового характеру зафіксованих
змін у фізіологічних показниках, які відбулися під
впливом розумової та фізичної праці, без їх глибокого
пояснення. Проте вченими було експериментально
підтверджено вплив навчальних занять у школі, які
супроводжуються інтенсивною та напруженою роботою
учнів, на динаміку і фізичної, і розумової працездатності,
їх взаємообумовленість та чітку взаємозалежність.
Важливим висновком тих років є визначення стомлення
дитини після уроку закономірним явищем за умови
активності учня під час заняття.
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Головним здобутком дослідницької діяльності вчених
періоду 1870–1920 років є розробка діагностичного
інструментарію (підрахунок кількості букв у тексті,
додавання і множення однозначних чисел, написання
диктанту, читання тексту вголос, запам’ятовування
чисел, запам’ятовування складів слів, заповнення
пропусків у тексті, запам’ятовування з наступним
відтворенням слів і чисел, пригадування слів і чисел з
прочитаного раніше тексту, вирішених прикладів) для
визначення
впливу
стомлення
на
розумову
працездатність дитини. Розроблені та апробовані методи
дослідження
впливу
потужності
розумового
навантаження на динаміку працездатності учнів
виявилися достатньо ефективними й це дозволило
вченим того часу простежити динаміку стомлення учнів
різних вікових груп та визначити доцільну необхідність
у навчальному процесі пауз для відпочинку.
Згодом, зважаючи на соціальні потреби суспільства,
до 50-х років XX століття наукові пошуки вчених було
переорієнтовано переважно на розробку технічних
пристроїв вивчення динаміки психофізіологічних
показників працездатності дорослого населення під час
виконання ними професійної діяльності та створення
діагностичного
інструментарію
оцінки
рівня
інтелектуального розвитку особистості майбутніх
фахівців.
Лише на початку 60-х років XX століття
запровадження обов’язкової загальної середньої освіти
актуалізували проблему вивчення психофізіологічних
особливостей
розумової
працездатності
учнів.
Розгортання експериментальних досліджень удосконалення
навчально-виховного
процесу
школи
згідно
психофізіологічних закономірностей розумової та
фізичної працездатності стали можливі завдяки
фундаментальним дослідженням у галузі фізіології
людини (П. Анохін, М. Антропова, Н. Введенський,
А. Здравомислов, Л. Лурія, І. Сеченова, І. Павлов,
Б. Теплов, О. Тихомиров, А. Ухтомський) та в галузі
психології
розвитку
особистості
(Б. Ананьєв,
Л. Виготський, Г. Костюк, А. Леонтьєв, В. Мерлін,
В. Мясищев, С. Рубінштейн, К. Смірнов).
Теорія
функціональних
систем,
розроблена
П. Анохіним, яка спиралася на наукові досягнення
І. Сєченова, І. Павлова, Н. Введенського, А. Ухтомського,
детермінувала виділення в дослідженнях проблеми
працездатності особистості кілька головних методичних
підходів (фізіологічний, фізичний та психологічний) в
оцінці впливу на цей процес стомлення людини. Згідно
цих підходів, у період 1960–1980 роки, експериментальні
пошуки розподілилися на два незалежні напрями. З
одного боку, здійснювалися вивчення суб’єктивних
оцінок людини її стану під впливом дозування різних за
тривалістю та інтенсивністю потужних навантажень та
виявлення змін у показниках фізіологічних підсистем
організму. З іншого боку, досліджувалися зміни
показників діяльності людини залежно від зовнішніх
умов її діяльності, які позитивно чи негативно
впливають на ефективність працездатності особистості.
До другої групи вченими було віднесено чинники
середовища праці особистості, які впродовж тривалого
часу негативно впливали на організм людини,
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накопичувались в ньому та детермінували порушення
функціонування певних фізіологічних підсистем.
Негативні аспекти цієї групи поступово знижували
ефективність праці й викликали хронічну перевтому
найбільш завантаженої функціональної підсистеми
організму. Результати досліджень цієї групи факторів
дали можливість науковцям визначити оптимальний
режим праці і відпочинку людини в різних видах
розумової та фізичної праці особистості.
Такі ж дослідження були проведені, зокрема, для
середньої загальноосвітньої школи того періоду. Вони
детермінувалися, на думку М. Антропової, такими
наслідками проведення реформи загальноосвітньої
школи: неадекватною поведінкою дітей у школі,
особливо під час організації навчальних занять за
новими програмами; негативним ставленням учнів до
навчально-виховного процесу в школі, яке прогресує з
кожним навчальним роком; непорозумінням учителя та
учнів, що трансформувалося в затяжні й невирішені
форми конфліктів; відхиленнями в психоневрологічній
сфері, що приводили до неадекватного сприйняття умов
та завдань навчально-виховного процесу; порушеннями
у фізичному розвитку дітей, що виявлялися в
диспропорціях зростання довжини і маси тіла та
зниження в цілому імунної системи організму [1].
Зазначимо, на той період (1950–1980 роки) для
нормування фізичного та розумового навантаження
дитини
в
навчально-виховному
процесі
загальноосвітньої
середньої
школи
гігієністами
використовуються, переважно, сукупність фізикохімічних та мікробіологічних методик виявлення впливу
чинників зовнішнього середовища на ефективність
розумової праці дитини та психофізіологічних методів
виявлення (точність і координація рухів, стан зорових
функцій, температура, пульс, фізико-хімічний склад
крові, вегетативна реактивність, границя слухової
чутливості й ін.) динаміки розумової працездатності й
втомлюваності особистості.
Відмітимо головні здобутки вчених-гігієністів у
питаннях удосконалення зовнішніх умов навчальновиховної діяльності учнів. Було науково обґрунтовано
оптимальну тривалість уроку й тривалість виконання
домашніх завдань учнями молодших, середніх і старших
класів, яка не викликає хронічної перевтоми дитини,
підтримує її високу розумову працездатність впродовж
денного та тижневого шкільного навантаження. Зокрема,
дослідження динаміки розумової працездатності учнів 1
класу (6–7 років) у процесі шкільних занять засвідчили
про необхідність установлення тривалості уроку для
дітей цього віку не більше ніж 30–35 хвилин (Х.Ривлина,
А. Попович, Е. Вайнруб, Л. Суботкевич) [1].
Вивчення (М.Антроповою, В.Варсакином, Е.Вайнрубом,
В.Івановим, Л.Михайловою, Г.Сальниковою, Н.Шумливим
й ін.) кількості годин, які витрачали учні різних вікових
груп на виконання домашніх завдань згідно нових
програм, дозволило виявити норми тривалості
підготовки уроків учнями початкових класів, які не
впливають на фізичне здоров’я дитини [1].
Крім того ченими (Л.Александрова, М.Антропова,
Е.Белостоцька, Е.Вайнруб, А.Глущенко, В.Крижанівська,
Л.Леонова, Л.Любомирський, Л.Михайлова, Г.Сальникова,
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А.Сухарев, Н.Фокіна, Х.Хоробрих, Г.Яковенко й ін.) було
проведено: дослідження оптимального режиму дня учнів
загальноосвітньої школи й школи-інтернату; виявлення
значення чергування різних видів діяльності дитини
впродовж певного мікроперіоду, а також тривалість,
зміст і умови відпочинку учнів у процесі навчальних
занять (тривалість перерв між уроками, тривалість
перерви між заняттями в школі і виконанням
домашнього завдання тощо); обґрунтування необхідності
нормування тривалості сну здорових учнів та
нормування навчального навантаження для дітей із
різними захворюваннями; обґрунтування санітарних
вимог до пристроїв та обладнання, приладів та
устаткування, шкільних меблів тощо; визначення
гігієнічних вимог до розмірів, форми та кольору
інструментів, навчальних книг і наочних приладів,
зокрема, розміру, форми і ваги автоматичних ручок для
учнів початкової школи; нормування необхідного рівня
природного й штучного освітлення навчальних
приміщень, повітряно-теплового режиму гімнастичних
залів, шкільних майстерень і класних кімнат та ін.
Зроблені вченими висновки були відображені в
Постановах Міністерства освіти СРСР, Міністерства
охорони
здоров’я
та
в
Статуті
середньої
загальноосвітньої школи (1970 р.).
Таким чином, вивчення динаміки розумової
працездатності дітей шкільного віку за фізіологічними
та фізичними показниками дозволило вітчизняним
ученим обґрунтувати ефективно-доцільні чинники
шкільного середовища, які позитивно впливають на різні
за тривалістю та напруженістю види діяльності учнів
міської й сільської масової загальноосвітньої середньої
школи, школи із продовженим днем, школи-інтернату,
лікувально-освітніх установ різного профілю, вечірньої
школи. Розроблені практичні рекомендації мали на меті
підтримувати високу працездатність учнів та одночасно
зміцнювати їх здоров’я.
Висновок. У процесі практичного вирішення
вченими заявленої вище проблеми виникли складні
труднощі,
оскільки
психофізіологічні
методи
дослідження динаміки працездатності людини, які
переважно використовувалися в лабораторних умовах,
неможливо було перенести в безпосередній процес
діяльності особистості та врахувати весь комплекс

факторів впливу на ефективність її праці. Тому це стало
детермінантою
для
розгортання
психологічних
досліджень розумової працездатності дітей шкільного
віку в мовах їх навчально-виховної діяльності.
Теоретичним підґрунтям для розгортання таких
досліджень стали положення психологічної теорії
стомлення (емоційна, конфліктна та дезінтеграційна), які
спрямовувалися на виявлення спонукальних чинників
взаємодії особистості та середовища, або ж
дезінтеграційні процеси в структурі діяльності людини
внаслідок зростання стомлення, чи глибинні механізми
саморегуляції життєдіяльності індивіда.
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ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ НА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА
КЛІНІЧНУ КАРТИНУ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ
ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ НА ФОНІ ПОРУШЕНЬ
ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Мета – вивчити вплив комплексного лікування із включенням омега-3 поліненасичених жирних кислот,
есенціальних фосфоліпідів та альфа-ліпоєвої кислоти на клінічний перебіг неалкогольної жирової хвороби
печінки на фоні порушень вуглеводного обміну.
Матеріали і методи. Обстежено 128 пацієнтів (73 з цукровим діабетом 2 типу та 55 з предіабетом) з
використанням клінічних, лабораторних, інструментальних, розрахункових та статистичних методів.
Результати. У пацієнтів із предіабетом спостерігалася краща динаміка змін антропометричних
показників та стану печінки в результаті включення в схему лікування омега-3 поліненасичених жирних
кислот та есенціальних фосфоліпідів. У пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу додаткове включення у схему
лікування альфа-ліпоєвої кислоти сприяло швидшій редукції диспепсії.
Висновки. Поряд із модифікацією способу життя та корекцією харчового раціону, пацієнтам із
неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушень вуглеводного обміну доцільно призначати вказані
медикаменти.
Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, цукровий діабет 2 типу, предіабет, лікування,
альфа-ліпоєва кислота, омега-3 поліненасичені жирні кислоти, есенціальні фосфоліпіди.

Постановка проблеми. Поширеність неалкогольної
жирової хвороби печінки (НАЖХП), за даними
ультразвукового дослідження (УЗД), у загальній
популяції складає 25-30%, причому у чоловіків вона
зустрічається у 2 рази частіше, ніж у жінок [1, с.937]. У
порівнянні з представниками загальної популяції, хворі на
цукровий діабет 2 типу (ЦД-2) страждають НАЖХП
значно частіше: поширеність цього захворювання серед
осіб з порушеннями вуглеводного обміну перевищує 75%
[1, с.939]. Незважаючи на стертість клінічних проявів,
НАЖХП є серйозною хворобою, оскільки корелює із
маркерами субклінічного атеросклерозу, що приводить до
підвищення кардіо-васкулярного ризику [2, с.1347].
Сучасні підходи до терапії НАЖХП та ЦД-2
базуються на зниженні маси тіла, корекції гіперглікемії і
гіперліпідемії та обов’язковій відміні всіх засобів із
потенційною гепатотоксичністю. Згідно з рекомендаціями
Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки
(European Association for the Study of the Liver, EASL),
Європейської асоціації з вивчення діабету (European
Association for the Study of Diabetes, EASD) та
Європейської асоціації з вивчення ожиріння (European
Association for the Study of Obesity, EASO) (2016 р.) [3,
с.1394-1396], фармакотерапія може призначатися не лише
особам з гепатофіброзом стадії F2 і вище, а й у випадках
високої ймовірності прогресування захворювання
(супутній ЦД-2, метаболічний синдром, періодичне
підвищення АЛТ, висока активність запального процесу) і
може включати піоглітазон, вітамін Е або їх комбінацію, а
також статини, n-3 – поліненасичені жирні кислоти.

Незважаючи на те, що сучасні рекомендації [3, с.13881402]
не
містять
вказівок
про
призначення
гепатопротекторів, є роботи [4, с.105-117] про доцільність
використання препаратів з цитопротекторною та
антиоксидантною дією, оскільки корекція функціонального
стану гепатоцитів сприяє підвищенню ефективності
терапії за рахунок опосередкованого впливу на ступінь
інсулінорезустентності (ІР). У зв’язку з цим, нашу увагу
привернули есенціальні фосфоліпіди (ЕФЛ), основним
компонентом яких є фосфатилхолін, що містить велику
кількість поліненасичених жирних кислот [5, с.12-13], а
також використання альфа-ліпоєвої (тіоктової) кислоти
(АЛК). ЕФЛ, вбудовуючись у біологічні мембрани
гепатоцитів, покращують мембрано-залежні функції,
проявляють протизапальний, антифібротичний, апоптозмодулюючий, регенеративний та протективний ефекти.
АЛК виступає як коензим в окислювальному
декарбоксилюванні a-кетокислот, відіграє роль в
енергетичному обміні клітини, має антитоксичні та
антиоксидантні властивості. У хворих на ЦД-2 АЛК
знижує ІР та гальмує розвиток периферичної нейропатії,
сприяє зниженню вмісту глюкози у крові та накопиченню
глікогену у печінці, впливає на обмін холестерину, бере
участь у регулюванні ліпідного та вуглеводного обміну,
поліпшує функцію печінки (внаслідок гепатопротекторної,
антиоксидантної, дезінтоксикаційної дії). Крім того, з
метою корекції гіперліпідемії, крім статинів, можна
використовувати препарати омега-3 поліненасичені жирні
кислоти (ПНЖК), оскільки відома їх гіпотригліцеридемічна дія [6, с.365-372].

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

66

Широке розповсюдження НАЖХП та порушень
вуглеводного обміну, а також відсутність однозначної думки
щодо використання для їх лікування есенціальних
фосфоліпідів, альфа-ліпоєвої кислоти та омега-3 ПНЖК
зумовлюють актуальність даної роботи та обгрунтовують
необхідність дослідження їх клінічної ефективності у
лікуванні таких пацієнтів.
Мета – вивчити вплив комплексного лікування із
включенням омега-3 поліненасичених жирних кислот,
есенціальних фосфоліпідів та альфа-ліпоєвої кислоти на
клінічний перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки на
фоні порушень вуглеводного обміну.
Матеріали і методи. Обстежено 128 пацієнтів (73 з
цукровим діабетом 2 типу та 55 з предіабетом). Діагноз
НАЖХП встановлювався згідно [3] та «Уніфікованого
клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит» (Наказ
МОЗ України від 06.11.2014 року №826). Діагноз ЦД-2 –
згідно «Уніфікованого клінічного протоколу первинної та
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий
діабет 2 типу»» (Наказ МОЗ України від 21.12.2012 №1118).
Всім хворим рекомендовано модифікацію способу життя
із збільшенням рухового навантаження (мінімум 30 хвилин
прогулянок пішки щодня) та корекцію харчового раціону (5
прийомів їжі протягом дня: 3 основні прийоми та 2 перекуси;
обмеження легкозасвоюваних вуглеводів та жиру, достатня
кількість питної води, 15%-ний дефіцит добового калоражу).
Відповідно
до
призначеного
медикаментозного

лікування, пацієнти були розділені на 5 груп. До групи 1А
ввійшло 28 хворих на НАЖХП на фоні предіабету, яким
призначався препарат омега-3 ПНЖК в дозі 1000 мг на добу
та есенціальні фосфоліпіди (препарат Есенціале форте Н) по
2 капсули 3 рази на добу. До групи 1Б ввійшло 27 пацієнтів з
НАЖХП та предіабетом, що отримували в якості
гіполіпедемічного препарату розувастатин по 10 мг на добу.
Хворі з діагностованим ЦД-2 (73 особи) були поділені на 3
підгрупи (А, Б, В) і отримували гіпоглікемічну терапію у
вигляді метформіну 1000 мг, що є препаратом із доведеним
ефектом зниження ІР. До групи 2А ввійшло 25 пацієнтів, що
отримували ЕФЛ та омега-3 ПНЖК в дозах, ідентичних групі
1А, до групи 2Б – 26 осіб, що приймали АЛК (перорально)
по 600 мг на добу, до 2В – 22 хворі, які, окрім метформіну,
приймали розувастатин (10 мг на добу). Контрольною була
група практично здорових осіб (ПЗО), які за віком та статтю
були порівнюваними із групами дослідження.
Статистична обробка результатів виконувалася за
допомогою програми «Statistica 10.0» з попереднім
створенням бази даних в таблицях Excel.
Результати дослідження та їх обговорення. У табл.1
представлені зміни антропометричних показників (маса тіла,
об'єм талії (ОТ), відношення об'єму талії до об'єму стегон
(ОТ/ОС)) пацієнтів з НАЖХП під впливом лікування.
Динаміка змін індексу маси тіла (ІМТ) під впливом
різних терапевтичних схем проілюстрована діаграмою на
рис. 1, у таблиці 2 подані дані щодо достовірності
проілюсторваних на діаграмі змін ІМТ.
Таблиця 1
Динаміка змін антропометричних показників під впливом лікування

Група 1А
Група 1Б
Група 2А
Група 2Б
Група 2В
Група 3-ПЗО
86,14
84,85
97,8
98,38
99,59
70,52
±3,1
±2,50
±2,5
±2,90
±4,90
±2,96
Через 6 місяців
79,51
80,0
88,32
88,15
96,09
±3,07
±2,70
±4,70
±3,92
±5,61
Через 12 місяців
72,53
74,59
75,36
76,38
90,0
±3,83
±4,19
±2,34
±4,16
±7,77
р 0-6
<0,05
0,16
<0,05
<0,05
0,06
р 0-12
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
р 6-12
<0,05
<0,05
<0,05
0,052
0,16
р 12-3
0,054
<0,05
0,07
0,11
<0,05
До початку лікув.
98,11
98,93
121,04
118,27
117,82
79,23
±3,47
±3,02
±9,75
±6,95
±7,25
±5,16
Через 6 місяців
93,11
95,0
105,12
104,84
110,73
±3,63
±4,08
±4,3
±6,23
±8,41
Через 12 місяців
82,82
91,44
90,0
89,61
102,45
±4,27
±3,84
±5,11
±7,39
±10,12
р 0-6
0,08
0,33
0,14
0,17
0,55
р 0-12
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,38
р 6-12
0,06
0,48
0,33
0,35
0,74
р 12-3
0,68
<0,05
0,60
0,64
<0,05
До початку лікув.
1,06
1,08
1,05
1,02
1,05
86,33
±0,25
±0,28
±0,15
±0,2
±0,21
±7,19
Через 6 місяців
0,98
1,02
0,96
0,94
1,01
±0,15
±0,21
±0,27
±0,31
±0,36
Через 12 місяців
0,85
0,98
0,88
0,91
1,01
±0,12
±0,19
±0,21
±0,32
±0,28
р 0-6
0,94
0,23
0,31
0,33
0,68
р 0-12
<0,05
0,10
<0,05
<0,05
0,65
р 6-12
0,07
0,58
0,69
0,73
1,00
р 12-3
0,67
<0,05
0,55
0,57
<0,05
Примітки: р 0-6 – достовірність різниці показників пацієнтів відповідної групи до лікування та через 6 місяців; р 0-12 – достовірність
різниці показників пацієнтів відповідної групи до лікування та через 12 місяців; р 6-12 – достовірність різниці показників пацієнтів
відповідної групи через 6 та 12 місяців; р 12-3 достовірність різниці показників пацієнтів відповідної групи через 12 місяців та
показників пацієнтів групи 3 (контрольної групи практично здорових осіб)
ОТ/ОС, од

ОТ, см

Маса тіла, кг

Антропометричний показник
До початку лікув.
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Динаміка змін індексу маси тіла (ІМТ) залежно від призначеного
лікування
35
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28,55

26,68
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29,31

26,89

29,62

30,86
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25,66

25,05
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33,09

32,52
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До початку лікування

Група 2Б

Через 6 місяців

Група 2В

Група 3

Через 12 місяців

Рис. 1
Таблиця 2
Достовірність змін ІМТ у різних групах лікування
Достовірність
Група 1А
Група 1Б
Група 2А
Група 2Б
Група 2В
р 0-6
˂0,01
0,32
˂0,01
<0,05
0,24
р 0-12
˂0,01
<0,05
˂0,01
˂0,01
<0,05
р 6-12
˂0,01
0,06
˂0,01
<0,05
0,55
р 12-3
0,16
<0,05
0,06
0,08
˂0,01
Примітки: р 0-6 – достовірність різниці показників пацієнтів відповідної групи до лікування та через 6 місяців; р 0-12 –
достовірність різниці показників пацієнтів відповідної групи до лікування та через 12 місяців; р 6-12 – достовірність різниці
показників пацієнтів відповідної групи через 6 та 12 місяців; р 12-3 достовірність різниці показників пацієнтів відповідної
групи через 12 місяців та показників пацієнтів групи 3 (контрольної групи практично здорових осіб)

Як видно із таблиці 1 та рис. 1, у пацієнтів із
НАЖХП всіх клінічних груп спостерігалася позитивна
динаміка, що свідчить про ефективність комплексного
лікування, базою якого була модифікація способу життя
(фізичні навантаження у вигляді щонайменше 30
хвилинних щоденних піших прогулянок швидким
темпом) та корекція харчового раціону, а у випадках з
ЦД-2 – терапія метформіном. Проте не у всіх випадках
позитивна динаміка супроводжувалася достовірними
змінами. Так, при НАЖХП на фоні предіабету лікування
із використанням омега-3 ПНЖК та ЕФЛ виявилося
ефективнішим, ніж за умови застосування тільки
розувастатину, про що свідчили достовірні зміни маси
тіла та ІМТ через 6 і 12 місяців, ОТ й ОТ/ОС через 12
місяців. Через 12 місяців середні значення всіх
антропометричних показників пацієнтів групи 1А не
відрізнялися
достовірно
від
середніх
значень
відповідних показників групи ПЗО, чого не
спостерігалося в осіб, пролікованих розувастатином
(група 1Б), де показники через 1 рік лікування все ж таки
достовірно відрізнялися від відповідних даних групи
ПЗО. У хворих на НАЖХП на фоні ЦД-2 найкращою
була динаміка змін антропометричних показників у
групах 2А та 2Б, гіршою – у групі 2В, що теж свідчило

про дещо більший вплив на антропометричні показники
поєднання омега-3 ПНЖК з ЕФЛ (група 2А), а також
АЛК (група 2Б), ніж комплексного лікування з
включенням розувастатину (група 2В).
Як відомо, клініка НАЖХП неспецифічна і
характеризується стертістю проявів. В основному, хворі
скаржаться на диспепсичні явища (розлади апетиту,
дискомфорт в черевній порожнині, метеоризм, відчуття
гіркоти в роті, нудоту), помірний больовий синдром (в
основному це біль у правому верхньому квадранті
черевної стінки), розлади стільця (діарея, закреп чи їх
чергування). Динаміка основних проявів диспепсії та
больового синдрому у хворих на НАЖХП під впливом
різних схем лікування представлена в таблиці 3. Як
видно з таблиці 3, найчастіше достовірні зміни динаміки
клінічних проявів НАЖХП спостерігалися у групах 1А,
1Б, 2А, рідше – у групі 2Б і були відсутніми у групі 2В,
що можна пояснити наступним чином: у пацієнтів, що
мали НАЖХП на фоні предіабету, комплексне лікування
з включенням омега-3 ПНЖК та ЕФЛ впливало на
динаміку диспепсії та больового синдрому майже так, як
і лікування із включенням розувастатину, тобто такі
терапевтичні схеми характеризувалися схожим ефектом
відносно клінічного перебігу НАЖХП.
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Таблиця 3
Динаміка основних проявів диспепсії та больового синдрому у хворих на НАЖХП
під впливом призначеного лікування (n; %)
Клінічний симптом

Група 1А

Група 1Б

Група2А

Група 2Б

Група 2В

П-0
4 (14,3%)
2 (7,41%)
5 (20%)
5 (19,23%)
4 (18,18%)
П-6
1 (3,57%)
2 (7,41%)
4 (16%)
3 (11,54%)
4 (18,18%)
П12
0
0
1 (4%)
2 (7,69%)
2 (9,09%)
П-0
7 (25%)
9 (33,3%)
8 (32%)
7 (26,92%)
5 (22,73%)
Дискомфорт в
П-6
5 (17,9%)
8 (29,6%)
4 (16%)
3 (11,54%)
4 (18,18%)
черевній порожнині
П12
1 (3,6%)*
2 (7,4%)*
2 (8%)*
1 (3,85%)*
4 (18,18%)
П-0
8 (28,6%)
10(37,1%)
12(48%)
13 (50%)
11 (50%)
Метеоризм
П-6
6 (21,4%)
8 (29,6%)
7 (28%)
5 (19,23%)
10 (45,5%)
П12
2 (7,1%)*
7 (25,9%)
4 (16%)*
3 (11,5%)*
10 (45,5%)
П-0
4 (14,3%)
3 (11,1%)
8 (32%)
8 (30,77%)
7 (31,82%)
Відчуття гіркоти в
П-6
3 (10,7%)
2 (7,41%)
4 (16%)
5 (19,23%)
6 (27,27%)
роті
П12
2 (7,14%)
2 (7,41%)
0*
1 (3,85%)*
5 (22,73%)
П-0
8 (28,6%)
6 (22,2%)
7 (28%)
8 (30,77%)
7 (31,82%)
Біль в проекції
П-6
5 (17,9%)
5 (18,5%)
5 (20%)
4 (15,38%)
5 (22,73%)
печінки
П12
1 (3,6%)*
3 (11,1%)
3 (12%)
1 (3,85%)*
4 (18,18%)
П-0
9 (32,1%)
8 (29,6%)
8 (32%)
9 (34,62%)
9 (40,91%)
Діарея, закреп, їх
П-6
7 (25%)
7 (25,9%)
6 (24%)
7 (26,92%)
7 (31,82%)
чергування
П12
4 (14,3%)
5 (18,5%)
3 (12%)
5 (19,23%)
5 (22,73%)
П-0
1 (3,57%)
1 (3,7%)
6 (24%)
5 (19,23%)
4 (18,18%)
Нудота
П-6
0
0
2 (8%)
1 (3,85%)*
2 (9,09%)
П12
0
0
0*
1 (3,85%)
2 (9,09%)
Примітки: П-0 – показник до лікування (абсолютне число хворих з наявним симптомом; % від кількості пацієнтів у
відповідній групі); П-6 – показник через 6 місяців (абсолютне число хворих з наявним симптомом; % від кількості
пацієнтів у відповідній групі); П12 – показник через 12 місяців (абсолютне число хворих з наявним симптомом; % від
кількості пацієнтів у відповідній групі); * - достовірність змін показника (р˂0,05).
Розлади апетиту

У хворих, де НАЖХП розвинулася на фоні ЦД-2,
схема із застосуванням розувастатину не приводила до
достовірного впливу на диспепсичні прояви чи больовий
синдром (група 2В), в той же час застосування у таких
хворих комплексу омега-3 ПНЖК з ЕФЛ (група 2А) або
омега-3 ПНЖК з АЛК (група 2Б) супроводжувалося
достовірним зменшенням дискомфорту в черевній
порожнині,
метеоризму,
болю.
Оскільки
для
перерахованих препаратів не характерні такі ефекти, то
отримані результати, очевидно, можна пояснити їх
більш
глибоким
метаболічним
впливом,
що
опосередковано
сприяло
покращенню
загальної
клінічної картини НАЖХП.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Поряд із модифікацією способу життя та корекцією
харчового раціону, пацієнтам із неалкогольною
жировою хворобою печінки на фоні порушень
вуглеводного
обміну
доцільно
призначати
медикаментозне лікування. Включення в терапевтичний
комплекс омега-3 поліненасичених жирних кислот та
есенціальних фосфоліпідів, а також альфа-ліпоєвої
кислоти приводить не тільки до зниження маси тіла та
зменшення об’єму талії і стегон, а й до позитивної
динаміки щодо редукції больового й диспепсичного
синдромів у таких хворих.
Оскільки антропометричні показники характеризують
більше фон (ожиріння), на якому виникає НАЖХП та
порушення вуглеводного обміну, ніж саму НАЖХП, а
суб’єктивна оцінка стану хворих (скарги) є

неспецифічною, то виявлені нами результати можна
розглядати лише як «верхівку айсбергу», яким є
НАЖХП. Тому перспективним в цьому плані є
дослідження впливу даних медикаментозних середників
на стан печінки та показники вуглеводного й ліпідного
обміну, що дасть можливість уникнути «поверхневості»
та патогенетично обгрунтувати виявлені в даному
дослідженні клінічні зміни.
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INFLUENCE OF COMPLEX TREATMENT ON ANTHROPOMETRIC INDICES AND CLINICAL PICTURE
OF PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE ON THE BACKGROUND
OF CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDERS
The purpose is to study the influence of complex treatment which includes omega-3 polyunsaturated fatty acids, essential
phospholipids and alpha-lipoic acid on the clinical course of non-alcoholic fatty liver disease at the background of
carbohydrate metabolism disorders.
Materials and methods. 128 patients (73 with type 2 diabetes and 55 with pre-diabetes) were examined using clinical,
laboratory, instrumental, calculation and statistical methods.
Results. In patients with pre-diabetes, the best dynamics of changes in anthropometric parameters and subjective status
was observed as a result of the inclusion of omega-3 polyunsaturated fatty acids and essential phospholipids in the therapeutic
regimens. In patients with type 2 diabetes, additional inclusion in the regimen of alpha lipoic acid contributed to faster
reduction of dyspepsia symptoms.
Conclusions. The above-mentioned medication should be prescribed for the patients with non-alcoholic fatty liver disease
on the background of carbohydrate metabolism disorders along with the modification of the lifestyle and the correction of the
diet.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes, prediabetes, treatment, alpha-lipoic acid, omega-3
polyunsaturated fatty acids, essential phospholipids.
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ИСТОЧНИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ
ТЕНДЕНЦИЙ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ УКРАИНЫ В ПЕРИОД XIV–XV СТ.
В контексте исследования развития идей Просвещения в культурно-образовательном пространстве
Украины XVII–XVIII ст. автор выделяет вопрос о теоретических источниках. Важным источником
идеологии Просвещения были рационалистические учения XIV–XV ст., которые посредством переводной
литературы арабо-еврейского происхождения проникали в образовательное пространство Украины.
В основном это произведения естестеннонаучного и философского содержания: “Аристетелевы Врата”,
“Логика Авиасафа”, “Московский Органон”, “Шестокрыл”, “Космография” и др. Обращение
к рациональным, в своей основе научным источникам, свидетельствовало о повороте общественного
сознания от старой византийской учености к передовым научным знаниям, которые формировали основу
для развития и утверждения идей Просвещения в следующий временной период.
Ключевые слова: образовательное пространство, переводная литература, арабо-еврейские
источники, философия, логика, рационализм, просвещение.

Постановка
проблемы.
Актуальность
темы
исследования вытекает из практики современных
процессов интеграции Украины в систему мировых
экономических, политических и культурных связей, что
определяет качественно новый уровень и задачи
образования. Соответствующий уровень образования
является одним из гарантов интеграции Украины в
европейское и мировое содружество цивилизованных
государств, условием интеграции в мировую культуру.
Важным этапом в истории образования в Украине
является период XVII–XVIII ст. – период формирования
идеологии Просвещения во всех областях общественной
жизни. Теоретическими источниками Просвещения
были научно-философские идеи, разрабатываемые
учеными в рамках сенсуалистического, эмпирического и
рационалистического направлений (Дж. Локк, Ф. Бэкон,
Ис. Ньютон, Г. Ляйбниц). В свою очередь западноевропейский рационализм XVII–XVIII ст. основывался
на научных программах Античности, в частности, на
учениях Демокрита, Платона и Аристотеля (V–IV вв.
до н.э.). Именно в дифференцированной философской
системе Аристотеля, позднее названной логикой,
рационалистическая идеология Античности достигла
вершин своего развития и оставалась образцом
рациональности человеческого мышления вплоть до
XVIII ст. (иной модели тогдашняя наука не выработала) [1,
с.20-21].
Целью
этой
части
исследования
является
прослеживание проникновения логики и философской
системы Аристотеля в целом как предпосылки
рациональной идеологии Просвещения в культурнообразовательном пространстве Украины в период XIV–
XV ст.

Изложение основного материала. Указанный
период в истории украинского и восточнославянского
образования и педагогики привлекал и привлекает
внимание многих исследователей. В частности,
характеристика содержания этого этапа в истории
образовании, философии, культуре стала предметом
научного анализа в исследованиях украинских и
зарубежных ученых: К. Харламповича, А. Соболевского,
М. Сперанского,
М. Грушевского,
Р. Даровского
(Darowski R.), З. Огоновского (Ogonowski Zb.), Т. Зеебома
(T. Seebohm), Э. Винтера (E. Winter) и др. [2]. Объектом
экспликации в современной педагогической науке стали
отдельные аспекты эволюции философской и научной
мысли в Украине, в частности предметом научного
анализа стала проблема человека в контексте
натурфилософской и теологической парадигм. Эти
вопросы стали объектом исследования в трудах В. Ничик,
Я. Стратий, М. Кашубы, И. Захары, И. Паславского,
Т. Кочубей [3]. Научные изыскания указанных авторов
раскрывают характерные черты одного из наиболее
важных этапов в развитии научного и теоретического
мышления в Украине, показывают намерения
прогрессивных
украинских мыслителей
освоить
достижения передовой западноевропейской науки и тем
самым создать собственную теоретическую базу для
развития науки Нового времени. Несмотря на объемную
литературу, касающейся проблем формирования
образования и научной мысли в Украине в период
позднего Средневековья и Предвозрождения, вопросы
формирования и распространения рационалистических
идей в период XIV–XV ст., как предпосылки идеологии
Просвещения, раскрыты недостаточно.
По причине ненадлежащего уровня развития
собственной научной базы основными источниками
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научного восприятия мира в ранний период
отечественного
образования
были
литературные
памятники (в частности, «Изборники» князя Святослава
1073 г. и 1076 г.), произведения отечественных
мыслителей ХІІ ст. (Климента Смолятича, Кирилла
Туровского), а также научная литература византийского
происхождения.
В
этой
части
исследования
сконцентрировано внимание на роли переводной
литературы арабо-еврейского происхождения, которая в
силу исторических обстоятельств, сложившихся на
украинских землях в период ХIV–ХV ст., начала активно
проникать на украинские территории, восполняя пробел в
отечественном научном мировоззрении. В первую
очередь это были произведения естественнонаучного и
философского содержания: «Аристотелевы Врата»,
«Логика
Авиасафа»,
«Московский
органон»,
«Шестокрыл», «Космография» и др. Эти произведения
базировались на античной научной традиции и выходили
за рамки византийской учености предшествующей эпохи,
утрачивающей в указанный период свою актуальность.
Переводы указанных произведений на староукраинский
язык свидетельствуют о значительном образовательном
уровне их переводчиков и читателей, а также о наличии
запросов на научную литературу естественнонаучного
содержания, усиление интереса к реальному миру и
человеку.
Особое внимание среди названных литературных
источников
составляют
«Аристотелевы
Врата» –
произведение западного и славянского средневековья
энциклопедического
характера.
Трактат
является
памятником арабской литературы Х–ХІІ вв., который
посредством латинского перевода (XIII в.) вошел
в
западноевропейское и славянское культурнообразовательное пространство [4, c.1-130]. Это произведение
охватывает широкий круг вопросов естественнонаучного
и этико-философского содержания, где наряду со
сведениями о природном мире и средствах его познания
прослеживается социо-этическая модель общественных
отношений с новым гуманистическим видением человека
– «человека морального». В первой главе произведения
(Главизна А. Имать врата четверта. О щедрости.
О храбрости. О милосердии. О добре и зле [4, c.140-142])
идет изложение вопросов морально-этического характера,
здесь поднимается проблема добра и зла. Стоит отметить,
что проблема добра и зла сопряжена не с библейскими, а
со светскими категориями, что было принципиально
новым по сравнению с предыдущей эпохой. По мнению
автора, все, что происходит в мире, зависит от человека
(«зло не идет с небеси, толику по действу нашему» [4,
с.142]), а следовательно, в выборе добра и зла главная
роль принадлежит самому человеку: чтобы познать
реальный мир и сделать его «хорошим», человек должен
сначала познать и сделать таким себя (сократовское
«Cognosce te ipsum», как рефлексия разума на познание
самого себя, начинает утверждаться в образовательнокультурном пространстве указанной епохи; более полного
теоретического обоснования этот постулат получает в
образовательной практике Киево-Могилянской академии
(начало XVIII ст., в частности, при изложении курсов
этики).
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Проблема добра и зла связана в «Аристотелевых
Вратах» с категориями общественной жизни. Во второй
главе произведения (Главизна В. Которым обычаемъ
вестись царю [4, с.143-152]) рассматривается поведение
правителя с подчиненными. От характера этих
отношений зависит не только жизнь отдельного
человека (в данном случае – царя), а прежде всего –
общества,
возглавляемого
правителем.
Здесь
прослеживается соотношение общего и частичного –
«индивидуального» и «общего» добра, (в последующих
эпохах – «блага»), которое решается в пользу общего.
В следующих главах («Вратах») изложены размышления
об универсальном средстве гармонизации отношений
между правителем и подчиненными; такие отношения
представляют собой модель общественных отношений
[4, с.152-164]. В четвертой главе это «средство»
гармонизации приобретает формы «самовластного ума»,
который выступает в произведении синонимом
божественной мудрости и свободы человека. Обращаясь
к Александру Македонскому, автор подчеркивает:
«Александр, чти книгу сію многажды, зело велми си бо
да разумеши єсть. И занеже вложиль єсми в ню
премудрость философии и поставих ти исполнениє
человіческоє, что єсть ум, и как призван в тело сіє
тлиємоє, і благодари (Бог) ум раби свои. Достойно чим
же приближают ся к нему. А то тобе потребно ведати.
Александр ведай, иже преже сего всего сотворил
Бог
самовласть духовную, и наполнейшую,
напреподобнейшую, и вообразовал в ню все єство и
нарек ея ум. Ис тоєже самости создал самовластную
подданую ей нарицаемая душа. А привязал єа маростію
своєю ко плоть чювственну. И поставил плоть аки
землю и ум тако царя, а душа аки правитель ездить по
земли и смышляеть о поведаніи єа. И постави ум на
месте наввишем и начестнейшем – он же глава, да аще
приключит ся пагуба души, погибнет разом и плоть,
исполнениєм душевним исполнится ум и плоть до
времени его суженого» [4, с.154-155]. Здесь следует
отметить, что категория «самовластного ума», как
центральная мировоззренческая идея «Аристотелевых
Врат», получает свое развитие в следующих временных
епохах – XVI–XVII вв., в частности в рационалистическиеретических учениях. В контексте исследования
развития идей Просвещения в образовательном
пространстве Украины важно подчеркнуть, что
еретически-рационалистические учения XV–XVI вв. не
просто заимствуют понятие «самовластного ума», а
придают ему нового этико-философского значения:
через свой разум человек способен вознестись к Богу,
стать хозяином мира и собственной судьбы. Такой
взгляд на человека в рассматриваемую эпоху был
принципиально новым, он противоречил нормам
христианской этики и был моделью ренессансной
антропологии [5, с.14]. Защитники ортодоксального
православия усматривали в «Аристотелевых Вратах»
угрозу и отнесли ее к апокрифическим, а далее – к числу
запрещенных книг. Но, несмотря на официальный
запрет церкви, книга получила распространение в
Украине и в Белоруссии. Произведение числилось в
списках
рукописей
Киевского
Золотоверхо-
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Михайловского монастыря [6, c.220]; из Украины
«Аристотелевы Врата» попали в Россию [7, c.1-14].
Для характеристики рационалистических идей в
образовательном пространстве Украины указанной
эпохи важное место занимают переводы и компиляции
логико-философских произведений арабо-еврейского
происхождения. Эти памятники дошли до нашего
времени в двух рукописных традициях. К первой
традиции принадлежит «Логика Авиасафа», или под
другим названием «Киевская логика» [8, c.44];
произведение, так же как и «Аристотелевы Врата»,
находилось
в
списках
рукописей
Киевского
Золотоверхо-Михайловского
монастыря
[6, c.221];
(произведение опубликовано ученым предыдущей эпохи
С.Л. Неверовым: [9, c.42-62]).
Согласно мнению русского ученого, академика
П.К. Коковцова, эта работа по логике является частью из
логических трудов арабского философа XI–XII вв. АльГазали «Стремления философов» и «Ниспровержение
философов»
[10, c.120]).
П. Коковцов
отмечает:
«Сохранившаяся в рукописи Киево-Михайловского
монастыря «Логика» с именем неизвестного Авиасафа
есть в действительности не что иное, как часть
известного
труда
Аль-Газалия
под
заглавием
«Стремления философов», дошедшего до нас, как в
арабском оригинале, так и во многих еврейских и даже
латинских
переводах.
Сочинение
это
служит
подготовительным трудом к другому, гораздо более
прославившемуся сочинению Аль-Газалия «Ниспровержение
философов» и дается в трех частях, посвященных
последовательно логике, метафизике и естествознанию,
более или менее полный свод средневековых
философских и естественных знаний времени автора.
Наша «Логика Авиасафа» отвечает первой, логической
части аль-Газалия» [Ibidem].
Вторая
рукописная
традиция
представлена
произведением «Московский органон» (известна также
под названием «Книга глаголємая Логика»); и
происходит из XVI века (об этом: [11, c.401-405]).
Авторство принадлежит еврейскому ученому XII века
Моисею Маймониду (на основе заглавия «Речи Моисея
Египтянина»). «Московский органон» включает:
1. Vocabularium Logicae – Логический словарь Моисея
Маймонида; отдельные разделы «Метафизики» АльГазали, а также Вступление и Послесловие. В общих
чертах «Логика Авиасафа» («Киевская Логика» и
«Московский органон») – это изложение формальной
логики
Аристотеля,
точнее – рассмотрение
в
систематической форме разделов «Об интерпретации и
«Первой аналитики «Органона».
Обращение к трудам Аристотеля – типичная черта
переводной киевской литературы XV века. Предыдущая
византийская традиция предлагала «Диалектику»
Иоанна Дамаскина, которая до середины XV века
выполняла функцию основного учебного пособия по
философии. В труде И. Дамаскина главное внимание
было сосредоточено на изложении вопроса категорий;
переводные трактаты Моисея Маймонида и Аль-Газали
представляют
собой
более
полное
изложение
«Органона» и обращены уже к основному учению
аристотелевской логики – учению о силлогизмах. Это

свидетельствует о постепенном переакцентировании с
византийской учености на достижения античной
научной традиции, на назревшую потребность иметь в
поле отечественного образования периода XV века
научные разработки по теории мышления и теории
доказательства.
Рядом с науками философского цикла в киевской
переводной литературе должным образом были
представлены также естественнонаучные знания, в
частности,
медицина,
математика
(геометрия),
астрономия и т.п. Медицина, как отрасль научного
знания, наиболее полно была изложена в уже
упоминаемых «Аристотелевых вратах» (текст на
старославянском языке представлен у М. Сперанского:
Часть 1: О естествахъ; Главизна Г. О лекарстве [4, с.204229]; текст на лат. языке: Epistola de regimine sanitatis. De
regimine corporis ad conservandum sanitatem ipsius: [4,
с.271-281]). Здесь стоит отметить, что именно благодаря
работе киевских переводчиков XV в. меняется
отношение к медицине как к науке. Ведь в предыдущую
эпоху, в частности в период раннего Средневековья,
специальные знания – медицина, астрономия, астрология,
химия были преследуемы церковью; переводная
литература из этих областей знаний считалась
недостойной внимания книжника-христианина. К таким
книгам не было отношения как к Книге с большой буквы
[12, с.170]. Перевод и распространение в ХІІ ст.
«Аристотелевых врат» («Тайная тайных») свидетельствует о
повороте в тогдашнем общественном сознании к
осознанию ценности естественнонаучных знаний, о
начале переориентации отечественного образования на
передовые достижения научной мысли.
Значительное место среди литературы естественнонаучного содержания занимают научные разработки по
геометрии (представлены в «Логике Авиасафа» [13,
с.371-372], а также по астрономии («Шестокрыл»,
«Космография») [11, с.409-413]. Распространение в
культурно-образовательном пространстве Украины
литературы
из
астрономии
свидетельствует
о
возрастании интереса к этой области науки – ведь
человек пытался познать запрещенную область, которая
в предыдущую временную эпоху находилась вне его
познавательных
компетенций.
Хотя
литература
подобная «Шестокрылу» отстаивала традиционную для
христианства позицию относительно прогностических
оценок – будущее подвластно только Богу – но, наряду с
традиционными
взглядами
в
этих
книгах
прослеживается новое ренессансное мышление –
попытка научного прогнозирования и обоснования
природных явлений. Начиная с XIV в. астрономия
постепенно теряла статус божественной науки, ее
предметом ставала реальная природа.
Изложенный материал дает возможность подвести
следующие итоги:
Мощной научной базой для формирования и
распространения рационалистических тенденций в
образовательном пространстве Украины XIV–XV ст.
были достижения античной философии. Внимание к
достижениям философской мысли Античности, а также
последующих цивилизационных эпох усиливается в
период XІV–XV ст., что было связано с возрастанием
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принципа ratio, повышением интереса к естественнонаучным знаниям. По причине недостаточного развития
собственной научной базы и слабых контактов с
западным миром, основными источниками передовой
научной мысли были арабо-еврейские, возникшие в
конфессионально иной среде и отмечавшиеся
рационалистическим направлением. Возникновение
такой литературы в отечественном образовательном
пространстве свидетельствует о переориентации с
византийской учености, где истина раскрывается через
откровение, на осознание самодостаточной ценности
научного знания. Философские труды Аристотеля и его
последователей, проникая в переводах в отечественное
образовательное пространство, содействовали формированию теоретической базы для дальнейшего развития
рационалистических идей в Украине и восточнославянском
регионе в целом.
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SOURCES OF THE SPREAD OF RATIONALISTIC TENDENCIES IN THE CULTURAL
AND EDUCATIONAL SPACE OF UKRAINE IN THE 14th – 15th CENTURIES
In the study of educational ideas in the domestic field of Education and Science of the early 14th – 16th centuries the
author distinguishes the question of their origin and roots. One important source of spreading educational trends was a
rationalist doctrine in translated literary monuments of the Arab-Jewish origin (14th – 16th centuries). There were basically
works on natural science and philosophy, namely: “Aristotless Gate”, “Logics of Aviasafa”, “Moscow Organon”,
“Shestokryl”, “Cosmography” and others. These works of ancient scientific tradition were a hotbed of new rationalist
doctrines inthe domestic field of education, which at that time was based off the old Byzantine scholarship andaimed at
advanced scientific achievements.
Key words: domestic educational space, translated literary monuments of the 15th century (with theology, philosophy and
science content), logics, rationality, knowledge.

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

75

УДК 37.011.3-051:005.336.2
Боровець О.В.,
к.пед.н., доцент кафедри педагогіки початкової освіти
Рівненського державного гуманітарного університету, olena_borovets@ukr.net
Україна, м. Рівне

СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА У КОНТЕКСТІ
РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті обґрунтовано роль соціальної компетентності педагога як важливої складової його
професійної діяльності. Проаналізовано різні підходи до тлумачення сутності та компонентів соціальної
компетентності вчителя, охарактеризовано зміст основних її складових (професійно-мотиваційного,
інформаційно-когнітивного, практично-діяльнісного, комунікативного, оцінно-рефлексивного). Зроблено
висновки про значущість соціальної компетентності педагога у процесі його професійної діяльності в
умовах реформування української школи.
Ключові слова: соціальна компетентність педагога, компоненти соціальної компетентності педагога,
реформування української школи.
Постановка проблеми. Система освіти у суспільстві
ХХІ століття виконує низку функцій, з-поміж яких
вагомою є соціальна, що полягає у формуванні та
розвитку соціальної особистості. Зараз державна
політика у сфері освіти спрямована на проведення
системної реформи, згідно з якою випускник школи – це
особистість, яка має активну життєву позицію, поважає
гідність і права людини, здатна навчатися упродовж
життя, вміє працювати в команді, спілкуватися в
багатокультурному середовищі [1]. Щоб досягти
поставлених завдань, учитель сучасної української
школи повинен працювати по-новому, удосконалювати
професійну компетентність, значущою складовою якої є
соціальна компетентність педагога.
Аналіз педагогічної, психологічної, соціологічної
літератури дає підстави стверджувати, що проблема
соціальної компетентності в особистості останні роки
часто є предметом наукових досліджень. Так, у працях
О. Гайнуліної, М. Докторович, І. Зимньої, Л. Лєпіхової,
В. Маслєннікової та інших аналізуються зміст та
структура
поняття
«соціальна
компетентність».
Проблемі соціальної компетентності педагога присвячено
роботи О. Варецької, З. Количевої, М. Лук’янової та
інших. Значна кількість досліджень зумовлює існування
різних точок зору на сутність та компоненти соціальної
компетентності особистості.
Мета нашої статті – з’ясувати роль соціальної
компетентності педагога у контексті реалізації
державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти, проаналізувати різні підходи до
визначення сутності та компонентів соціальної
компетентності вчителя.
Виклад основного матеріалу. Законом України
«Про освіту», Концепцією Нової української школи
закріплено перелік ключових компетентностей, що
набуватимуть учні, серед яких соціальна компетентність
школярів, пов’язана з ідеями демократії, усвідомленням
рівних прав і можливостей людей [1]. Важлива роль у
розв’язанні
завдань
формування
соціальної
компетентності дітей відведена школі як провідному
інститутові соціалізації та педагогові, який повинен
налагодити емоційний контакт зі школярами, формувати

їхні інтереси та цінності, підтримувати прагнення до
саморозвитку та самопізнання, забезпечувати взаємодію
з навколишнім світом. Учитель сприяє якісній адаптації
та соціалізації учня, його самоідентифікації у всіх
проявах життєдіяльності.
У проекті Державного стандарту початкової
загальної освіти розглядається низка наскрізних умінь
молодших школярів, які будуть
індикаторами
впровадження компетентнісного підходу на рівні
шкільної практики. Значна частина цих умінь
безпосередньо пов’язані з соціальною компетентністю
школяра, зокрема, такі наскрізні вміння, як
«співпрацюю», «ефективно спілкуюся», «організовую
свою діяльність» тощо [2]. Педагог повинен
реалізовувати ці вміння в рамках кожної освітньої
галузі, а це вимагає від нього володіння системою
професійних знань та умінь, особистісних якостей.
Аналіз науково-методичної літератури та результати
досліджень
дають
підстави
стверджувати,
що
ефективність
виконання
професійної
діяльності
вчителем значною мірою залежить від його соціальної
компетентності.
Теоретичний аналіз літературних джерел засвідчив
відсутність єдиного підходу до визначення і трактування
змісту та структури поняття «соціальна компетентність».
Сутність цієї категорії розглядають як сукупність
здібностей, соціальних знань і вмінь, як систему уявлень
про соціальну поведінку та діяльність особистості з
метою успішної взаємодії в суспільстві, як ознаку
поведінки особистості, яка проявляється у складних
життєвих ситуаціях.
На думку М. Докторович, соціальна компетентність –
це складне переплетення умінь, знань і дій, орієнтованих
та організованих відповідно до навколишньої соціальної
реальності, які відкривають і забезпечують можливість
самореалізації в заданій ситуації [3, с.145]. У працях
Л. Лєпіхової акцентується увага на тому, що соціальна
компетентність передбачає вміння особистості не лише
відстоювати свою думку, протистояти небажаному
впливу, а також толерантність, вміння ефективно діяти в
соціальних умовах, що постійно змінюються [4, с.18].
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Узагальнила значну кількість трактувань змісту
поняття «соціальна компетентність» З. Количева. Вона
зазначає, що соціальну компетентність розглядають як
здатність та вміння функціонувати в суспільстві, знати
проблеми суспільства, розуміти механізм його
діяльності; як соціально-активну діяльність і реалізацію
соціально спрямованих проектів; як здатність людини
соціально адаптуватися в суспільстві, приймаючи
правила, норми, закони соціального життя, і одночасно –
вміння реалізувати себе як неповторну індивідуальність,
здійснити свідомий вибір, формувати прийнятну для
себе і суспільства систему цінностей; як здатність
функціонувати в суспільстві, брати на себе
відповідальність, брати участь у спільному прийнятті
рішень у функціонуванні та розвитку соціальнодемократичних інститутів [5, с.27-28].
Дослідниця зауважує, що зараз у науковому обігу
поряд з категорією «соціальна компетентність»
використовують
поняття
«соціально-перцептивна
компетентність», «соціально-психологічна компетентність»,
«соціально-комунікативна компетентність». Соціальноперцептивна компетентність – це здатність організувати
взаємодію в системі ділових та міжособистісних
відносин, яка базується не стільки на особливостях
особистості, скільки на специфіці взаємодії [5, с.28].
Посилаючись на праці О. Бодальова, З. Количева виділяє
життєву
і
професійну
соціально-перцептивну
компетентність. Саме остання має велике значення для
низки професій, які пов’язані з міжособистісним
спілкуванням, в тому числі і особливо для педагога.
Адже соціальна роль учителя у прогресивному розвитку
суспільства надзвичайно важлива, оскільки він формує
молоде покоління, майбутнє суспільства.
На підставі аналізу професійних та соціальних
функцій педагога О. Субіна стверджує, що соціальна
компетентність педагога є основою, що забезпечує
«ефективну реалізацію всієї педагогічної діяльності,
незалежно від фахового спрямування» [6, с.415].
Аналізуючи погляди науковців на структуру
соціальної компетентності педагога, О. Варецька дійшла
висновків, що значна частина дослідників виділяють
когнітивний (змістовий, гносеологічний, пізнавальний),
операційно-змістовий (змістовно-інформаційний, операційно-дієвий), поведінковий, емоційно-вольовий, ціннісний
(аксіологічний), мотиваційний, комунікативний, суб’єктний
та інші [7, с.65-66]. Найчастіше визначають такі
компоненти соціальної компетентності педагога:
– професійно-мотиваційний
компонент,
який
передбачає сукупність мотивів, що дають можливість
усвідомлювати
суспільно-особистісне
значення
педагогічної професії, необхідності супроводу процесу
формування соціальної компетентності учнів. Основою
мотиваційного компонента є стійка переконаність педагога
у необхідності та значущості соціальної компетентності
особистості, а також сформованість інтересу до
застосування різноманітних засобів та форм, що слугує
головною передумовою позитивного ставлення педагога до
досягнення успіху у означеній діяльності;
– інформаційно-когнітивний
компонент,
який
характеризує рівень соціального інтелекту вчителя,
рівень розвитку його пізнавальної сфери, необхідної для

взаємодії. Цей компонент передбачає самопізнання, а
також теоретико-методичну обізнаність педагогів з
індивідуально-віковими особливостями школярів, що
виявляється в повноті й міцності теоретичних знань,
умовно розділених на групи: психолого-педагогічні та
соціально-виховні. Ці знання мають міждисциплінарний,
інтегрований характер та охоплюють інформацію про
різновиди засобів формування соціальної компетентності,
їх зміст та значення у соціальному розвитку учнів,
особливості застосування у розв’язанні соціальновиховних ситуацій, що виникають у школі;
– практично-діяльнісний компонент, який дає змогу
обирати найоптимальніші способи поведінки, способи
спілкування
з
учнями,
а
також
передбачає
сформованість у вчителів здатності до творчого
розв’язання соціально-виховних завдань, уміння
оптимально обирати та творчо використовувати окремі
методи та засоби з соціально-виховною метою, виділяти
головну ідею обраного засобу, самостійно приймати
професійні рішення у нестандартних педагогічних
ситуаціях, організовувати виховний простір та
запроваджувати існуючі й створювати нові соціальновиховні технології, які допоможуть у продуктивному
формуванні соціальної компетентності учнів;
– комунікативний компонент, який передбачає
володіння етичними нормами спілкування; наявність
достатнього словникового запасу та вміння адекватно
використовувати його; уміння обирати мовленнєві
конструкції відповідно до конкретних життєвих
ситуацій; включає комунікативну активність, здатність
до підтримування стосунків з вихованцями;
– оцінно-рефлексивний компонент, який характеризує
ціннісне ставлення педагога до фахової діяльності та
суб’єктів освітньо-виховного процесу, його здатності до
педагогічної рефлексії, прагнення до особистіснопрофесійного самовдосконалення та саморозвитку.
Особливо цінною є сформована здатність педагогів до
самооцінки власного рівня вихованості та соціальної
компетентності, що виражає їх уміння емоційно
переживати і вирішувати проблемні ситуації та
проектувати розвиток учнів [5;7].
Закономірно, що ефективність роботи педагога
залежить від рівня його соціальної компетентності,
систематичне вдосконалення якої є завданням
самоосвіти і саморозвитку кожного вчителя.
Висновки. Нині соціальна компетентність особистості
стає все більш значущою у всіх сферах соціального життя
і характеризує людину, яка успішно соціалізувалася і
здатна до самореалізації в умовах сучасного суспільства.
Соціальна компетентність педагога є важливою
складовою професійної компетентності, що забезпечує
ефективне здійснення педагогічної діяльності в умовах
реформування системи освіти в Україні. Володіння
вчителем сукупністю означених компонентів соціальної
компетентності сприятиме досягненню очікуваних
результатів, означених у Концепції Нової української
школи. Тому перспективними вважаємо дослідження
способів удосконалення соціальної компетентності
сучасного вчителя, а також процесу підготовки майбутніх
педагогів до формування соціальної компетентності
школярів.
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SOCIAL COMPETENCE OF THE PEDAGOGUE
IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN SCHOOL REFORMING
In the article the role of social competence of the pedagogue as an important constituent of his/ her professional activity is
proven. Various approaches to the interpretation of the essence and components of the teacher’s social competence are
analyzed, the content of its main components (professional-motivational, informational-cognitive, practical-active,
communicative, evaluative-reflexive) is characterized.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА
В статті звертається увага на те, що професіоналізм офіцера-прикордонника є вищою мірою розвитку
його професійної компетентності і однією з важливих складових професіоналізму є психолого-педагогічна
компетентність. В статті виділено детермінанти та чинники формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників на основі використання аналітичних методологій.
Застосування SWOT-аналізу дозволило проаналізувати усі можливості та загрози щодо формування
психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів, виділити внутрішні позитивні та негативні
чинники (сильні та слабкі сторони), які сприяють цьому процесу, та розробити відповідні стратегії
подальшої роботи на основі їх детермінації.
Ключові слова: психолого-педагогічної компетентність, майбутній офіцер-прикордонник, детермінанти,
чинники, SWOT-аналіз.

Постановка проблеми в загальному вигляді та
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями.
Актуальним
питанням
сьогодення
Державної прикордонної служби України (ДПСУ) є
питання кадрового забезпечення. Підтвердженням цього є
опрацювання Адміністрацією ДПСУ нових моделей
фахової підготовки та кадрового забезпечення [1, с.31-36],
запровадження яких знаходить втілення на сьогодні в
оперативно-службовій діяльності ДПСУ і пов'язане з
рядом труднощів. Особливе місце серед них займає
проблема формування високопрофесійного офіцерського
корпусу ДПСУ.
Професіоналізм офіцера-прикордонника є вищою
мірою розвитку його професійної компетентності, однією
з важливих складових якої є психолого-педагогічна
компетентність. Як свідчать проведені дослідження,
рівень психологічної та педагогічної підготовленості
офіцерів-прикордонників значною мірою відстає від
сучасних вимог до їх професіоналізму, що обумовлює
необхідність у здійсненні серйозної психологопедагогічної підготовки офіцерських кадрів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нагадаємо,
що психолого-педагогічна компетентність майбутнього
офіцера ДПСУ являє собою сукупність психологічних та
педагогічних знань, умінь та особистісних якостей,
необхідних для успішного науково обґрунтованого
здійснення взаємодії, впливу та спілкування у
майбутньому офіцера-прикордонника з підлеглим
особовим складом [2, с.40].
Питання розвитку психолого-педагогічної компетентності є складним і водночас цікавим. Дослідженням
деяких особливостей даного особистісного утворення
займалося багато зарубіжних та вітчизняних педагогів та
психологів. Серед них, зокрема, Н. Андронова, Г. Костюк,
В. Рибалко, Н. Чепелєва, Л. Карамушка, І. Бех, В. Ягупов
та інші. Слід відмітити, що професійна діяльність
офіцера-прикордонника має свої особливості, пов’язані з
особливими умовами цієї діяльності. Тому і їх психолого-

педагогічна компетентність відрізняється від аналогічного
особистісного утворення інших категорій фахівців. Аналіз
наукових джерел засвідчує, що вивченню психологопедагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерівприкордонників, визначенню детермінантів та чинників
цього процесу приділено недостатньо уваги. Це і зумовило
необхідність глибокого вивчення даного питання.
Аналіз змісту, структури, функцій та особливостей
психолого-педагогічної
компетентності
офіцерівприкордонників проведено у роботі [2, с.32-41]. Однак і
на сьогодні залишається не опрацьованим питання
комплексного
врахування
впливу
різноманітних
визначальних чинників, що впливають на стан
формування досліджуваної якості в майбутніх офіцерів
ДПСУ. Вплив цих чинників на досліджуваний процес
визначає необхідність їх детермінації.
Отже, метою даної статті є виділення детермінантів
та
чинників
формування
психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників на
основі використання аналітичних методологій.
Виклад основного матеріалу. У складний період
реформації
ДПСУ
висуваються
високі
вимоги
до
професіоналізму офіцерів цього відомства.
Професіоналізм – це дуже складне, багатогранне та
різнопланове явище, а процес його формування ще
складніший. Професіоналізм офіцера-прикордонника є
вищою мірою розвитку його професійної компетентності,
однією з важливих складових якої є психологопедагогічна компетентність.
Формування психолого-педагогічної компетентності –
складний і тривалий процес, на результативність якого
впливає велика кількість факторів. Процес формування
даної якості є основою становлення високопрофесійного
офіцера-прикордонника та перебуває під впливом як
об'єктивних, так і суб'єктивних чинників. Об'єктивні
чинники формування психолого-педагогічної компетентності
пов'язані, насамперед, з реальною системою підготовки та
професійної діяльності офіцерів ДПСУ, а суб'єктивні – це
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ті, що впливають на формування психолого-педагогічної
компетентності офіцерів, іншими словами, це особистісні
передумови оволодіння психологічними знаннями та
вміннями, основними поняттями та методами педагогіки.
Вплив цих чинників на досліджуваний процес визначає
необхідність їх детермінації. З метою виявлення
об’єктивних і суб'єктивних факторів (чинників) було
застосовано низку методів, зокрема аналіз наукових
джерел з даного питання, опитування та анкетування
досвідчених офіцерів ДПСУ різної ієрархії та посад,
аналіз досвіду та особливостей професійної діяльності
прикордонників, аналіз програм психолого-педагогічної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та їх
опитування, анкетування та опитування педагогів.
Зважаючи на те, що вказані чинники мають різну
природу і можуть визначатися як внутрішніми
(психологічними) особливостями майбутніх офіцерівприкордонників, так і можливістю зовнішніх впливів на
досліджувану якість, на думку автора однією з
найуспішніших системних методологій, які дозволяють
проводити комплексне врахування подібних чинників на
розвиток певних якостей, є SWOT-аналіз [3, с.105-107].
Короткий опис щодо особливостей застосування даного
аналітичного методу для даного випадку представлений у
роботі [4, с.103-107]. Важливим завданням є дослідження
можливості використання SWOT-аналізу для вироблення
підходів щодо формування психолого-педагогічної
компетентності офіцерів-прикордонників.
Суть SWOT-аналізу полягає у виокремленні чотирьох
категорій: Strengths – сильних сторін; Weaknesses –
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слабких сторін; Орроrtunities – можливостей; Threats –
загроз. При розв'язуванні задачі вироблення підходів
щодо формування психолого-педагогічної компетентності
офіцерів-прикордонників ці категорії можуть являти
собою наступне.
Сильні сторони – це особливі параметри, психологічні
особливості, показники, фактори, чинники, які є
внутрішніми характеристиками особистості і сприяють
формуванню її психолого-педагогічної компетентності. У
ролі таких можуть виступати рівень професійної
мотивації,
професійної
підготовки,
психологопедагогічних знань, розвитку емоційно-вольової сфери
особистості майбутнього офіцера-прикордонника тощо.
Слабкі сторони – це ті психологічні особливості
особистості, які також є її внутрішніми характеристиками,
і, які не сприяють або шкодять формуванню
досліджуваного особистісного феномену.
Можливості – це сприятливі умови, обставини,
чинники, впливи тощо, котрі незалежно від внутрішніх
психологічних особливостей особистості можуть сприяти
формуванню її психолого-педагогічної компетентності.
Загрози – це несприятливі умови, обставини, чинники,
впливи тощо, які не залежать від внутрішніх психологічних
особливостей особистості і потенційно обумовлюють
неможливість ефективного формування психологопедагогічної компетентності прикордонних фахівців.
Здійснений опис категорій SWOT-аналізу дозволяє
структурувати їх у вигляді, що може бути оцінений з табл. 1.
Таблиця 1

Табличне представлення акроніму SWOT
SWOT
Види чинників, особливості впливу яких Внутрішні чинники
слід враховувати при формуванні психологопедагогічної
компетентності
майбутніх Зовнішні чинники
офіцерів-прикордонників

Аналіз матеріалу табл. 1, а також правил здійснення
SWOT-аналізу [5, с.24-55], дозволяє зробити висновок
про те, що SWOT-аналіз, як системна інформаційна
методологія, може бути використаний для розв'язування
задачі планування процесу формування психологопедагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерівприкордонників.
Внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на
ефективність
процесу
формування
психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерів ДПСУ, є
достатньо складними та інтегративними. У ролі таких
чинників найбільш повно можуть виступати складові
структури, особливості професійної діяльності та
об'єктивні і суб'єктивні чинники формування психологопедагогічної компетентності.
Можливість застосування технології використання
SWOT-аналізу
оцінювалась
на
основі
аналізу
особливостей і можливостей формування досліджуваної

Характер впливу на формування психолого-педагогічної
компетентності внутрішніх і зовнішніх чинників
позитивний вплив
негативний вплив
Сильні сторони
Слабкі сторони
(Strengths)
(Weaknesses)
Можливості
Загрози
(Орроrtunities)
(Threats)

якості особистості. Реалізація технології передбачала
реалізацію наступних кроків.
Крок І. Визначення сильних і слабких сторін
(внутрішніх – позитивних і негативних чинників)
сприятливих і зашкоджуючих процесу формування
психолого-педагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Крок 2. Визначення загроз і можливостей (зовнішніх –
позитивних та негативних чинників) сприяючих і
зашкоджуючих
процесу
формування
психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників.
Для визначення сильних і слабких сторін процесу
формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників, а також загроз і
можливостей для цього процесу, було встановлено
елементи
та
складові
психолого-педагогічної
компетентності, їх показники, а також види чинників, які
характеризують ці елементи, та характер їх впливу.
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Внутрішні (зовнішні) чинники у даному дослідженні
являли собою особливі характеристики – умови, показники,
фактори, особливості, чинники тощо, – що визначають
реальні (потенційні) можливості формування психологопедагогічної компетентності прикордонних фахівців.
При цьому, якщо внутрішні чинники притаманні
особистості і можуть нею змінюватись, то зовнішні від неї не
залежать і впливати на них особистість практично не може.
Наявність достатньо великої кількості параметрів
внутрішніх і зовнішніх чинників згідно з правилами
використання SWOT-аналізу обумовила необхідність
виокремлення з їх числа лише тих, що є найбільш
визначальними для досліджуваної мети. Таке виокремлення
було здійснене на основі визначення кількісних пріоритетів
параметрів методом складання профілю.

Крок 3. Зіставлення сильних і слабких сторін формування
психолого-педагогічної компетентності із загрозами та
можливостями цього процесу.
Реалізація даного кроку дозволить визначити стратегії
формування психолого-педагогічної компетентності, які слід
застосовувати у різних випадках співвідношення внутрішніх
і зовнішніх чинників.
Отже, для застосування запропонованого аналітичного
методу необхідним є виділення сильних і слабких сторін
внутрішніх (суб’єктивних) чинників (позитивні та негативні)
та можливостей і загроз – зовнішніх (об’єктивних) чинників
(позитивний та негативний вплив). Для зручності аналізу
представимо виділені внутрішні та зовнішні фактори за
допомогою таблиць (табл.2, табл.3).

Таблиця 2
Зовнішні чинники
Можливості (+)
1. Наявність психологічно та педагогічно спрямованих
дисциплін в освітньому процесі підготовки офіцерів.
2. Наявність
можливостей
загальновійськових
та
військово-спеціальних
дисциплін
для
формування
психолого-педагогічної компетентності.
3. Наявність теоретичного й практичного аспектів
підготовки.
4. Професійна
спрямованість
психолого-педагогічної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
5. Особливості професійної діяльності.
6. Наявність психологічно та педагогічно компетентного
наставника.
7. Позитивний психологічний клімат в колективі.

Загрози (–)
1. Невелика частка психологічно та педагогічно спрямованих
дисциплін в освітньому процесі підготовки офіцерів.
2. Відсутність можливостей загальновійськових та військовоспеціальних дисциплін для формування психолого-педагогічної
компетентності.
3. Відсутність єдності і взаємозв’язку теоретичного та
практичного аспектів професійної підготовки.
4. Недостатня професійна спрямованість психолого-педагогічної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
5. Екстремальний характер професійної діяльності.
6. Відсутність позитивного прикладу.
7. Негативний психологічний клімат в колективі.

Таблиця 3
Внутрішні чинники
Слабкі сторони (-)
1. Відсутність позитивної професійної мотивації.
2. Несформованість
належних
ціннісних
орієнтацій
майбутнього
офіцера-прикордонника
та
недотримання
моральних норм поведінки.
3. Несформованість психологічної готовності до відданого
виконання службових обов’язків та небажання її формувати у
підлеглих.
4. Безвідповідальність під час виконання службових
обов’язків та байдужість.
5. Відсутність мотивації до формування психологопедагогічної компетентності;
6. Недостатній рівень знань з психології та педагогіки.
7. Невміння та небажання застосовувати набуті психологопедагогічні знання та вміння на практиці.
8. Відсутність будь-якого досвіду.
9. Небажання самореалізації та саморозвитку, самоорганізації
та самовдосконалення.
10. Особливості психічних процесів (погана пам’ять, увага,
мислення).
11. Особливості темпераменту (інертність, ригідність,
інтроверсія).
12. Низький рівень самосвідомості та рефлексії,
13. Низький рівень інтелекту.
14. Завищена або занижена самооцінка; невміння адекватно
оцінити власну поведінку та вчинки підлеглих.
15. Невміння здійснювати самоконтроль та саморегуляцію в
повсякденній діяльності, під час проведення психологопедагогічних заходів та в особливих умовах, невміння
здійснювати самоаналіз та самокорекцію.

Сильні сторони (+)
1. Розвиток мотивації майбутнього офіцера-прикордонника до
професійної діяльності.
2. Наявність належних ціннісних орієнтацій майбутнього офіцераприкордонника та дотримання моральних норм поведінки.
3. Вміння формувати і підтримувати у себе та підлеглих
психологічну готовність і позитивну мотивацію до відданого
виконання службових обов’язків.
4. Відповідальність під час виконання службових обов’язків, потреба
в отриманні позитивних результатів у професійній діяльності.
5. Глибоке переконання у необхідності формування психологопедагогічної компетентності .
6. Відповідний рівень психолого-педагогічних знань, прагнення до
опанування нових знань.
7. Вміння застосовувати набуті знання на практиці, вдале
використання різних методів навчання та виховання.
8. Досвід виконання посадових обов’язків під час стажування та
застосування психолого-педагогічних знань.
9. Високий рівень самоорганізації, бажання до самореалізації,
самовдосконалення та саморозвиток;
10. Особливості психічних процесів (достатня пам’ять, увага,
мислення).
11. Особливості
темпераменту
(активність,
пластичність,
екстраверсія).
12. Достатній рівень самосвідомості та рефлексії.
13. Достатній рівень інтелектуальних здібностей;
14. Здатність до адекватної самооцінки, оцінки поведінки та вчинків
підлеглих та оточуючих.
15. Самоконтроль та саморегуляція, вміння здійснювати самоаналіз
та самокорекцію.
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Продовження таблиці 3
Слабкі сторони (-)
16. Безініціативність у прийнятті рішень у випадку
виникнення стандартних та нестандартних ситуацій у ході
виконання службових обов’язків.
17. Недостатній
ступінь
розвитку
професійних
комунікативних якостей та навичок, відсутність управлінських
вмінь.
18. Емоційно-вольова нестійкість та нестабільність.
19. Конфліктність, висока агресивність, невміння знаходити
спільну мову з оточуючими.
20. Низьке психологічне здоров’я.
21. Низькі перцептивні здібності, відсутність емпатії,
відсутність педагогічного такту.

Сильні сторони (+)
16. Рішучість у прийнятті рішень у випадку виникнення стандартних
та нестандартних ситуацій у ході виконання службових обов’язків.
17. Високий ступінь розвитку професійних та педагогічних
комунікативних якостей і навичок та управлінських вмінь.
18. Достатній ступінь сформованості емоційно-вольових якостей
офіцера-прикордонника, здатність до подолання вольової та емоційної
напруги при виконанні оперативно-службових обов’язків та проведенні
психолого-педагогічних заходів.
19. Вміння знаходити спільну мову з колегами та підлеглими,
безконфліктність.
20. Наявність психологічного здоров’я.
21. Достатні перцептивні здібності, наявність емпатії, тактовність.

Для вибору стратегії формування психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників необхідно сформувати видозмінену
матрицю SWOT-аналізу (табл. 4)
Таблиця 4
Матриця SWOT-аналізу

Можливості (О)
SWOT
1,2,3,4,5,6,7
Сильні сторони 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Як скористатися визначеними можливостями,
(S)
,13,14, 15,16,17,18,19, використовуючи
сильні
сторони
процесу
20,21
формування психолого-педагогічної компетентності
Слабкі сторони 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Які
слабкі сторони процесу формування
(W)
,13,14,
психолого-педагогічної компетентності можуть
15,16,17,18,19,
завадити скористатись наявними можливостями
20,21

Подальший аналіз базується на опрацюванні
відповідних параметрів (чинників), що містяться в полях
S, W, O, T. Варіант такого аналізу для кожного з питань
наведений нижче. Ці варіанти визначають стратегії, які
може застосовувати особа, яка проводить цілеспрямовану
роботу
по
формуванню
психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Організація
процесу
формування
психологопедагогічної компетентності повинна базуватись на
врахуванні частки психологічно та педагогічно
спрямованих дисциплін в освітньому процесі підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників, а також на
використанні можливостей загальновійськових та
військово-спеціальних дисциплін для формування
досліджуваного
особистісного
феномену.
Слід
враховувати взаємозв’язок теоретичного та практичного
аспектів
підготовки,
професійну
спрямованість
психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерівприкордонників, особливості їх професійної діяльності.
Досить важливим моментом є наявність психологічно та
педагогічно компетентного наставника, керівника та
гармонійний клімат в колективі. Реалізація цих
можливостей освітнього процесу дозволить мотивувати
майбутнього офіцера-прикордонника до професійної
діяльності, відданого виконання службових обов’язків,
розвивати відповідальність під час виконання службових
обов’язків, формувати потребу в отриманні позитивних
результатів професійної діяльності, підтримувати у нього
переконання у необхідності формування психологопедагогічної компетентності, і вже, як наслідок,
підвищувати рівень власних психолого-педагогічних

Загрози (T)
1,2,3,4,5,6,7
За рахунок яких сильних сторін та
переваг можна нейтралізувати
наявні або потенційні загрози
Які загрози підкріплені слабкими
сторонами і є найнебезпечнішими

знань та прагнення до опанування нових знань, розвивати
вміння застосовувати набуті знання на практиці та вдало
використовувати різні методи навчання та виховання.
Крім того, слід обов’язково враховувати під час
проведення такого типу заходів особливості психічних
процесів суб’єктів навчання (достатня пам’ять, увага,
мислення), особливості темпераменту (активність,
пластичність, екстраверсія), рівень самосвідомості,
рефлексії та рівень інтелектуальних та перцептивних
здібностей, наявність емпатії, тактовності, здатність до
адекватної самооцінки та оцінки вчинків оточуючих. На
рівень
сформованості
психолого-педагогічної
компетентності буде впливати ступінь сформованості
емоційно-вольових якостей офіцера-прикордонника,
здатність до подолання вольової та емоційної напруги при
виконанні оперативно-службових завдань та проведенні
психолого-педагогічних
заходів,
схильність
до
самоконтролю та саморегуляції, вміння здійснювати
самоаналіз та самокорекцію, рівень самоорганізації,
бажання до самореалізації, самовдосконалення та
саморозвитку.
Під час організації процесу формування психологопедагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерівприкордонників для нейтралізації загроз, що стосуються
невеликої
частки
психологічно
та
педагогічно
спрямованих дисциплін в освітньому процесі підготовки
офіцерів, відсутність можливостей загальновійськових та
військово-спеціальних дисциплін для формування
психолого-педагогічної
компетентності,
відсутність
єдності і взаємозв’язку теоретичного та практичного
аспектів професійної підготовки, недостатня професійна
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спрямованість
психолого-педагогічної
підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників тощо необхідно
максимально використовувати внутрішні характеристики
особистості, котрі сприяють формуванню її психологопедагогічної компетентності. Серед таких: позитивна
мотивація майбутнього офіцера-прикордонника до
професійної діяльності, наявність належних ціннісних
орієнтацій майбутнього офіцера-прикордонника та
дотримання моральних норм поведінки, відповідальність
під час виконання службових обов’язків, потреба в
отриманні позитивних результатів у майбутній
професійній діяльності, глибоке переконання у
необхідності
формування
психолого-педагогічної
компетентності, рівень психолого-педагогічних знань,
прагнення до опанування новими знаннями, високий
рівень самоорганізації, бажання до самореалізації,
самовдосконалення, сформованості емоційно-вольових
якостей офіцера-прикордонника, здатність до подолання
вольової та емоційної напруги при виконанні оперативнослужбових обов’язків та проведенні психологопедагогічних заходів та ін.
Слід також пам’ятати, що використанню можливостей
формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх
офіцерів-прикордонників
(наявність
достатньої кількості психологічно та педагогічно
спрямованих дисциплін в освітньому процесі підготовки
офіцерів, використання можливостей загальновійськових
та військово-спеціальних дисциплін для формування
психолого-педагогічної
компетентності,
єдність
теоретичної та практичної підготовки, наявність
психологічно та педагогічно компетентного наставника та
ін.) можуть завадити причини, які базуються на тих
психологічних особливостях особистості, які також є її
внутрішніми характеристиками, і, які не сприяють або
шкодять формуванню досліджуваного особистісного
феномену. До таких можна віднести відсутність будь-якої
професійної мотивації, безвідповідальність під час
виконання службових обов’язків та байдужість,
недотримання моральних норм поведінки майбутнього
офіцера-прикордонника, небажання сприяти формуванню
власної
психолого-педагогічної
компетентності,
особливості психічних процесів та інтелектуальних
здібностей,
неадекватна
самооцінка,
небажання
саморозвитку та самовдосконалення, емоційно-вольова
нестійкість та нестабільність, низький рівень розвитку
професійних комунікативних якостей та навичок, тощо.
Під час організації процесу формування психологопедагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерівприкордонників слід пам’ятати, що несприятливі умови,
обставини, чинники, впливи тощо, які не залежать від
внутрішніх психологічних особливостей особистості і
потенційно обумовлюють неможливість ефективного
формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх
прикордонних
фахівців
підсилені
психологічними внутрішніми особливостями особистості,
які
не
сприяють
або
шкодять
формуванню
досліджуваного особистісного феномену, є найбільш
небезпечними
та
унеможливлюють
досягнення
позитивного результату.
Провівши глибокий аналіз представлених чотирьох
стратегій, на нашу думку, у процесі формування

психолого-педагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерів-прикордонників слід максимально намагатись
використати можливості освітнього процесу. При цьому
слід проводити планомірну роботу по подоланню слабких
внутрішніх чинників особистості, оскільки ймовірність
того, що починаючи з першого курсу у курсантів
сформовані потрібні якості особистості є досить малою, а,
отже, потребують корекції та адаптації.
Висновки. Таким чином, проведений аналіз дозволив
виділити детермінанти та чинники формування
психолого-педагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерів-прикордонників на основі використання
аналітичної технології SWOT-аналіз. Її застосування
сприяло аналізу усіх можливостей та загроз щодо
формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів ДПСУ, виділити внутрішні позитивні
та негативні чинники (сильні та слабкі сторони), які
сприяють цьому процесу, та розробити відповідні
стратегії подальшої роботи на основі їх детермінації.
Отже, можна зробити висновок про можливість
використання SWOT-аналізу, як системної методології
для розробки підходів щодо формування психологопедагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерівприкордонників.
Перспективи подальших розвідок. Опрацьована в
роботі технологія дозволяє зробити припущення про
можливість використання SWOT-аналізу і для
розв'язування інших подібних психологічних та
педагогічних задач. Крім того, важливим завданням є
реалізація
розроблених
стратегій
формування
досліджуваної особистісної характеристики.
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DETERMINANTS AND FACTORS OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE BORDER-GUARD OFFICERS
The article draws attention to the fact that the professionalism of the border guard officer is the highest degree of
development of his professional competence and one of the important components of professionalism is psychological and
pedagogical competence. The article identifies the determinants and factors of formation of psychological and pedagogical
competence of the future border-guard officers based on the use of analytical methodologies. The application of the SWOT
analysis allowed to analyze all the possibilities and threats for forming the psychological and pedagogical competence of
future officers, identify the internal positive and negative factors (strengths and weaknesses) that contribute to this process and
develop appropriate strategies for further work based on their determination.
Key words: psychological and pedagogical competence, future border-guard officers, determinants, factors, SWOT
analysis.
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СПЕЦИФІКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В НАВЧАННІ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
Стаття присвячена вивченню проблем виховного процесу під час навчання майбутніх лікарів. Метою
роботи передбачено формування стратегії пошуку концептів, засобів та механізмів для формування
духовного, морального, інтелектуального, культурного і професійного розвитку особистості
майбутнього лікаря шляхом провадження аналізу досвіду роботи зі студентами лікувального факультету
кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університет
ім. І.Я. Горбачевського та аналізу відповідної літератури.
Для її досягнення використовувалися методи спостереження за студентами-медиками, а також
інформантний аналіз, котрий передбачав залучення викладачів кафедри та лікарів КНП Тернопільської
міської дитячої лікарні.
Ключові слова: навчальний процес, виховний процес, студенти-медики, педагогічний вплив, духовноморальна культура, навички професійного спілкування.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку
суспільства, освіти та науки вимагає постійного здобуття
різноманітної інформації. Як і 10, 20, 50 років тому,
пересічний український студент-медик отримує в
університеті суму знань та навичок. За останні роки цей
об’єм дуже збільшився, як і значно зріс загальний
інформаційний потік у світі. Незаперечним є той факт, що
студенти – це інтелектуальний, професійний і культурний
резерв українського суспільства. Варто зауважити, що від
того, яким буде їх навчання в комплексі з вихованням,
залежить доля нашої країни. Освіта впливає на психіку
індивідуума і розвиток його особистісних якостей.
За останні роки в державній політиці України в
галузі освіти відбулися значні зміни щодо оцінки
важливості громадянської освіти та виховання.
Законодавчо закріплюється Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, де
робиться
суттєвий
акцент
на
багатогранному
професійному і духовному розвитку особистості. Тепер
освіта інтерпретується як єднання навчання і виховання,
як процес оволодіння не лише навичками професійної
діяльності, але і правилами загальноприйнятих взаємин
між окремим індивідом і суспільством [1].
Саме цим зумовлена
актуальність
нашого
дослідження, адже орієнтація розвиток особистості,
формування системи її життєвих соціальних норм та
інших елементів культури все ще залишається нагальною
потребою вищої школи, яка потребує наукового
обґрунтування впровадження в освітній процес.
Студенти
медичних
університетів
становлять
відокремлену групу молоді в силу специфіки
досліджуваної науки. Виховання лікарів є найважливішим
завданням, оскільки лише глибоко духовний і моральний
працівник зможе якісно піклуватися про здоров'я людей,

створювати сприятливу психологічну обстановку для
пацієнтів, прагнути до якнайшвидшого відновлення
працездатності хворих та проводити первинну та
вторинну профілактику захворювань. Доцільно зазначити
необхідність розробки педагогічно ефективної технології
управління цілеспрямованого розвитку необхідних
особистісних та комунікативних якостей у студентів
медичних спеціальностей протягом їх фахової підготовки.
Зважаючи на викладене вище, ми окреслили метою
нашого дослідження формування стратегії пошуку
концептів, засобів та механізмів для формування
духовного, морального, інтелектуального, культурного і
професійного розвитку особистості майбутнього лікаря
шляхом провадження аналізу досвіду роботи зі
студентами лікувального факультету кафедри дитячих
хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного
медичного університет ім. І.Я. Горбачевського, лікарів
КНП Тернопільської міської дитячої лікарні та аналізу
відповідної літератури.
Виклад основного матеріалу. Сьогоднішня система
вищої освіти не відповідає 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 виступала 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
вищого навчального закладу, варто враховувати, що
студентський вік є періодом активного розвитку
культурно-моральних структур особистості [2,3].
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Досвід роботи кафедри дитячих хвороб з дитячою
хірургією Тернопільського державного медичного
університет ім. І.Я. Горбачевського визначає безліч
напрямків впровадження в навчальний процес
інноваційних навчальних технологій, таких як:
технологія проблемного навчання; обговорення та аналіз
ситуаційних завдань з викладачем; мозковий штурм
(«мозкова атака»), при цьому студенти на заявлену тему
висувають максимально можливу кількість рішень, а
потім
колективно обирають оптимальний
для
використання в практиці; проведення «круглих столів»,
у вигляді підготовки повідомлень студентами щодо
заявленої теми; використання «ігрових технологій» –
спостереження і асистування лікареві під час прийому
пацієнта або моделювання ситуацій, в яких самі
студенти виступають в ролі пацієнта та лікаря.
Необхідно відзначити також використання в
навчальному процесі великої кількості занять, які в
педагогіці називаються «симуляційними заняттями»,
тобто фактичним реальним лікуванням хворих під
наглядом
досвідченого
викладача,
що
сприяє
опануванню професійних навичок і послідовності
лікування дитячих захворювань, застосування отриманих
знань студентів за фахом, виробленні професійного
стилю діяльності, мотиваційному відношенню до
майбутньої спеціальності.
На даному етапі студенти медичних вузів,
орієнтуючись на майбутню професію, намагаються
виховувати в собі якості, які є для них особистісними,
однак будуть їм необхідні в майбутній професії або навіть
є обов'язковими для людей, що працюють в її рамках.
Мова йде про відношення майбутніх лікарів до професії,
засновані на взаємній повазі, субординації, етиці та
деонтології,
дотриманні
дисципліни,
почуття
колегіальності, дружелюбності і бездоганному виконанні
своїх професійних обов'язків. Неможна оминути і поняття
зовнішньої культури, власне зовнішнього вигляду лікаря,
хороші манери, тобто вміння тримати себе серед
пацієнтів, колег і вміння вести бесіду відповідно до
обставин та умов, вміння дорожити своїм і чужим часом.
Зовнішність лікаря повинна відображати внутрішню
зібраність та самодисципліну.
Викладене вище дозволяє зробити висновок щодо
постійного контролю викладача за процесом навчання
майбутнього медика. Це означає, що 6–8 годин на день
викладач впливає на студента, безпосередньо чи опосередковано. А значить, він в той чи інший спосіб впливає на
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.
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 [4, с.260].
Пріоритетними є технології, форми і методи, які
забезпечують простір самореалізації та самодіяльності
студентів, затребуваність їх соціальних ініціатив,
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наявність перспектив для соціального зростання,
самостійного вибору видів діяльності, інтенсивність
спілкування
та
осмислення
моральних
основ
міжособистісних стосунків, формування ціннісних засад
та духовної культури. Організація самостійної творчої
діяльності, емоційне наповнення занять та можливість
реалізації отриманих знань в практичній і особистіснозначущій діяльності в позааудиторний час сприяє
ефективному вихованню молоді [5, с.80].
Не можна забувати про вплив всього педагогічного
колективу вищого навчального закладу на виховання
студентів. Саме викладачі здійснюють зв'язок поколінь,
діляться накопиченим досвідом і знаннями. Важлива
сама атмосфера викладання в усьому університеті,
демонстрація свого власного прикладу для розвитку
відповідальності та гордості за належність до професії
медичного працівника.
Важливо зазначити також необхідність навчати
студентів медичних факультетів навичкам професійного
спілкування, оскільки це є невід'ємною частиною
педагогічного процесу на кафедрі. У сучасній літературі
досить повно викладені комунікативні навички
формування взаємовідносин між лікарем і пацієнтом,
деякі з них застосовуються при проведенні практичних
занять і, зокрема, при клінічних розборах пацієнтів у
відділеннях. До цих навичок власне належать: вміння
проводити бесіду з пацієнтом; вміння керувати своїми
психічними станами і переборювати психологічні
бар'єри; достатнє розуміння індивідуально-психологічних
особливостей пацієнтів і вміння їх враховувати; вміння
проникати у внутрішній світ пацієнта; вміння проявляти
співчуття
(емпатувати)
пацієнтові
щодо
його
захворювання; вміння вислухати і дати пораду пацієнту;
вміння аналізувати усі компоненти своєї діяльності і
себе як особистість та індивідуальність [6, с.238]. Це все
сприяє кращому комплаєнсу (взаємодії) між лікарем та
пацієнтом та конкордансу (злагодженості) в майбутній
практичній діяльності [7, с.202].
Доречно зазначити, що система виховного процесу
студентів-медиків пов’язана не лише з діяльністю кафедри
чи інших внутрішніх структурних підрозділів університету,
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 волонтерськими, громадськими
організаціями й установами духовної культури міста,
країни, з іншими навчальними закладами тощо. Методика
та технологія 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 [8,9,10].
Висновки. Таким чином, медична освіта є одним з
основних соціальних інститутів суспільства, який має
незаперечний вплив на процес професійної адаптації та
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розвитку особистості. Педагогічні колективи медичних
навчальних закладів повинні взяти на себе активну роль у
формуванні професійної та особистісної самореалізації та
самоорганізації студентів. Саморозвиток майбутніх
медиків як професійний, так і особистісний передбачає
комплексне і виборче використання набору теоретичних
знань і практичних умінь, бачення шляхів вирішення в
різних ситуаціях, здатність до аналізу, практичної
самооцінці і готовність до самовдосконалення.
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SPECIFICS OF EDUCATIONAL PROCESS WHILE TEACHING THE FUTURE DOCTORS
The article is devoted to the study of educational process problems during the future doctors teaching. The aim of the work
is to create a strategy for finding the concepts, tools and mechanisms for forming the spiritual, moral, intellectual, cultural and
professional development of the personality of the future doctor by conducting an analysis of the experience in working with
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Key words: educational process, teaching process, medical students, pedagogical influence, spiritual and moral culture,
professional communicative skills.

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

87

УДК 37:1.650
Буданова Л.Г.,
д.пед.н., завідувач кафедри Національного фармацевтичного університету, liana@nuph.edu.ua
Україна, м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ МЕТΟДΟЛΟГІЧНИХ ПІДХΟДІВ
ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАПРЯМКУ
У статті представлено аналіз використання методологічних підходів під час оцінювання рівня знань
майбутніх фармацевтів, а саме: системнοгο, суб’єктнο-οб’єктнοгο, діяльніснοгο, деοнтοлοгічнοгο,
синергетичнοгο, акмеοлοгічнοгο, аксіοлοгічнοгο, οсοбистіснο-οрієнтοванοгο та кοмпетентніснοгο.
Ключові слова: методологія, науковий підхід, дидактика, фармацевт, дослідження, галузь знань.
Постановка проблеми. Дидактика, як і кοжна наука,
має свій οб’єкт і свій предмет дοслідження, і в
здοбуванні знань прο навчальний прοцес і йοгο
закοнοмірнοсті вοна викοристοвує специфічні для неї
метοди дοслідження. Дуже важливο знати, на οснοві
чοгο вοна вибудοвує свοю лοгічну структуру, тοбтο
виявляє свій οб’єкт і предмет дοслідження, фοрмулює
свοї завдання, кοнструює свοї метοди дοслідження. У
праці Я. Кοменськοгο «Велика дидактика» [3] οднією зі
складοвих метοду наукοвοгο пізнання педагοгічнοї
дійснοсті є спοсіб пізнання, тοбтο схема дій щοдο
вивчення цієї дійснοсті. Цей спοсіб дає мοжливість
вирішувати завдання кοнкретнοї галузі педагοгічнοї
науки. Відпοвідь на низку запитань щοдο вирішення
дидактичних прοблем дає метοдοлοгія науки, зοкрема
метοдοлοгія дидактики.
Мета роботи. Проаналізувати вживання методологічних
підходів під час проведення оцінювання знань майбутніх
фахівців фармацевтичної галузі
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукοвοї
літератури свідчить [1,2,4,5,8], щο під метοдοлοгією
рοзуміють загальну систему теοретичних знань, які
викοнують рοль прοвідних принципів наукοвοгο
пізнання, шляхів та засοбів реалізації наукοвοгο
дοслідження педагοгічнοї дійснοсті. Метοдοлοгія (від гр.
methodos – спοсіб, метοд і logos – наука, знання) це
учення прο правила мислення при ствοренні теοрії
науки, учення прο наукοвий метοд пізнання й
перетвοрення світу; йοгο філοсοфська, теοретична
οснοва,
сукупність
метοдів
дοслідження,
щο
застοсοвуються в будь-якій науці відпοвіднο дο
специфіки οб'єкта її пізнання.
Питання метοдοлοгії дοсить складне, οскільки саме
це пοняття тлумачиться пο-різнοму. Як свідчить аналіз
джерельнοї бази [119,160,166] багатο зарубіжних наукοвих
шкіл не рοзмежοвують метοдοлοгію й метοди
дοслідження. Οднак у вітчизняній наукі відοмий
український педагοг С. Гοнчаренкο [2] рοзглядає
метοдοлοгію як учення прο наукοвий метοд пізнання абο
як систему наукοвих принципів, на οснοві яких
базується дοслідження й здійснюється вибір сукупнοсті
пізнавальних засοбів, метοдів, прийοмів дοслідження. У
праці «Педагοгічні дοслідження» [3] автοр підкреслює,
щο в науці рοзрізняють три рівні метοдοлοгії. Зміст
першοгο з них – це філοсοфські знання. Вοни οхοплюють
філοсοфські οснοви науки, світοглядну функцію цієї

науки та загальнοнаукοві пοлοження. Другий рівень – це
загальнοнаукοва метοдοлοгія (системний, синергетичний,
діяльнісний, οсοбистіснο-рοзвивальний підхοди, лοгічна
структура дοслідження: гіпοтеза, οб’єкт, предмет, мета
завдання дοслідження). Третій рівень – це кοнкретнοнаукοва метοдοлοгія, це сукупність метοдів, принципів і
прοцедур, які застοсοвується в тій чи іншій кοнкретній
галузі знань.
Метοдοлοгію дοслідження склали загальнοнаукοві і
кοнкретнο-наукοві підхοди, щο визначили стратегію
наукοвοгο пοшуку. Системний підхід дав мοжливість
рοзкрити цілісність οб’єкта дοслідження, неперервність
між οкремими йοгο кοмпοнентами: метοю, змістοм,
засοбами, фοрмами та результатами діяльнοсті;
мοнітοринг якοсті навчальних дοсягнень майбутніх
фармацевтичних працівників – динамічна система, щο
зумοвлює реалізацію ціліснοсті й наступнοсті змісту як
лοгічнο пοслідοвний прοцес прοфесійнοї підгοтοвки та
праведення
мοнітοрингу
навчальних
дοсягнень
майбутніх фармацевтів, пοчинаючи з визначення
неοбхідних для студентів спеціальнοсті «Фармація»
знань, умінь, навичοк, кοмпетентнοстей та якοстей.
Суб’єктнο-οб’єктний
підхід
дοзвοлив
з’ясувати
механізм
перетвοрення
студента
спеціальнοсті
«Фармація» на суб’єкт самοрοзвитку та самοвихοвання,
свідοмοї мοтивації у ставленні дο навчання, активнοсті
дο пізнавальнοї діяльнοсті. Деοнтοлοгічний підхід
визначив нοрми пοведінки фармацевтичнοгο працівника,
спрямοвані на підвищення ефективнοсті лікарськοї
терапії і ствοрення сприятливοї атмοсфери у стοсунках з
хвοрими, лікарями, кοлегами, питання мοральнοсті
фармацевтичних працівників, вимοги та правила їхньοї
пοведінки, пοчуття прοфесійнοгο οбοв’язку, сοвісті,
честі та гіднοсті. Синергетичний підхід у нашοму
дοслідженні став метοдοлοгічним підґрунтям для
здійснення мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень
студентів спеціальнοсті «Фармація» і рοзгляду
οсοбистοсті майбутньοгο фахівця фармацевтичнοї галузі
під час прοведення діагнοстики рівня навчальних
дοсягнень
та
прοфесійнοї
підгοтοвки
взагалі.
Акмеοлοгічний підхід дав змοгу зοрієнтувати на якісний
результат у підгοтοвці майбутньοгο фармацевта,
висοкий рівень прοдуктивнοсті й прοфесійнοї зрілοсті.
Аксіοлοгічний
підхід
забезпечив
станοвлення
οсοбистісних ціннοстей майбутньοгο фармацевтичнοгο
працівника, щο передбачає йοгο настанοву на
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самοвдοскοналення,
самοрοзвитοк.
Οсοбистіснοοрієнтοваний підхід дοзвοлив зοрієнтувати станοвлення
майбутньοгο фахівця фармацевтичнοї галузі на
дοсягнення вершин οсοбистοгο і прοфесійнοгο рοзвитку
прοтягοм усьοгο життя. Кοмпетентнісний підхід служив
οснοвοю для фοрмування прοфесійних кοмпетентнοстей,
неοбхідних майбутньοму фармацевту для дοсягнення
прοфесіοналізму, кοнкурентοспрοмοжнοсті на ринку
праці, твοрче застοсування набутих знань, умінь і
навичοк, мοбільність у вирішенні твοрчих і типοвих
завдань під час прοфесійнοї діяльнοсті. Викοристання
істοричнοгο підхοду далο змοгу дοслідити виникнення,
фοрмування і рοзвитοк фармацевтичнοї οсвіти у
хрοнοлοгічній пοслідοвнοсті з метοю виявлення
внутрішніх та зοвнішніх зв’язків, закοнοмірнοстей та
суперечнοстей.
Інфοрмаційний
підхід
дοзвοлив
здійснити збір і аналіз статистичнοї інфοрмації та
οфіційних дοкументів з дοсліджуванοї прοблеми (нормативні дοкументи з οрганізації навчальнο-вихοвнοгο
прοцесу майбутніх фармацевтів східнοєврοпейських
країн, пοлοження прο прοцедуру вступу дο
фармацевтичних факультетів, прο οцінювання рівня
знань студентів, прο підсумкοвий кοнтрοль студентів,
нοрмативні дοкументи з οрганізації навчальнοвихοвнοгο прοцесу на фармацевтичних факультетах
тοщο).
Висновок:
Викοристання
наукοвих
підхοдів
(системнοгο,
суб’єктнο-οб’єктнοгο,
діяльніснοгο,
деοнтοлοгічнοгο,
синергетичнοгο,
акмеοлοгічнοгο,
аксіοлοгічнοгο,
οсοбистіснο-οрієнтοванοгο
та
кοмпетентніснοгο)
дοзвοляє
з’ясувати
механізм
перетвοрення студента спеціальнοсті «Фармація» на
суб’єкт самοрοзвитку та самοвихοвання, визначити
нοрми
пοведінки
фармацевтичнοгο
працівника,
рοзглянути
οсοбистість
майбутньοгο
фахівця
фармацевтичнοї галузі під час прοведення діагнοстики
рівня навчальних дοсягнень та прοфесійнοї підгοтοвки
взагалі, зοрієнтувати на якісний результат у підгοтοвці
майбутньοгο
фармацевта,
висοкий
рівень
прοдуктивнοсті й прοфесійнοї зрілοсті, дοслідити
виникнення, фοрмування і рοзвитοк фармацевтичнοї
οсвіти.
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USE OF METHODOLOGICAL APPROACHES WHILE EVALUATING PHARMACY STUDENTS’
LEVEL OF KNOWLEDGE
The article deals with analysis of the usage of methodological approaches while evaluating future pharmacists’ level of
knowledge such as systemic, subjective, object-oriented, activity-oriented, deontologically, synergetically, acmeologically,
axiologically, opportunistic, and qualitative.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ
Ж.-Ж. РУССО
На основі аналізу літературного спадку Жана-Жака Руссо виокремлено основні ідеї та висвітлено їх
відображення в сучасних теоретичних напрацюваннях та практиці профорієнтаціної роботи з учнівською
молоддю в Україні. Показано механізм формування у шкільної молоді готовності до вибору профілю
навчання, напрямку професійної підготовки чи професійної діяльності на основі врахування інтересів та
здібностей особистості, формування вмінь самопізнання, самоаналізу та прийняття рішень.
Ключові слова: професійне самовизначення, профорієнтація, природовідповідність, вікові особливості,
свобода.
Постановка проблеми. Потреба професійному
самовизначенні виникає на межі старшого підліткового
та молодшого юнацького віку. Перехід до профільної
школи створив передумови для опредметнення цієї
потреби у мотив вибору профілю навчання і можливість
переходу від випадкової, ситуативної профорієнтаційної
діяльності освітнього закладу до розробки та
впровадження системи забезпечення професійного
самовизначення учнівської молоді.
Сучасна педагогічна наука опирається на пріоритети
гуманістичного особистісно орієнтованого підходу до
виховання дитини. Утвердження демократичного ладу в
державі неможливе без визнання найбільшою цінністю
людини та її прав, зокрема права на реалізацію вільного
вибору життєвої позиції. Виклики , що постають перед
школою у зв’язку з вимогами сьогодення (профільне
навчання, динамічне професійне середовище і проблеми
зайнятості) потребують вдосконалення форм, методів і
засобів формування готовності до професійного та
життєвого самовизначення.
Для розуміння суті проблеми важливо здійснити
ретроспективний аналіз здобутків попередніх поколінь.
Гуманістичний погляд на місце людини в суспільстві та
її розвиток, започаткувавшись від Марка Фабія
Квінтілліана, розвинувся на рівні теоретичного концепту
у просвітителів епохи Відродження. Твори мислителівгуманістів, серед яких особливої уваги заслуговує
особистість Жана-Жака (Якоба) Руссо, виводили
суспільство за рамки схоластики і авторитарного
виховання на новий рівень, де в центрі стояла Людина з
її інтересами, пристрастями, нахилами, здібностями і
вадами. Одним з головних понять концепції, названої
теорією вільного виховання стала «свобода», як
зовнішня, так і внутрішня, котра є основою
самовизначення особистості, зокрема професійного, і
реалізується у здатності здійснити відповідний вибір.
Всі праці діячів Просвітництва пронизані ідеєю
верховенства Розуму, що пронизує темноту та хаос та
закликом: «Май мужність думати самостійно!» [4,
с.259].

В контексті сказаного ідеї французького мислителя
Жана-Жака Руссо представляють інтерес передусім для
кращого
розуміння
тяглості
основних
засад
професійного самовизначення особистості, зокрема,
учнівської молоді.
Окремої праці, присвяченої висвітленню проблеми
професійного самовизначення у спадщині Ж.-Ж. Руссо
немає, але його бачення гуманістичної концепції,
педагогічна система, погляди на вільне, всебічне і
гармонійне виховання, особистісно-зорієнтовану освіту,
на спосіб пізнання дитиною навколишнього світу,
трудове виховання тощо були предметом дисертаційних
досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених:
Герасимової О.І., Гессена С.І., Зініна С.В., Златопольскої А.А.,
Колодяжної Т.П.,
Корнетова Г.Б.,
Кравченка Д.М.,
Литвинова В.Д., Черкашиної Л.А., Черновола М.П. та
інших. Так, наприклад, дослідження Черкашиної Л.А.
присвячено розумінню Ж.-Ж.-Ж. Руссо соціальної ролі
праці та трудового виховання.
В той же час сама проблема особистісного зростання
школярів і їх професійного самовизначення знайшла
досить широке відображення у цілому ряді вітчизняних
досліджень. Так пошуки Є.В. Єгорової, О.І. Вітковської
присвячено проблемі індивідуального профконсультування.
М.М. Захаров систематизував досвід роботи з питань
організації та проведення профорієнтаційної роботи зі
старшокласниками з метою їх особистісного зростання.
Є.О. Клімов приділяв увагу типізації професій.
Н.І. Литвинова працює над проблематикою мотивації
учнівської молоді до
свідомого
професійного
самовизначення. Н.А. Побірченко розглядає проблеми
процесу адаптації учнівської молоді до умов ринку праці
та особливості професійної орієнтації молодших
школярів. В.В. Синявський працює над створенням та
систематизацією професіограм різних типів професій.
Б.О. Федоришин займався методологією профорієнтації.
І.Д. Бех, О.В. Мельник, О.Л. Морін розробляли теоретичні
засади, зміст та педагогічні засоби формування у
школярів готовності до професійного самовизначення.
Передумови, зміст і засоби досягнення професійного
успіху досліджувала І.І. Ткачук, Л.А. Гуцан вивчала
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особливості формування готовності до професійного
самовизначення в позашкільних закладах, Л.І. Гриценок
досліджувала особливості професійного самовизначення
учнів-спортсменів та зміст, форми і методи
професійного самовизначення на допрофільному та
профільному етапах, засоби активізації професійного
самовизначення школярів, З.В. Охріменко описувала
консультативну діяльність в сфері профорієнтаційної
роботи в школі тощо.
Проте проблема професійного самовизначення
учнівської молоді у спадщині Ж.-Ж. Руссо висвітлена
недостатньо: досліджень, присвячених висвітленню цієї
теми, на сьогодні не виявлено.
Мета даної статті – розкрити, як основні ідеї
французького мислителя ХVIII ст. Ж.-Ж. Руссо знайшли
своє відображення в сучасній українській теорії і
практиці формування професійного самовизначення
учнівської молоді.
Виклад основного матеріалу. У зарубіжних
концепціях і теоріях особистості самовизначення
розглядають у контексті вивчення життєвого шляху
людини. Здійснити вільний вибір – означає знайти
оптимальне співвідношення між особистими бажаннями
й можливостями, з одного боку, можливостями й
потребами
суспільства – з
іншого.
Професійне
самовизначення – основа самоствердження людини в
житті. Відповідно до сучасних уявлень, воно
представляє собою процес і результат вибору
особистістю виду майбутньої професійної діяльності на
основі наявних у неї професійних нахилів, інтересів і
сформованих здібностей. Сутність професійного
самовизначення полягає в усвідомленні особистістю
відповідності своїх можливостей психологічним
вимогам професії, своєї ролі в системі соціальних
відносин і своєї відповідальності за виконання
зобов’язань, які виникають у зв’язку зі зробленим
вибором.
Професійне самовизначення особистості можна
розглядати під різними кутами зору: як серію завдань,
що ставить суспільство перед особистістю, які варто
вирішувати; як процес поетапного ухвалення рішення, за
допомогою якого людина формує баланс між власними
перевагами, інтересами, цілями і вимогами трудової
діяльності, потребами суспільства і т. д.; як процес
формування особистості професіонала ( в тому числі
розвитку чи формування професійно важливих якостей
та послаблення чи, принаймні, врахування таких, що
перешкоджають самореалізації) його індивідуального
стилю й оцінки діяльності [8, c.36-37].
Професійний вибір в подальшому визначає
інтегральний статус індивіда – його подальшу долю,
стиль життя, групову належність тощо. Ідея праці,
виховання працелюбності, викорінювання вад проходить
через всі твори визначного мислителя. В трактаті
«Міркування про походження нерівності» автор показує,
що цивілізація існує та розвивається завдяки клопіткій
людській праці [2, с.73-81]. В «Проекті конституції для
Корсики» Руссо пише про ледарство, з яким треба
боротися протягом всього існування земної цивілізації,
причому
двома
шляхами:
через
справедливе
управлінням державою, бо народ знов впадає в стан ліні

і байдужості і не більше не цінує працю так, як вона на
те заслуговує, коли стикається з несправедливістю влади
[2, с.292], та через виховання. «Працюй, будь старанний і
моторний, надавай собі скільки можна більше, але
витрачай відповідно», – радить філософ Хризофілу в
трактаті «Про багатство» [2, с.411]. Тобто, змолоду треба
привчитися бути працелюбним, уміти заощаджувати,
витрачати гроші з розумом і бути шляхетним до бідняків,
обертаючи частину грошей в добрі справи.
Формування особистості людини – це послідовна
зміна і ускладнення системи ставлень до навколишнього
світу, природи, праці, інших людей і до себе. Руссо
вважав, що на розвиток особистості та формування
якостей потрібно впливати саме в дитячому віці. Проте
найбільше
ідей,
безпосередньо
дотичних
до
проблематики професійного самовизначення, Ж.-Ж.Руссо
виклав у загальновідомому і скандальному для свого
часу романі «Еміль, або про виховання», який, власне, є
квінтесенцією положень теорії вільного виховання. В
ньому Руссо показав недоліки схоластичної і виклав
нову демократичну систему виховання, здатну
формувати доброчесних громадян, які добре знають ціну
передовим суспільним інтересам [10].
Основою педагогічної системи Руссо є принципи
гуманізму (глибокої любові до дитини, безмежної
поваги до її природи); природовідповідності (слідувати
за природою у вихованні дитини, враховувати вікові
особливості); свободи (фізична, духу, в діях і вчинках);
індивідуального підходу до дітей (дитина має все від
природи і треба лише розвинути в ній цінні якості,
допомагаючи природі, тобто треба знати дитину). В
«Емілі…» Руссо зробив спробу вікової періодизації:
виділив основні періоди в розвитку людини від її
народження до повноліття, накреслив завдання для
кожного з них. Так, він вважав, що від 12 до 15 років – в
періоді розумового і трудового виховання – при виборі
предметів для вивчення необхідно враховувати інтереси
дитини. Руссо пропагує власну методику здобуття знань,
що спирається на самостійне дослідження дитиною
певних явищ. Все, на думку Руссо, повинно бути
доступним сприйманню з максимальною наочністю,
якою є сама природа, ті життєві факти, з якими його
Еміль безпосередньо знайомиться. Отож, основними
факторами виховання в творах Ж.-Ж. Руссо виступають
природа, люди та предмети.
Виховання через природу здійснюється шляхом
внутрішнього розвитку здібностей, розвитку органів
чуття, виховання через людей (шляхом привчання до
використання цих здібностей і органів), виховання через
предмети навколишнього світу (научіння через власний
досвід, набутий від речей, з якими взаємодіє, які на неї
впливають). Правильним Руссо вважає таке виховання, в
якому
всі
три
чинники
діють
гармонійно,
несуперечливо, в одному напрямі.
Концепція ненасильства в педагогіці тісно пов'язує
поняття природовідповідності з центральним у
гуманістично
орієнтованій
педагогіці
поняттям
«свободи». Руссо розумів свободу як оберненість до
власного досвіду, природне право людини, яке нікому не
дано відібрати. Тут він наближається до оперантного
научіння. Наслідки вчинків слугують стимулом для
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виникнення розуміння, як слід поводитися в тій чи іншій
ситуації. Адже виховання має бути не насильницьким
впливом дорослого, а засобом вільної орієнтації дитини
в навколишньому світі.
Але Гессен С.І., аналізуючи підходи Руссо до
«вільного» виховання, наголошує, що Руссо лукавить, бо
виховання Еміля виступає тонкою маніпуляцією: адже
вихованець робить те, що вважає правильним наставник.
А от організація цього процесу природнім чином,
недопущення свавілля, виховання воління (через
побудження бажання, «зсув мотиву на ціль») – і є
майстерністю вихователя.
«Свобода є підпорядкування закону, самому собі
даному», – проголосив Руссо, який учив, що свобода є
підпорядкуванням «загальній», або точніше «цілісній»
волі, тобто «Голосом совісті, яким дозволяє людині не
протирічити самій собі» [1, с.70]. Бути вільним у виборі
означає бути собою, не змінювати свого внутрішнього Я.
Це мав на увазі Жан Жак, стверджуючи, що загальна воля
є справжня воля кожного з нас, «мовчання пристрастей»,
яке не нівелюється силами звички і зовнішніх впливів, бо
свобода передбачає згоду з собою [1, с.72].
Він наголошував, що тільки особиста праця робить
людину вільною і незалежною. Його Еміль
підготовлений до будь-якого ремесла: «хочу наділити
його титулом, якого він не може втратити, – рангом,
який робив би честь йому в усі часи, – я хочу підняти
його до звання людини, і, що б там ви не говорили, у
нього в цьому випадку буде менше рівних за титулом,
ніж при тих титулах, якими ви його наділите» [9]. Руссо
вважає, що фізична праця дитини повинна бути не
механічною, а наповненою інтелектуальним змістом. У
процесі праці у неї розвивається допитливість,
винахідливість,
формується розум.
Невід’ємною
складовою формування гармонійної людини Руссо
вважає і виховання соціальних чеснот, хоча це завдання
ним відкладається на вік 15-18 років.
Ж.-Ж. Руссо закликав навчати підлітків ремеслам не
тільки для того, «щоб стати робітниками, а для того, щоб
стати людьми», відзначаючи також, що «недостатньо
вибрати корисне ремесло, – потрібно ще, щоб воно не
вимагало від людей, ним займаються, мерзенних і
несумісних з людяністю властивостей душі» [9].
Ідеї природовідповідності навчання і виховання
(виховання через практичну дію, досвідного навчання),
свободи вибору, вільного саморозвитку, врахування
вікових особливостей дітей, стали підвалинами
гуманістичної педагогіки і не могли не відобразитись у
такому творчому процесі, як формування готовності до
професійного самовизначеня.
Сам процес самовизначення в ідеальному варіанті є
втіленням принципів природовідповідності та свободи
вибору.
Процес професійного самовизначення включає
розвиток самосвідомості особистості, формування
системи ціннісних орієнтації, моделювання майбутнього,
побудову еталонів у вигляді ідеального образа
професіонала, майбутньої професії, який включає
емоційні й когнітивні компоненти. Їх відповідність
суттєвим компонентам професії та відповідність
можливостей людини вимогам професії роблять вибір
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обґрунтованим. Інакше накопичується негативний
життєвий досвід, формуються неконструктивні способи
розв’язання завдань, пов’язаних з вибором: «втеча»,
ігнорування тощо. Це однаково стосується і вибору
профілю навчання. Завдання профільного навчання –
розширити і поглибити можливості досвіду, що
збагачуватиме репертуар професійного вибору учнів.
Але підліток повинен бути готовий до вибору, що
трапляється далеко не завжди. Створення умов, що
сприяють самовизначенню школярів, – основне завдання
допрофільної
підготовки.
Профільне
навчання
покликане допомогти у професійному самовизначенні,
бо навіть в установах професійної освіти до 40% учнів
бажають у майбутньому змінити спеціальність. Тому
назріла потреба створення комплексної системи
професійної орієнтації, яка охоплює всі ступені
навчання.
Мета сучасної профорієнтації – формування у учнів
внутрішньої готовності до усвідомленого і самостійного
вибору життєвого і професійного шляху, включаючи всі
ступені навчання, через створення комплексної реально і
ефективно діючої системи супроводу професійного
самовизначення учнівської молоді.
Культурно обумовленим, як і у виникненні
руссіанства, можна вважати факт, що раніш в
профорієнтації головно приділяли увагу когнітивному та
дієво-практичному
компонентам
(профінформація,
профагітація, професійні проби), оскільки суспільство
давало запит на задоволення передусім потреб
народного господарства. Емоційно-вольовий компонент,
якому стільки уваги приділяє Руссо, апелюючи до
понять «почуття» і «свобода», активізувався саме зі
зміною попиту на вільний, усвідомлений, самостійний
вибір та потребою самовдосконалення для підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці.
Професійний вибір молодої людини, який відповідав
би завданням розвитку особистості, є результатом
тривалого систематичного й планомірного розвитку
професійної самосвідомості, самої особистості, її
уявлень про майбутню професію. Це можливо за умови
включення дітей у систему професійної орієнтації вже з
молодшого шкільного віку.
Особистість має стати суб’єктом профорієнтаційної
діяльності – використовувати засоби професійної орієнтації
для підготовки до свого власного й самостійного
професійного самовизначення, відійти від позиції об’єкта
впливу з боку суспільства, державних і громадських
організацій.
У сучасній системі профорієнтації можна простежити
паралелі із ідеєю Руссо про врахування вікових
особливостей дитини на кожному віковому етапі: від
опори на почуття, досвід, знання до вибудови життєвого
шляху та професійних ідеалів. Відповідно до концепції
професійної орієнтації учнівської молоді, в Україні вона
поділяється на допрофесійний і професійний періоди.
Допрофесійний
період
профорієнтації
включає
пропедевтичний (дошкільна і початкова освіта) і базовий,
а професійний період – адаптаційний і фаховий етапи.
Дошкільників
ознайомлюють
з
окремими,
характерними для різних типів, професіями, виховують
на основі інтересу до зовнішньої сторони різних видів
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праці ціннісне, позитивне ставлення до трудової
діяльності загалом; формують у них потребу у посильній
суспільно
значущій
праці,
спрямованість
на
конструктивну взаємодію з іншими особами в процесі
діяльності. Початкова освіта додатково передбачає
розвиток інтересу до праці, до самопізнання;
формування початкових трудових умінь і навичок:
планування, організації, самоконтролю і регулювання,
які є невід’ємними компонентами «вміння вчитися»;
навичок конструктивної взаємодії з іншими особами в
процесі діяльності; усвідомлення відповідальності за
результати власної діяльності. Навчання в основній
школі включає систематичне психолого-педагогічне
супроводження вибору профілю подальшої освіти, форм
трудової підготовки, зокрема під час вивчення
навчального курсу, орієнтованого на вибір профілю
навчання:
формування
мотивації
самопізнання,
спрямованості на професійне самовизначення як
необхідну складову побудови і реалізації життєвої
перспективи; початок систематичного ознайомлення з
професіями; формування умінь самооцінки, самоаналізу
з
метою
усвідомлення
власної
професійної
спрямованості та початкових уявлень про обмеження і
ресурси власної професійної придатності.
На базовому етапі ставиться завдання виховання
ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної
діяльності;
усвідомлення
своєї
індивідуальної
неповторності, відповідальності та впевненості у
досягненні майбутнього професійного успіху; активізацію
процесів самопізнання, самооцінки та актуалізацію
потреби у самовдосконаленні; формування системи знань
про зміст та структуру світу професій, сучасні вимоги
соціального середовища до фахівців на ринку праці та,
специфіку профільного навчання як першого кроку до
оволодіння обраною професією, стратегію і тактику
реалізації визначених напрямів власного кар’єрного
зростання у майбутньому; ознайомлення із способами і
прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір
майбутнього профілю навчання майбутньої професії,
забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної
інформації для розробки або ж удосконалення
індивідуальної освітньої траєкторії та стратегії
професійного зростання у майбутньому.
В якості основи для узагальнення отриманих знань,
необхідних
для
професійного
самовизначення,
лабораторією трудового виховання та профорієнтаційних
технологій ІПВ НАПН України розроблено курси
«Людина і світ професій» для учнів 8–9-х класів та
«Побудова кар’єри» для учнів 10–11-х класів, які
отримали гриф Міністерства освіти і науки України [5-8].
Головною метою комплексу навчальних програм
курсу за вибором «Людина і світ професій» є підготовка
учнів основної школи до вибору профілю навчання у
старшій школі. Модулі програми охоплюють всі сторони
профільного самовизначення, які відповідають логічній
схемі, широко визнаній в профорієнтації: «хочу» –
«можу» – «потрібно» – «вимагають». Все це дає учню
можливість свідомо діяти у напрямі зрівноваження
об’єктивних вимог
професійного
простору та
суб’єктивних факторів оволодіння в майбутньому
бажаною професією [5-6].

В старшому підлітковому віці учень має визначити
власний психофізіологічний ресурс важливих для
вибору напряму подальшого навчання та майбутньої
сфери діяльності здібностей та задатків. Складність
полягає в тому, що приймати відповідне рішення людині
доводиться в доволі юному віці, коли вона ще не має ані
життєвого ані професійного досвіду. Учень також
вирішує багато питань пов’язаних і з особистісним
розвитком. Результатом реалізації змісту курсу
«Побудова кар’єри» є готовність старшокласників до
професійного самовизначення, яке трактується як «Яконцепція» індивіда, що відбиває його розуміння,
переживання і наміри, предметні дії в професійній
діяльності. Все означене за своєю суттю є критеріями
оцінки професійної придатності. Допомога учням у
правильному виборі професії передбачає необхідність
спеціальної організації їхньої діяльності, що включає
одержання знань про себе (і формування образу «Я»),
про світ професійної праці (аналіз професійної
діяльності) з наступним практичним співвіднесенням
знань про себе зі знаннями про професійну діяльність
(професійні
проби).
Передбачено
використання
різноманітних форм і методів підготовки учнів до
професійного самовизначення, зокрема бесід, лекцій,
диспутів, зустрічей з представниками професій,
проведення екскурсій, складання рефератів тощо.
Високий рівень готовності учнів загальноосвітніх
шкіл до професійного самовизначення визначається
сформованістю в них здатності самостійно вибирати
профіль навчання або сферу діяльності, наявністю
позитивного ставлення до праці, поінформованістю про
світ професій і обрану ними зокрема, про шляхи
професіоналізації; наявність у школярів умінь та
навичок роботи з професіографічними матеріалами;
вміння зіставляти власні індивідуально-психологічні
особливості з вимогами професій, розвивати в собі
професійно важливі якості; відповідність обраної учнем
професії його інтересам, здібностям і соціальному
запиту [3].
Очевидно, що тяглість гуманістичних традицій
полягає і в тому, що сучасні напрацювання
гуманістичної психології та педагогіки, на основі яких
формувалась
концепція
професійної
орієнтації
учнівської молоді та навчальні програми, самі
формувалися під впливом ідей просвітників доби
Відродження. Тому, наприклад, типові помилки, що
зустрічаються у процесі професійного самовизначення
особистості, можна розглядати і в контексті порушення
окремих положень «вільної педагогіки» Ж.-Ж. Руссо.
Наприклад, спостерігається упереджене ставлення
старшокласників до будь-якого виду професійної
діяльності, до понять «престиж» у відношенні до
професії, праці, до професійної честі, проявляють
байдужість, неприязнь, упередженість до професій, які є
необхідними для економіки держави, суспільства. Тут,
зокрема, суспільство, школа і батьки на власному
прикладі мають працювати над вихованням поваги до
людини праці, яка не є «трутнем», «злодієм», над
усвідомленням важливості будь-якої простої праці як
такої, що позбавляє людину залежності від інших,
заслуговує на повагу.
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Стереотипність, відсутність пошукової активності,
самостійного пошуку відповідей викликають до життя
помилку, коли давні назви професій приховують новий
тип і характер професійної праці. І, навпаки, сучасні назви
професій не відбивають реальних умов праці, функцій та
обов’язків фахівця, що вводить в оману учнів. Відсутність
звички аналізувати свої дії, вчинки, явища у суспільному
житті також перешкоджає усвідомленому професійному
самовизначенню особистості.
Порушення принципу природовідповідності праці –
коли старшокласники ставляться до вибору професій, як
до постійного, незмінного явища. Обирають професію,
орієнтуючись тільки на переваги вищої кваліфікації,
освіти або посади. Бувають випадки, коли професію
обирають „за компанію”, спираючись на смаки друзів,
знайомих і не враховуючи свої особистісні здібності,
психофізіологічні можливості. Нестача «досвіду переживання наслідків помилок» виховує поверховість, відсутність
наполегливості, небажання враховувати причиннонаслідкові зв’язки і, породжують найчастішу є помилку,
коли учні звертають увагу тільки на зовнішню, привабливу
сторону професії, несуттєву її характеристику тощо.
Висновки. Таким чином, незважаючи на ряд
суперечностей та хибних положень, які притаманні
педагогічним ідеям Руссо, останні мали прогресивне
значення, вплинули на подальший розвиток педагогічної
думки і не втратили актуальності дотепер. Педагоги, а,
особливо психологи та інші фахівці, що займаються
дитиною, прихильні до принципів гуманістичної
педагогіки, і як і Руссо, закликають з любов'ю ставитися
до дитини, уважно вивчати її вікові та індивідуальні
особливості, зважати на її потреби.
В теорії та практиці професійної орієнтації актуальними
є ідеї врахування вікових особливостей в роботі з дітьми та
учнівською молоддю, опора на досвід, виховання поваги до
праці. Особливо актуальними для дошкільників та
школярів є необхідність виховувати органи почуттів дітей,
розвивати їх спостережливість, стимулювати розвиток у
дітей самостійного мислення, творчих сил.
Положення Руссо про те, що свобода – одне з
природних прав людини, а роль педагога полягає в
розвитку активності, ініціативи дитини, – взяли за
основу представники теорії вільного виховання, що
отримала широке поширення в кінці ХІХ на початку ХХ
ст. Питання довільності, вільного, свідомого вибору
реалізується в системі професійної орієнтації України не
завжди системно. Але науковцями і практиками
напрацьована правова, теоретико-методологічна та
методична основа для забезпечення формування у
школярів готовності до свідомого, обґрунтованого
вибору як профілю навчання так і майбутньої професії.
Вимога Руссо надати освіті реальний характер,
пов'язати її з життям, розвивати в процесі навчання
активність і самодіяльність дітей, готувати їх до праці як
суспільного обов’язку кожного громадянина не втратили
своєї актуальності і дотепер, і реалізується в Україні в
рамках профільної школи, головною ідеєю якої є
сприяння, полегшення професійного вибору. Одним із
найдієвіших засобів є курси за вибором, призначені для
формування у учнів готовності до професійного
самовизначення.
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КОМУНІКАТИВНА ТА ВЛАСНЕ
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ
Стаття присвячена висвітленню значущості комунікативної, власне мовної та мовленнєвої
компетентностей як складових професійної підготовки фахівця медичної галузі. Акцентовано увагу на тому,
що зазначені компетентності є підґрунтям розвитку комунікативних здібностей, які в змозі задовольнити
здійснення як інтерпрофесійної, так і інтрапрофесійної комунікації та є надзвичайно важливою складовою
професійної підготовки та подальшої професійної діяльності медичного працівника.
Ключові слова: комунікативна компетентність, власне мовна компетентність, комунікація, мовленнєва
діяльність, професійна підготовка.
Постановка проблеми. Комунікація є одним з
найважливіших
чинників
будь-якої
професійної
діяльності, ефективність здійснення якої прямо
пропорційне рівню сформованості комунікативних
здібностей особистості. Професійна майстерність
базується на сформованості в представника професії
низки компетентностей, серед яких чільне місце посідає
комунікативна компетентність.
Рівень сформованості комунікативних компетентностей
уможливлює реалізацію міжособистісної взаємодії й
організацію, так званого, комунікативного простору.
Значущість рівня сформованості комунікативних
компетентностей фахівця збільшується, коли професійна
діяльність лежить у площині «людина – людина», що
актуалізує увагу до цього питання у сфері підготовки
фахівців галузі охорони здоров’я.
Комунікативна компетентність як дидактична
категорія – одна з найважливіших у сучасній дидактиці,
взаємопов’язана з мовою, мовленням, спілкуванням,
комунікацією.
Аналіз досліджень і публікацій дає підставу
твердити, що питання комунікації, ефективності її
здійснення інтенсивно вивчалося як вітчизняними, так і
зарубіжними науковцями.
Концептуальні
основи
вивчення
спілкування
закладені в працях О.О. Леонтьєва, В.М. Бехтерева,
Л.С. Виготського, Б.Ф. Ломова. Аспекти мовленнєвої
діяльності при здійсненні комунікативного акту
розглядали Г.І.Щукіна, А.О.Вербицький, В.М.Дружинін
та ін. Комунікативному акту, як акту взаємодії між
носіями мови, в межах якої розв’язуються комунікативні
завдання,
як
адекватному
взаємопорозумінню
комунікантів, як передумові становлення соціальних
систем присвячені розвідки Н.Р.Вітюк, Є.М.Верещагіна,
Є.В.Клюєва, Т.Парсонса, О.Крегера, Дж.Тьюсона та ін.
науковців. Прикладний аспект питання формування
комунікативної компетентності особистості та фахівця
висвітлюється в роботах С.М. Амеліної, Н.Д. Бабич,
А.П. Хом’як, медичного фахівця – М.К. Горшунової,
І.О. Черних та ін.
При всьому розмаїтті підходів можна твердити про
винятковість ролі комунікативного акту в забезпеченні

міжособистісного зв’язку, а значить і професійної
діяльності.
Мета роботи – висвітлення значущості комунікативної
та власне мовленнєвої компетентності як складових
професійної підготовки медичного фахівця.
Виклад основного матеріалу. Комунікативний акт –
концептуально та структурно організований обмін
комунікативною діяльністю мовцями в межах
вербального контакту, в якій предметно-знаковим носієм
є дискурс, що опирається на певну ситуацію [1, с.23].
Сучасні
українські
мовознавці
визначають
комунікативний акт, чи-то мовну комунікацію, як
«спілкування особистостей за допомогою мовних і
паралінгвальних засобів з метою передавання
інформації» [2, с.329]. Добір відповідного до ситуації
спілкування мовного коду дозволяє виділити низку
різновидів комунікації. Г. Почепцов, розглядаючи
питання теорії комунікації, виділяє таких різновидів
близько двадцяти [3, с.18]. При цьому поняття
«професійна комунікація» у вітчизняній науці чітко
вбачається не окресленим.
Комунікація з погляду загальної теорії діяльності не
може розглядатися відокремлено, оскільки не є
незалежною. На комунікацію індивідів впливають
конкретні контексти й ситуації, когнітивні, психологічні,
соціальні та інші чинники й статуси комунікантів.
У професійній комунікативній діяльності медичного
працівника на підставі соціологічних і психологічних
особливостей статусу комунікантів виокремлюють
інтрапрофесійний та інтрапрофесійний рівні взаємодії.
Інтрапрофесійний рівень комунікації передбачає
взаємодію між комунікантами, ролі яких не збігаються –
«лікар – пацієнт», «лікар – родичі пацієнта» тощо.
Інтрапрофесійний рівень характеризує взаємодію в
межах конкретної соціально-професійної групи – «лікар –
лікар». Кожен із зазначених рівнів має свою специфіку
та вимагає від адресанта, як учасника комунікативного
акту, відповідних комунікативних здібностей і
компетентностей.
Погоджуючись з думкою Г. Васильєва про те, що
комунікативні здібності – це частина структури
особистості, що відповідає вимогам комунікативної
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діяльності та сприяє її успіху [4], зазначимо, що такі
комунікативні здібності в професійній діяльності
медичного працівника в змозі задовольнити здійснення
як інтрапрофесійної, так і інтрапрофесійної комунікації
та є надзвичайно важливою складовою професійної
підготовки.
Мінімальний реєстр
компетентностей мовної
особистості, якою, безперечно, є медичний працівник, на
думку Ф. Бацевича складають особистісна, дискурсивна,
лінгвориторична компетенції та компетенція навчальної
діяльності й професійної самоосвіти [2]. Розвиненість
кожної із зазначених компетентностей можна визначити
через прояв комунікантом здатностей до інтелектуальної
активності й самостійності, добору доцільних мовних
засобів з урахуванням ситуації спілкування, вибору
адекватної мовленнєвої поведінки [2].
Чинна примірна програма курсу навчальної
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)»
підготовки
фахівців
другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22
«Охорона здоров’я» в матриці компетентностей, окрім
власне мовної та мовленнєвої компетентностей,
деталізує комунікативні компетентності через знання
мовних і немовних засобів і способів для висловлення
думок, почуттів у різних сферах спілкування; уміння
доцільно використовувати засоби мови в практиці
живого спілкування, виправдано добирати вербальні і
невербальні засоби для формулювання думок;
встановлювати
та
підтримувати
контакт
із
співрозмовником, змінювати мовленнєву поведінку
залежно від комунікативної ситуації. Досвід особистої
відповідальності за власну комунікативну поведінку,
вимогливість до свого мовлення визначають автономію
та відповідальність майбутнього фахівця галузі охорони
здоров’я [5].
Професійна підготовка майбутнього медичного
працівника, крім іншого, спрямована на розвиток його
індивідуально-психічних
і
психофізіологічних
особливостей, які б сприяли ефективній комунікації на
всіх рівнях, виконуючи забезпечувальну функцію.
Кажучи про розвиток забезпечувальних здібностей, слід
звернути увагу й на мовленнєву компетентність, як таку,
що виявляється в здатності та готовності фахівця до
користування арсеналом мовних засобів, побудові й
розумінні мовленнєвих висловлювань в контексті
професійної діяльності [6].
Розвиток комунікативних компетентностей студентів
вищих медичних навчальних закладів, звичайно, не
може обмежуватися вивченням мовних навчальних
дисциплін, позаяк є предметом міждисциплінарної
інтеграції. Але на забезпечувальному рівні саме знання
базових мовознавчих і мовленнєвознавчих понять
сприятимуть розвитку вміння використовувати мовні
засоби в практиці живого спілкування, реалізовувати
задум у процесі мовленнєвої діяльності, встановлювати
й підтримувати контакт з комунікантом, реагувати на
зміну
комунікативної
ситуації
тощо,
тобто
забезпечувати саму можливість інтрапрофесійної та
інтрапрофесійної комунікації.
Спрямоване вимогами сучасності навчання вимагає,
в першу чергу, діяльнісної складової.

Під час вивчення курсу «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» задля формування власне
мовних, мовленнєвих та комунікативних компетентностей
пріоритетним вбачається використання адекватних
змісту навчання методів, що спрямовані на поглиблення
й вдосконалення отриманих в школі знань з української
мови, розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь і
навичок. Використовувані викладачем методи та
прийоми мають якомога продуктивніше керувати
навчально-пізнавальною та мисленнєвою діяльністю
студентів з урахуванням вікових особливостей і фахової
спрямованості. Такими методами й прийомами можуть
бути: само презентація, колоквіум, диспут, імітаційна
гра, Case study, висунення й спростування гіпотез тощо.
Значну роль у розвитку зазначених вище
компетентностей відіграватимуть і раціонально дібрані
(розроблені
викладачем)
апробовані
дидактичні
матеріали, засоби візуалізації, технічні та інтерактивні
засоби навчання.
Усе це стане підґрунтям забезпечення розвитку як
загальних, так і вузькоспеціальних, характерних для
медичної галузі, комунікативних компетентностей.
Ставлячи за мету розвиток мовно-комунікативної
компетентності студентів викладач, безумовно, має
враховувати закономірності й принципи навчання,
потребу в доцільному виборі традиційних та
інноваційних форм, методів, прийомів і засобів навчання
та виходити з того, що досягнення зазначеної мети
можливе лише через створення сприятливих для
взаємодії
та
самовисловлювання
умов,
через
систематичну й послідовну роботу всього викладацького
складу вищого навчального закладу.
Висновки. Отже, професійна підготовка майбутнього
медичного працівника, крім іншого, спрямована на
розвиток власне мовної, мовленнєвої та комунікативної
компетентностей. Розвиток комунікативної компетентності
майбутнього фахівця медичної галузі базується на
розвитку власне мовної та мовленнєвої компетентностей.
Значущість комунікативної та власне мовленнєвої
компетентності як складових професійної підготовки
медичного фахівця, очевидна. Високий рівень розвитку
зазначених компетентностей сприятиме ефективній
комунікації на інтрапрофесійному та інтерпрофесійному
рівнях; виявлятиметься в здатності та готовності фахівця
до користування арсеналом мовних засобів, побудові й
розумінні мовленнєвих висловлювань в контексті
професійної діяльності.
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COMMUNICATIVE AND LINGUISTIC COMPETENCE AS COMPONENTS
OF THE PROFESSIONAL TRANING OF A MEDICAL PROFESSIONALS
The article deals with the highlighting of the importance of communicative, proper linguistic and speech competencies as
components of professional training of a medical specialist. The emphasis is placed on the fact that these competencies are the
basis for the development of communicative abilities that are capable of satisfying the implementation of both intraprofessional and inter-professional communication and is an extremely important component of the professional training and
further professional activity of a medical professional.
Key words: communicative competence, proper linguistic competence, communication, speech activity, professional
training.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті подано теоретичне обґрунтування проблеми формування екологічної свідомості у підростаючого
покоління шляхом усвідомленого ставлення до власного здоров’я.
На основі аналізу літературних джерел були визначені головні особливості екологічної свідомості сучасної
людини. Та виділені два підходи розуміння поняття «екологічної свідомості».
На основі вивчених тенденцій формування екологічної свідомості визначені структурні одиниці екологічної
свідомості та виявлена залежність здоров’я людини від екологічних факторів, як умови гармонізації відносин
людини і природи.
Результатом дослідження стало визначення особливостей формуванням та розвитку екологічної
свідомості особистості на основі тріади «людина – здоров’я – природа».
Ключові слова: екологічна свідомість, здоров’я, здоровий спосіб життя.

Постановка проблеми. Науково-технічна революція з
початку ХІХ століття набираючи обертів, змінює наш світ.
В тому числі змін зазнає природне середовище, яке стало
сировинною базою для впровадження науково-технічних
новацій з одного боку, і їх безпосереднім об’єктом з
іншого. Декілька століть людство безжально експлуатувало
природне багатство Землі не замислюючись над наслідками.
Сьогодні ж серед глобальних проблем сучасності,
породжених науково-технічною революцією, найгостріше
стоїть питання екологічної безпеки. Дана проблема
нерозривно пов’язана з усвідомленням людством своєї ролі
у процесі гармонізації відносин у системі «людинаприрода». Тому, перед освітніми закладами, як ніколи
раніше, стоїть завдання формування у підростаючого
покоління раціонального підходу до природокористування,
а також виховання в них почуття відповідальності за
майбутнє екологічної системи планети Земля, що, у свою
чергу, потребує розвитку екологічної свідомості особистості,
та розуміння, що будь-яка діяльність людини впливає на
навколишнє середовище, а погіршення стана екосистеми
небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини.
Сьогодні проблема загрози здоров’ю розглядається
світовою спільнотою як одна із загроз планетарного
масштабу та разом із загрозою екологічної катастрофи.
Таким чином, соціальна значущість, недостатня
розробленість проблеми її актуальність для подальших
досліджень зумовили вибір теми нашого дослідження
“Теоретико-методологічні
особливості
формування
екологічної свідомості особистості”.
Мета дослідження полягає у створення наукового
обґрунтування формування екологічної свідомості шляхом
усвідомленого ставлення особи до власного здоров’я.
Виклад
основного
матеріалу.
Екологічними
проблемами у наш час зацікавились різні науки, в тому
числі і психологія. Питанням екологічної свідомості в

психологічному вимірі займались: В.О. Скребець,
А.М. Льовочкіна, Ю.М. Швалб, В.О. Васютинський,
В.І. Панов, В.А. Ясвін.
Тенденція визначення здоров’я з урахуванням
соціально-психологічних аспектів життєдіяльності та
існування людини простежується у наукових працях.
І. Брахман, Є. Кудрявцева, Г. Апанасенко, Д. Венедиктова,
Т. Бойченко.
Все частіше в екологічній науці говорять про
екологічну психологію, яка розкриває «особливості
психологічних впливів з боку природнього, соціального
та антропогенного оточення, а також внутрішнього
середовища самої людини» [5] та направлена на
формування екологічної свідомості людини в контексті
її взаємодії із природою.
Сучасне розуміння поняття «екологічної свідомості»
І.І. Шлімакова поділяє на два підходи. Перший – при
визначенні екологічної свідомості за першооснову
приймають природу, ставлення до неї, зв’язки в системі
«людина-природа», і, відповідно, основною психологічною
умовою формування екологічної свідомості в контексті
даного підходу виступає розвиток суб’єктивного
ставлення до природи через створення ситуацій
переживання єдності з природними об’єктами. Другий –
основою осмислення екологічної свідомості вважається
сутність відтворювальної природи людської психіки, яка
ініційована екологічним змістом. Тому постає необхідність
розгляду розвитку екологічної свідомості людини через
призму усвідомлення нею власного життєвого
досвіду [5].
Для саморозвитку особистості й набуття нею зрілості
досвід
є
важливим,
оскільки
скеровує
пошук
індивідуальних шляхів самокорекції через усвідомлення
того, що треба виправити в собі, розвинути, виявити
слабкі місця й відповідно підсилити самоконтроль.
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Л.С. Виготський та С.Л. Рубінштейн розглядали
усвідомлення як одну із форм свідомості. Вони вважали:
завдяки процесу усвідомлення все, що відбувається з
людиною, наповнюється певним змістом. Відповідно,
якщо інформація, яка надійшла до індивіда, не була ним
усвідомлена, не перейшла у структури свідомості, а відтак
не стала надбанням власного досвіду.
Усвідомлення свого життєвого досвіду дорівнює
усвідомленню свого „Я” як душевно-духовного стану, в
якому „Я” відображається як зміст свідомості. Таким
чином, усвідомленням є акт свідомості, предмет якого –
сама діяльність. В основі усвідомлення лежить
узагальнення власних психічних процесів, що призводять
до опанування ними. На думку О.О. Брудного, розуміння
чи усвідомлення виступає як присвоєння знання й
перетворення його у складову частину психологічного
механізму, регулюючого діяльність у відповідності з
вимогами практики [4].
Однією з структурних одиниць екологічної свідомості
виступає когнітивне розуміння взаємопов’язаності
людини і природи. В цьому контексті цікавим є питання
залежності власного здоров’я від екологічних факторів,
яке тісно пов’язане з проблемою гармонізації відносин
між людиною і природою, оскільки людина це складова
природи. Там де людина шкодить природі, перетворює
ліси та луки на мертву пустелю, неухильно зростають
захворюваність і смертність населення.
Здоров’я населення є одним з найважливіших
показників рівня добробуту і благополуччя суспільства.
Саме здоров’я населення визначає збереження і розвиток
людського потенціалу країни як один з основних
чинників прогресу. Здоров’я позначається на тривалості і
якості життя, відтворення населення, його працездатності.
Численні дослідження показують, що загострення
демографічної ситуації, підвищення кількості хворих та
інвалідів, збільшення смертності населення в країні
пов’язано з впливом негативних факторів навколишнього
середовища в кількостях, що перевищують адаптаційні
можливості організму людини. У зв’язку з цим,
забезпечення екологічної безпеки і, отже, охорона
здоров’я населення, є одним з основних завдань, що
стоять перед сучасною державою.
Як відомо, здоров’я людини визначається величезною
кількістю найрізноманітніших чинників. Але, якщо
розподілити їх за ступенем важливості на процес
оздоровлення організму людини, то свідомість набуває
першочергового значення, оскільки визначає і
підпорядковує решту факторів.
Здоров’я кожного значною мірою визначається
культурою розумової діяльності. Серйозне ставлення до
оздоровлення своїх думок неодмінно позитивно впливає
на тілесне здоров’я. Саме розумова та психоемоційна
діяльність людини справляє найпотужніший вплив на всі
без винятку процеси життєдіяльності організму[5].
Також важливою складовою процесу оздоровлення є
само програмування, коли людина обирає потрібні їй думки
і спосіб мислення, створює і підтримує потрібний
емоційний настрій.
Тому, перед людиною стоїть завдання за допомогою
життєвого досвіду розібратися в собі, відбудувати власну
позицію щодо здоров’я та оточуючого середовища.
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Розуміння довкілля як сконструйованої індивідом
власної
реальності
стало
можливим
завдяки
„коперніканському повороту”, згідно якого світ – це
продукт діяльності людини, яка його створює (І. Кант).
Залежно від того, як людина буде сприймати, розуміти свій
досвід, таким чином вона буде будувати своє подальше
життя, використовуючи певні стереотипні способи
поведінки характерні для неї. Отже, постає питання
структурування отриманої із зовні інформації та її перехід
у структуру „Я-концепції” особистості. Н.В. Чепелєва
вважає, що в ця трансформація неможлива без процесу
усвідомлення. „Особистий досвід задається тими чи
іншими життєвими ситуаціями, характером поведінки
людини в них, особливостями взаємодії з іншими людьми.
Але для того, щоб цей досвід був інтегрований особистістю, перетворений у структури її свідомості, він повинен
бути усвідомленим і проінтерпретованим, тобто тим чи
іншим засобом структурований особистістю.” [6, с.10].
У психології довгий час ідуть суперечки навколо
здатності людини впливати на власну долю, здатності до
самоконтролю. На наш погляд, ця проблема тісно
пов’язана з можливістю людини усвідомлювати й
осмислювати власний життєвий досвід, адже ці процеси
впливають на здатність передбачати майбутнє і
регулювати дії у відповідності до мети особистості,
роблять можливим вплив людини на власний досвід, свої
дії та особистісне зростання. „У прагненні усвідомити
життя перед людьми виникає завдання вибудувати свій
досвід подій у часову послідовність таким чином, щоб
сформувався послідовний звіт про них самих та про
навколишній світ... Цей звіт можна вважати історією чи
само-наративом. Успіх такої „історізації” досвіду дає
людям відчуття неперервності і смислу в їх житті. Вони
покладаються на нього при впорядкуванні повсякденного
життя і інтерпретації подальшого досвіду.” [8, с.55]. Для
саморозвитку особистості й набуття нею зрілості досвід є
важливим, оскільки скеровує пошук індивідуальних
шляхів самокорекції через усвідомлення того, що треба
виправити в собі, розвинути, виявити слабкі місця й
відповідно підсилити самоконтроль.
Власний досвід людина презентує або в письмовій,
або в усній формі, викладаючи життєві події у розповідіісторії.
Дж. Брунер
розділяв
мислення
на
парадигматичне й наративне. Він вважав, що саме за
допомогою наративного мислення людина здатна
створювати розповіді про себе та про навколишнє
середовище, тільки завдяки цьому з’являється
можливість структуризації власного досвіду. У своїх
роботах він наголошував на необхідності більш
детального дослідження контекстуалізованого наративного
процесу, завдяки якому людина не тільки структурує,
але й осмислює власне Я. Утілення досвіду у формі
історії, розповіді, на думку вченого, дозволяє усвідомити
його в інтерперсональній, міжособистісній сфері.
Розвиваючи вищезгадану ідею Т.М. Титаренко приходить
до висновку, що “під час створення свого наративу людина
навчається у своєму життєписі не лише представляти себе,
але й водночас себе індивідуально конституювати, поновому структуруючи свій життєвий досвід. Так поступово
формується нова, більш цілісна та конструктивна оповідна
ідентичність, аналізуються переживання, емоційні стани,
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відчуття, які реально є в особистості, живуть у її душі, її
тілі. Відчуття, які аналізуються, є феноменами, тому що
вони суб’єктивні, тому що не піддаються об’єктивному
аналізу... Кожен такий феномен суто індивідуальний, навіть
в одній особі двох однакових переживань практично не
буває. І кожне, якщо його проаналізувати, дає матеріал для
самопізнання.”[7]
Отже перед людиною постає завдання за допомогою
життєвого досвіду розібратися в собі, відбудувати власну,
більш продуктивну „історію життя”, яка б задовольняла її, і,
відповідно, людина стала б сприймати цю історію як власну.
Тому при роботі над формуванням та розвитком
екологічної свідомості особистості необхідно в першу чергу
звертати увагу індивіда на тріаду “людина – здоров’я –
природа” і через усвідомлення залежності здоров’я
особистості від цілісності та безпечності довкілля
працювати з підростаючим поколінням над їх
екопсихологічними
поглядами,
задля
збереженням
цілісності природного ресурсу планети.
Висновки. На основі аналізу наукових джерел було
забезпечено наукове обґрунтування формування екологічної
свідомості шляхом усвідомленого ставлення особисті до
власного здоров’я, через призму власного життєвого досвіду.
Таким чином, аналіз зазначеної проблеми дає підстави
стверджувати, що при роботі над формуванням та розвитком
екологічної свідомості особистості необхідно в першу чергу
звертати увагу індивіда на тріаду «людина – здоров’я –
природа» і через усвідомлення залежності здоров’я
особистості від цілісності та безпечності довкілля працювати
з підростаючим поколінням над їх екопсихологічними
поглядами, задля збереженням цілісності природного
ресурсу планети.
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів
формування
екологічної
свідомості.
Результати
дослідження є теоретико-методичною основою для
подальшого
вдосконалення
процесу
формування
екологічної свідомості у підростаючих поколінь.
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THEORETICAL AND METHADOLOGICAL FEATURES OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS
FORMATION OF A PERSON
The article outlines a theoretical substantiation of the rising generation’s ecological consciousness formation problem through
consciousness attitude towards their own health.
On the basis of the literary sources analysis, the main features of ecological consciousness of modern human are identified. But there
are two approaches understanding the concept of «ecological consciousness».
On the basis of the studied formation of ecological consciousness tendencies
defined structural units of ecological consciousness and revealed human’s health dependence from environmental factors, as
conditions for the harmonization of human and nature relations.
The result of the study is the determination of the formation and the development of the ecological consciousness of the individual
characteristics, on the basis of the triad «human -health – nature».
Key words: ecological consciousness, health, healthy way of life.

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

101

УДК 378.011.3-051:364-43:37.041
Дідик Н.М.,
к.психол.н., доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, aspirantka000@gmail.com
Україна, м. Кам’янець-Подільський

ОСОБЛИВОСТІ САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
У статті представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми саморозвитку
майбутніх фахівців соціальної сфери. Проаналізовано, що професійний саморозвиток передбачає
усвідомлений цілеспрямований процес особистісного і професійного самовдосконалення з метою творчої
самореалізації в процесі виконання професійної діяльності. Досліджено, що майже половина майбутніх
фахівців соціальної сфери мають високий рівень прагнення до саморозвитку. У закладі вищої освіти
важливо організовувати систему психолого-педагогічних умов для оптимізації саморозвитку майбутніх
фахівців соціальної сфери.
Ключові слова: саморозвиток, професійний саморозвиток, майбутні фахівці соціальної сфери,
професійне зростання, самовдосконалення, зрілість.
Постановка
проблеми.
У
час
соціальноекономічних перетворень у сучасному суспільстві
актуальним стає підготовка висококваліфікованих
фахівців, здатних до професійного зростання та
саморозвитку. Важливо створити відповідні умови ще
під час професійної підготовки у закладі вищої освіти.
Якщо є необхідні умови, то в людині актуалізується
процес саморозвитку, наслідком якого будуть зміни у
напрямі досягнення її особистісної та професійної
зрілості. Особливо значущим саморозвиток є для
фахівців соціальної сфери, які працюють у системі
професійних відносин «людина-людина». Для якісного
надання професійних послуг майбутні фахівці повинні
постійно
вдосконалювати
свої
особистісні
характеристики та прагнути до саморозвитку. Розвиток
професійної зрілості передбачає ґрунтовний самоаналіз,
самокритичність і прагнення до самовдосконалення.
Професійний розвиток і саморозвиток особистості є
об’єктом дослідження класичних зарубіжних (З. Фрейд,
К.Юнг, А.Адлер, К.Хорні, К.Роджерс, А.Маслоу, Р.Бернс
та ін.) та сучасних вітчизняних (К.О.Абульханова-Славська,
Г.О. Балл, Л.М. Мітіна, В.О. Моляко, К.К. Платонов,
С.Л. Рубінштейн, Б.О. Федоришин та ін.) вчених.
Останні
наукові
дослідження
професійного
саморозвитку належать: С.Б. Кузіковій, В.А. Ковальчук,
С.М. Соколовській, В.А. Фрицюк та ін. [2-4; 6]. Разом з
тим, проблема саморозвитку майбутніх фахівців
соціальної сфери вивчена ще недостатньо. Це стало
метою проведення нашого дослідження.
Мета роботи – проаналізувати особливості саморозвитку майбутніх фахівців соціальної сфери.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових праць
дає змогу зробити висновок про відсутність єдиного
методологічного підходу до визначення поняття
«саморозвиток». В.А. Фрицюк вказує на різнобічність і
багатогранність проявів саморозвитку, що свідчить про
неоднозначність і комплексний характер цієї категорії [7, с.26].
У психологічних і педагогічних теоріях особистості
саморозвиток означає прагнення і здійснення людиною

самоактуалізації та самореалізації протягом життя і
продуктивної діяльності.
За словами А.О. Реана, актуальна потреба в
саморозвитку, прагнення до самовдосконалення та
самореалізації представляють величезну цінність самі по
собі [1, с.92]. Вони є показником особистісної зрілості і
одночасно умовою її досягнення. Крім усього іншого,
актуальна потреба в саморозвитку, самоактуалізації є
джерело довголіття людини. Причому довголіття
активного, і не тільки фізичного, а й соціального,
особистісного. З наявністю вираженого прагнення до
саморозвитку пов'язана і успішність людини як суб'єкта
професійної діяльності, успішність досягнення нею
професійного «акме», а також і його професійне
довголіття, що вже підтверджено експериментальними
даними.
В.А. Ковальчук професійний розвиток і саморозвиток
особистості
визначає
як
процес
набуття
та
вдосконалення
професійно-особистісних
якостей,
професійних знань, вмінь та навичок [2, с.11].
С.М. Соколовська під професійним саморозвитком
розуміє
усвідомлений
цілеспрямований
процес
особистісного і професійного самовдосконалення з
метою творчої самореалізації в процесі виконання
професійної діяльності [4, с.34].
В.А.Фрицюк у дисертації проаналізувала різні підходи
до визначення поняття професійний саморозвиток:
акмеологічний,
антропоцентричний,
аксіологічний,
діяльнісний,
компетентнісний,
культурологічний,
особистісний, синергетичний, суб’єктний, системний [7,
с.25-59].
Згідно
акмеологічного
підходу
професійний
саморозвиток є процесом формування особистості,
орієнтованої на найвищі професійні досягнення і
професійного самовдосконалення особистості [7, c.27].
За
антропоцентричним
підходом
особистість
студента є метою і суб’єктом професійного
саморозвитку [7, c.34].
В аксіологічному підході йдеться про ствердження
цінності безперервного професійного саморозвитку для
майбутньої професійної діяльності [7, c.31].
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Діяльнісний підхід доводить, що результати
підготовки майбутніх фахівців до безперервного
професійного саморозвитку помітні лише упродовж
діяльності [7, c.35].
Компетентнісний підхід передбачає спрямованість
навчально-виховного процесу на досягнення результатів,
а саме: на формування не лише знань, умінь і навичок
стосовно професійного саморозвитку, а передусім на
вироблення досвіду їх застосування [7, c.40-41].
З позицій культурологічного підходу професійний
саморозвиток відбувається в просторі певної культури та її
обов’язкової взаємодії з іншими культурами, вимагає
входження до неї, ідентифікації в ній, оволодіння нею [7,
c.41].
Особистісний підхід зумовлений тим, що в процесі
професійної підготовки до безперервного професійного
саморозвитку центральним суб’єктом є особистість, яка є
суб’єктом удосконалення в контексті свого професійного
саморозвитку через власну діяльність [7, c.43-44].
З позицій синергетичного підходу професійний
саморозвиток розглядається як внутрішня здатність щодо
формування в собі нових якостей, необхідних для
ефективного функціонування в кардинально нових або
змінених умовах соціально-економічного середовища [7,
с.46].
Системний підхід забезпечує комплексне вивчення
проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців до
безперервного професійного саморозвитку на всіх
етапах дослідження; організацію цілеспрямованих
системних
дій,
спрямованих
на
формування
досліджуваної якості [7, с.53].
Суб’єктний підхід описує саморозвиток як
фундаментальну здатність фахівця ставати і бути
суб’єктом свого життя, спрямовувати власну діяльність
у предмет практичного перетворення [7, с.55].
Саморозвиток, як неперервний процес стає певною
формою підвищення професіоналізму під час навчання
або трудової діяльності в межах спеціальності.
В.А. Ковальчук наголошує, що головним у вищому
навчальному закладі є формування позитивної мотивації
навчальної діяльності, мотивації пізнання, що є основою
професійного саморозвитку майбутнього фахівця [2].
За визначенням С.М. Соколовської, професійний
розвиток можна означити як розвиток суб‘єкта, що
відбувається в системі міжлюдських відносин у даній
професійній спільноті, який передбачає формування всіх
елементів структури суб‘єкта діяльності [4, с.32].
Професійний розвиток студента невіддільний від
особистісного, адже в їх основі лежить принцип
саморозвитку, який спрямовує особистість до творчої
самореалізації.
Усвідомлення
професійної
ролі,
осмислення можливих професійних кроків та наслідків з
них, прогнозування своєї професійної діяльності та її
перспектив,
здатність
до
самоконтролю
та
самовдосконалення утворюють вихідну базу розвитку
майбутнього професіонала.
В.А. Ковальчук вважає, що зміст саморозвитку є
цілісним комплексом процесів і засобів поступу
особистості, задоволенням її пізнавальних і духовних
потреб, розкриттям і вдосконаленням природних
задатків та здібностей [2, с.10]. Дослідниця суттєвою

характеристикою саморозвитку вважає свідому якісну
самозміну самого себе, яка є головним внутрішнім
механізмом індивідуально-особистісного розвитку [2,
с.11]. Якісним показником процесу становлення
суб’єктності людини є її цілеспрямований саморозвиток.
С.Б. Кузікова зауважує, що суб’єктом саморозвитку
людина стає тільки тоді, коли вона свідомо починає
ставити
цілі
самопізнання,
самовдосконалення,
самореалізації, тобто визначає перспективи того, до чого
вона рухається, чого домагається, що бажає або,
навпаки, не бажає змінювати у собі, тобто усвідомлює,
об’єктивізує
і
перетворює
власні
особистісні
характеристики і способи взаємодії зі світом [3, с.373374]. Саморозвиток як суб’єктна діяльність передбачає
наявність
чітко
усвідомлених
цілей
власного
перетворення; цілісної Я-концепції і концепції свого
життя (образ світу та індивідуальні способи взаємодії з
ним)
і особистісних настанов – готовності
до
саморозвитку (усвідомлення вектору змін, динаміки
образу Я, свободи вибору і відповідальності за нього).
В.А. Ковальчук вважає, що процес професійного
розвитку та саморозвитку майбутнього спеціаліста
різних галузей виробництва в період його професійної
підготовки має свої особливості [2, с.14]. Він відбувається
в умовах навчальної діяльності, регламентується
системою вимог з боку викладачів, навчальних програм,
специфіки предмета професійної діяльності. Але цей
процес потребує підвищення суб‘єктного компоненту
особистості майбутнього фахівця у процесі його
професійного саморозвитку.
С.Б. Кузікова однією з основних психологічних умов
готовності суб’єкта до саморозвитку є відчуття і
усвідомлення ним потреби в самозміні і особистісному
зростанні [3, с.374].
Методи дослідження. Діагностичними методиками
вивчення саморозвитку є: «Диспозиційна характеристика
саморозвитку особистості – ДХСО» (С.Б. Кузікова),
«Діагностика мотивації успіху» (Т. Елерс), «Потреба в
досягненні» (Ю.М. Орлов та ін.), «Діагностика потреб у
саморозвитку»
(В.М. Маралов),
«Рефлексія
на
саморозвиток» (Л.М. Бережнова), «Діагностика рівня
парціальної готовності до професійно-педагогічного
саморозвитку» (Н.П. Фетіскін), «Діагностика реалізації
потреби в саморозвитку» (В.Г. Маралов), «Здатність
педагога до саморозвитку» (І.В. Нікітішна) та ін.
У дослідженні В.А. Фрицюк за методикою «Діагностики
потреб у саморозвитку» (В.М. Маралов) студенти давали
відповіді на запитання, оцінюючи їх: 5 – твердження
повністю відповідає дійсності; 4 – скоріше відповідає,
чим ні; 3 – і так, і ні; 2 – скоріше не відповідає; 1 – не
відповідає. Результати засвідчили, що майже 15%
опитаних відповіли ствердно на висловлювання «Я
прагну вивчати себе», «Я залишаю час для розвитку
себе, як би не був зайнятий справами», «Я рефлексую
свою діяльність, виділяючи для цього спеціальний час»,
«Я керую своїм професійним розвитком і отримую
позитивні результати» та інші. Майже 50% студентів
вагаються, тому відповіли «і так, і ні»; близько 9%
респондентів зреагували негативно на твердження
«Перешкоди, що виникають, стимулюють мою
активність», «Я шукаю зворотний зв’язок, так як це

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
допомагає мені дізнатися і оцінити себе», «Я аналізую
свої почуття і досвід», «Я багато читаю», «Я широко
дискутую з питань, які мене цікавлять», «Я вірю в свої
можливості» тощо. Отримані результати свідчать про
необхідність розвитку у студентів потреби в досягненні
мети, цілей стосовно професійного саморозвитку [6,
c.62]. Результати дослідження В.А. Фрицюк засвідчили
про переважно низький рівень ціннісного усвідомлення
майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого
професійного саморозвитку [6, с.60].
З метою вивчення особливостей саморозвитку
майбутніх фахівців соціальної сфери нами проведено
методику «Здатність педагога до саморозвитку»
(І.В. Нікітішна) [5].
Методика складається з 15 тверджень, які потрібно
оцінити наскільки вони співпадають зі звичним для
людини способом дій. Твердження оцінюються за 5-ти
бальною шкалою: 5 балів – дане твердження повністю
відповідає дійсності; 4 бали – швидше відповідає, ніж ні;
3 бали – і так, і ні; 2 бали – швидше не відповідає; 1 бал –
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не відповідає. Отримані бали додаються. Результат
інтерпретується за трьома поділами балів:
60-75 балів – високий рівень саморозвитку, готовність
до змін і нововведень. 45-60 балів – достатній рівень
саморозвитку, готовність активно використовувати
окремі інновації.
15-45 балів – недостатній рівень саморозвитку,
бажання уникнути змін та нововведень.
Дослідження проведено на різних курсах навчання
майбутніх фахівців соціальної сфери за спеціальностями
«Соціальна
робота»,
«Соціальне
забезпечення»,
«Соціальна педагогіка», «Корекційна педагогіка».
За результатами дослідження 38,8% студентів мають
високий рівень саморозвитку, вони готові до змін і
нововведень. Тоді як для 61,2% майбутніх фахівців
властивий достатній рівень саморозвитку, вони готові
активно
використовувати
окремі
інновації.
Недостатнього рівня саморозвитку серед опитаних не
виявлено, що є позитивним результатом.
Таблиця 1

Порівняльний аналіз показників саморозвитку студентів
Курс
навчання
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

Високий рівень саморозвитку
Середнє
Відсоткове
значення
значення
62,2
41,7%
61,0
41,7%
63,7
41,2%
64,0
42,0%

Достатній рівень саморозвитку
Середнє
Відсоткове
значення
значення
54,1
58,3%
56,3
58,3%
56,0
58,8%
56,2
58,0%

За результатами таблиці 1, майже половина студентів
на всіх курсах мають високе прагнення до саморозвитку.
Різниця у загальних числових показниках студентів
різних курсів незначна. Разом з тим, більш високе
середнє значення показника високого рівня розвитку у
представників старших курсів (4 і 5 курсів). Це може
свідчити про їх більш високе прагнення до саморозвитку
та бажання професійно самовдосконалюватись, що
обумовлене кількістю років навчання.
Майже усі опитані погодились з отриманими
результатами. Двоє студентів 4 курсу – частково
погоджується зі своїми результатами. Цим респондентам
властивий достатній рівень саморозвитку. Один студент
4 курсу написав: «Погоджуюсь з результатом, але всетаки є певні вагання». У цього студента був високий
рівень саморозвитку. Ці відповіді свідчать про достатній
самоаналіз та критичне ставлення до результатів
методики.
Як засоби саморозвитку студенти 2 курсу називають
літературу (статті, журнали), перегляд відеофільмів,
розвиток комунікативних здібностей шляхом спілкування
з різними людьми, самоаналіз, вивчення себе, дискусії з
цікавих тем, відвідування відповідних заходів,
самомотивацію, вивчення іноземної мови, вдосконалення
вимови. Двоє студентів зазначили про бажання бути
більш відкритим, вірити у власні сили, зі всіх ситуацій
брати для себе користь. Двоє студентів написали, що
готові йти на ризик.
Засобами саморозвитку для студентів 3 курсу є:
книги, лекції, проведення тренінгів, подорожі,
виконання розпорядку дня, «щоб встигнути виконати

Недостатній рівень саморозвитку
Середнє
Відсоткове
значення
значення
-

корисні справи», праця наодинці, спілкування,
відвідування різних заходів, перегляд наукових та
біографічних фільмів, заняття творчою діяльністю,
аналіз своєї поведінки у різні вікові періоди.
Третьокурсники зазначали, що «не сильно вірю у
себе»,
намагаються
«стати
більш
відкритим»,
«психологічно налаштуватись, що я все можу». Одна
студентка зауважила, що прагне «розвиватись тільки
тоді, коли мені цікаво, щоб розвиватись», «потрібно
бути в гармонії зі своїм емоційним станом». Один
респондент із високим рівнем саморозвитку зазначив:
«не використовую жодних шляхів для саморозвитку».
Така відповідь потребує більш детальної роботи
студента із саморозвитку.
Як засоби саморозвитку студенти 4 курсу називають:
літературу для самовдосконалення і саморозвитку,
художні та наукові книги, відеофільми, відвідування
різноманітних заходів, навчання, практика, ЗМІ (статті у
журналах, відео та фото в Інтернеті), «спілкування з
людьми, які можуть поділитись цікавим досвідом та
знаннями», самопізнання, проходження різних методик,
вивчення іноземної мови, проходження он-лайн курсу
«Як боротися зі стресом», відвідування спортивного
залу, читання класичної літератури, відвідування
тренінгів стосовно відносин між чоловіком і жінкою,
самостійна робота і пошук нової інформації, самоаналіз,
ведення щоденника «Мої цілі на півроку», критика
близьких людей, пізнання нового, вивчення невідомого,
перегляд мотивуючих вебінарів, засвоєння різного
соціального досвіду методом спробі і помилок.
Одна студентка зазначила, що для її саморозвитку
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«завадою стає лінь». Зовсім іншою за змістом була
відповідь іншої респондентки: «Я завжди із захопленням
готова розвиватись, причому не в одній сфері, а в
абсолютно різноманітних. Я рішуче берусь за будь-яку
справу і намагаюсь виконати її якомога краще і
отримати від неї певний досвід та знання.
Саморозвитком потрібно займатись усе життя». Ще
один опитаний зазначив: «Пробую свої сили в різних
видах діяльності для того, щоб визначити, в якій я буду
себе реалізовувати в майбутньому». Про позитивний
вплив навчального процесу вданому закладі вищої
освіти зазначено «На навчанні я дізнаюсь щось нове, що
дає мені поштовх до саморозвитку».
Про глибокий самоаналіз свідчить висновок
студентки: «Деякі твердження з методики можна
конкретизувати, як, наприклад, «Я шукаю зворотній
зв’язок, оскільки це допомагає мені пізнати себе», чи «Я
широко дискутую з приводу тих питань, які мене
цікавлять». Я дискутую тільки з тими людьми, які
обізнані в цьому питанні».
Засобами саморозвитку для п’ятикурсників є:
нотатки цілей, характеристика записів про себе,
вивчення
чогось
нового,
читання
літератури,
поглиблення знань з професійної діяльності, читання
статей, які стосуються економічної ситуації в країні,
глибокий самоаналіз, лекції різних психологів по
Інтернету.
Отже, описуючи засоби саморозвитку студенти 4 і 5
курсів, вказували їх більш детально, їх висновки більш
розгорнуті та чіткі, із ґрунтовним самоаналізом та
критичним ставленням.
Висновки. У майбутньому важливо організувати
систему психолого-педагогічних умов для оптимізації
саморозвитку майбутніх фахівців соціальної сфери під
час їх навчання у закладі вищої освіти. Для формування
готовності студентів, майбутніх фахівців, здійснювати
професійний саморозвиток необхідно реалізувати
комплекс
організаційно-педагогічних
умов,
які
включають як суб’єктивну складову (формування
внутрішньої мотивації, потреби саморозвитку як
фахівця, саморефлексія і т. д.) так і об’єктивну
(створення виховуючого середовища, реалізація моделі
професійної підготовки із застосуванням прийомів і
технологій навчання, що сприяють набуттю досвіду
діяльності,
яка
саморозвиває
в
особистіснопрофесійному напрямку; формування у майбутнього
фахівця вмінь щодо складання власної програми
професійного саморозвитку на будь-якому етапі його
професійної діяльності та ін.).
Серед системи педагогічних умов професійного
саморозвитку у процесі підготовки майбутнього фахівця
В.А. Ковальчук виділяє такі: орієнтація процесу навчання
на формування спрямованості майбутнього спеціаліста
на самоактуалізацію та самодетермінацію в майбутній
професійній діяльності; збагачення змісту навчання
системою понять і концепцій, що орієнтують майбутніх
фахівців на рефлексію, самопроектування, самонавчання,
самоорганізацію, саморозвиток у сфері професійно
значимих якостей особистості [2, с.14]. Найважливішим
аспектом діяльності особистості є мотиваційна сфера, її

значимість пов’язана із аналізом джерел активності
студентів, шляхів їх самовдосконалення та саморозвитку.
Тому вважаємо, що ефективною для саморозвитку
студентів стане самостійна робота, яку можна
організовувати
шляхом
ведення
щоденників
самопізнання, самоаналізу, рефлексивних щоденників,
щоденників особистісного зростання, де будуть
описуватися засоби і напрями саморозвитку. Актуальним
є
створення
індивідуальної
програми,
ведення
щоденників саморозвитку, проходження практики,
написання автонаративів, індивідуальні звіти “досягнень”
з саморозвитку, активна самоосвіта і самовиховання.
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FEATURES OF SELF-DEVELOPMENT OF FUTURE FACTORS OF SOCIAL SPHERE
The results of theoretical and empiric study of the problem of self-development of future specialists of social sphere are
presented in the article. It is analyzed that professional self-development envisages the realized purposeful process of
personality and professional self-perfection with the goal of creative self-realization in the process of implementing
professional activity. Investigational, that almost half of future social sector's specialists have a high level of aspiring selfdevelopment. It is important to organize a system of psychological and pedagogical terms for optimization of self-development
of future specialists of social sphere in establishment of higher education.
Key words: self-development, professional self-development, future specialists of social sphere, professional increase, selfperfection.

106

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

УДК 387.091.33-028.22:811.112.2
Зданюк Т.В.,
к.пед.н., ст. викладач кафедри німецької мови
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua
Добринчук О.О.,
к.філол.н., доцент кафедри німецької мови
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, dobrynchuk.olga@ukr.net
Україна, м. Кам’янець-Подільський

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
НА ЗАНЯТТІ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ
ВІДЕОФРАГМЕНТУ «EINE WITZIGE FAMILIE») ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У статті розглянуті та проаналізовані основні етапи роботи з відеофрагментом. Визначено найбільш
вдалий алгоритм роботи із відеоматеріалами на заняттях з німецької мови. Основна увага приділяється
розробці комплексу вправ до відеофрагменту «Eine witzige Familie» та методичним рекомендаціям щодо їх
виконання. Комплекс вправ розроблено за методикою, яка передбачає трьохетапний розподіл навчальних дій
при роботі із відеоматеріалами. Завдяки своєму мотиваційному потенціалу, робота над відеоматеріалом є
тим важливим засобом навчання, який позитивно впливає на процес вивчення студентами іноземної мови
та значно прискорює його.
Ключові слова: відеоматеріал, відеофрагмент, етапи роботи, вправи, компетенція.
Постановка проблеми. Використання технічних
засобів навчання є сьогодні головною передумовою
процесу навчання іноземних мов і невід’ємною
складовою всього навчального процесу. Провідна роль у
цьому процесі відведена навчальним відеофільмам, які є
простою, доступною і цікавою формою викладу
навчального матеріалу, в якому втілені задумка й почуття
сценариста, режисера, акторів тощо. Відеоматеріал є
унікальним джерелом як лінгвістичної, так і
екстралінгвістичної соціокультурної інформації. Для
ефективного навчання студентів із відеофонограмою
значну роль відіграє сприймання ними інформації по
слуховому й зоровому каналах. Специфіка відео полягає
у тому, що воно дає змогу поєднати зорові й звукові
образи у типових обставинах, запропонувати студентам
мовленнєву ситуацію, в якій вони за допомогою
викладача можуть опинитися в ролі активних учасників
комунікації [1].
Мета роботи – проаналізувати етапи роботи з
відеоматеріалами на заняттях з німецької мови,
визначити найбільш оптимальний алгоритм роботи з
відеозаписом, а також продемонструвати розроблений
комплекс вправ до відеофрагменту «Eine witzige Familie».
Виклад основного матеріалу. Навчальні відеофільми,
як єдність усіх елементів мовленнєвого матеріалу –
лінгвістичного,
паралінгвістичного,
кінетичного
(зображення одночасно з реальним мовленням) –
створюють подібність до природного мовного середовища
й впливають на глядача динамікою та емоціями шляхом
поєднання звуку і зображення. Застосування відео у
навчальному процесі має низку переваг, зокрема:
моделювання іншомовного середовища, наближення до
реального буття; проведення навчання на основі
природного звукового мовлення із зображенням
екстралінгвістичних
рис
і
способів
реалізації;
встановлення асоціативних зв’язків за допомогою

полісенсорного сприймання; навчання спілкування
на основі взаємозв’язку лінгвістичного, комунікативного
й екстралінгвістичного факторів, що є основою для
імітації; використання емоційно-мотиваційного фактору
під час вивчення іноземної мови [1].
Спираючись на власний досвід, набутий у
Кам’янець-Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка, пропонуємо розроблений комплекс
завдань і вправ для роботи із навчальним відеофільмом
«Eine witzige Familie» до розмовної теми «Моя сім’я»,
рекомендований як для студентів, так і для учнів
з рівнем володіння німецької мови А1-А2. Обране
навчальне відео відповідає вимогам навчальної
програми з дисциплін німецької мови.
У рамках нашого дослідження ми опираємося на
сучасну методику навчання іноземних мов із
використанням відео, запропоновану С. Стемплескі та Б.
Томалін, які вказують на трьохетапний розподіл
навчальних дій, а також специфічні для відео прийоми
роботи. [2]. Це, зокрема, вправи до перегляду, під час
перегляду та після перегляду відеофільму. Далі ми
детальніше розглянемо кожен із цих етапів.
На допереглядовому етапі вправи, зазвичай,
опираються на життєвий досвід, студенти висувають
свої припущення та гіпотези стосовно фільму, які
впродовж роботи над ним будуть спростовані або
підтвердженні. Мета етапу – формування вмінь
смислової та мовної антиципації, яка забезпечує
підготовку до сприймання відеофрагмента за рахунок
активізації фонових завдань та досвіду студентів.
Допереглядовий етап містить попереднє зняття мовних і
лінгвокраїнознавчих труднощів.
Як зазначає Н.Ю. Абрамовська, «завдання, направлені
на подолання труднощів розуміння різностильових
автентичних
відеотекстів,
визначаються
етапом
навчання, характером і стильовою приналежністю
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висловлювань у фрагменті» [3, с.135-143]. Не можна
недооцінювати важливість передтекстового коментаря,
який
повинен поєднувати
в
собі роз'яснення
культурознавчого і країнознавчого фонів, мотиву
спілкування і комунікативних завдань.
Перегляду відео щоразу передує завдання, спрямоване
на формування вміння передбачити його зміст, виходячи
із заголовку, першої почутої фрази, ключових слів або
питання. Допереглядовий етап включає три підетапи:
– антиципація;
– предикація;
– комунікативне завдання [4].
На етапі антиципації (передбачення чи уявлення,
що склалось заздалегідь) науковець І.В. Ганжара
рекомендує наступний алгоритм дій:
– провести фонетичну розминку;
– повторити лексику до теми та пригадати слова
активного вжитку;
– заохотити учнів до обміну думок з вказаної теми;
– усунути лінгвістичні труднощі;
– залучити учнів до вивчення теми;
– порівняти культури;
– активізувати попередній досвід учнів;
– організувати мовне тренування;
– мотивувати учнів;
– розвинути логічне мислення;
– підготувати учнів до слухання [4].
Для удосконалення фонетичних вмінь і навичок та
підготовки мовленнєвого апарату студентів до усного
виступу проводимо коротку фонетичну розминку:
«Hören Sie aufmerksam zu und sprechen Sie nach:
Werkstatt, Lieblingsmütze, witzig, Ostbahnhof, Polizist,
Schwimmbrille, Schulfreund, Urgroßmutter, Verwandte,
überall, Hamburg, Heidelberg, München».
Для узагальнення раніше отриманих знань
пропонуємо створити до теми асоціограму «Das
Assoziogramm Wortigel»:
«Wer Sind Sie in Ihrer Familie und welche
Familienangehörige können Sie nennen?»

107

Виконуючи вправу, студенти активують уже відому
їм лексику, згадують вивчені лексичні одиниці.
Наступним кроком пропонується гра «Снігова
лавина», котра передбачає вживання вже відомої
студентам лексики у реченнях. Фразу для продовження
можна сформулювати так: «Ich liebe meine Mutti sehr..»,
«Ich liebe meine Mutti und meinen Vater sehr…» і так далі.
Крім активації відомої лексики, вправа сприяє розвитку
навички сприймання інформації на слух та послідовного
її відтворення.
Для розширення словникового запасу синонімічними
рядами, виконується наступна вправа:
«Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte
folgende Aufgabe: Welche Wörter passen jeweils nicht in die
Reihe?
1. der Verdienst – der Preis – das Einkommen – das
Gehalt – der Lohn
2. der Job – die Vollzeitstelle – der Arbeitsplatz – die
Beschäftigung – der Arbeitgeber;
3. jemanden … bezahlen – beschäftigen – lohnen –
einstellen – anstellen».
Іншим варіантом попередньої вправи є вибір
споріднених слів із переліку. Сформулювати завдання
рекомендуємо наступним чином: «Welche Wörter passen
zum Thema „Meer“? Es sind mehrere Antworten möglich:
Mutti, Schwimmbrille, Werkstatt, Verwandte, Bodenanzug,
Sonne».
Усунути лінгвістичні труднощі допоможе вправа на
переклад слів на українську мову чи пояснення
дефініціями. Для цього використовуємо фотокартки із
надписами: «der Polizist, die Großeltern, die
Schwimmbrille, der Arbeitsplatz».
Вважаємо
доречним
звернути
увагу
на
лінгвокультурологічний аспект вивчення мови. Тому
наступне завдання ми окреслюємо так: «Schauen Sie die
Bilder an! Welche deutsche Stadt ist es?» (Рис.1. Німецькі
міста).

Рис. 1. Німецькі міста
(Lösungen: Köln, Hamburg, Heidelberg, München, Berlin, Dresden)
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На підетапі предикації (від лат. praedicatio – об‘ява,
твердження) – віднесення змісту про предмет судження
до дійсності, виражене у вислові, Є.М. Соловьова
рекомендує застосовувати наступні види вправ [5]:
1. Перегляд відео без звуку. Ця технологія дозволяє
загострити увагу на особливостях невербального
спілкування (жести, міміка, рухи тіла) і розвивати навички
їх розуміння. Студенти з викладачем обговорюють те, що
бачать на екрані, і яким чином це допомагає їм зрозуміти
про що йдеться у фрагменті. Потім студентам потрібно
здогадатися, що насправді обговорювалося та наскільки
вдалими були висловлені припущення. Отож:
«Schauen Sie das Video ohne Laute an und sagen Sie,
worum es hier handelt!»
2. Прослуховування відео, вимкнувши зображення.
Під час прослуховування сюжету студенти мають
здогадатися, де знаходяться герої відеофрагменту, що
відбувається навколо них, чим вони займаються.
«Sehen Sie das Video an. Was passiert? Was sagen die
Personen?»
Після обговорення, викладач включає відеоряд разом
зі звуком, щоб студенти перевірили себе.
«Hören Sie das Video aufmerksam zu! Was haben Sie
verstanden? Hatten Sie recht?»
Завершальним підетапом у допереглядовому етапі є

комунікативне завдання. Вправи на передбачення
змісту відео, можуть ґрунтуються на особливостях
заголовку. Завдання до нашого відеофрагменту
формулюємо наступним чином: «Unser Video heißt «Eine
witzige Familie». Worum könnte sich es hier handeln?»
Також можна поставити проблемне питання, яке
наштовхне студентів до роздумів стосовно сюжету
відеофрагменту: «Welche Gewohnheiten können die
Familienangehörige haben um die Benennung „eine witzige
Familie“ zu bekommen?»
Наступним етапом є власне переглядовий етап, котрий
має забезпечити, з одного боку, перевірку розуміння
тексту відео, з іншого – активізацію мовного та
мовленнєвого матеріалу на базі побаченого чи
прочитаного. Він передбачає паузовий перегляд.
Спочатку можливо повністю переглянути сюжет з метою
отримання загального уявлення подій, потім здійснюється
перегляд сюжету із зупинками. Зазвичай, якщо відео
нетривале, його дивляться повністю одноразово або двічі.
Ми запропонували студентам заповнити таблицюкартку за змістом фрагменту. Таким чином, вони,
відповідаючи на запитання чи презентуючи діалог у ролях,
мають висловити свою точку зору. Отож: «Ergänzen Sie die
Tabelle!» (Табл. 1. Katjas Verwandte und Freunde):
Таблиця 1

Katjas Verwandte und Freunde
№

Name

Alter

Beruf

Familienzustand

Stadt

1.
2.
3.
4.

Крім того, під час перегляду можна зробити паузу
(стоп-кадр) на цікавому епізоді й запитати, що буде далі
або запропонувати студентам описати зображення на
екрані. Завдання можна сформулювати наступним

чином: «Schauen Sie die unterstehenden Bilder an,
kommentieren Sie sie und sagen Sie, was danach passiert
ist?» (Рис. 2. Зображення на екрані)

Рис. 2. Зображення на екрані
Для розвитку навиків мовлення ми пропонуємо
дати відповіді на запитання з опорою на картинки

«Was machen lustige Freunde? Diese Bilder können Ihnen
dabei helfen». (Рис. 3. Скриншоти до фільму)

Рис. 3. Скриншоти до фільму
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На цьому етапі перевіряється розуміння змісту
відеофрагменту та активація мовної, мовленнєвої та
соціокультурної компетенції студентів. Завдання
спрямовані на пошук, вичленення, фіксування та
трансформацію певного мовного матеріалу. Ми
запропонували завдання на заповнення пропусків:
«Fühlen Sie die Lücken aus, ergänzen Sie den Text, benutzen
Sie dabei die unterstehenden Wörter:
– Ja und das ist mein _________, der ist da in seiner
Werkstatt und trägt natürlich seine ______.
– Das Foto ist witzig! Und wer ist das?
– Das ist meine Cousine. Sie lacht und ____. Da ist sie noch
ein Baby.
– Oh, wie süß! Wie alt ist deine _____ heute?
– Ich glaube sie ist heute 24 ____ alt.
– Dann ist das ____ aber sehr alt!
– Ja, das stimmt. Sie ist sogar schon Mutter. Ihre ____ ist
vier Jahre alt.»
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(Wörter: Lieblingsmütze, Foto, Onkel, badet, Jahre,
Tochter, Cousine)
Наступна вправа спрямована на розуміння змісту
переглянутого фрагменту: «Schauen Sie sich das Video
einmal an. Achten Sie genau darauf, was passiert: Was ist
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich».
a) Mädchen, die zu Hause Album betrachten
b) ein Arbeiter, der ein Preisschild ändert
c) ein Mann, in seiner Werkstatt
d) ein Baby, das lacht und badet
e) ein Taxifahrer auf der Straße
f) eine Theatervorstellung
Завдання на опис зовнішнього вигляду чи виражених
рис характеру ми сформулювали наступним чином: «Wie
sehen die Freundinnen aus? Was „sagt“ die Mimik, die
Gestik?» (Рис. 4. Зовнішність та емоції)

Рис. 4. Зовнішність та емоції
Перегляд відеофрагменту – це етап, на якому
відбувається емоційне сприйняття тексту, розуміння
підтексту тощо. На наш погляд, цікавими будуть
запитання режисерського характеру, такі як, наприклад:
1. Wie wirkt die Stimme und Intonation?», «Welche
Symbole sind zu erkennen? (Farben, Räume, Bewegungen,
Musik...)
2. Kameraeinstellung: Welche kommt oft vor? (Oben,
unten, nah, fern) Welche Wirkung ergibt sie?
3. Wie lenkt der Regisseur den Blick der Zuschauer? Was
wird dadurch wichtig?
4. Ton: Welche Geräusche, Musik? Haben sie eine
besondere Bedeutung? Farben und Licht: Wie wirkt das
Zimmer aus? Haben Farben und Licht eine besondere
symbolhafte Bedeutung?
5. Wie wird die Sequenz filmisch erzählt? (Flashbacks,
Zeit im Film, chronologische Reihenfolge...)
На третьому, завершальному етапі роботи, що
включає
повторний
безперервний
перегляд
відеофрагменту, студенти коментують побачене у формі
розповіді, відповідають на питання щодо змісту окремої
частини відео чи щодо дій окремих персонажів. Тут
можуть використовуватися змістові й творчі завдання:
озвучити відеофрагмент, висловити своє ставлення до
героя, тощо. Особливу увагу радимо приділити різним
видам переказу: стислому, вибірковому, комунікативно
орієнтованому. Основним завданням цього етапу є
стимулювання активної комунікативної діяльності
студентів на основі ситуації із відеофрагменту з
використанням опрацьованого мовного матеріалу. Тому
тут ми пропонуємо завдання творчого характеру за
темою відео:

1. Das Spiel «Eins, Kamille, zwei, Kamille…» – гра,
суть якої полягає у відтворенні сюжету подій на основі
ключових слів. На пелюстках ромашки потрібно
написати короткі речення, які студенти доповнюють.
Отож: «Nehmen Sie ein Blumenblatt, lesen Sie den Satz und
ergänzen Sie mit eigenen Worten»
2. Rollenspiel zum Video – рольова гра, яка переносить
нас до героїв відео. Студентам пропонується долучитися
до розмови і розповісти про свою сім’ю: «Stellen Sie sich
vor, dass Sie im Zimmer auch sitzen. Erzählen Sie über ihre
Familie auch»
3. Aussatz zum Thema – написання твору на одну із
поданих тем: «Die Gewohnheiten meiner Familie» або «Ist
deine Familie witzig? Warum?»
4. Spiel «Versteckte Kamera» – гра, що передбачає
перевтілення в образ Шерлока Холмса, який шукає
персонажів: «Sie sind Scherlock Holmes und suchen einen
Mann mit Schwimmbrielle (oder einer witzige Mütze).
Erzählen Sie, was Sie von diesem Mann erfahren haben».
Метою третього етапу є обов'язкова перевірка
завдань, які студенти виконують під час перегляду
фільму: обговорення теми (чи висловлюють вони свої
думки після перегляду відеофрагменту, чи помилялися
вони щодо назви та сюжету) та аналіз контексту
активних лексичних одиниць. Підсумком роботи над
відео є домашнє завдання. Ми запропонували студентам
висловити свої думки стосовно наступної проблеми:
“Welche Gewohnheiten können die Familienangehörige
haben um die Benennung „eine witzige Familie zu
bekommen”.
Висновки. Аналіз навчально-методичної літератури
та набутий практичний досвід дозволив нам зробити
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висновок, що відеофільми (відеофрагменти), завдяки
своєму мотиваційному, стимулюючому, еталонному та
естетичному потенціалам, є тим важливим засобом
навчання, який позитивно впливає на процес вивчення
студентами іноземної мови та значно прискорює його.
Використання відеоматеріалу є ні з чим незрівняною
формою комунікації, що дає змогу вивчати іноземну мову
і культуру через багатство мовних засобів і
соціокультурної інформації. Вони здійснюють емоційний
вплив на студентів, відповідають їхнім інтересам, і тому є
позитивним мотивом-стимулом у навчальному процесі.
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METHODICAL ASPECTS OF USE OF VIDEOS AT THE GERMAN LESSONS (ON THE EXAMPLE
OF THE VIDEO FRAGMENT «EINE WITZIGE FAMILIE») AS A METHOD
OF FORMING COMMUNICATING COMPETENCE
The article considers and analyzes the main stages of work with the video. The most successful algorithm for working with
video materials at the German lessons is determined. The main attention is paid to the developing a complex of exercises to the
video «Eine witzige Familie» and to the methodical recommendations for their implementation. The complex of exercises is
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learning process of students of a foreign language and significantly accelerates it.
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВООСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ІНЖЕНЕРНО –
ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті розглядається одне з актуальних питань методики викладання іноземної мови-використання
у навчальному процесі інноваційних технологій. У статті підкреслюється необхідність реалізації
компетентнісного, діяльнісного, міжкультурного та комунікативно-когнітивного підходів з метою
формування у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей іншомовної комунікативної компетенції.
Зроблена спроба обґрунтувати ефективність та результативність інноваційних лінгвоосвітніх
технологій. Робиться висновок про те, що використання інноваційних технологій є одним з ефективних
шляхів підвищення якості лінгвістичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.
Ключові слова: інженер-педагог, мобільне навчання, мотивація, інноваційні технології, відеокаст, кейс
метод, навчання у співпраці , проектна діяльність, комунікативна компетенція.
Постановка проблеми. Сьогодні сучасне професійне
суспільство потребує прогресивних підходів до
підготовки
студентів
інженерно-педагогічних
спеціальностей. Знання та кваліфікація стають
пріоритетними цінностями у житті людини в умовах
інформаційного суспільства,
у тому числі і
міжнародного. Звідси зростає значимість навчання
іноземним
мовам,
формування
комунікативної
компетентності, виникає потреба внесення змін до
викладання іноземної мови в інженерно-педагогічних
вузах. Майбутній фахівець зобов'язаний володіти не
тільки достатніми знаннями у власній професійній
сфері, бути енергійним та мобільним, але і неодмінно
мати досить високий рівень іноземної мови саме за
своєю спеціальністю. Тому метою навчання іноземній
мові студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
стає придбання рівня, необхідного для практичного
застосування іноземної мови у процесі майбутньої
професійної діяльності.
Актуальність
проблеми.
Сучасний
період
характеризується процесом інтенсивного впровадження
новітніх інформаційних та комунікаційних технологій у
процес викладання іноземної мови, створюючи нові
інноваційні форми освіти та навчання. Інновації у
викладанні англійської мови – це повне переосмислення
організації навчання, глобальні зміни в технологіях
викладання англійської мови, формування нової
концепції освіти, а саме використання компетентнісного
підходу та формування у студентів інженернопедагогічних спеціальностей самовиховного потенціалу.
Багато методистів пропонують розглядати поняття
«інновація» як зміни у системі; як формування та
інтеграцію різноманітних нових технологій, які
відбуваються в результаті значущих трансформацій у
соціальній практиці. Педагогічні інноваційні технології –
це цілеспрямовані сучасні модифікації, які вносять
стабільні складові в освітнє середовище, що
вдосконалюють характеристики окремих компонентів
освітньої системи та її саму взагалі.

Традиційно навчання іноземній мові у технічних
навчальних закладах було орієнтоване на читання,
розуміння та переклад текстів за фахом, а також
вивчення проблем синтаксису наукового стилю. Сучасні
методи навчання іноземним мовам засновуються на
комунікативному підході та включають в себе
використання різних Інтернет технологій, які вносять в
освітній
процес
демократичність,
відкритість,
мобільність. Комунікативний підхід передбачає таку
організацію процесу навчання, за якої всі методи та
прийоми, які використовуютьсяповинні спиратися перш
за все на особисті характеристики студента, його
інтереси, мотивацію та здібності. Лише за таких умов
студент стає суб'єктом мовленнєвої та навчальної
діяльності, її активним учасником.
Нововведення стосуються різних аспектів організації
навчального процесу, починаючи з оснащенняаудиторій
сучасними технічними засобами та закінчуючи
перевіркою нових освітніх технологій на практичних
заняттях і під час самостійної діяльності студентів з
використанням онлайн компонентів та Інтернет
ресурсів.
Постановка завдання. У статті зроблена спроба
розглянути одну з актуальних проблем методики
викладання іноземної мови – застосування у процесі
викладання іноземних мов інноваційних технологій,
підкреслюється необхідність реалізації компетентнісного,
діяльнісного, міжкультурного та комунікативнокогнітивного підходів для розвитку у майбутніх
інженерів-педагогів
іншомовної
комунікативної
компетенції. У статті обґрунтовується ефективність та
результативність інноваційних лінгоосвітніх технологій
та наводяться приклади практичного застосування даних
методів на заняттях з іноземної мови в інженернопедагогічних внз.
Виклад основного матеріалу. У процесі вивчення
іноземної мови студенти технічних спеціальностей
безупинно навчаються інформаційній діяльності, а саме:
шукати необхідну інформацію по заданій темі в різних
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джерелах іноземною мовою, включаючи і Інтернет;
аргументувати власні думки, спираючись на власні
докази; використовуючи сучасні ІКТ, швидко
орієнтуватися в іншомовній інформаційній сфері. У
теперішній час у процесі викладання іноземної мови
майбутнім інженерам-педагогам викладачі активно і
успішно застосовують мобільну систему тестування,
мобільні завдання, пошукові вправи, мобільну систему
оцінювання, опитування, що значною мірою підвищує
мотивацію студентів немовних спеціальностей і до
іноземної мови, і до процесу навчання взагалі. Мобільне
навчання – форма організації процесу навчання і
контролю, яка ґрунтується на використанні мобільних
пристроїв – смартфонів, планшетних комп'ютерів і т.д,
при якій студенти у будь-якому місці і в будь-який час
можуть розвивати та вдосконалювати іншомовні
навички та вміння (на основі засобів синхронної та
асинхронної комунікації), формувати соціокультурну та
міжкультурну компетенції з метою використання
іноземної мови у якості засобу спілкування у соціальнопобутовій сфері та майбутньої інженерно-педагогічної
діяльності.
У процесі викладання іноземної мови майбутнім
інженерам-педагогам мобільне навчання застосовується
при використанні таких мобільних технологій:
– електронна пошта
(наприклад,
організація
телекомунікаційних проектів інформаційного обміну
між учасниками). Використання цієї технологіїдопомагає
формувати навички писемного мовлення студентів
тасоціокультурні і міжкультурні компетенції;
– блог-технологія (технологія надає можливість
студентам розміщувати інформацію у графічному
форматі на своїй сторінці у вигляді щоденника або
журналу,
а
також
коментувати
повідомлення
користувачів
(відбувається формування навичок
писемного мовлення та соціокультурних умінь);
– лінгвістичний корпус (тексти, які надаються за
певною ознакою). Викладачі мають можливість
організувати пошуково-дослідницьку роботу студентів,
мотивувати їх пізнавальну діяльність, сформувати
вміння навчання у співробітництві, а також уміння
самостійної навчальної діяльності;
– електронні словники (використовуються з метою
розвитку лексичних навичок мовлення студентів та їх
перекладацької компетенції);
– інформаційно-довідкові Інтернет-ресурси (мережеві
енциклопедії, каталоги, Інтернет видання, віртуальні
тури по музеям, галереям, театрам, містам тощо). Такі
ресурсизнаходяться
у вільному
доступі,
вони
мультимедійні та мають гіпертекстову структуру.
Використовуючи такі ресурсивикладач має змогу
формувати певні продуктивні та рецептивні мовленнєві
вміння у студентів, аспекти соціокультурної та
міжкультурної компетенцій.
Використання мобільних технологій надає можливість
формувати навички усного іншомовного мовлення під час
проведення мультимедійних презентацій, комунікацій за
допомогою
навчальних
комп'ютерних
програм
(наприклад, «Ділова кореспонденція англійською
мовою»); навички аудіювання, використовуючи на
заняттях відео- та аудіо-подкасти.

Щодо використання відеокастів як інструменту
аудіювання на заняттях в інженерно-педагогічному вузі,
передбачається, що вони істотно покращують навички
розуміння іноземної мови на слух. Місце дії, емоції та
жести героїв, все те, що студенти можуть побачити у
ролику, формують важливі візуальні стимули для
говоріння. Застосування відеокастіву процесі навчання
також дає можливість студентам оволодіти навичками
критичного мислення, що є важливим моментом
навчання. Критичне мислення є одним з видів розумової
діяльності людини. Воно характеризується значним
ступенем
сприйняття,
осмислення,
об'єктивним
підходом до інформативного поля навколо нього. На
кафедрі іноземних мов викладачі давно і успішно
використовують відео подкасти та аудіо касти,
наприклад, застосовувати відео касти можливо при
вивченні усних тем «What is engineering?», «History of
engineering», «An engineer's education in Europe» і т.д. З
методичної точки зору, подкасти допомагають
розвивати навички усного іншомовного мовлення. Вони
дають можливість цікаво представляти нову лексику та
навчальний матеріал, збагачувати семантичне поле та
тренуватися у лексичному матеріалі, формувати
соціокультурну компетенцію студентів. Подкасти
використовуються не лише як матеріал для рецептивних
вправ, а також з метою формування навичок говоріння,
контролювання і тренування підготовленого та
спонтанного усного мовлення і в аудиторії, і під час
самостійної роботи. Однією з головних переваг
використання подкастів на заняттях з іноземної мови –
це автентичність навчального матеріалу. Студенти
використовують звичайні та широко відомі матеріали; і
в той же самий час вони отримують необхідні
міждисциплінарні навички використання іноземної мови
на практиці у повсякденному житті. З точки зору
дидактики подкасти мають наступні характеристики:
інтерактивність, доступність, простота застосування,
мультимедійність, організація навчального часу і
простору, звукові характеристики.
Однією з важливих педагогічних технологій
викладання іноземної мови залишається навчання у
співпраці (сooperative learning). Мета позиційного
навчання – продумати, підготувати та аргументувати
конкретну позицію на основі тексту іноземною мовою
(формування у групі креативної інтерпретації даного
навчального тексту, обговорення та контролювання ходу
дискусії).
Завдання 1. Група студентів поділяється на кілька
підгруп по 5 осіб, їм пропонується розглянути та
обговорити
конкретні
практичні
ситуації,
які
безпосередньо пов'язані з інженерно-педагогічною
діяльністю (causes of unemployment in engineering, global
economic crisis, how can engineers improve the
environment) і т.д. Студенти повинні не тільки
розглянути та зрозуміти проблематику завдання, але й
зробити об'єктивні висновки.
Завдання 2. Студенти поділяються на групи по 3
чоловіка. Кожній групі дається одне завдання, яке є
частиною якої-небудь великої теми, над якою працюють
усі студенти. Наприклад тема: «Soft ware engineering»,
підтеми: «1. What does a soft ware engineer do? 2. How do
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people becomes of ware engineers? 3. Computer science –
what is the discipline?». В результаті спільної роботи
окремих груп та всієї групи в цілому досягається
засвоєння матеріалу у повному обсязі. У процесі роботи
групи спілкуються між собою, приймаючи участь у
колективному
обговоренні,
уточнюючи
деталі,
пропонуючи свої варіанти. Переваги даного методу – це
не тільки закріплення лексичного та граматичного
матеріалу за темами, але й застосування особистого
досвіду студентів, уміння трансформувати знання з
однієї галузі в іншу, а також формування іншомовних
комунікативних
здібностей,
командної
роботи,
самостійного мислення. Такий метод також надає
можливість студентам продемонструвати ініціативність,
висунути величезну кількість власних ідей і висловити
їх на іноземній мові. Відбувається посилення
проблемності та змістовності навчання студентів
інженерно-педагогічних спеціальностей іноземній мові,
зміст навчання стає більш складним; відбувається зміна
текстової освітньої парадигми на дискурсивну,
створюються
мовленнєві
ситуації
реального
міжкультурного спілкування.
Кейс-метод (метод аналізу ситуацій) є одним із
найбільш
результативних
методів
активізації
викладання.
Він
орієнтований
на
розвиток
зацікавленості студентів у самому процесі здобуття
знань у проблемних ситуаціях, а крім того у
комунікаційних ситуаціях, що є особливо важливим при
вивченні іноземної мови. Значимість даного методу в
рамках викладання іноземної мови майбутнім
інженерам-педагогам
обумовлюється
його
багатофункціональністю,
можливістю
вирішувати
запропоновані завдання комплексно, а крім того
ймовірністю актуалізації, використання набутих раніше
вмінь та навичок на практиці, що особливо важливо у
процесі застосування компетентнісного підходу у
навчанні. На заняттях з іноземної мови, де
застосовується кейс метод використовуються різні
ситуаційні завдання, виробничі ситуації, з якими
студенти можуть безпосередньо зіткнутися на
підприємстві. Наприклад, пропонуються виробничі
ситуації за темами: «How do engineers utilize
accounting?», «In come and profitability of production»,
«The system of employee salaries» та інші. У цьому
випадку відбувається узагальнення і актуалізація знань,
необхідних для розв'язання проблем, і студенти
перетворюються на активних учасників навчального
процесу. Використання методу аналізу ситуацій
допомагає поліпшити аналітичне мислення студентів і
відповідно в результаті ми маємо не тільки знання з
англійської мови, але й навички майбутньої професійної
діяльності. Працюючи з навчальними ситуаціями,
студент повинен навчитися проаналізувати певну
інформацію, простежити причинно-наслідкові зв'язки,
визначити головні задачі або проблеми, і спробувати
знайти своє власне рішення. Для більш ефективного
використання кейс-методу викладачеві слід заздалегідь
подбати про те, щоб учням вистачило наявного
мовленого матеріалу для реалізації поставлених завдань.
Доцільно проводити попереднє повторення необхідного
матеріалу або закріплення необхідних навичок при
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виконанні заздалегідь спланованих вправ. При
використанні кейс-методу у практичній діяльності в
цілях навчання іноземній мові слід пам'ятати про
основні положення
цього
методу:
кейс-метод
призначений для отримання знань за темами, істина в
яких неоднозначна; в процесі співпраці викладача та
студентів зусилля студентів спрямовані не на оволодіння
готовими знаннями, а на їх формування; результатом
такої діяльності є не тільки отримання знань, але й
формування навичок та умінь навчальної роботи.
Безумовно, такі навички та вміння знадобляться у
майбутній професійній діяльності інженерів-педагогів;
важливою перевагою кейс-методу є формування
цінностей, життєвих установок студентів.
Для формування у студентів інженерно-педагогічних
спеціальностей соціолінгвістичної компетенції в умовах
інформатизації
лінгвістичної
освіти
успішно
застосовується проектна методика навчання іноземній
мові. В основі цього методу лежить діяльнісний підхід, а
саме формування комунікативно-пізнавальної діяльності
студентів з використанням ІКТ у вигляді проекту. Коли
студенти беруть участь у проектній діяльності їм
доводиться проводити величезну попередню аналітичну
і практичну роботу. Наприклад, студентам можна
запропонувати підготувати проекти за такими темами:
«How does technology make your life easier?»,
«Engineering career in Ukraine», «Engineering is one of
today's fastest growing careers» з презентаціями.
Комп'ютерні презентації значно збільшують темп уроку,
студенти мають необхідну інформацію завжди під
рукою і завжди можуть повернутися до неї, якщо це
необхідно в будь-який час на занятті, що допомагає
краще засвоїти новий лексико-граматичний матеріал.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Впровадження ІКТ у традиційний процес навчання
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з
метою
підвищити
результативність
викладання
іноземної мови вимагає поступово перебудовувати всю
систему освіти. У Європейській освіті відбувається
повне перетворення різних програм навчання іноземній
мові: викладачі іноземної мови проходять курси
підвищення інформаційної грамотності, розробляються
нові стандарти освіти, де повністю враховуються
загальна комп'ютеризація суспільства, розширюється
доступ до інформації. На практиці підтверджується
результативність та рентабельність інноваційних
лінгвоосвітніх технологій, що сприяють формуванню у
студентів критичного мислення, підвищують мотивацію
вивчати іноземну мову. Такі інновації формують
інтелектуальні та комунікативні навички студентів
інженерно-педагогічних спеціальностей, розвивають їх
креативні здібності, допомагають створювати більш
комфортабельне середовище навчання. Інформаційнокомунікаційні технології надають безмежні можливості
студентам і викладачам працювати самостійно та в
співпраці. Також за допомогою таких технологій
викладачі іноземних мов мають можливість поліпшити
методи та організаційні форми своєї викладацької
діяльності, розкрити та сформувати індивідуальні
характеристики
студентів,
постійно
оновлювати
навчальний процес, підвищувати його результативність
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та якість. У процесі застосування інноваційних
технологій у процесі викладання іноземної мови
студентам
інженерно-педагогічних
спеціальностей
відбувається безсумнівне зростання культури, розвиток і
соціальна адаптація студентів в умовах глобалізації
суспільства, студенти починають усвідомлювати
практичну значимість іноземної мови, застосовують її з
метою вирішувати соціальні, професійні та особистісні
завдання.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES USING IN TRAINING PROCESS OF FOREIG NLANGUAGE
OF FUTURE ENGINEER-TEACHERS
The article is dedicated to one of the actual problems of English teaching methodology – innovative technologies using in
educational process. The article emphasizes the necessity of implementation of competency building, activity, intercultural,
and communication-cognitive approach to formation of foreign communicative competence among students of engineerteacher specialties. Efficiency and effectiveness of innovative linguo-educational technologies was substantiated. It was
concluded that use of innovative technologies is one of effective way to improving linguistic training of future engineerteachers.
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ ЯК СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
Реалізація завдань нової української школи у значній мірі залежить від рівня професійних
компетентностей директора закладу, його здатності управляти створенням і впровадженням нових освітніх
програм як важливої складової програми розвитку школи. Автор актуалізує проблему розроблення і
впровадження педагогами школи нових освітніх програм, що передбачено Концепцією нової української школи,
розглядає процес управління освітнім контентом як важливу складову професійних компетентностей
директора загальноосвітнього навчального закладу.
Ключові слова: професійні компетентності, директор школи, програма розвитку, управління освітніми
програмами.
Постановка проблеми. Прийняття Закону України
«Про освіту», Концепції нової української школи
актуалізують проблему готовності директорів шкіл до
реалізації завдань модернізації системи освіти України,
розвитку управлінських компетентностей як складових
професійного зростання керівника. Формула нової
української школи визначає автономію школи і якість
освіти, що є цілком закономірним з точки зору логіки,
оскільки «адміністративні та навчально-методичні
повноваження будуть делегуватися на рівень закладу
освіти. Автономія передбачає, що школи зможуть
самостійно формувати освітні програми, складати
навчальні плани і програми з навчальних предметів
відповідно до стандартів середньої освіти, обирати
підручники, методики навчання і виховання, розвивати
навчально-матеріальну базу» [1, с.27].
Серед численних завдань, що включено до Плану
заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа», п.14
передбачається забезпечення ефективності управління
загальною середньою освітою, що сприятиме реальній
автономії школи, шляхом: 1) розвитку інституційної
спроможності закладів загальної середньої освіти
розробляти і розвивати власні освітні програми
відповідно до державного стандарту повної середньої
освіти (академічна автономія). (Протягом 2018–2019
років) [2]. Виникає закономірне питання: Чи готові
директори шкіл до автономії закладу освіти? Чи
розуміють свою роль у створенні нових освітніх
програм, складанні навчальних планів, їх впровадженні
в освітній процес?
Стаття має на меті актуалізувати проблему
розвитку професійних компетентностей директорів
загальноосвітніх навчальних закладів в умовах
модернізації системи освіти держави, зокрема –
обґрунтування основних підходів до питання управління
створенням освітнього контенту школи, розробленням і
впровадженням педагогами школи нових освітніх
програм відповідно до державного стандарту повної
середньої освіти, що передбачено Концепцією нової
української школи.

Виклад
основного
матеріалу.
Питання
професійного розвиту керівників шкіл досить ґрунтовно
і різнопланово розкривають вітчизняні і зарубіжні
дослідники (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.),
зокрема: В.Андрущенко, Є.Березняк, В.Бондар, Ю.Грицай,
Л. Даниленко, М. Захаров, І. Зязюн, Г. Єльникова,
С. Калашнікова, Л. Калініна, Л. Карамушка, Н. Клокар,
Ю. Конаржевський, Н. Кухарєв, В. Лазарєв, В. Маслов,
А. Моїсеєв, В. Олійник, М. Поташнік, В. Семиченко,
В. Симонов, Т. Сорочан, В. Сухомлинський, Г. Тимошко,
Є. Тонконога, П. Третьяков, Є. Хриков, П. Худомінський,
Р. Шакуров, Т. Шамова та ін. У зв’язку з актуалізацією
питання самостійного формування школами освітніх
програм і забезпечення якості освіти, особливого
звучання набувають слова видатного українського
педагога і вченого В. Сухомлинського: «Якщо ви хочете
бути хорошим директором, прагніть передусім бути
хорошим педагогом – хорошим учителем – дидактом і
хорошим вихователем не лише щодо тих дітей, яких ви
навчаєте на своїх уроках, але й щодо всіх вихованців
школи, довіреної вам суспільством, народом, батьками.
Якщо ви, зайнявши посаду директора, вважаєте, що
успіх залежить від якихось особливих адміністративних
талантів, прощайтеся з думкою стати хорошим
директором» [3, с.398].
Отже, сучасний директор школи має бути
менеджером не лише у розумінні управління кадровою,
фінансово-економічною,
інформаційно-аналітичною,
іміджевою діяльністю школи [4], але й управління
освітнім процесом, зокрема – управління освітніми
програмами,
їх
створенням
і
впровадженням.
Проведений аналіз робіт українських вчених щодо
шляхів реалізації завдань Нової української школи
показує, що питання управління директором школи
освітніми програмами, процесом їх розроблення,
розвитку і впровадження у вітчизняній педагогічній
теорії не актуалізується.
Проблема змісту навчального процесу, його
відповідності принципам дидактики і сучасним освітнім
технологіям, забезпечення цілісності формування
наукової картини світу, наступності викладу і логічного
взаємозв’язку повинні бути у полі зору не лише кожного
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вчителя, що передбачено ст. 57 Закону України «Про
освіту», заступника директора з навчально-виховної
роботи, але і директора школи. Виклики освіти
сьогодення, процес модернізації її структури і змісту
вимагають високого рівня управлінських компетентностей
керівника школи у питаннях навчального контенту,
забезпечення створення школою диференційованих
освітніх програм, що дозволить закладам самостійно
визначати хід навчального процесу, орієнтуючись на
формування ключових та предметних компетентностей
учнів з дотриманням державних стандартів. Як
стверджує В. Анжієвський: «Директор школи має бути
людиною високої педагогічної культури, всебічно
компетентною в питаннях педагогіки і психології, теорії
і практики, глибоко знати зміст предметів, які
вивчаються у шкільному курсі» [5, с.65].
Аналіз змісту Плану заходів, передбачених
Міністерством освіти і науки України на 2017–2029 роки
із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» показує, що до переліку
внесено питання роботи з педагогічними кадрами щодо
реалізації завдань нової школи, зокрема, п.8. плану
передбачено забезпечення професійного розвитку
вчителя і керівника школи шляхом:
1) розроблення нової процедури атестації вчителя та
керівника школи (III квартал 2018 р.);
2) схвалення процедури визнання різних форм
професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації
педагогічних працівників (III квартал 2019 р.);
3) зміни фінансування системи підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, що забезпечить свободу вибору
місця і форм професійного розвитку (III квартал 2020
року) [2].
Як бачимо, у документі йдеться про схвалення
процедури визнання різних форм професійного розвитку
у системі підвищення кваліфікації педагогічних
працівників. Однак, він не включає заходи з підготовки
директорів шкіл до реалізації завдань нової української
школи, зокрема – забезпечення її автономії і якості
освіти шляхом розвитку професійних компетентностей
керівника загальноосвітнього навчального закладу з
управління освітнім контентом, розробленням і
впровадженням нових освітніх програм.
Вивчення думки керівників шкіл (спостереження,
анкетування, тестування, діагностичні бесіди, якими
було охоплено понад 120 осіб) щодо самостійного
вирішення закладом питання створення нових освітніх
програм і навчальних планів, ролі директора школи у
цьому процесі показує, що керівники:
а) питання створення нових освітніх програм
відносять лише до компетенції вчителя;
б) не бачать своєї ролі в управлінні освітніми
програмами, їх створенні і впровадженні. Їхня місія у
вирішення цього питання зводиться до керівництва
роботою педагогічної ради школи, яка обирає освітні
програми;
в) не розуміють поняття «управління освітніми
програмами» та своє місце у цьому процесі й не
усвідомлюють необхідності забезпечення з боку
директора школи системного підходу до організації і

змісту навчального процесу, реалізації принципів
науковості, цілісності, наступності, доступності тощо,
сприйняття того, що координація всіх процесів щодо
освітнього контенту, дотримання державних стандартів
повинна залишатися за директором школи.
Більшість керівників (понад 80 %) зазначили, що
головним завданням директора школи є створення умов
для навчання і розвитку учнів, що є цілком
закономірним з точки зору функціонального підходу до
управління. Зважаючи на виклики нової української
школи, розуміємо, що для сучасного керівника
загальноосвітнього
навчального
закладу
метою
управління
освітніми
програмами
має
стати
забезпечення умов для мотивації і координації зусиль
педагогічного колективу щодо створення сучасного
навчального контенту шляхом розроблення нових
освітніх програм і планів, їх впровадження в навчальний
процес, що сприятиме задоволенню потреб здобувачів
освіти, зокрема – у профільному навчанні, допрофільній
підготовці,
розвивальних
курсах,
формуватиме
позитивний імідж школи, забезпечить її високу
конкурентоздатність на ринку освітніх послуг.
У логічному ланцюжку сучасних підходів до
управління школою чільне місце займає програма
розвитку закладу, як документ, що визначає його
стратегію, розкриває сутність його діяльності,
спрямованої у майбутнє, цінності, місію, мету і
завдання, заходи на їх виконання, окреслює переваги і
особливості конкретного закладу освіти у порівнянні з
іншими школами. У процесі створення документу
важливим є визначення головних цінностей закладу
освіти, що забезпечить створення демократичного
середовища, гарантуватиме права і свободи всім
учасникам освітнього процесу. Надзвичайно важливим є
включення стейкхолдерів (зацікавлених сторін), якими є
учні, вчителі, батьки, влада і громада міста/району/ОТГ
до реалізації завдань програми розвитку школи.
Актуальним є питання механізмів реалізації
поставлених у програмі розвитку школи завдань.
Виклики, які стоять перед школою, прогнози її
подальшого розвитку мають базуватися на осмисленні
результатів SWOT-аналізу діяльності закладу до
проведення якого залучаються всі стейкхолдери. Так,
вивчення сильних і слабких сторін роботи школи,
існуючих загроз і можливостей сприятиме розробленню
ефективної стратегії її розвитку, врахуванню думки
учнівської і батьківської громад щодо організації і змісту
освітнього процесу, спонукатиме педагогічний колектив
до розроблення і впровадження нового освітнього
контенту. Як показують результати проведеного SWOTаналізу серед учасників освітнього процесу пілотних
шкіл швейцарсько-українського проекту «Розвиток
громадянських компетентностей в Україні» [6], яким було
охоплено понад 150 осіб Дніпропетровської, Полтавської
і Херсонської областей, до основних викликів школи
сьогодення вони відносять наступні:
– обмеженість фінансування на створення сучасного
навчально-матеріального забезпечення школи;
– невідповідність навчальної бази сформованим
завданням освітніх програм, вимогам державних

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
стандартів до рівня компетентностей учня на кожному
етапі його навчання;
– відсутність вибору освітніх програм, які б
задовольняли потреби і запити учнів середньої і старшої
школи на допрофільну і профільну підготовку;
– відсутність належного навчально-методичного
забезпечення варіативної складової навчальних планів;
– низький
соціальний
статус
учителя,
що
проявляється у зневажливому ставленні суспільства до
педагогів, низькій заробітній платі і мотивації праці;
– невідповідність інформаційної культури педагогів
сучасним викликам інформаційного суспільства;
– низький рівень використання педагогами сучасних
освітніх технологій;
– низька культура учнів у використанні навчального
контенту мережі Інтернет, надмірне занурення у
соціальні мережі, що відволікає від освітньої складової
контенту;
– низька активність батьків в шкільному житті тощо.
Як бачимо, учасники освітнього процесу зазначають
важливість вибору освітніх програм, їх належне
навчально-методичне забезпечення, що сприятиме
задоволенню потреб і запитів учнів на допрофільну і
профільну підготовку. Тому питання розроблення
сучасного освітнього контенту повинно займати чільне
місце в планах роботи школи, зокрема – у стратегії її
розвитку. Робота по створенню нових освітніх програм
має розглядатися директором школи як пріоритетна
складова програми розвитку закладу, важливий фактор
формування його позитивного іміджу серед учнів,
батьків, громадськості.
Нові освітні програми розробляються школою на
основі стандарту освіти відповідного рівня, описують
конкретну освітню послугу, містять «вимоги до осіб, які
можуть розпочати навчання за програмою; перелік
освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
загальний обсяг навчального навантаження та очікувані
результати навчання здобувачів освіти» [7]. Реалізація
завдань будь-якої програми передбачає її кадрове,
навчально-методичне, науково-методичне, інформаційне,
фінансове, матеріально-технічне забезпечення. Процес
розроблення напрямів і змістового наповнення освітньої
програми має також передбачати забезпечення її
науковості,
цілісності,
наступності,
доступності,
узгодженості, врахування вікових психофізіологічних
особливостей здобувачів освіти, повну чи часткову
інтеграція різних освітніх галузей.
У процесі розроблення нової освітньої програми
важливим є характеристики її якості, як от: відповідність
вимогам суспільства та запитам здобувачів освіти, її
особливість і привабливість, додаткові можливості, що
надаються учням, зокрема дітям з особливими освітніми
потребами, рівень ризиків для тих, хто навчається за
цією програмою (наприклад, можливість здати ЗНО),
ресурсне забезпечення її виконання. Орієнтуючись на
затверджені державні стандарти з конкретного
навчального предмета, необхідним є вироблення
кількісних критеріїв якості і ефективності впровадження
освітньої програми шляхом проведення моніторингу і
контролю результатів навчання для подальшої
статистичної обробки й аналізу, визначення переваг і
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недоліків з метою її коригування й удосконалення. Окрім
того, що нова програма повинна гарантувати моральну і
матеріальну вигоду для учнів, вона має передбачати і
соціальний аспект від впровадження, зокрема, її вплив на
задоволення освітніх потреб жителів громади, сприяння
зростанню іміджу школи, її конкурентоздатності на
теренах району/міста/ОТГ, держави.
Науковий підхід до етапів управління розробленням
нової освітньої програми сприятиме її успішному
впровадженню,
забезпечить
відповідну
якість.
Орієнтовними етапами розроблення і впровадження
нових освітніх програм можуть бути такі (табл.1):
Таблиця 1
Орієнтовні етапи розроблення і впровадження
нових освітніх програм
Вивчення думки і запитів учнів та їхніх батьків щодо
необхідності розроблення та впровадження нових
освітніх програм.
2. Проведення
SWOT-аналізу
серед
педагогічних
працівників
і учнів
старшої школи, батьків,
представників громадськості з питань сильних і слабких
сторін освітнього процесу закладу, вивчення їхньої
думки щодо існуючих загроз і можливих шляхів виходу
школи на більш якісний рівень організації і змісту
освітнього процесу.
3. Створення творчих груп педагогів і методистів для
розроблення проектів нових освітніх програм та
визначення конкретних завдань.
4. Написання проектів освітніх програми, їх колективне
обговорення за участі вчителів за фахом, учнів,
експертів, адміністрації школи, методичних служб,
представників батьківської громади.
5. Експертиза розроблених освітніх програм на їх
відповідність державним стандартам.
6. Остаточне доопрацювання проектів освітніх програм із
врахуванням експертних висновків, думки педагогічної,
учнівської та батьківської громад, подання на розгляд та
затвердження педагогічної ради школи.
7. Узгодження та затвердження розроблених освітніх
програм на засіданнях фахових методичних об’єднаннях
педагогів, прийняття рішення педагогічної ради про
впровадження нових освітніх програм.
8. Розроблення навчального плану, виконання заходів щодо
кадрового, навчально-методичного, інформаційного,
науково-методичного,
фінансового
забезпечення
впровадження програм.
9. Впровадження освітніх програм, оцінювання їх
ефективності, вивчення думки учнів, вчителів, батьків,
громадськості.
10. Вивчення соціального впливу впровадженої програм на
формування позитивного іміджу школи в учнівської і
батьківської громади, жителів району/міста/ОТГ.
11. Коригування освітніх програм, внесення відповідних
змін до навчальних планів, удосконалення умов їх
впровадження.
1.

Аналіз основних положень Концепції нової
української школи, наукових засад управління освітнім
процесом, практики роботи загальноосвітніх навчальних
закладів дає підстави стверджувати, що автономія
школи, створення педагогами сучасного освітнього
контенту має бути у полі зору директора і передбачати:
– реалізацію завдань особисто орієнтованої моделі
освіти, що передбачено основними положеннями Нової
української школи [1, с.19];
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– дотримання державного стандарту;
– чітке розуміння результатів навчання, тобто які
компетентності мають бути сформовані в учня по
завершенню навчання за відповідною освітньою
програмою;
– ретельне відпрацювання навчального плану, його
структури і змісту, реалізацію права педагога на
самостійне визначення кількості годин на вивчення
кожної теми, орієнтуючись на рівень підготовленості
класу;
– використання розмаїття форм здобуття освіти
(дистанційну, мережеву, змішану, екстернатну і сімейну
(домашню) форми індивідуальної освіти) [7];
– наявність необхідних підручників і навчальних
посібників, їх написання у разі необхідності;
– регулярний моніторинг якості програм із
залученням науковців, експертів у галузі освіти, кращих
вчителів із інших шкіл, методичних структур, наукових
інституцій;
– експертизу розроблених освітніх програм на їх
відповідність державним стандартам;
– кадрове забезпечення реалізації завдань програм,
що передбачає:
а) залучення до викладання висококваліфікованих
вчителів, які мають глибокі наукові знання з предмета,
володіють сучасними методиками викладання, вільно
орієнтуються і використовують інформаційні технології
навчання, будують свою професійну діяльність на
засадах педагогіки партнерства, мають розвинуті
громадянські компетентності;
б) організацію перепідготовки, підвищення кваліфікації,
створення умов для самоосвіти вчителів, які викладають
(чи планують викладати) за відповідними програмами;
– фінансове та навчально-матеріальне забезпечення
реалізації завдань програми;
– демократичне врядування у школі, що забезпечує
реалізацію прав і свобод учасників освітнього процесу,
гарантує
свободу
слова
органам
учнівського
самоврядування, педагогічній та батьківській громаді, їх
впливу на стан освітнього процесу.
Успішне впровадження освітніх програм буде
залежати від розроблених механізмів оцінювання їх
ефективності. Це можуть бути:
– заходи директорського впливу: робочі наради за
участі заступників керівника закладу, керівників
методичних об’єднань педагогів за фахом, вчителів –
розробників нових програм, експертів з метою
координації процесу впровадження програм; зустрічей з
учнями класів, які навчаються за новими освітніми
програмами, їхніми батьками для вивчення думки щодо
нових програм; накази чи розпорядження, рішення
педагогічної ради школи тощо;
– щорічний вхідний–вихідний контроль рівня знань,
вироблених навичок і умінь учнів, сформованих
цінностей і переконань;
– моніторинг стану задоволеності учнів навчанням за
конкретною освітньою програмою, зміни їхнього
ставлення, ціннісних орієнтирів, що вивчається шляхом
анкетування, діалогу, диспуту, опитування, інтерв’ювання,
моделювання тощо;

– спостереження за роботою вчителів, які викладають
шкільний предмет за відповідною освітньою програмою
(відвідування занять, співбесіди, участь у роботі
шкільних предметних методичних об’єднань, творчих
груп з проблем навчання за відповідною програмою
тощо);
– оцінювання ефективності програми через вивчення
думки батьків (анкетування, опитування, співбесіди тощо);
– моніторинг іміджу школи та його залежність від
якості впровадження конкретних освітніх програм, як
от: навчання учнів початкової школи за програмою
«Інтелект України» об’єктивно сприяє зростанню
позитивного іміджу закладу освіти, створює здорову
конкуренцію серед батьків майбутніх першокласників
тощо; доступ до публічної інформації школи через її
офіційний сайт, в т.ч. перелік та зміст нових освітніх
програм тощо;
– забезпечення зворотного зв’язку з колишніми
випускниками школи шляхом вивчення їхньої думки
щодо рівня задоволеності освітніми програмами, що були
розроблені школою, і рівнем отриманих знань, їх впливом
на подальше особистісне і професійне зростання,
загальнокультурний розвиток кожного випускника,
порівняння і аналіз динаміки сталих показників по
закінченню школи (наприклад) через три– п’ять років.
Освітні програми, що розробляються школою на
основі типових освітніх програм, не потребують окремого
затвердження Державною службою якості освіти, що
покладає неабияку відповідальність на педагогічну раду
школи та її директора за якість розроблених освітніх
програм, а також кадрове, навчально-методичне,
навчально-матеріальне, інформаційне забезпечення їх
впровадження.
Висновки. Розроблення і впровадження нових
освітніх програм, управління якими здійснює керівник
закладу освіти шляхом їх координації, організації й
фасилітації,
– сприяє зростанню авторитету директора школи
серед учнів, вчителів, батьківської громади, оскільки
керівник є компетентним не лише в питаннях кадрової і
фінансової політики закладу, його адміністративногосподарчої діяльності, але і глибоко розуміється на
проблемах освітнього контенту, усвідомлює важливість
задоволення запитів і потреб учнів щодо нових
навчальних курсів, забезпечує на практиці реалізацію
права школи на її автономію;
– допомагає вчителю бути у тренді педагогіки і
компетентностей ХХІ ст., створює умови для реалізації
основних підходів педагогіки партнерства;
– сприяє створенню освітніх програм, які є
релевантними до потреб сучасного суспільства,
орієнтують на компетентності і професії майбутнього;
– впроваджує на практиці демократичний підхід до
управління школою, що проявляється у реалізації прав
учнів на вибір освітніх програм і побудові
індивідуальної траєкторії навчання, врахуванні запитів і
побажань батьків, розкритті творчого потенціалу
вчителів у створенні сучасного навчального контенту;
– підвищує відповідальність директора школи і
педагогічного колективу за якість роботи закладу,
запропоновані нововведення;
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– сприяє налагодженню транспарентності і довіри між
стейкхолдерами шляхом співпраці у виробленні освітньої
політики закладу, зростанню відповідальності громад різних
рівнів за свою участь у забезпеченні якості роботи школи.
Стаття актуалізує питання реалізації завдань нової
української
школи,
розвитку
професійних
компетентностей
директора
загальноосвітнього
навчального закладу, його здатності управляти процесом
розроблення і впровадження нових освітніх програм.
Ґрунтовного дослідження потребують: методологічні
засади готовності директора школи до управління
розробленням і впровадженням нового освітнього
контенту; проблеми розвитку критичного мислення
керівника навчального закладу в умовах суспільних
трансформацій і оновлення змісту освіти; модель
державно-громадського управління процесом розроблення
і впровадження нових освітніх програм; педагогічної
експертизи освітнього контенту, розробленого школою;
взаємодії школи, влади і громади у створенні єдиного
освітнього простору для задоволення запитів, інтересів і
потреб жителів громади у якісній освіті тощо.
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MANAGEMENT OF EDUCATION PROGRAMS AS A PART OF PROFESSIONAL COMPETENCES
OF SCHOOL PRINCIPALS
The process of modernization of the general secondary education system, the Conception of a new Ukrainian school
provide its autonomy & quality of education. The problem of school principals’ readiness for realizing the tasks of a new
school, management of creating & implementing of new education programs are actual in the contest of professional
competences of school principals. A special attention is paid to new education programs as a part of the school development
program. The author justifies the main approaches to the process of creating modern education content, describes the main
stages of development of new education programs.
Key words: professional competences, school principal, program of development, management of education programs.
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СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Метою даної статті є уточнення сутності і змісту понять «громадянська компетентність»,
«громадянськість», «громадянська освіта», «громадянське виховання», «громадянська гідність»,
обговорення та обґрунтування змісту структурних компонентів громадянської компетентності
випускника. Для розв’язання поставлених задач було використано теоретичні методи дослідження.
Аналіз наукової, науково-методичної літератури засвідчив, що поширеним у сучасній педагогічній
науці є визначення громадянської компетентноті як здатності захищати та піклуватися про
відповідальність, права, інтереси та потреби людини як громадянина української держави та
суспільства. Поряд із тим, громадяньку компетентність тлумачать також і як сукупність певних
знань, умінь, навичок, переживань тощо. У статті запропоновано власне бачення змісту поняття
«громадянська компетентність», вироблено структуру громадянської компетентності.
Ключові слова: громадянська компетентність, громадянськість, громадянська освіта, громадянське
виховання, громадянська гідність, складові громадянської компетентності.

Постановка проблеми. В умовах трансформації
українського
суспільства
питання
формування
гармонійно розвиненої особистості, здатної розуміти,
поважати, співчувати й допомагати іншим людям, –
центральне в сучасній педагогічній науці.
У концепції реалізації мети виховання людинигромадянина, людини-патріота компетентнісний підхід,
який у педагогічному варіанті представлений поняттям
«ключові життєві компетентності» [1, с.26], є одним із
чинників, що допомагають забезпечити найвищий рівень
розвитку в особистості здатності орієнтуватися в
різноманітності складних і непередбачених робочих
ситуаціях.
В умовах широкої глобалізації, швидких змін,
спричинених особистісними, соціальними, культурними
чи економічними обставинами сьогодення Європейський
парламент та Європейська Рада від 18 грудня 2006-го р.
(2006/962/ЄС) рекомендують забезпечити громадян
Європи «необхідними ключовими компетентностями», а
саме: спілкування рідною мовою; спілкування
іноземними мовами; математична компетентність та
основні компетентності в природничих і точних науках;
цифрова компетентність; навчання вчитись; соціальна й
громадянська компетентність; почуття ініціативності та
взаємодії; культурна впевненість і самовираження [2].
Ці вісім груп ключових компетентностей стали
базовими для 10-ти ключових компетентностей, якими
повинен володіти випускник нової української школи, а
саме:
1) спілкування
державною / рідною
мовами;
2) спілкування іноземними мовами; 3) математична
компетентність; 4) основні компетентності у природничих
науках
і
технологіях;
5) інформаційно-цифрова
компетентність; 6) уміння вчитися впродовж життя;
7) ініціативність і підприємливість; 8) соціальна та
громадянська
компетентності;
9) обізнаність
та
самовираження у сфері культури; 10) екологічна

грамотність і здорове життя [3]. Усі вище зазначені
компетентності однаково важливі й взаємопов’язані,
оскільки вони пронизуватимуть усі освітні галузі та
навчальні предмети нової української школи.
Теоретичне підґрунтя щодо сутності, значення,
структури та стратегії формування компетентності
(компетенції), її ролі в оновленні змісту сучасної освіти
закладено, зокрема, у роботах таких педагогівдослідників, як І. Бех, Н. Бібік, Л. Бондар, С. Бондар,
Л.Ващенко, О.Гужва, І.Єрмаков, О.Касьянова, О.Локшина,
В. Мелешко, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко та ін.
Зауважимо, що значна кількість вітчизняних
наукових праць спрямована на визначення шляхів
формування окремих життєво важливих компетентностей: етнокультурної (О.Гуренко); етичної (Л.Хоружа);
здоров’язбережувальної (Д. Воронін, Н. Столбцова);
управлінської (Г. Єльникова, І. Іщенко, А. Кононова);
особистого
самоствердження,
самовизначення
(О. Безкоровайна); правової (В. Загниборода, С. Виклюк,
Н. Кітта); соціальної (І. Закір’янова, І. Моргун, О. Новак,
М.Погодіна); громадянської (М.Мельниченко, О.Пометун,
С. Тищенко).
У контексті нашого дослідження розглянемо більш
ґрунтовніше ключову компетентність, значення якої
сьогодні для України та її майбутнього є одним із
найважливіших – громадянську компетентність.
Мета роботи – охарактеризувати сутність, зміст
громадянської компетентності випускника нової
української школи та визначити її структурні
компоненти.
Виклад основного матеріалу. Розбудова України як
незалежної, суверенної держави актуалізує виховання
громадянина-патріота, здатного жити й працювати в
умовах демократії, забезпечувати соборність України,
відчувати постійну відповідальність за себе, свій народ,
країну, прагнути здійснити вагомий внесок у
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реформаторські процеси. Пріоритетність вищезазначеного
відображена в офіційно-нормативних документах, а
саме: Концепція «Нова українська школа» [4],
«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року» [5], «Концепція національнопатріотичного виховання дітей та молоді» [6],
«Стратегія національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2016–2020 роки» [7].
Освіта, зорієнтована на формування громадянських
компетентностей, вимагає не тільки докорінно нових
підходів до навчання, а й чіткого розуміння сутності і
змісту
понять
«громадянська
компетентність»,
«громадянськість», «громадянська освіта», «громадянське
виховання» тощо.
На думку О. Кучер, «У більшості досліджень
«громадянська
компетентність»
визначається
як
складова «ключових» чи «соціальних» компетентностей.
Доцільним є в умовах усвідомлення очевидної
значущості розвитку в Україні демократичного
суспільства по-іншому розглядати місце громадянської
компетентності в системі стандартів сучасної освіти. Не
як підпорядковану чи частину системи компетентностей,
а головну, навіть – генеральну, бо від її якості певним
чином залежить сформованість інших компетентностей»
[8, с.374]. І. Бойко зазначила, що «Громадянська
компетентність учнівської молоді – це три сходинки «Ягромадянин»: громадянські знання; громадянські уміння
та досвід; громадянські чесноти [9, с.6]. Таке
трактування цього поняття відображено в роботі
Т. Костюка «Формування громадянина незалежної
демократичної України шляхом залучення молоді до
вирішення реальних проблем школи і громади» [10,
с.66], де він зауважив, що складовими громадянської
компетентності можуть бути знання, чесноти, діяльність.
Отже, як свідчать дослідження, громадянська
компетентність – це складна система якостей особистості,
яка формується з комплексу політико-правових,
економічних, соціальних знань; громадянських мотивів,
цінностей,
навичок,
звичок;
полікультурних,
комунікативних, інформаційних здібностей.
Виходячи
з
того,
що
компетентність – це
спроможність особистості ефективно здійснювати
діяльність на основі певної суми знань і системи
ціннісних орієнтацій, окреслюємо коло необхідних
ключових дій
громадянського
спрямування
й
саморозвитку старшокласників, а саме: соціальна;
політико-правова;
економічна
та
полікультурна
компетентності.
Зауважимо,
що
список
наведених
нами
компетентностей досить неповний. Він лише демонструє
варіанти компетентностей, які впливають на структуру й
зміст певних освітніх процесів, складовими якого є:
підготовка учнів до життя, як активних громадян
демократичного суспільства [11, с.32].
Спираючись на означене вище, а також враховуючи
висновки дослідниці О. Пометун, що «громадянська
компетентність... включає й певний рівень психологічної
готовності до активного здійснення суспільного життя –
громадянськість» [12, с.17], пропонуємо структуру
громадянської компетентності особистості, яка показана
на рис. 1.
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Отже, як громадянська компетентність, що складається з
системи знань, умінь та навичок; переживань, емоційноціннісних орієнтацій та переконань особистості
допомагає людині усвідомити своє місце в суспільстві.
Враховуючи
зазначене,
уважаємо
можливим
розглядати громадянську компетентність випускника як
складову його особистого становлення, основу його
громадянської свідомості, як здатність співпрацювати та
працювати в команді; розв’язувати конфлікти,
застосовувати інформаційні й комунікаційні технології,
здатність застосовувати знання й технології [13, с.3].
Отже, громадянська компетентність є ключовим,
своєрідним «вузловим» поняттям, бо воно поєднує в собі
не тільки формування знань, умінь і цінностей
особистості, а й спроможності особистості сприймати та
відповідати на індивідуальні та соціальні потреби,
визначати й розв’язувати незалежно від ситуації
проблеми, самостійно робити вибір тощо. На думку
М. Михайліченка, «громадянська компетентність, на
відміну від інших компетентностей, не може формуватися
без опори на громадянські цінності й не може
реалізуватися поза системою ціннісних орієнтацій» [14,
с.33]. Процес становлення громадянської компетентності
здійснюється тільки в спільній діяльності тих, хто
вчиться, у тісному взаємозв’язку з особистісною
самореалізацією, із потребами самоактуалізації та
самовизначення
в
умовах
оптимальної
моделі
ефективного формування цього утворення.
Згідно з вимогами системності, послідовності,
діалогічності, цілеспрямованості компетентнісний підхід
сприяє становленню учня як всебічно й гармонійно
розвинутої особистості, творчо, відповідально навчатися,
діяти, орієнтуватися в сучасному українському
суспільстві, його цінностях: громадянських (верховенство
закону, права, обов’язки людини, суверенітет особи й
под.); національних (незалежність держави, патріотизм,
повага до державних символів, конституції України,
любов до рідної природи, Батьківщини, мови, культури,
мистецтва, літератури тощо); загальнолюдських (доброта,
свобода, милосердя, справедливість, чесність, пошана до
батьків, гостинність, працьовитість, толерантність,
внутрішня свобода й под.).
Для нашого дослідження актуальним є визначення
поняття «громадянський»,
«громадянськість».
У
«Сучасному тлумачному словнику української мови» за
ред. В. Дубічинського цим поняттям відповідають такі
дефініції: громадянський – «властивий свідомому
громадянинові; спрямований на користь суспільства»;
громадянськість – «усвідомлення кожним громадянином
своїх прав і відповідальності за функції держави, яка має
гарантувати ці права» [15, с.216].
Слушним, уважаємо, є твердження Л. Рехтети:
«громадянськість – це інтегративна якість особистості.
До її основних компонентів належать: патріотична
самосвідомість, громадянська відповідальність, знання
державної мови, Конституції України, прийнятих
правових норм, сформована потреба в їх дотриманні,
висока
правосвідомість,
моральна
вихованість,
гуманність, милосердя, культура міжнаціональних
відносин, працелюбність» [16, с.41].
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О. Докукіна розглядала громадянськість як інтегровану
єдність, комплекс особистісних якостей і рис людини, що
забезпечують специфічність способу її мислення і є «…
спонукальною силою повсякденних дій, вчинків і поведінки
в цілому, що спрямовує зусилля особистості на розбудову,
зміцнення і збагачення Батьківщини» [17, с.195].
Ми вважаємо за доцільне виділити ще одну думку щодо
визначення громадянськості, за якою приналежність

особистості до суспільства є надзвичайно необхідною та
суттєвою. Дослідниця Л. Пічуркіна-Шумейко визначила
громадянськість як «якість, яка не надається формально, а
виховується. Це поняття соціально-психологічне, бо в
ньому фіксується передусім психолого-етичний зв’язок
особистості з державою. Громадянськість може зберігатись
навіть після втрати громадянства й належить до емоційної
сфери, душі» [18, с.33].

Громадянська компетентність
(здатність, спроможність особистості бути громадянином незалежної держави; активно, відповідально й ефективно реалізовувати
громадянські права й обов’язки, бути готовим до компетентної участі в громадянському житті суспільства)

Складові громадянської компетентності

Громадянська освіта

громадянськість

Діяльнісно-процесуальний (орієнтуватись у проблемах сучасного суспільного життя в
Україні, Європі й світі та визначати власну позицію щодо їх розв’язання; використання
традицій, звичаїів )

Когнітивний (знання щодо національних, європейських та загальнолюдських цінніостей;
уявлення щодо світової та української культури, полікукультурн ого середовища України)

Громадянське виховання

педагогічні умови формування громадянської компетентності

Рис. 1. Структура громадянської компетентності

Полікультурна
(здатність особистості жити й
діяти в багатокультурному
середовищі,
розуміти
несхожості людей, поважати
їхню мову, релігію, історію,
культуру, традиції, дбайливо
ставитись до національних
цінностей)

Мотиваційно-ціннісний (міжкультурне взаєморозуміння та толерантність; усвідомлення
глобальної взаємозалежності й особистої відповідальності; патріотизм, повага до національної
історії, культури, мови

Діяльнісно-процесуальний (здатність реалізувати свої права як споживача й суб’єкта
ринкових відносин, визначати професійну спрямованість, влсні потреби й можливості в цьому
напрямі )

Економічна
(сукупність здатностей, що
обумовлюють
успішність
функціонування людини як
суб’єкта
економічних
відносин,
зокрема
як
споживача товарів та послуг
та „продавця” власної робочої
сили)

Когнітивний (знання щодо сутності ринкових відносин; економічні чинники розвитку
демократичного суспільства; щодо механізмів ринкової економіки, прав споживача)

Мотиваційно-ціннісний (підприємливість, ініціативність, ощадливість, дбайливе ставлення до
праці; ефективно відстоювати свої права як суб’єкта ринкових відносин)

Діяльнісно-процесуальний (здатність приймати рішення; взаємодіяти з органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями; самостійно формулювати цілі та задачі своєї
діяльності)

Соціальна
(здатність адекватно оцінювати
системи суспільних цінностей на
основі знань про неї, визначати
свою позицію шодо неї, виявляти та
стверджувати
себе
в
різних
життєвих
ситуаціях,
свідомо
виконувати норми й правила,
прийняті в суспільстві; сприяти
соціальному
єднанню
та
справедливості)

Когнітивний (поняття щодо сутності громадянського суспільства; снов співпраці та
спілкування з іншими; способи розв’язання конфліктних итуацій)

Мотиваційно-ціннісний (розвиток навичок розумової поведінки; ефективно вирішувати
проблеми власного життя;; впевненість у своїй спроможності впливати на життя суспільства)

Діяльнісно-процесуальний (сприяти становленню та утвердженню Української держави,
визначати форми й способи своєї участі в житті держави)

Когнітивний (знання щодо демократичних процесів функціонування держави, особливостіей
взаємодії органів державної влади, громадянськихправ та обовязків)

Мотиваційно-ціннісний (усвідомлення себе як громадянина, патріота України; повага до
Конституції та Законів України; любов до України, потреба слугувати їй; не порушувати права
інших людей)

Політико-правова
(здатність
орієнтуватися
в
проблемах сучасного суспільнополітичного життя в Україні,
захищати власні інтереси, права
й свободи інших людей, якісно
виконувати
громадянські
обов’язки,
використовувати
способи діяльності й моделі
поведінки, що відповідають
чинному законодавству)
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Отже, аналіз документів досліджень дозволив
зробити висновки щодо сучасного визначення поняття
громадянськості.
Достатньо
велика
кількість
дослідників,
на
нашу
думку,
уважали,
що
громадянськість – це складно структурований та
багатофункціональний процес, який обумовлюється
особливостями розвитку країни, наявністю суспільного
замовлення на виховання сучасного громадянина як
творця та діяча громадянського суспільства, сукупністю
думок та настанов, що передбачають свободу,
самостійність,
самореалізацію
особистості
як
громадянина.
Більшість
учених
трактували
громадянськість як сукупність певних громадянських
якостей та усвідомлену активну участь особистості в
суспільному житті. До громадянських якостей вони
відносили громадянську відповідальність, патріотизм,
громадянську активність, самореалізацію, моральність,
правосвідомість і толерантність і под.
Схожих підходів до визначення громадянськості як
інтеграційної якості особистості дотримувалася автор
дослідження «Громадянське виховання: теорія та
досвід» Л. Пархоменко [19]. До найважливіших
складових якості особистості, що безпосередньо
впливають на громадянську діяльність і сприяють
зміцненню відносин у громадянському суспільстві,
автор відносила громадянські свідомість, гідність,
обов’язок, відповідальність, совість, мужність, зрілість.
Автор уважала, що становлення громадянина має
бути спрямоване передусім на розвиток громадянської
самосвідомості, що виявляється у внутрішньому
прийнятті людиною того реального факту, що вона
належить до певної держави – нації, турбується за її
природу, світ речей, землю, мову, культуру. Автор
наголошувала, що громадянська свідомість є джерелом
існування та розвитку суспільства, виступає як ознака
рівня любові до Батьківщини, що «виникає у зв’язку з
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реалізацією реальної потреби цивілізованої людини
сучасного світу (у ньому налічується майже двісті
держав) мати власну державу» [19, с.2].
На думку автора, громадянську гідність, в основі якої
лежить повага до прав і свобод людини, суспільна
мораль, а також діяльність, спрямована на їх захист,
неможливо
сформувати
без
власного
почуття
громадянського обов’язку та тісно пов’язаного з ним
почуття громадянської відповідальності, громадянської
совісті, які є невід’ємним атрибутом громадянського
суспільства, самостійної, незалежної держави, другим
«Я», «внутрішнім голосом», «третім оком» особистості
[19, с.3]. Розглядаючи поняття громадянської мужності,
Л. Пархоменко вказувала на її провідні складові, а саме:
здатність під час відстоювання державно-суспільних
цілей діяти рішуче, доцільно, активно, відповідально,
толерантно.
У контексті нашого дослідження важливим є
висновок педагога, що ці та інші громадянські якості
завжди виразно, рельєфно виявляються лише в
діяльності. З огляду на сказане зрозумілою є значущість
уваги суспільства до формування громадянських
якостей особистості [19, с.3].
Підсумовуючи викладене вище, наголосимо, що
громадянськість,
яку
ми
вважаємо
ієрархією
громадянських
цінностей,
якостей,
поведінки,
діяльності, є метою громадянського виховання,
основною складовою громадянської компетентності, що
виявляється в здатності, готовності й спрямованості
особистості бути громадянином перед собою,
суспільством, державою.
Оцінюючи випускників загальноосвітньої школи за
вищевказаними критеріями розвитку особистості, її
інтелекту, духовності й діяльності, виділяємо сутність
громадянської компетентності випускника (Рис. 2).

Законослухняний, знає закони, виконує обов’язки
Уміє доводити справу до кінця, оцінювати свою діяльність, уміє інтегруватись у динамічне
суспільство, презентувати себе на ринку праці
Має активну громадянську позицію, готовий до розв’язання проблем
Готовий співпрацювати в різних соціальних групах, бути лідером і працювати в команді

Веде здоровий спосіб життя
Поважає державні символи України, любить Батьківщину, із повагою відноситься до її
історії, культури та мови
Толерантний, здатний до спвчуття, уміє спілкуватися, поважає інших і самого себе

Рис. 2. Сутність громадянської компетентності випускника
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Зазначимо,
що
структура
громадянської
компетентності випускника
розкривається
через
практичні уміння, передбачає ефективне співвідношення
в реальній діяльності громадянських знань, умінь,
навичок, цінностей, якостей і здібностей, що
уможливлюють формування громадянськості, сприяють
самовдосконаленню,
саморозвитку,
самореалізації
особистості. Домінантним блоком громадянської
компетентності випускника є характеристики, що
спрямовані насамперед на позитивний результат,
розвиток особистісних орієнтирів, шляхів взаємодії з
іншими людьми тощо.
Безсумнівно, людина, яка уособлює в собі такі якості,
буде вельми компетентним, відповідальним працівником,
який не лише має необхідні знання, уміння, навички,
високі моральні якості, а й уміє самостійно приймати
рішення, адекватно діяти у відповідних ситуаціях, бути
свідомим громадянином і патріотом своєї країни.
Висновки. Отже, громадянське виховання є основною
складовою
процесу
формування
громадянської
компетентності старшокласників, стрижнем якої є
громадянськість. Громадянська компетентність як
складна система якостей особистості формується із
комплексу громадянських знань; громадянських мотивів;
громадянських здібностей, навичок і звичок; способів
діяльності;
емоцій
та
почуттів.
Громадянська
компетентність є універсальною, вона вміщує в собі
елементи інших груп компетентностей: політикоправової, економічної, соціальної, полікультурної.
Громадянська компетентність – це здатність, спроможність
особистості бути громадянином незалежної держави;
активно, відповідально й ефективно реалізовувати
громадянські права й обов’язки, бути готовим до
компетентної участі в громадянському житті суспільства.
Предметом подальших наукових пошуків може бути
визначення критеріїв сформованості громадянської
компетентності випускників нової української школи.
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ESSENSE, CONTENT AND STRUCTURAL COMPONENTS OF CIVIC COMPETENCE
OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL’S GRADUATE
The purpose of this article is to clarify the content of the concepts «civil competence», «citizenship», «civic education»,
«civic dignity», discussion and substantiation the content of the structural components of the senior pupil’s civic competence.
The theoretical methods of research were used to solve these problems.
The analysis of scientific, scientific and methodological literature has shown that the definition of civic competence that is
common in modern pedagogical science as the ability to protect and take care of the responsibility, rights, interests and needs
of a man as a citizen of the Ukrainian state and society. At the same time, the competence of the citizen is also interpreted as a
set of certain knowledge, skills, feelings, and so on.
The article proposes an own vision of the content of the concept of «civil competence», the structure of civic competence
has developed.
Key words: civic competence, citizenship, civic education, civil dignity, components of civic competence.
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
В статті аналізується принцип індивідуалізації навчання, як психологічна передумова підвищення
ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі.
Ключові слова: індивідуальність, індивідуальний підхід, індивідуалізація навчання.
Постановка проблеми. Модернізація вищої школи
відповідно до законів України про освіту передбачає
посилену увагу до підвищення якості навчального
процесу, наслідком якого є розвиток професійної
компетентності майбутнього фахівця. Одним із напрямів
досягнення цього є індивідуалізація професійної
підготовки. Це має важливе значення і в контексті
професійної адаптації студентів до навчання у вищому
навчальному закладі. Практика свідчить, що розвиток
індивідуальної роботи зі студентами позитивно впливає
на формування їх професійної мотивації та успішне
входження у студентське середовище.
Проблема індивідуалізації професійної підготовки
спеціалістів в освітянській галузі була й залишається
актуальною і в однаковій мірі цікавить як педагогів, так і
психологів. Багато вітчизняних та зарубіжних учених,
досліджуючи проблеми розвитку особистості, ролі в
цьому процесі провідної діяльності, так чи інакше
торкалися проблеми індивідуалізації учбового процесу.
Зокрема, серед психологічних досліджень, присвячених
питанням розвитку особистості, слід назвати роботи
таких науковців як Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолова, І.Д. Бех,
І.А. Зимня, Є.П. Ільїн, М.Д. Левітов, О.М. Леонтьєв,
І.І. Резвицький,
С.Л. Рубінштейн,
І.С. Якиманська.
Питання професійної підготовки майбутніх педагогів у
своїх працях розглядають Л. Богославець, О. Внукова,
М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, О. Савченко.
Узагальнення теоретичних положень з досліджуваної
проблеми
дозволяє
визначити
індивідуалізацію
професійної підготовки майбутніх фахівців як
цілеспрямований процес формування та розвитку
майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних
особливостей студентів, а також процес самореалізації
його індивідуальності.
Мета роботи – розглянути теоретичні основи поняття
індивідуалізації та індивідуального підходу до
особистості.
Виклад основного матеріалу. Аналіз існуючої
системи підготовки у вищому педагогічному закладі
наголошує на необхідності переходу від традиційного
інформаційно-пояснювального підходу до діяльніснорозвивальних технологій навчання, оскільки важливими
постають не тільки отримані знання, але й способи
засвоєння та перетворення навчальної інформації,
розвиток пізнавальних сил і творчого потенціалу
студентів, створення умов для максимального
наближення змісту навчання до майбутньої професійної
діяльності. Таким чином, удосконалення якості

підготовки сучасного педагога знаходиться у прямій
залежності від модернізації освіти, впровадження у
практику вищої школи інноваційних педагогічних
технологій як спеціально створених, адекватних до
потреб та можливостей особистості й суспільства
процесів активного засвоєння теоретичних знань і
практичних умінь у ході організаційно впорядкованої
пізнавальної діяльності, що спрямована на гарантоване
досягнення запланованого результату. [4]
Індивідуалізація навчання – одна із найскладніших
проблем вищої освіти, вирішення якої в значній мірі
залежить
від
двох
чинників:
індивідуальнопсихологічних особливостей студентів та впровадження
відповідної методичної системи навчання. Особистість і
індивідуальність – це два способи буття людини, два її
різні визначення. Розвиток особистості є процес
соціалізації людини, засвоєння нею своєї суспільної суті.
Сформована особистість виступає суб’єктом вільної,
самостійної і відповідальної поведінки в соціальних
стосунках. Становлення індивідуальності то є процес
індивідуалізації суб’єктивної реальності. Оскільки
індивідуалізація – це неповторність особистості, яка
активно і творче проявляє себе в житті. Ці поняття
фіксують різні виміри духовної суті людини. Важливою
теоретичною засадою забезпечення індивідуалізації
професійної підготовки майбутніх фахівців постає
визнання студента як суб’єкта навчальної діяльності.
Поняття індивідуальність має багато змістових
відтінків. Головний полягає в тому, що індивідуальність
є максимальною інтеграцією всіх якостей людини. Якщо
особистість – вершина всієї структури людських
властивостей, то індивідуальність – це суть особистості
та суб’єкта діяльності, зазначає дослідник. Розуміння
індивідуальності як системи людини пов'язане з
питанням про способи узгодження різнорідних і
різнорівневих
якостей
цієї
полісистеми,
про
системоутворювальні фактори. [1]
Справа в тому, що індивідуальність – продукт
унікального життєвого досвіду, який втілений у
внутрішньому світі особистості. Це не тільки суб'єкт
соціальної життєдіяльності, а й суб'єкт внутрішнього
життя, котра може бути достатньо автономною; вона
відкривається суб'єкту через самоспостереження;
внутрішній світ постає як неповторні комплекси
цінностей
(життєвих
планів
і
перспектив,
глибокоособистісних переживань), певні організації
образів («портретів», «пейзажів», «сюжетів») і
концептів, домагань та самооцінки[1].
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На думку В. Слободчикова [8], поняття індивідуальності
вказує на те, що людина з усієї багатоманітності
соціальних ролей і функцій, сукупності зв’язків і
відносин з іншими виокремлює своє, власне; робить їх
абсолютно цінним змістом свого «Я». Тобто, визначення
власної позиції в житті, самовизначеність у середині
самого свого життя це і є індивідуальність. Вона – це
завжди внутрішній діалог людини з собою, це авторство
власного життя: в світорозумінні, в стилях діяльності.
В
індивідуальному
бутті
людина
несе
відповідальність не тільки за окремі слова та вчинки, але
й за життя в цілому. Унікальним, єдиним та
неповторним в індивідуальності виступають не зовнішні
особливості індивіда, не його манера спілкування з
іншими,
а
спосіб
життя,
самобутні
форми
життєдіяльності, буття в суспільстві. Саме тому, на
думку вченого, індивідуальність – це людина як автор
власного життя. Адже, завдяки індивідуальності, як
стверджує В. Слободчиков [8], людина уособлюється у
відносно самостійну крапку буття, творчо виявляє себе,
стає суб’єктом історичного життя, потенційно втілюючи
в собі усі характеристики людського роду.
Неповторність людини формується відносно основних
цінностей культурного, духовного та суспільного життя.
Моральним центром індивідуальності є совість. Людина
самостійно формулює для себе моральні обов’язки та
вимагає від себе їх виконання. Совість виступає
внутрішньою, особистою мораллю або автономною етикою.
Також до суб’єктивних складових індивідуальності
відноситься система вірувань людини та її ціннісні
орієнтації. Адже саме віра є те повне та безумовне
прийняття людиною явищ, подій, власних життєвих
принципів, цінність якого представлена в світі
перевищуючої людини реальності. А в основі дії,
вчинка, діяльності, всього життя в цілому лежать певні
ціннісні орієнтації.
Світогляд як складова індивідуальності – це загальне
розуміння світу, людини, суспільства і ціннісних
ставлень до них. Він включає в себе життєві принципи,
які визначають характер діяльності людини, його
взаємозв’язку з іншими, життєвими цілями[5].
Індивідуальністю людина стає лише у процесі
формування індивідуалізованого світогляду. Вищою
формою індивідуалізації є творча думка людини, яка
прагне абсолютної співвіднесеності зі світом як основної
мети пізнання. Ідеальна форма співвіднесеності
виражається у світогляді людини.
Форми індивідуалізованого, неповторного вираження
своїх переживань, думок та прагнень допомагає людині
знайти життєвий і творчий поклик. В. Роменець [7]
стверджує, що це вміння є одним із найдорожчих надбань
людини до самої себе, до своєї глибинної сутності, коли
пізнання найзагальніших принципів переходить до
розкриття реального світу. Крім того, людина визначає
своє місце у природі, суспільстві, спрямованість своєї
діяльності і в цьому виявляє свої особливі риси, що
забарвлюють характер усього її світогляду.
Індивідуальність розглядається В. Роменцем [7], як
неповторний склад світогляду, своєрідна форма буття та
творчої діяльності. Домінуюча потреба людини –
потреба в реалізації самої себе, свого творчого
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потенціалу. А творче начало пов’язане з суб’єктивністю.
Отже,
можна
стверджувати,
що
становлення
індивідуальності є творчою діяльністю.
Аналіз наукової теорії і практики навчання в
традиційній системі освіти показує, що й до цього часу
відсутній єдиний підхід до розкриття сутності та
тлумачення понять «індивідуалізація навчального
процесу», «індивідуальний підхід». Індивідуалізація
навчання визначається як планування та здійснення
навчання відповідно до індивідуальних особливостей
особистості. Вона передбачає пристосування форм і
методів педагогічного впливу до індивідуальних
особливостей кожного школяра, студента задля
забезпечення розвитку особистості. Індивідуальний
підхід створює найбільш сприятливі можливості для
розвитку пізнавальних сил, активності, нахилів і
обдарувань кожного студента.
Суспільні перетворення потребують змін в
організації освітнього
процесу в
професійних
навчальних закладах, що має задовольняти потреби
студентів, роботодавців та суспільства в цілому. У ході
підготовки повинні бути сформовані знання, уміння та
навички, які будуть слугувати конкурентними
перевагами майбутнього фахівця на ринку праці.
Досягнення цього значною мірою пов’язане з
індивідуалізацією професійної підготовки, яка наближає
й адаптує навчальний процес до особливостей та
освітніх потреб конкретного студента.
Індивідуалізація є одним з провідних принципів
психолого-педагогічної діяльності. Вона полягає в
гнучкому використанні педагогами інтегрованої та
різноманітної системи засобів, форм, методів та
прийомів навчально-виховної роботи, яка враховує
цілісну картину індивідуального розвитку кожного. Це
вибір різних форм, методів, засобів і прийомів
активізації навчально-пізнавальної діяльності кожного
студента. Студенти, працюючи індивідуально, постійно
зустрічатимуться з інформацією, яка має безпосереднє
відношення до їхньої майбутньої спеціальності,
відповідно будуть достатньою мірою вмотивованими і
матимуть досить міцний стимул до виконання
поставлених завдань. Процес навчання у вищій школі
має бути спрямований на створення умов для
забезпечення індивідуального розвитку кожного
студента, сприяння успішному навчанню, максимальному
розвитку його здібностей та обдарувань.
Висновки. Таким чином, індивідуалізація навчальновиховного процесу у ВНЗ є важливою передумовою
подальшого розвитку системи вищої освіти. Вона значно
підвищує ефективність навчання, виховання та розвитку
студентів. Розробка та упровадження педагогічних
інновацій в цій галузі є одним з перспективних
напрямків наукових досліджень, який потребує розвитку
як на рівні навчального процесу в окремому закладі так і
в масштабах всієї системи вищої освіти. Головна умова
такої індивідуалізації – можливість та право вибору
найбільш адекватного варіанту організації роботи.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У статті приведено результати досліджень компетентнісного підходу підготовки
висококваліфікованих кадрів, спроможних до активного реформування вітчизняної школи. Встановлено
необхідні та достатні умови, виконання яких забезпечує, шляхом формування особистісно орієнтованого
спрямування, професійних компетентностей, демократизації, педагогічної творчості, розвитку
організації та самоорганізації, більш якісну особистісно орієнтовану підготовку учителів початкової
освіти. Визначено, що основним завданням компетентнісного підходу в особистісно орієнтованій
підготовці майбутнього вчителя початкової освіти є організаційне, наукове та методичне забезпечення
процесу широкої міждисциплінарної підготовки відповідно до сучасних потреб суспільства.
Ключові слова: компетентність, особистісно орієнтований підхід, професійна мобільність,
міждисциплінарність, безперервність, педагогічна творчість, педагогічний саморозвиток.

Постановка проблеми. Для України актуальною є
проблема входження в світове співтовариство,
повернення у загально цивілізаційне русло розвитку
людства. Тому осмислення нових реалій, вивчення і
узагальнення світового досвіду, об’єктивний аналіз
сучасних проблем підготовки майбутніх учителів,
дозволяє визначити пріоритетні напрями наукових
пошуків, виробити єдині вимоги щодо підготовки
висококваліфікованих кадрів, здатних до реформування
нової української школи.
Одним із основних напрямів реформування сучасної
системи освіти в Україні вважаємо вдосконалення рівня
професійної
компетентності
педагогів.
Важливо
зауважити, що в сучасних умовах реформування освіти
радикально змінюється статус учителя, його освітні
функції, відповідно зростають і вимоги до професійної
компетентності та рівня професіоналізму. Саме від
професійної
компетентності
вчителя
залежить
формування ключових компетентностей учнів, їх
конкурентоздатності та спроможності увійти у світовий
глобальний простір.
У якості нового парадигмального підходу, що може
сприяти подоланню знаннєвих орієнтацій вищої освіти,
підготовці цілісної, освіченої, духовно багатої,
інтелектуально зрілої, відповідальної особистості
майбутнього вчителя початкової освіти, здатної
розкрити власну індивідуальність у процесі професійної
самореалізації, слугує запропонований компетентнісний
підхід в контексті Болонського процесу.
Огляд та аналіз останніх досліджень і публікацій.
Компетентнісний підхід в особистісно орієнтованій
підготовці майбутнього вчителя сьогодні є одночасно
науково-теоретичною і практично-прикладною проблемою.
Теоретичні питання компетентнісного підходу в
особистісно орієнтованій підготовці майбутнього
вчителя початкових класів розглядалися в дослідженнях
Н. Бібік, С. Бондар, І. Булах, О. Дубасенюк, О. Пометун,
О. Савченко та ін. Серед зарубіжних учених найбільш

ґрунтовні праці з проблем компетентнісної освіти
належать М. Авдєєвій, Е. Бондаревскій, В. Введенському,
А.Вербицькому, Г.Дмитрієвій, І.Зимній, В.Краєвському,
В. Ндшеєр, К. Митрофановій, А. Петровій, О. Соколовій,
А.Хуторському, Р.Хайгерті Ла, А. Мейхью Я.Бартецький,
Дж. Брунер, Г. Вермес, Г. Гішба, К. Клейн, І. Ломпшир,
В. Оконь, А. Уліг, Н. Чакіров, Г. Шарельма та іншим
дослідниками.
Аналіз результатів науково-теоретичних праць та
практики професійної освіти студентів дає можливість
констатувати той факт, що в останні роки проблема
компетентнісного підходу зарубіжними і вітчизняними
вченими розробляється досить активно. Проте,
недостатньо уваги приділяється питанню більш якісної
особистісно орієнтованої підготовки студентів до
майбутньої професійної діяльності.
А,
відтак,
компетентнісний підхід у початковій освіті передбачає,
зокрема, формування професійних, загальнолюдських
компетенцій студентів, тобто необхідного комплексу
знань, навичок, відносин та досвіду. В цілому, все це
допоможе реалізувати професійну підготовку майбутніх
учителів початкової школи, сформувати у них готовність
до самореалізації у професійній діяльності [1,87].
Метою написання статті є створення, на основі
елементів системного аналізу, компетентнісного підходу
в особистісно орієнтованій підготовці майбутніх
учителів початкової школи.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання
наступних основних завдань:
– дослідити принципи компетентнісного підходу в
особистісно орієнтованій підготовці вчителя нової
української школи;
– з’ясувати необхідні та достатні умови успішної
реалізації
компетентнісного
підходу
підготовки
майбутнього вчителя початкової школи;
– розробити елементи системного підходу процесу
підготовки висококваліфікованого фахівця та його
успішної самореалізації.
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Виклад основного матеріалу. На підставі проведеного
дослідження
правомірно
обґрунтувати
принципи
компетентнісного підходу в особистісно орієнтованій
підготовці майбутнього вчителя початкових класів. При
цьому з’ясовані необхідні та достатні умови їх реалізації,
які передбачають:
Особистісне
спрямування – створення
атмосфери
взаємоповаги викладача та студента, забезпечення розвитку
й реалізації їхніх знань і здібностей, проявів внутрішньої
мотивації у формуванні майбутнього підростаючого
покоління. Кінцевою метою виступає формування кращих
якостей і здібностей студента, повага до особистості
майбутнього спеціаліста, розуміння його запитів, інтересів,
гідності,
виховання
гуманної,
щирої,
людяної,
доброзичливої, милосердної особистості.
Компетентність – створення
системи
структурних
елементів за допомогою яких здійснюється розвиток
педагогічної
компетентності
випускника.
Єдність
професійної компетентності та особистісних якостей –
основа діяльності вчителя початкових класів. Тому, поряд з
пріоритетом
професійної
підготовленості
важливо
наголосити на необхідність формування високих особистих
якостей, необхідних для щоденної робити з дітьми.
Демократизація – усунення авторитарного стилю у
спілкуванні. Сприйняття особистості майбутнього вчителя
як вищої соціальної цінності, визначення його права на
свободу, розвиток педагогічних здібностей.
Міждисциплінарність – універсальність
підготовки
майбутнього
вчителя
зумовлена
різноманітністю
виконуваних ним завдань. Широкопрофільна підготовка
сприятиме не лише всебічному розвитку особистості, а й
швидкій адаптації до нових умов у створенні нової
української школи. Забезпечення гнучкості, різноманітності,
динамічності й мобільності навчальних програм підготовки
фахівців вимагає необхідних для роботи в умовах змін,
виконання й впровадження нормативно-правових норм,
розкриття міжпредметних зв’язків, уникнення дублювання.
В цілому це сприятиме підвищенню інтересу до навчання,
економії часу та забезпечить підготовку високоякісного
професійно компетентного фахівця.
Безперервність – досягнення послідовності, наступності,
систематичності, цілісності підтовки, перетворення її на
процес, що триває упродовж всієї професійної кар’єри
вчителя. Відповідно до загальноосвітньої тенденції
розвитку післявузівської освіти фахівців, створення для
цього єдиної системи перепідготовки та зростання
професійної компетентності вчителів в умовах оновлення
суспільства й постійного старіння наукових знань,
безперервність підготовки стає об’єктивною потребою.
Наукова компетентність – інтелектуалізація, забезпечення якості, використання кращих досягнень теорії і
практики, відповідність змісту кожного навчального
предмету вимогам сучасної науки. Це вимагає, поряд із
застосуванням набутих професійних компетентностей,
постійного оновлення навчального матеріалу дисциплін,
його логічного і системного викладу, що передбачає
активну науково-методичну роботу викладачів.
Культурна компетентність – органічний зв’язок з
історією народу, його мовою, культурними традиціями, які
забезпечують єдність поколінь, опори на історичну та
духовну спадщину українського народу, відкритість до
культури європейських та інших народів і культур, її
орієнтованість на глобальні проблеми цілісного й
неподільного світу, встановлення взаєморозуміння,

взаємозбагачення через інтеграцію в світовий та
європейський освітній простір.
Гуманістичну спрямованість – визначається як професійну властивість, що є основою прояву поваги до інших,
відповідальності, турботи, творення добра. Безперечно,
гуманістичну
спрямованість
зумовлюють
моральні
потреби, які виявляються у прагненні людини надавати
допомогу іншим, співпереживати, піклуватися про певний
психологічний клімат у колективі тощо. Відмітимо, що в
основі гуманістичної спрямованості вчителя початкових
класів має бути потреба в гуманній діяльності [2, с.125].
Педагогічної творчості – створення умов для розвитку
індивідуально-особистісної творчості пріоритет при цьому
надається творчому розвитку майбутнього вчителя, його
відкритості до інновацій, експериментуванню, педагогічному
артистизму, здатності до самопізнання, саморозвитку та
самоактуалізації у професійній діяльності.
Творчість
у педагогічній діяльності потребує
формування у майбутніх учителів початкових класів
широкого кола професійно-творчих, фахово-методичних
вмінь та навичок. Проте, результати практичної діяльності,
готовність педагога початкових класів до оригінального
конструювання навчального матеріалу, застосування
нестандартних форм, методів навчання і виховання, їх
поєднання та впровадження в навчальній та позаурочній
виховній діяльності учнів молодшого шкільного віку,
здатність до співробітництва, співпраці, співтворчості з
різними суб’єктами освітнього процесу ЗНЗ, не завжди є
достатньою, що негативно може позначитися на творчому
розвитку школярів.[3]
Педагогічний саморозвиток – передбачає орієнтацію
випускника на створення умов для стабільного задоволення
власних духовних і педагогічних потреб у саморозвитку та
самореалізації. Професійна підготовка майбутніх учителів
буде ефективною, якщо вона здійснюється в комплексі
зазначених підходів і принципів, має цілісний характер.
Основними завданнями для формування професійної
компетентності майбутнього фахівця початкової освіти є:
– створення умов для становлення професійної культури
майбутнього спеціаліста;
– активізація формування ключових компетенцій
майбутнього вчителя початкової школи;
– забезпечення оволодіння технологіями самоорганізації
та конкурентноздатності;
– формування професійної мобільності студентів;
– організація методичної, дидактичної підтримку
студентів;
– формування соціальної активності на основі
особистісних якостей та соціальних умінь особистості.
Ефективність
процесу
професійної
підготовки
майбутнього вчителя початкової школи в контексті
компетентнісного підходу в системі ступеневої підготовки
залежатиме від повноти реалізації всіх його складових. При
цьому конкретними шляхами, можуть бути:
– корегування й узгодження змісту освіти, навчальних
планів та програм навчальної підготовки спеціалістів,
методичних посібників, підручників, методичних матеріалів,
розробка дослідницьких програм;
– проведення науково-теоретичних конференцій та
семінарів, практично-методичних нарад з актуальних
проблем
формування
професійної
компетентності
майбутніх учителів початкових класів;
– створення на базі кращих освітянських закладів
експериментальних центрів, лабораторій для опрацювання
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виховних інновацій, розповсюдження передового досвіду
педагогічних працівників;
– розробка й упровадження нових курсів, що
сприятимуть
формуванню
професійно-педагогічної
компетентності майбутніх учителів початкової школи;
– розробка й упровадження нових методик навчання і
виховання з метою формування конкурентноздатного
працівника освітньої галузі;
– використання засобів масової інформації з метою
висвітлення кращого педагогічного досвіду;
– вивчення світового педагогічного досвіду, адаптація
кращих прикладів формування професійної компетентності;
– налагодження професійних контактів з міжнародними
організаціями, проведення спільних міжнародних заходів
та проектів;
– ефективне застосування інноваційних освітніх
технологій тощо [4].
Сьогодні все більшої ваги набуває оцінювання якості
підготовки вчителя для нової української школи з
погляду її відповідності професійної компетентності,
загальнолюдських цінностей, освоєння національних і
світових надбань культури, що сприяє збагаченню
особистості вчителя. Загальнолюдське й національне –
це дві сторони одного явища: загальнолюдське завжди
функціонує не само по собі, а завдяки національному і
через нього виявляє себе. Водночас освоєння та
збагачення національного означає освоєння і збагачення
загальнолюдського. Тому загальнолюдське найбільш
успішно засвоюється в єдності з національною
культурою.
Проблема компетентнісного підходу у безперервній
особистісно орієнтованій підготовці майбутнього вчителя
початкових класів має бути вирішена за допомогою
програми багаторівневої структурної моделі підготовки
фахівців. Це особливо актуально на сучасному етапі
визначення основних напрямів реформування як
загальної середньої так і вищої освіти. З одного боку,
забезпечення безперервності освіти сприятиме створенню
гнучкої, динамічної, ступеневої системи підготовки
фахівців, з іншого – це дасть можливість задовольнити
потребу майбутнього вчителя початкових класів в
отриманні певного освітнього рівня відповідно до
особистісних потреб, здібностей та професійних домагань.
Висновки. На основі результатів проведених досліджень
можна зробити такі основні висновки: особистісно
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орієнтована підготовка майбутнього вчителя потребує
компетентнісного підходу, який вимагає реалізації
визначених необхідних та достатніх умов забезпечення
всебічного розвитку цілісної і гуманної особистості, здатної
творчо працювати в умовах реформування нової української
школи. Основним завданням є організаційне, наукове та
методичне забезпечення процесу широкої міждисциплінарної підготовки відповідно до сучасних потреб суспільства.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МОЛОДШИХ КУРСІВ
Стаття присвячена організації самостійної роботи студентів, яка стає основою навчального процесу
у сучасній вищій школі. Тому завданням викладача є така організація навчальної діяльності, яка органічно
поєднує самостійну аудиторну та позааудиторну роботу, виконання обов’язкових навчальних завдань та
елементи наукової роботи. Необхідно формувати у студентів молодших курсів мотивацію до навчання,
особистісного зростання, уміння знаходити необхідну інформацію та застосовувати її. Для ефективної
організації самостійної роботи ми забезпечуємо студентів навчально-методичною підтримкою. Це
дозволяє здійснювати навчання з врахуванням особистісних можливостей студентів та формувати
потребу у самоосвіті.
Ключові слова: самостійна робота студентів, навчально-пізнавальна діяльність, індивідуальні
завдання, саморозвиток, форми контролю.

Постановка проблеми. Сучасний ринок праці
ставить високі вимоги до конкурентноздатності молодих
працівників. Тому завданням навчальних закладів освіти
є підготовка фахівців, які могли б критично мислити та
аналізувати, креативно вирішувати наукові, виробничі та
суспільні завдання. Випускник НЗО повинен бути
готовим до роботи у колективі, до професійного
обговорення і вирішення складних завдань, до
постійного розширення меж своєї професійної
компетентності. І тому важливо сформувати у студентів
потребу у систематичній і безперервній самоосвіті,
прагненні професійного зростання. Існує необхідність у
пошуку
таких
форм
і
методів
вивчення
фундаментальних навчальних дисциплін, які дозволять
охопити базовий матеріал навчальної дисципліни,
показати стан сучасного наукового пошуку та врахувати
особистісні
можливості
навчально-пізнавальної
діяльності студентів. Сучасний освітній процес
характеризується зокрема і переходом від переважно
інформаційних форм до активних методів і форм
навчання з включенням елементів проблемності,
наукового
пошуку,
перехід
до
розвиваючих,
активізуючи методів навчання, широке використання
резервів самостійної роботи студентів, стимулювання
творчої діяльності та розвитку особистості [1].
Кредитно-модульна система організації навчального
процесу окрім запровадження освітніх інновацій та
інформаційних
технологій
характеризується
особистісною орієнтацією освіти. Основою навчального
процесу стає самостійна робота студентів [2, с.29]. Це
означає принциповий перегляд процесу вивчення
навчальної дисципліни, який має будуватися так, щоб
розвивати вміння вчитися, формувати у студента
здатність до саморозвитку, творчого застосування
отриманих знань, способів адаптації до професійної
діяльності у сучасному світі. Зростання ролі самостійної
роботи перетворює студента з пасивного споживача
інформації на активного учасника освітнього процесу.
Дослідженість проблеми науковцями. Питання
самостійного роботи як важливої складової навчального
процесу розглядали у своїх працях Б.П. Єсипов,

О.Я.Савченко, Е.І.Шамова, П.І.Підкасистий, М.В.Вергасова.
Досліджуючи важливість самостійної роботи студентів,
П.І. Підкасистий вказує на необхідність творчої
складової [3]. Проте, особливості організації самостійної
роботи студентів технічних вузів вивченно недостатньо.
Особливо актуальною є допомога студентам молодших
курсів в налагодженні навчального процесу.
Метою статті є пошук нових ефективних форм та
методів організації самостійної роботи студентів
молодших курсів на сучасному етапі підготовки
майбутніх фахівців до професійної діяльності, що
сприятиме поглибленню активних знань студентів,
максимальному використанню їх індивідуальних
можливостей та особистісному зростанню. Об'єктом
дослідження є освітній процес у поліграфічному вузі на
прикладі вивчення дисципліни «Хімія» для студентів
поліграфічно-інженерного профілю. Предмет дослідження –
організація та контроль самостійної роботи студентів.
Основний зміст статті. Самостійна навчальнопізнавальна робота студентів – це різноманітні види
індивідуальної і колективної діяльності студентів, які
здійснюються ними на навчальних заняттях або в
позааудиторний час за завданнями викладача, під його
керівництвом, але без його безпосередньої участі [4,
с.109]. З огляду на місце і час проведення самостійної
роботи виділяють аудиторну (під час лекцій, практичних
і лабораторних занять), позааудиторну (самостійні
заняття студентів) та самостійну роботу студентів під
контролем викладача (індивідуальні заняття). За рівнем
обов'язковості самостійної роботи виокремлюють:
а) обов'язкову, що передбачена навчальними планами
і робочими програмами. Це виконання традиційних
домашніх завдань, написання і захист курсових та
дипломних робіт, а також ті види завдань, які студенти
самостійно виконують під час ознайомлювальної,
навчальної, виробничої і переддипломної практик;
б) бажану – наукова й дослідницька робота студентів,
що полягає у самостійному проведенні досліджень,
збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж
категорії належать аудиторні потокові та групові
заняття, участь у роботі наукового студентського

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей,
тез, статей);
в) добровільну – робота в позааудиторний час, участь
у внутрікафедральних, міжкафедральних, міжфакультетських, міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах,
конкурсах, вікторинах [4,5].
Самостійна робота передбачає відтворювальні і
творчі процеси в діяльності студента. З огляду на це
виділяють три її рівні: репродуктивний (тренувальний),
реконструктивний, творчий (пошуковий) [4]. Репродуктивна
самостійна робота виконується за певним зразком:
розв'язування задач, заповнення таблиць і схем.
Пізнавальна діяльність студента виявляється у пізнанні,
осмисленні, запам'ятовуванні. Метою такого типу
самостійних робіт є закріплення знань, формування
умінь і навичок. Реконструктивна самостійна робота
передбачає перебудову рішень, складання планів, тез,
анотацій, написання рефератів та ін. Творча самостійна
робота потребує аналізу проблемних ситуацій,
отримання нової інформації. Студент самостійно обирає
метод
розв'язання
завдання
(навчально-дослідні
завдання, курсові і дипломні роботи).
Щоб самостійна робота давала хороші результати, її
необхідно планувати і організовувати у поєднанні з
іншими формами навчання. Вирішальним у цьому є
ретельний відбір змісту та обсягу навчального матеріалу
для
самостійного
опрацювання
студентами.
П.І. Підкасистий вважає, що “самостійна робота
виступає у процесі навчання як специфічний
педагогічний засіб організації та керування самостійною
діяльністю учнів, яка повинна включати і предмет, і
метод наукового пізнання” [3, с.150]. Автор підкреслює,
що самостійна робота студента є наслідком правильно
організованої його навчальної діяльності на занятті, що
мотивує самостійне її розширення, поглиблення і
продовження у позааудиторний час. Самостійну роботу
слід розглядати як найвищий етап навчальної діяльності,
який потребує від студента досить високого рівня
самосвідомості і самодисципліни [3]. Активна
самостійна робота студентів можлива тільки при
наявності серйозної та стійкої мотивації. Найсильніша
мотивуючий
фактор – підготовка
до подальшої
ефективної професійної діяльності.
Із зростанням ролі та об’єму самостійної роботи
змінюється функція викладача в організації навчальної
діяльності студентів. Основним завданням викладача
стає планування та управління самостійною роботою
студентів, формування спонукальних мотивів навчання,
визначення цілей і завдань навчальної діяльності, її
організація, контроль за результатами процесу навчання.
Це ставить перед викладачем нові вимоги –
використовувати інформаційно-освітнє середовище,
уміти викладати навчальний матеріал із забезпеченням
ефективної самостійної роботи студентів; активно
послуговуватись
комунікативними
можливостями
комп’ютерних програм і мереж для організації
ефективної навчально-пізнавальної діяльності; здійснювати
постійний контроль результатів навчання [2, с.30].
В освітньому процесі тісно пов'язуємо аудиторну та
позааудиторну самостійну роботу студентів. Можна
виокремити, на наш погляд, такі її основні види:
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– робота на лекціях, семінарських, практичних,
лабораторних заняттях, консультаціях, яка включає
конспектування, складання плану, схем та таблиць,
аналіз наукових фактів, відповіді на проблемні питання,
розв’язування задач та вправ, індивідуальне виконання
дослідів, участь в ділових чи ситуаційних іграх;
– робота над окремими темами навчальної дисциплін,
які згідно з робочою навчальною програмою винесені на
самостійне опрацювання студентів, що включає пошук
теоретичного матеріалу, опрацювання та аналіз,
відповіді на контрольні питання, розв’язування задач та
вправ;
– відпрацювання пропущених тем лекцій, семінарів,
розв’язування типових та ситуаційних задач, виконання
завдань та вправ;
– підготовка до лекцій, практичних та лабораторних
занять передбачає опрацювання теоретичного матеріалу,
відповіді на контрольні питання з даної теми,
розв’язування задач та вправ, ознайомлення з
методикою проведення лабораторних дослідів;
– виконання домашніх індивідуальних контрольних
завдань передбачає розв’язування задач та вправ і
вагомою допомогою для студентів молодших курсів є
наявність прикладів розв’язування задач та оформлення
роботи;
– підготовка до контрольних робіт, модулів, іспитів
потребує опрацювання великого об’єму матеріалу, а
отже концентрування уваги та вольових якостей (чітка
мотивація ) студента;
– підготовка виступів, доповідей, рефератів та
презентацій, курсових робіт вимагає опрацювання
додаткової літератури та електронних ресурсів, аналіз
матеріалу та висловлення власніх міркувань щодо даної
проблеми;
– робота у студентських наукових гуртках включає
роботу над першоджерелами (наукові статті, монографії),
аналіз проблеми та пошук шляхів вирішення, теоретичні
розрахунки і експериментальні дослідження та, зазвичай,
починається з другого курсу [6, с.201].
Завданням викладача на заняттях є організація
навчальної діяльності таким чином, щоб мотивувати
студента до самостійного продовження її в позаурочний
час. Розвитку позитивного ставлення студентів до
позааудиторної самостійної роботи сприяє постійне
пояснення цілей і важливості роботи, контроль
розуміння цих цілей студентами.
Для ефективної організації самостійної роботи
студентів молодших курсів слід враховувати деякі
аспекти:
– студенти повинні розуміти мету виконуваної
роботи, порядок виконання та працювати свідомо;
– самостійна робота повинна бути цікавою,
необхідно формувати позитивну мотиваційну установку;
– викладачеві належить ознайомити студентів
молодших курсів з раціональними прийомами
навчальної діяльності: можливостями бібліотек та
електронних ресурсів, плануванням самостійної роботи;
– рівень і складність завдань для самостійної роботи
залежить від курсу навчання та базової підготовки цілої
навчальної групи та кожного студента;
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– індивідуалізований характер самостійної роботи
дозволяє студенту працювати у власному темпі, щоб
досягти потрібного результату.
Оскільки на сьогоднішній день на самостійну роботу
відводиться
близько
половини
навчального
навантаження (а інколи до 2/3 всього часу, виділеного на
вивчення дисципліни), це вимагає максимальної уваги
до її планування, виконання та контролю. На нашу
думку, для ефективної організації самостійної роботи
студентів необхідні певні умови, серед яких:
– забезпечення
належної
навчально-методичної
підтримки та індивідуальності завдань для самостійної
роботи студентів;
– отримання студентами завдання для самостійної
роботи на початку навчального семестру з вказуванням
граничних термінів виконання;
– розробка поточних та рубіжних форм контролю;
– визначення часу групових та індивідуальних
консультацій з самостійної роботи [7 ].
Для належної організації ефективної самостійної
роботи необхідний комплекс методичного забезпечення
навчального процесу. Ми відносимо сюди тексти лекцій,
навчальні
і
методичні
посібники,
лабораторні
практикуми, пакети завдань і задач для підготовки до
лабораторних і практичних занять, проміжного і
рубіжного контролю, інформаційно-довідкові бази. У
методичних вказівках до виконання лабораторних робіт
наведені орієнтовні теми рефератів, доповідей, проектів,
які можуть бути творчо опрацьованими студентами.
Список обов’язкової і додаткової літератури доповнюємо
посиланнями на електронні ресурси. Ці методичні
напрацювання використовуємо при проведенні лекційдиспутів, лекцій-бесід, де співдоповідачами виступають
студенти. На лабораторних і практичних заняттях
ефективним є самостійне розв’язування задач після
попереднього обговорення теми і детального розбору
типових задач. Завдання, які при цьому пропонуємо
самостійно вирішити студентам, поступово ускладнюємо
від аналогічних задач до розширених і оберненого
характеру. Це дає можливість кожному студенту
індивідуально
підходити
до
вирішення
задач,
використовуючи свої знання та творчі нахили. Розбір
помилок самостійної роботи проводимо як індивідуально,
так і підкреслюємо типові недоліки. Систематичне
зменшення прямої допомоги викладача студентам є
засобом підвищення творчої активності студентів.
При вивченні базової дисципліни «Хімія» на
позааудиторну самостійну роботу ми виносимо як
поглиблене вивчення матеріал тих тем, які розглядаються
на лекціях чи лабораторних заняттях, так і теми, які
винесені на самостійне опрацювання у зв’язку із
скороченням аудиторних годин. Зокрема, тема
«Енергетика і кінетика хімічних процесів» для більшості
студентів є важкою для засвоєння. Тому після лекції і
виконання лабораторної роботи для поглиблення знань та
контролю навчальних досягнень нами розроблено 30
варіантів завдань для тест-контролю. Ми наводимо зразки
виконання цих завдань для двох варіантів різного типу з
детальними поясненнями та розрахунками [8, с.92-95]. Це
дозволяє студентам вибирати оптимальний для себе

режим опрацювання, а при потребі проконсультуватись у
викладача щодо незрозумілих питань.
При вивченні розділу «Будова атома та хімічний
зв'язок» ми пропонуємо студентам теми доповідей та
рефератів, які охоплюють як базові класичні поняття так і
сучасні дослідження та уявлення про будову речовини. А
завдання
тест-контролю
вимагають
не
тільки
узагальнення знань, але і розуміння взаємозв’язку з
попередньо вивченим матеріалом.
Ефективність самостійної роботи студентів зростає
при належному контролі. Це, зокрема, вхідний контроль
знань на початку вивчення дисципліни, постійний
поточний контроль навчальних досягнень студентів під
час лабораторних, практичних занять, лекцій, проміжний
контроль після вивчення декількох тем (модуль),
рубіжний (підсумковий) контроль після закінчення
вивчення дисципліни (залік, іспит). Це приводить до
збільшення витрат часу з боку викладача. Допомогою при
поточному контролі може бути використанням технічних
засобів і ресурсів глобальної інформаційної мережі.
Ефективними формами контролю за самостійною
роботою студентів вважаємо індивідуальні співбесіди,
письмові завдання за пропущеними темами і контрольні
роботи, реферати, розв’язування домашніх ситуаційних
задач, колоквіуми. Добрий результат для контролю
самостійної роботи студентів показує використання
тестових різнорівневих завдань. Вирішення завдань, які
вимагають не тільки відтворення, але і застосування
знань, доволяє не тільки оцінити об’єм інформації, але і
вміння її використовувати. Складність завдань зростає від
тестів одного або множинного вибору до завдань, які
передбачають
виконання
нескладних
обчислень.
Використання тестових завдань різної складності
можливе при проведенні усіх форм контролю, адже
незаперечними перевагами тестового контролю є
експресність, об’єктивність, індивідуальна напрямленість,
можливість використання технічних засобів. Для
рубіжного контролю самостійної роботи також добре
підходить
метод презентацій.
Студенти
мають
можливість заздалегідь вибрати тему і підготувати
презентацію до 5 хвилин. Тут можливий творчий підхід та
використання всього інформаційного простору, але
первинна теоретична база та практичні навики, закладені
протягом вивчення дисципліни на лекційних та
практичних заняттях, залишаються основою для
вирішення
конкретного
проблемного
завдання.
Виступаючи перед одногрупниками, студенти набувають
досвіду спілкування та поведінки перед публікою.
Висновки. Організація самостійної роботи повинна
активно впливати на характер навчального процесу,
систематизувати роботу студента протягом усього
семестру. Вона має охоплювати матеріали лекцій і
семінарів, навчання навичок конспектування, письмовий
контроль теоретичних знань та практичних завдань,
огляд літератури, виконання самостійних різнорівневих
проблемних та
практичних
завдань.
Належно
організована самостійна робота студентів дозволяє не
тільки суттєво поглибити знання з базової дисципліни,
але і формує у студентів потребу в особистісному
зростанні. З часом навички розумової праці переходять
у звички і стають природною потребою особистості.
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INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS OF JUNIOR COURSES
The article is devoted to independent study of students,which becomes the basis of learning process іn the modern high school.
Teacher’s task is to organize educational activity in such a way that it would organically link individual face-to-face and standalone work, execution of mandatory learning exercises and elements of scientific work.
That’s why it’s crucial to form(integrate) students of junior courses’ motivation to study, individual growth, develop ability to
find the necessary information and use it. For the effective organization of independent study we provide students with learningmethodical assistance. It allows to make the process of learning taking into account personal capabilities of students and form the
need for self-education.
Key words: independent study of students, learning cognitive activity, individual quests/exercises, self-development , forms of
control.
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ПОДГОТОВКА ГОЛОСОВОГО АППАРАТА
К ПЕВЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗАХ
Данная статья посвящена вопросам подготовки голосового аппарата к певческой деятельности. В ней
исследуется проблема совершенствования профессиональных навыков процесса обучения. Для этого
предложена система специальной тренировки, способствующая более быстрому формированию певческих
навыков.
Ключевые слова: дыхание, артикуляция, суггестия, голосовой аппарат, исполнительский «вокальный
инструмент», психические и физиологические процессы организма.
Постановка проблемы. Проблема подготовки
голосового аппарата к певческой деятельности не нова.
В педагогике ею занимаются давно. В исторической
ретроспективе теоретические положения различных
школ исследовали: В. Багадуров, М. Львов, И. Назаренко,
А. Шавердян и др.
Психологический аспект разрабатывали: В. Ермолаев,
С. Науменко, Б.Теплов, Л. Чистович и др.
Основные положения теории и методики развития
певческого голоса в вокальной педагогике, как
советской, так и украинской освещали: П. Голубев,
Н. Гребенюк, Л. Дмитриев, А. Зданович, В. Емельянов,
А. Менабени, В. Мордвинов, В. Морозов, П. Органов,
О. Стахевич, Ю. Юцевич и др.
Проблемами гипноза и внушения в медицине и
спорте занимались многие ученые: Д. Адам, А. Алексеев,
С. Астахов,
В. Бакеев,
И. Брязгунов,
Г. Жигалин,
А. Востриков и др. В том числе, были исследования и в
вопросах применения элементов суггесии в вузах:
А. Востриков, Л. Каминский, З. Кольс, А. Свядощ,
Ю. Шумилов и др.
Мы же, опираясь на исторические, теоретические,
методические основы, а также на личный многолетний
педагогический опыт вокальной педагогики, сталкиваясь
с определенными трудностями в воспитании певца,
хотели бы предложить включение отдельных элементов
аутогенной тренировки применительно к сугубо
вокальному педагогическому процессу.
Цель работы: найти факторы, способствующие
более быстрому формированию профессиональных
навыков у студента-вокалиста в процессе обучения.
Изложение основного материала. В связи с
реформой высшей школы, связанной с интеграцией в
европейскую систему образования (Болонский процесс),
необходим пересмотр требований во всех сферах
образования с целью оптимизации обучения. Это,
безусловно, должно найти отражение в учебном
процессе, как во всех вузах культуры и искусства в
целом, так и на музыкально-педагогических факультетах
университетов и институтов искусств, в частности.

Каждая деятельность, а музыкальная, в особенности,
имеет свою специфику и определенные трудности в ее
овладении. Особую трудность представляет овладение
певческим искусством. Такие трудности в обучении
вокалу нам представляется следующим образом.
– В вокальном обучении педагог имеет дело с
невидимой работой голосового аппарата, в отличие от
остальных видов музыкальной деятельности (например,
игре на музыкальных инструментах). И если
инструменталистов учат играть на готовом инструменте,
то воспитание певца требует построения самого
исполнительского
аппарата,
т. е.
«инструмента»
вокалиста, и только потом появляется возможность на
нем «играть».
– Следующим моментом является тот факт, что, в
отличие от видов музыкального обучения, которое
начинается с раннего детства, обучение вокалу
«запаздывает», начинаясь в 18–20 лет, а то и позже.
– Певческий процесс связан с жизненными
функциями организма – дыханием и речью. Из этой
специфики
вытекают
и
особые
трудности,
сопровождающие период вокального обучения. Как
показывает практика, они бывают: педагогические
(связанные с методикой обучения) и психофизиологические (исходящие из определенных способностей
ученика). К первым можно отнести: 1. необходимость
сосредоточения внимания учащегося сразу на многих
объектах – дыхании, голосовом аппарате (раскрытии
рта, подъеме мягкого неба, положении гортани,
артикуляции); 2. базирование певческого дыхания на
противоестественном состоянии (в отличие от
обычного), связанное с иным распределением воздуха,
задержкой
дыхания,
другим
ритмом;
3. иное
приспособление организма к вокальной речи, зависящее
от изменения естественного речевого процесса, которым
пользуются с детских лет и имеющее свои устойчивые
рефлексы; 4. параллельный процесс овладения новой
деятельностью
голосового
аппарата,
дыхания,
артикуляции с продолжающейся их работой в прежней
жизненной
функции,
тормозящий
появление
правильных новых стереотипов; 5. контролирование
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вокальным слухом поющего правильного звучания, не
развитого на первом этапе обучения и оттого не
являющегося ориентиром в пении; 6. более быстрое
осознание певческого процесса, в сравнении с
правильными мышечными ощущениями (последние
появляются только вследствие большой правильной
работы над голосом, когда появляется точная «память
ощущений»); 7. неизбежность нарушения природной
координации элементов голосообразования в начале
обучения, вызывающая некоторую звуковую реакцию –
временную детонацию, сиплость тембра, уменьшение
звучности голоса, что в целом, закономерно.
8. увеличение певческой нагрузки, обычно тяжело
сказывающееся на эмоциональном состоянии ученика.
Ко вторым отнесем: 1. невидимую внутреннюю
работу голосового аппарата, сосредоточения на
внутренних ощущениях; 2. требование от поющего
умения отключаться от окружающей обстановки или
полного «включения в образ»; 3. сочетание на сцене
полной свободы голосового органа и всего тела с
огромным напряжением воли, концентрацией чувств,
умением частично или полностью освобождаться и
распределять свои силы.
Пение – явление, связанное со всеми сторонами
психической жизни человека и всеми физиологическими
процессами организма. Каждый человек неповторим не
только в смысле анатомического строения голосового
аппарата, но и психологических качеств, которые
играют решающую роль в успешности певческой
деятельности. Как известно на практике, идеальный
комплекс вокально-музыкальных и психических качеств
личности встречается крайне редко. Человек рождается
не с определенными способностями и чертами
характера, а только с их задатками, которые требуют
надлежащих условий для их развития. Необходимым
условием выносливости певца является сильный тип
нервной системы. Он же отвечает и за систематические
целенаправленные действия развитием недостающих
качеств, как писал профессор Л.Б. Дмитриев в книге
«Основы вокальной методики».
Исходя
из
анализа
специфики
певческой
деятельности, мы попытаемся найти новые пути в
методике вокальной работы. Одной из возможностей
интенсификации
процесса
обучения
является
использование суггестивных средств, так как они
являются мощным действенным фактором управления
функциями ряда органов и психических процессов.
Суггестия (внушение) – одно из средств активизации
способностей организма человека.
Мы
предлагаем
использовать
специальную
психофизическую тренировку (ПФТ) на базе аутогенной
тренировки (АТ) в качестве конструктивной основы
развития
первоначальных
певческих
навыков.
Краеугольным камнем такой тренировки является
произвольное воздействие на организм, что связывает ее
непосредственно с методом «физического действия»
К.С. Станиславского. Его система, как известно,
распадается на две части: внешнюю и внутреннюю
работу актера над собой. Внешняя работа заключается в
подготовке телесного аппарата к воплощению ролей и
передаче внутренней жизни артиста.
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В данной работе мы коснемся первой ее части и
рассмотрим возможные точки приложения специальной
тренировки в свете современной вокальной методики.
Она опирается на систему подготовки актера, созданную
К.Станиславским, основой которой является отсутствие
мышечного напряжения, полное подчинение всего
физического аппарата приказам воли артиста.
Общеизвестно, что эти же принципы лежат и в основе
вокально-педагогической практики. Таким образом, в
комплексе психофизической тренировки начальным
моментом является освобождение организма, умение
блокировать каждую часть тела раздельно, вызывать
произвольно прилив тепла к любому органу и тяжести в
нем, общее напряжение переводить в частное.
Вокальный слух на первом этапе обучения не может
являться правильным ориентиром в контроле над
звуком, так как ученик слышит тембр своего голоса не
так, как его слышат окружающие и публика. Это
происходит в связи с тем, что поющий слышит себя не
только через внешнюю воздушную среду, но и через
внутренние
ткани
организма,
через
костную
проводимость. Певцы, у которых хорошо развит
мышечный контроль и мышечная память, уверенно
поют в любой акустической обстановке, даже в условиях
плохого слухового самоконтроля.
Как и другие анализаторы, мышечный способен
развиваться под влиянием систематической тренировки.
Приспособление к пению происходит под влиянием
произвольной мускулатуры, которой можно научиться
управлять, сознательно воздействуя на те или иные
группы мышц и органов и опосредствованно – через
наводящие образные сравнения. При соответствующей
тренировке певец может значительно раньше научиться
хорошо различать и ощущать дыхательные и мышечные
(реберные) движения, гортанные и артикуляционные.
Учитывая очень большую нервно-психическую и
физическую нагрузку современного певца, необходимо
научить его умению релаксироваться (расслабляться) и
сокращать различные виды мускулатуры тела
сознательно. Следует сказать, что подобная методика
разработана в Берлинской консерватории и дает
отличные результаты.
3. Основным моментом в образовании певческого
навыка является создание внутреннего «регулировочного»
образа, представления о звуке, который надлежит спеть.
По поводу развития мышечных ощущений у певца
И.М. Сеченов писал: «...человек, умеющий петь, знает,
как известно, наперед, то есть ранее момента
образования звука, как ему поставить все мышцы,
управляющие голосом, чтобы произвести определенный
музыкальный тон; он может даже мышцами, без помощи
голоса спеть, так сказать, для своего сознания, какую
угодно знакомую песню» [9, с.11].
Первые результаты формирования певческих
навыков получаются несовершенными, вследствие
нескоординированности работы органов и групп мышц.
Это объясняется тем, что в выполнение движения
включаются центры тех мышц, которые не должны в
них участвовать. Кроме того, многие органы голосового
аппарата действуют сонастроенно: подъем мягкого неба
влечет за собой рефлекторное подтягивание корня
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языка, изменение букв в артикуляции влечет за собой
ненужные движения гортани и т.д.
Раздельность ощущений каждого органа, которая
помогает сознательно включать в активное состояние
определенную группу мышц, может быть развита при
достаточной предварительной тренировке. В ней большое
место должна занимать работа над отдельными звеньями
певческого акта. Например, подъем мягкого неба и
удержание его в устойчивой позиции; стабильное
положение гортани на зевке; свобода действия челюстных
замков,
регулировочные
движения
диафрагмы,
положение языка, подготовка голосового аппарата к
атаке; настройка резонаторов и многое другое. Эти
подводящие, частичные движения, отученные отдельно,
не будут отвлекать внимание ученика при работе над
голосом и могут быть соединены в единой координации
во время певческого процесса.
4. Большее значение в формировании представления
о голосообразовании как для педагога, так и для ученика
имеет внутренний контроль. Он может быть внешним
(например, анализ движений и работы голосового
аппарата перед зеркалом) и внутренним (зрительное
представление внутренних движений, какими может
быть выполнен тот или иной методический прием).
Когда вокалисты видят поющего человека, у них его
звуки рождают соответствующие представления о том,
какими внутренними механизмами он пользуется при
пении, и мы рефлекторно повторяем те же движения
внутренне, а иногда и внешне. Это особенно ярко
проявляется в реакциях педагогов-вокалистов на
академических концертах или экзаменах и особенно – во
время выступления их учеников. Эти примеры наглядно
доказывают, что определенные представления рождают
движения. В этом плене целесообразна тренировка
ученика с помощью воображаемых движений.
Выявлено, что мысленная тренировка определенных
действий дает такие же результаты, что и сугубо
физические упражнения (мы знаем, что после
прослушивания вокального концерта устают голосовые
связки, особенно при неправильном пении). Нам
кажется необходимым, чтобы уже в начальном процессе
обучения ученик мог четко, зрительно представлять
схему работы частей голосового аппарата.
5. Одним из характерных и важных свойств нервной
системы является инертность нервных клеток. Она
действует на втягивание организма в начале певческой
деятельности и называется врабатываемостью. У
разных людей она протекает различно и зависит от
индивидуальных свойств и состояния нервной системы
человека. Одному певцу нужно распеваться долго,
другому мало, а третий может начинать петь
произведения сразу без распевки.
Мышцы способны включаться в работу быстро. Но
пение
требует
сдвигов
в
системе
дыхания,
кровообращения и др., обслуживающих певческую
деятельность. Для того, чтобы эти системы включились,
нужно более длительное время. Все эти процессы можно
путем тренировки заставить протекать более подвижно и
в согласовании, нужном для выполнения певческой
деятельности, т.е. сократив время врабатываемости.
Элементами аутогенной тренировки (АТ) можно

добиться уменьшения инертности нервных клеток,
оказания влияния на улучшение кровообращения,
дыхания, подготавливающее организм и голосовой
аппарат к пению без специального разогрева (распевки).
6. Пение – это не только работа голосового аппарата
и мышц, но это и большой нервный труд. Современная
физиология считает, что в возникновении утомления
главная роль принадлежит центральной нервной системе
(ЦНС). По словам И.М. Сеченова: «Источник ощущений
усталости помещают обычно в работающие мышцы; я
же помещая его... исключительно в центральную
нервную систему». [9, с.861]. Практическим подтверждением
этого может служить высказывание С.Ю. Левика о
Ф.И. Шаляпине в его книге «Записки оперного певца»:
«... Шаляпин отличался неутомимостью, если только не
был простужен или, что на него действовало больше, не
был чем-нибудь взволнован» [8, с.484].
Согласно профессору Л.Б. Дмитриеву, имеются
многочисленные факторы, помогающие бороться с
явлениями утомления. Это, прежде всего все, что
повышает активность нервной системы. Многочисленные
раздражители могут оказать на нее же возбуждающее
действие. Одним из важнейших является эмоциональный
фактор. Профессор Л.Б. Дмитриев приводит примеры
доказательств позитивных результатов использования
внушения
и
самовнушением
при
подготовке
артикуляционного аппарата для выполнения сложных
заданий. Но и в самих мышцах, требующих во время
работы много кислорода, наступает утомление, при
котором они пополняются продуктами обмена веществ,
шлаками, особенно молочной кислотой, для удаления
которой необходима циркуляция крови и лимфы. При
мышечном утомлении могут помочь тренировки на
расслабление того или иного органа, т. к. скованность,
зажимы быстро ведут утомлению. Кроме того,
релаксационная гимнастика может быть использована,
как массаж голосового органа, усиливающий подачу
кислорода к утомленным мышцам.
Выводы. Мы рассмотрели некоторые моменты
вокально-педагогического процесса, трудности, которые
при этом встречаются и возможности улучшения и
ускорения методики обучения. В связи с этим, мы
считаем целесообразным взять за основу систему
психофизической тренировки в качестве: 1. освобождения
разных частей тела и речевых органов во время пения;
2. сознательного
управления речевым
аппаратом,
требующего специальной тренировки; 3. прививания
навыков мышечного самоконтроля; 4. развития у них
«системы обратной связи» (слышания себя «со стороны»
и коррекции возможных неточностей в пении);
5. подготовки голосового аппарата к работе без
«разогревания» методом мысленного распевания.
Таким образом, все элементы тренировки (ПФТ)
могут привноситься в обычную систему вокального
обучения опосредствованно в комбинации со всеми
традиционными педагогическими методами.
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PREPARING OF VOICE SET TO VOCAL ACTIVITY AS A FACTOR OF PERFECT OF PROFESSIONAL SKILLS
OF PROCESS OF VOCAL TRAINING IN MUSICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
This article is dedicate of questions of preparing of vocal set to singing activity. The problem of perfect of professional
skills of training process of singer are researching in it. For that we made a motion a system of special training which further
to faster forming of singing skills.
Key words: breathing, articulation, suggestion, voice set, renditive «vocal instrument», mental and physiologic processes
of organism.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВОГО
НАВЧАННЯ В РОБОТУ ДИТЯЧИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ
КОЛЕКТИВІВ
У статті представлено досвід застосування проблемного навчання в роботі хореографічного колективу,
яке інтегрує завдання шкільної та позашкільної освіти. В процесі експерименту було доведено зв'язок
класичного танцю з математикою; визначено групу вправ, у яких застосовується перелік градусних мір
кутів; математично розраховано та експериментально підтверджено рівні підйому ноги на певний кут з
урахуванням пропорцій людського тіла.
Ключові слова: дитячий хореографічний колектив, метод проблемного навчання, класичний танець,
вправи групи battements, геометрія, кут, градусна міра, теорема Фалеса.
Постановка проблеми. Політичні, соціальні й
економічні перетворення в Україні зумовлюють
важливість більш ефективної організації позашкільного
навчально-виховного
простору.
Сучасний
стан
педагогічної науки вимагає розглядати цей процес не
лише в контексті гуманізації освіти, виховання та
розвитку творчої особистості, її соціалізації, а й перегляду
теоретико-методологічних основ позашкільної освіти,
розроблення й практичного впровадження новітніх
навчально-виховних і розвивальних технологій [1].
Серед різноманіття напрямів позашкільної роботи,
особливою популярністю серед дітей та молоді
користуються
хореографічні
гуртки
(художньоестетичний та мистецький напрям), робота яких
спрямована на формування творчої, пізнавальнопрактичної, соціальної та оздоровчої компетентності
учня. Теоретичні та методичні аспекти роботи дитячих
хореографічних колективів висвітлені в працях
науковців
українських
вишів
(Б. Колногузенко,
Н. Корисько, О. Мартиненко, Л. Савчин, П. Фриз,
С. Шалапа та ін.), які займаються підготовкою
майбутніх учителів хореографії. Аналіз змісту
навчальних
посібників
показав,
що
авторами
розкриваються традиційні підходи до методики
навчання дітей хореографії, висвітлюються загальні
питання організації та управління танцювальним
колективом тощо.
Аналіз наукових досліджень з питань навчання дітей
хореографії дозволив з’ясувати, що вченими найбільш
активно розглядається проблема естетичного виховання
та творчого розвитку дітей засобами танцювального
мистецтва (А. Брусніцина, Ю. Гончарова, К. Нестерова,
О. Риндіна, Н. Хайкара, Ж. Чечина та ін.).
Вивчення досвіду роботи керівників дитячих
хореографічних колективів, який висвітлено в
періодичних виданнях України, дозволило виділити
основні
напрями
роботи
педагогів-практиків:
формування
здоров’язберігаючої
компетентності
(фізичної, психічної, соціальної) засобами хореографії та
танцювальної
терапії;
національно-патріотичне
виховання дітей на основі стилізації українського
танцювального фольклору; інклюзивне навчання.

Актуальність
визначених
напрямів
безперечна,
відповідає завданням роботи танцювальних гуртків і
соціальним потребам суспільства. Разом з цим важливим
залишається
пошук
інноваційних
розвивальних
технологій, які б задовольняли не лише фізичні та
естетичні потреби дитини, а й сприяли розвитку її
пізнавального інтересу, інтеграції змісту шкільної та
позашкільної освіти, більш активній соціалізації. На,
наш погляд, цікавим є експериментальне дослідження
російського хореографа Л. Майстрової, яка на основі
авторської програми «Екотанцпластика» інтегрувала
процес екологічного виховання з хореографічним
навчанням, тим самим вирішуючи завдання формування
культури відношення дитини молодшого шкільного віку
до природи засобами хореографії [2].
Вивчення інноваційних технологій навчання в
дитячих хореографічних колективах дало можливість
констатувати,
що
проблемне
навчання
учнів
залишається поза увагою, що і стало метою нашого
дослідження. Відомо, що розвиток навичок творчої
навчально-пізнавальної
діяльності
сприяє
більш
свідомому і самостійному оволодінню знаннями,
формуванню
культури
пізнавальної
діяльності,
створенню ситуації успіху, розвитку здатності до
високого самоаналізу, саморозвитку і самокорекції
(А. Алексюк, В. Заботін, С. Жуйков, М. Кругляк,
І. Лернер, М. Махмутов, М. Скаткін та ін.).
Мета роботи – пошук та апробація проблемнопошукових завдань, пов’язаних з математичними
розрахунками на уроках класичного танцю.
Виклад основного матеріалу. Традиційно в
хореографії проблемно-пошукове навчання розглядається
з позиції пошуку нових сучасних стилів шляхом
взаємовпливу різних танцювальних шкіл, поєднанню
різних напрямів танцю, інтеграції різних видів
мистецтва.
Тому,
традиціно
дітям
під
час
хореографічних занять рекомендують творчі завдання,
імпровізаційні вправи, які сприяють розвитку
індивідуального
виконавського
стилю,
пошуку
нестандартної танцювальної лексики, креативного
пластичного вирішення музичного матеріалу. Це
здебільшого стосується колективів сучасного танцю.
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Для свого експериментального дослідження ми
обрали класичний танець, який закладає основу
правильної постави, розвиває відповідні групи м’язів,
виховує естетику руху. Вислів автора першого в історії
трактату про танці давньогрецького філософа Лукіана:
«Мистецтво це … не з легких і швидко подоланих, але
вимагає підйому на найвищі щаблі всіх наук: не однієї
тільки музики, а й ритміки, геометрії і особливо …
філософії» [3], допоміг нам визначитись з проблемнопошуковою задачею, яка полягала в поєднанні, на
перший погляд, не сумісних видів діяльності –
класичного танцю та математики.
Для проведення експерименту ми визначили, що в
основу буде покладено пошук інноваційних підходів до
методики виконання вправ групи battements з позиції
математики. Вибір саме цих вправ був пов'язаний з тим,
що на початку ознайомлення з вправами класичного
екзерсису учні стикаються з певними методичними
труднощами,
а
саме
нерозумінням
градусних
вимірювань підйому ноги. Такий висновок ми робимо на
основі тридцятирічного досвіду роботи.
Для вирішення проблемно-пошукової задачі ми
обрали дітей основного року навчання, які вже протягом
7-8 років займаються в колективі і вивчають класичний
танець. Отже, експеримент був побудований на
міжпредметних зв’язках, мав індивідуально-груповий
характер і орієнтував дітей на добровільну участь у
вирішенні поставленої проблеми.
На першому етапі, ми створили проблемну ситуацію,
яка полягала в пошуку спільного між математикою та
хореографією. На основі тривалих дискусій, ми разом з
учнями визначили чотири позиції, за якими можна
простежити зв'язок точної науки математики і мистецтва
танцю: 1) рахунок, який відповідає музичному розміру і
допомагає танцівникам краще орієнтуватися в музиці;
2) простір танцювального класу (частина тривимірного
простору) і сцени (частина двовимірної площини), які
визначені
декартовою
системою
координат;
3) танцювальні рухи, які можуть виконуватися в різних
ракурсах, відповідно до точки, яку приймає танцівник
відносно глядача для виконання певного емоційнорухового завдання; поняття кута і його градусної міри,
на які спираються визначення таких вправ класичного
танцю, як battements (кидок ноги вперед, убік або назад
на певний кут) pirouettes (обертання навколо себе на
одній нозі на певну кількість градусів) arabesque (поза з
однією піднятою ногою) [4;5] та ін.
Далі ми запропонували учням проаналізувати
визначення окремих вправ класичного танцю в
рекомендованих нами навчальних посібниках з теорії та
методики класичного танцю (Г. Березова, А. Ваганова,
С. Головкіна, Л. Зіхлінська, Н. Тарасов, Л. Цвєткова) і
обрати лише ті, в яких зустрічається найбільший перелік
градусних мір кутів у порівнянні з іншими.
Результати показали, що це вправи групи battements:
battement tendu jete, battements frappes, grand battement
jete, battements developpes, battements releve lent.
Наведемо приклади, які навели учні з посібників
В. Костровицької та Г. Березової:
 «Battements
frappes
(ударяючий
battements)
виконується різко, енергійно в напрямку вперед, убік і
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назад з II позиції, спочатку носком у підлогу, потім на
висоті 22,5˚, 25˚, 30˚» [6, с.42; 2, с.25].
 «Battements tendu jete – рух ноги вперед, убік і
назад з I і V позицій з кидком ноги на висоту 45˚.
Виконуючи battements tendu jete убік, потрібно стежити,
щоб носок «працюючої» ноги потрапляв кожного разу в
одну точку на певній висоті, проти «опорної» ноги.
Якщо нога викидається дещо вперед за цю точку (при
поверненні в V позицію вперед) або дещо назад (при
поверненні в V позицію ззаду), то виходить рух з
перенесенням ноги, що розбовтує стегно, а не зміцнює
його у виворітному положенні. Надалі це відіб'ється на
стрибках, де нога викидається вбік (assembles, jetes,
ballones та ін.)» [6, с.4; 2, с.25].
 «Battements releve lent – походить від battements
tendu, але нога тут продовжує рух на 45˚, 60˚, 90˚ вперед,
убік або назад. Положення це фіксується, і нога так само
повільно опускається в вихідну I або V позицію.
Особлива увага приділяється правильному положенню
стегон. Центр тяжіння тіла повинен завжди точно
знаходитися на «опорній нозі» [7, с.109].
 «Battements developpes виконується в напрямку
вперед, убік і назад на 90˚ і вище. З вихідного
положення (V позиція) «працююча» нога згинається і,
ковзаючи витягнутим носком по «опорній» нозі,
підіймається до коліна «опорної» ноги, після чого
витягується в будь-якому напрямі на 45˚, 60˚, 90˚ і
повертається в V позицію» [5, с.52].
Таким
чином,
аналіз
навчально-методичної
літератури з класичного танцю дозволив підтвердити,
що поняття кутів та їх градусні міри мають пряме
відношення до класичного танцю. Ми спитали в учнів,
чи було їм зрозуміло на перших етапах вивчення
класичного танцю поняття градусів і запропонували
знайти доступні пояснення для більш свідомого
розуміння молодшими учасниками колективу методики
виконання вправ групи вattements.
Цікаву пропозицію висунула учениця 8-го класу
Бердянської ЗОШ №13 Красильнікова Ганна, яка
запропонувала виконати математичний розрахунок
рівнів підйому ноги (п’ятки та витягнутого носка) на
певний кут з урахуванням пропорцій людського тіла. З
цього моменту пошуково-експериментальна робота
прийняла індивідуальний характер, а всі учасники
проблемної групи спостерігали і визначали ефективність
запропонованого Ганною розрахунку.
Вирішення проблемної задачі розпочалось з
розрахунку рівня підйому п’ятки «робочої» ноги
відносно «опорної» при виконанні вправи battements
tendu jete, яка вивчається другою після вправи battements
tendu під час засвоєння екзерсису класичного танцю біля
опори. Опишемо послідовність проведення розрахунків.
Ми припустили, що довжина ноги дорівнює а, а кут
який утворюють ноги при виконанні battements
(battements tendu jete убік) рівний α. Ноги і лінія, що
об'єднує п'яти обох ніг утворюють рівнобедрений
трикутник. Відстань від п'яти «робочої» ноги до
«опорної» ноги – це перпендикуляр, опущений з
положення п'яти «робочої» ноги до «опорної». Нам
необхідно було визначити, де саме буде знаходитись
основа цього перпендикуляра. Отже, ми мали розв'язати
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таку геометричну задачу:
«У
рівнобедреному
трикутнику з бічною стороною а і кутом при вершині α з
вершини при основі проведено перпендикуляр до бічної
сторони. Знайти, в якому відношенні основа цього
перпендикуляра
ділить
бічну
сторону
даного
трикутника».
Нехай
дано
трикутник
АВС –
рівнобедрений, де АВ = ВС = a, В – кут при вершині
даного трикутника, В = α. З вершини С проведемо
перпендикуляр СК до бічної сторони АВ (Рис. 2.1).
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Рис. 2.1
Ми розглянули ΔВКС – прямокутний, в якому нам
відомі: В = α і гіпотенуза ВС = а. Отже, з означення
косинуса гострого кута прямокутного трикутника [8,
с.133], ВК = ВС cosα, ВК = аcosα.
Довжину відрізка АК ми знайшли наступним чином:
АК = АВ – ВК, АК = а– аcosα = а (1 – cosα).
Також визначили, в якому відношенні точка К
(основа перпендикуляра) ділить відрізок АВ – сторону
ΔАВС:

Отже, при виконанні даного руху п'ята робочої ноги
опише дугу з центром в точці О, де т. О – середина ВС і
переміститися з точки C в точку К. Ми довели, що
оскільки трикутник ВСК – прямокутний, BC гіпотенуза,
а точка O – середина гіпотенузи ВС, отже точка О є
центром описаного навколо трикутника ВКС кола, а
точки С і К належать цьому колу.
Таким чином, разом з учнями ми сформулювали
методичну пораду щодо вивчення вправи battements
tendu jete – «щоб правильно визначити висоту підйому
робочої ноги при виконанні руху battement під певним
кутом слід вивести робочу ногу в сторону, зігнути в
коліні, а п'яту робочої ноги встановити в певній точці
опорної ноги, яка визначається довжиною відрізка АK
(Рис. 2.2)».
Ми також визначили положення точки на «опорній»
нозі, яка відповідатиме висоті підйому «робочої» ноги
відносно «опорної» при виконанні руху battements на
різні величини кутів. Для цього ми зазначили положення
точки К на стороні АВ при різних величинах кута α.
Оскільки положення точки К можна визначити,
знаючи довжину відрізка АК, ми обчислили довжину
цього відрізка при α = 22,5˚, 25˚, 30˚, 45˚, 60˚.
Отже,
якщо α = 22,5˚, то АК = а(1-cos 22,5˚) = а (1 - 0,92) = 0,08а;
якщо α = 25˚, то АК = а(1-cos25˚) = а(1 - 0,9) = 0,1 а;
якщо α = 30˚, то АК = а(1-cos30˚) = а(1 - 0,87) = 0,13а;
якщо α = 45˚, то АК = а(1-cos45˚) = а(1 - 0,7) = 0,3а;
якщо α = 60˚, то АК = а(1-cos60˚) = а(1 - 0,5) = 0,5а.

АК: ВК =
=
.
Ми з’ясували, що положення точки К на стороні AB
не залежить від величини бічної сторони а трикутника
АВС, а залежить лише від величини кута при вершині
даного рівнобедреного трикутника.
Положення точки К на відрізку АВ ми визначили,
вирахувавши довжину відрізка АК за отриманою при
вирішенні завдання формулою АК = =а (1 – cosα), або
вирахувавши довжину відрізка ВК за отриманою при
вирішенні завдання формулою ВК = аcos α.
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Рис. 2.2
Для більшої вірогідності, ми провели додаткове
дослідження для такої умови: «Нехай танцівниця, яка
виконує battements tendu jete, зігне робочу ногу в
коліні». Як відомо коліно умовно ділить ногу навпіл.

Для більш наочного зображення положення точки К
на «опорній» нозі, ми скористалися зображенням
танцівниці і знанням теореми Фалеса [9, с.82] (Рис. 2.3).
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0
На рисунку відрізок синього кольору відповідає
довжині і положенню опорної ноги, а відрізок зеленого
кольору утворює з першим відрізком довільний кут і має
довільну довжину, при цьому він поділений точками F1
... F10 на 10 рівних частин, починаючи від вершини цього
кута. Через точки F10 і А ми провели пряму F10А, через
точки F1 ... F9 провели прямі, паралельні F10А. За
теоремою Фалеса вони перетнуть АВ в точках К1 ... К10 і
відсічуть на АВ рівні відрізки.
Аналогічно ми розділили відрізки F9F10 і F9F8 на 10
рівних частин кожний. Від точки F9 на відрізку ВF10
відклали вгору 3 таких десятих частки, а вниз – 2. Через
отримані точки провели прямі, паралельні F10А, які
перетнули АВ відповідно в точках К12 і К11.
На основі розрахунків, ми отримали, що:
 якщо α=25˚, то п'ята «робочої» ноги повинна піднятися
на 0,1 довжини «опорної», що відповідає положенню
точки К9 на малюнку, тобто на рівень щиколотки;
 якщо α = 22,5˚(30˚), то п'ята «робочої» ноги повинна
піднятися на 0,08 (0,13) довжини «опорної», що співпадає
з положенням точок К11 і К12 на малюнку, тобто на рівень
звуження ноги нижче і вище щиколотки відповідно;
 якщо α = 45˚, то п'ята «робочої» ноги повинна
піднятися на 0,3 довжини «опорної», що відповідає
положенню точки К7, тобто на рівень середини ікри;
 якщо α = 60˚, то п'ята «робочої» ноги повинна
піднятися на 0,5 довжини «опорної», що відповідає
положенню точки К5, тобто на рівень колінної чашечки.
У хореографії для визначення висоти підйому ноги
часто орієнтуються на те, напроти якої точки «опорної»
ноги має зупинитися витягнутий носок «робочої». У
своєму дослідженні ми також спробували визначити
положення цієї точки на «опорній» нозі.
Довжина витягнутої ступні, як відомо з пропорцій
людського тіла, становить 1/8 або 0,125 довжини ноги.
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Ми припустили, що положенню витягнутого носка
«робочої» ноги відповідає точка С1, а їй – точка Р на
«опорній» нозі. На продовженні сторони ВС від точки С
ми відклали відстань, рівну 0,125а і відзначили точку С1.
З точки С1 опустили перпендикуляр на АВ, точка К1 –
основа перпендикуляра. Наше завдання полягало у
визначенні довжини відрізка АР.
Ми побудували відрізок СМС1Р (Рис. № 2.4). На
кресленні утворилися дві фігури: чотирикутник СМРК,
який є прямокутником, оскільки у нього принаймні три
прямих кута, і прямокутний трикутник СС1М.
Оскільки КР і СМ – протилежні сторони прямокутника,
значить ці відрізки рівні і належать паралельним прямим,
з чого випливає рівність кутів СВА і С1СМ (як
відповідних при паралельних прямих і січній).
Відомо, що С1СМ = α, СС1 = 0,125а, отже СМ =
СС1∙cosα, СМ = =0,125аcosα.
КР = СМ = 0,125аcosα, отже
АР= АВ-ВК - КР, АР = а-аcosα - 0,125аcosα = а(1 1,125cosα).
Таким чином,
якщо α = 22,5˚, то АР = а (1-1,125cos 22,5˚) = а (1 - 1,035)=
= - 0,035а;
якщо α = 25˚, то АР = а(1-1,125cos 25˚) = а(1 - 1,0125) = =0,0125а;
якщо α = 30˚, то АР = а(1-1,125cos 30˚) = а(1 - 0,979) =
=0,021а;
якщо α = 45˚, то АР = а(1-1,125cos 45˚) = а(1 - 0,788) =
=0,212а;
АР = а(1-1,125cos 60˚) = а(1 - 0,563) = 0,437а.
Зауважимо, що виконання ногою кидків на 22,5˚ і на
25˚ можливо лише не відриваючи пальці «робочої» ноги
від підлоги. В цьому випадку зручніше буде
орієнтуватися не на підйом натягнутого носка, а на
рівень піднімання п'яти «робочої» ноги.
Положення інших трьох точок ми визначили,
враховуючи знання про пропорції людського тіла.
Відомо, що зріст людини дорівнює семи висотам голови.
Висота голови в свою чергу дорівнює довжині кисті
руки від зап'ястя до кінчиків пальців. Довжина ноги
становить половину зросту людини або 3,5 довжини
кисті руки.
Отже, якщо α = 30˚, то натягнутий носок «робочої»
ноги повинен зупинитися на рівні 0,021 довжини ноги,
або 0,021∙3,5 = 0,07 кисті руки, що становить розмір
нігтя.
Якщо α = 45˚, то натягнутий носок «робочої» ноги
повинен зупинитися на рівні 0,212 довжини ноги, або
0,212∙3,5 = 0,7 кисті руки, що становить відстань від
кінчиків пальців руки до середини долоні.
Якщо α = 60˚, то натягнутий носок «робочої» ноги
повинен зупинитися на рівні 0,437 довжини ноги, або
0,437∙3,5 = 1,5 кисті руки.
Отримані нами розрахунки визначення рівня підйому
«робочої» ноги відносно «опорної», розроблені з
урахуванням вимог описаних у підручниках класичного
танцю, були експериментально перевірені під час занять
класичним танцем у молодших групах. На наш погляд,
ми отримали можливість підвищити майстерність
виконання вправ класичного танцю завдяки більш
свідомому підходу учнів до виконання екзерсису.
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Висновки. У ході дослідження була виявлена
геометрична складова вправ класичного танцю, були
розраховані та експериментально підтверджені рівні
підйому ноги на певний кут з урахуванням пропорцій
людського тіла. Вважаємо, що пошук інновацій в роботі
з дитячим хореографічним колективом з обов’язковою
опорою на теоретичні та методологічні основи навчання
хореографії, залучення учнів до експериментальнопошукової
діяльності,
сприятиме
вихованню
пізнавально-рухового інтересу до мистецтва танцю.
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IMPLEMENTATION OF METHODS OF PROBLEM-RESEARCH EDUCATION INTO THE WORK
OF THE CHILDREN CHOREOGRAPHY COLLECTIVE
The article reveals the experience of the implementation of the problem education within the work of the choreography
collective which integrates school and extracurricular tasks. During the process of the experiment it was proved the
connection of the classical dance with the Mathematics, it is determined the group of exercises which deal with the list of the
degrees’ measures of the angles; it is mathematically calculated and experimentally verified the levels of the leg’s lifting on the
certain angle considering the proportions of the human body.
Key words: children choreography collective, method of problem education, classical dance, exercises of the group
«battements», Geometry, angle, measure of the degree, Phales’s theorem.
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СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК КОМПОНЕНТ
ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДНОСТІ
В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
Стаття присвячена сучасному стану та проблемам розвитку віртуальної освіти в Україні з точки зору
аналізу її економічної складової. Прослідковуються наявні методики навчання, стан матеріальнотехнічного забезпечення освітнього процесу, його відповідність викликам, які ставить перед суспільством
віртуальна економіка, що продовжує динамічно розвиватися. Проведено паралелі між розвитком
економічної віртуальної освіти в Україні та європейському науковому просторі. Визначено роль і
важливість запровадження дискретної освіти у її віртуальній специфіці в рамках розвитку економічної
освіти в університеті.
Ключові слова: віртуальна реальність, віртуальна економічна освіта, освітні і комп’ютерні технології,
дискретна та мікромодульна складові у віртуальній економічній освіті.

Постановка проблеми. Екомічні реалії XXI століття
утверджують віртуальні принципи різнопланової
господарської діяльності.
Системні зміни, що
відбуваються
сьогодні
в
світовій
економіці,
характеризуються
трансформацією
сучасного
суспільства, в якому комп'ютеризація класифікується як
ключова тенденція цих змін. Освіта, що включає в себе
як теоретичні знання так і практичні навики, також
намагається відповідати актуальним викликам часу, та у
даному випадку, інтегруватися у віртуальний простір у
різних аспектах її діяльності. Технічна складова
діяльності
індивіда
стимулює
створювати
та
вдосконалювати не лише механізми та засоби передачі і
освоєння інформації та знання, а і вимагає оновлення
змісту та практичної відповідності даних знань.
Мета статті: проаналізувати сучасний стан розвитку
економічної освіти України у аспекті розвитку її
віртуальної складової, визначити її переваги та недоліки,
змоделювати перспективи її розвитку.
Виклад основного матеріалу. Питання розвитку
віртуальної освіти і науки досліджували такі науковці як
Ю.С. Брановський,
Т.М. Емільянова,
Ю.М. Горвіц.
Аспекти віртуальної освіти через її теоретичне
осмислення у рамках загального розвитку освітніх
систем прослідковують Е.В. Зазнобіна, М.І. Фокеєв.
Віртуальне навчання як професійну освіту визначають
П.Джонсон-Ленз, С.Хілтс, А.Гор, Б.Гейтс. А.Хуторський
аналізує віртуальну освіту з позиції взаємовідносин
суб’єкта та об’єкта у процесі навчання. В свою чергу,
психологічні аспекти використання комп'ютерів і
комп'ютерних технологій в моделюванні віртуальної
реальності розглянуті в дослідженнях Т.В. Габай,
В.Я. Ляудіс, Є.І. Машбіц, І.В. Роберт.
Сучасна освітня система, яка готує майбутніх
фахівців, особливо з технічних та економічних
спеціальностей демонструє посилення невідповідності
між запитами на володіння комплексом необхідних
навичок та багажем інформаційних знань, що майбутній
спеціаліст здобуває у вищому навчальному закладі. Стає

очевидним факт: при модернізації засобів навчання,
його
віртуалізації,
збільшення
компоненту
інформаційної мобільності, перегляді педагогічних
технологій, сама методика навчання часто залишається
застарілою, не враховує останні нововведення. Навчання
та викладання продовжується за відомим принципом
«знання заради знання», а випускник ВУЗУ достатньо
часто не може ефективно застосувати або адаптувати під
час своєї роботи отриману за 5 років інформацію.
А.В. Хуторський під віртуальною освітою розуміє не
лише навчання, що протікає у телекомунікаційному та
дистанційному форматах, а і процес с подальшим
результатом взаємодії об’єктів та суб’єктів освіти, що
повинен супроводжуватися створенням знання нової
якості, специфіку якого вони і визначають, відповідно до
їх запитів [4]. Саме тому з точки зору сучасної
економічної освіти, для розвитку конкурентної
віртуальної економіки необхідне впровадження такої
моделі та системи економічних знань, умінь і навичок,
що з одного боку, відповідали тенденціям розвитку
сучасної глобальної економіки, а з іншого укріплювали
національно-економічну складову у її віртуальному
вимірі.
Розглядаючи розвиток європейської економічної
освіти, варто зазначити її практичну направленість.
Майбутні фахівці у сфері фондових ринків, логістики,
управлінці на мікро та макроекономічному рівні левову
частку навчання проводять над самостійним або
груповим вивченням інформаційних систем, що
забезпечують економічну діяльність тієї країни, де вони
проживають [2, c.33]. Наприклад, у Німеччині, студенти
економічних факультетів мають практичні заняття на
біржах, де можуть спостерігати а згодом і практикувати
виконувати спочатку прості операції по електронному
управлінню фінансами, цінними паперами, акціями, ін.
Якщо у подібному контексті розглядати українську
систему освіти, в аспекті адаптованості її до підготовки
гравця на полі інформаційної економіки, то тут варто
виділити як її переваги і досягнення, так і очевидні
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недоліки. З одного боку, на рівні обговорення питань
реформування пакету економічних знань, є чітке
розуміння того, що вимоги роботодавців, зацікавленість
підприємств до сучасного фахівця заснована на
практичній
парадигмі:
«знання – уміння – навички –
досвід діяльності – компетентність». Ключовим моментом
успіху є розуміння сучасної економічної кон’юнктури та
уміння застосовувати знання, що підвищує конкурентоспроможність підприємства, особливо важливі для
успішної діяльності на сучасному ринковому просторі [3,
c.108].
Саме в аспекті вмінь аналізувати економічно
ситуацію, визначати вектори розвитку економіки,
навички щодо правильного застосування знань
знаходимо недоліки національної її системи освіти через
призму її зв’язку з віртуальною економікою. Форма
проведення лекцій та семінарів багато в чому
залишається незмінною. Спочатку студентам начитують
теоретичний матеріал, в якому нерідко відсутні останні
досягнення світової економічної науки. Семінарські
заняття проходять шляхом відтворення прочитаного
матеріалу або заняттями по вирішенню задач, що
містять у собі певні розрахунки економічних показників,
інше. Тут слід зазначити, що дана форма також має
позитивні сторони. Об’єкт навчання оволодіває набором
знань, розуміє певні ази здійснення тих чи інших
економічних операцій. Головна проблема у цьому
процесі – знову ж відсутність аналізу отриманих знань з
акцентом на розвиток віртуального компоненту світової
і регіональної економік.
Н.Г. Багдарасьян у структурі віртуальної освіти
виділяє такі принципи як мобільність навчання,
застосування гіпертекстів, практична інтерактивність
навчального процесу, дистантність як невід’ємну
частину освітньої віртуалізації [1, c.211]. На практиці це
означає прискорене розміщення та швидке використання
навчальних матеріалів, подача інформації за допомогою
ієрархічних структур, що дозволяє розширити та
структурувати ілюстративний матеріал, передачу
інформації в режимі online в незалежності від місця
перебування суб’єкта та відкритий доступ до онлайнбібліотеки, різних баз данних, навчально-методичних
серверів, де студент може випробувати себе на вміння
застосувати отримані знання шляхом вирішення
навчальних завдань.
Якщо намагатися спроектовати вищезазначене на
розвиток віртуальної економічної освіти, то для
підготовки у вітчизняному вузі фахівця необхідно:
– Розширювати перелік відкритих видань останніх
років, що включають в себе теоретико-методологічні та
прикладні матеріали економічної думки. Варто зазначити,
що в інтернет-мережі, на сьогоднішній день, наявні,
достатньо багато журналів з економіки, деяких
підручників та фундаментальних праць, проте вище
переліченого все одно недостатньо, щоб вивчати або
досліджувати економічні питання у віртуальному режимі.
– Створення інформаційних баз та архіві, що чітко
структуровані та дають можливість шукати необхідні
матеріали для дослідження за багатьма критеріями
(наприклад взяти за основу структура функціонування
міжнародної бази пошуку «Scopus»). Достатньо часто на

сайті університетських бібліотек лише присутній каталог
з інформацію про наявність або відсутність наявності
першоджерел або навчально-методичної літератури.
У сучасній професійній освіті, зокрема і в економічній
її складовій, надзвичайно важливим є розвиток здібності
творчо мислити та нестандартно вирішувати економічні
проблеми. Адже віртуальна економіка це і є головна
нестандартність нашого часу. В даному контексті, як
вважає Г.П. Юр’єв необхідно зробити акцент на розвитку
дискретного
або
мікромодульного
віртуального
освітнього простору [5, c.7]. Здатність творчо мислити у
рамках віртуальності означає вміння адаптуватись до
новацій науково-технологічного прогресу і практичного
розвитку людства, мати психологічні якості особисто
приймати рішення, близькі до оптимальних. В рамках
економічного сектору це передбачає вироблення
специфічного
стилю
поведінки,
якого
варто
дотримуватися в неординарних ситуаціях, використання
власних професійних знань, необов’язково, які є
профільними відповідно до здобутої освіти, залишаючись
при цьому у полі правової юрисдикції та закону.
При конструюванні моделі віртуальної економічної
освіти на основі мікромодульного підходу необхідно
виходити з її головного призначення – формування
заданої компетентності майбутнього спеціаліста у
вирішенні професійних завдань шляхом створення ряду
оптимальних результатів, ураховуючи інформаційнокібернетичне середовище його діяльності, побудова, і
індивідуального або командному порядках найкоротших
траєкторій до знайдення та прийняття успішних рішень.
Віртуальна освіта в сучасному світі, з усіма її
функціями, позитивними та негативними явища, на
сьогоднішній день, грає одну з важливих ролей у
соціальних інститутів інформаційного суспільства,
високорозвиненого індивідума, здатного вирішувати нові
актуальні виклики, які виникають у епоху всеохоплючої
глобалізації. Економічна освіта у її віртуальному
компоненті є механізмом, за допомогою якого повинні
формуватися поведінка та стиль ведення суб’єктом
економічних відносин принципово нового типу
підприємницької діяльності, побудові взаємовідносин між
соціальними спільнотами та їх представниками у
необхідному для всіх ключі [6, c.22].
Позитивним моментом у системі віртуалізації освіти є
присутність українських ВНЗ у міжнародних рейтингах
оцінювання якості освітніх послуг, зокрема у QS Stars,
Multirank та інших. Зокрема за підсумками 2017 року до
800 найкращих ВНЗ світу увійшли і 6 українських
університетів. Найкращу позицію серед них посів
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
зайнявши 382 місце серед провідних університетів світу.
Вищенаведені рейтинги мать свої особливості. Проте,
якщо заглибитися у складові ознаки, за яким складається
рейтинг, можемо констатувати що найвищі бали
українські ВНЗ набирають за такими ознаками як:
академічна репутація, кількість студентів на одного
викладача, кількість публікацій на одного викладача.
Найнижчі бали вітчизняні університети отримали з таких
критеріїв
як: академічна мобільність, динаміка
розширення міжнародних зв’язків [7].
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Вищезазначене може означати те, що недостатня
присутність вітчизняної освіти і науки у кіберпросторі є
додатковим гальмом для розвитку віртуального
економічного середовища на українському ринку.
Зрозуміло,
що
економіка
щоденно
повинна
наповнюватися новими знаннями та інформацією для
постійного вдосконалення управління та здійснення
торгівельно-фінансових операцій всередині неї. Вища
освіта як осередок профільної освіти, як поле для
масштабної комунікації всередині суспільства повинна
максимально інтегруватися у віртуально-інформаційний
простір. На практиці це означає вільний доступ до
передових досягнень вітчизняної та закордонної науки у
електронному форматі. На даний час не стоїть проблема
знайти в мережі закордонне джерело для здійснення
наукового дослідження, зокрема і в економічній
площині. Але на жаль, саме український контент
наукових
матеріалів
представлений
порівняно
невеликою кількістю публікацій, до яких можна швидко
отримати доступ пересічному користувачу чи пошукачу.
Висновки.
Українська
економічна
освіта,
незважаючи на серйозні зрушення в рамках власної,
модернізації продовжує користуватися переважно
старими методами навчання, намагаючись при цьому
вибірково використовувати певні технічні механізми
ведення навчання. Саме тому варто виділити, що
першорядним з точки зору адаптації національної
економічної освіти до віртуальної реальності є
підвищення її рівня мобільності, збільшення аналітичної
складової у навчанні шляхом використання останніх
досягнень економічної думки. Не менш важливим є
налагодження комунікативних можливостей з точки
зору доступу до віртуальної інформації споживачем
знань, їх постійне оновлення, структурування та
постановка конкретних задач, втілення в життя яких має
прагнути економічна наука для того, щоб відповідати як
за формою так і за змістом сучасним світовим
економічним реаліям.
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MODERN ECONOMIC EDUCATION AS A COMPONENT OF THE VIRTUAL ECONOMY:
THE PROBLEM OF CONFORMITY IN UKRAINE'S REALITIES
The article is devoted to the current condition and problems of the development of virtual education in Ukraine from the
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ –
ОДНА З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Стаття присвячена актуальним питанням застосування технології змішаного навчання (blended
learning) у процесі викладання іноземної мови в інженерно-педагогічному внз. Автор підкреслює, що змішане
навчання іноземній мові може бути успішним, якщо у процесі навчання буде посилена роль студентів та їх
автономії, а акценти перенесені від викладання до навчання, від викладача до студента. У статті
представлені характерні особливості даної технології та її переваги для результативного викладання
іноземної мови в інженерно-педагогічному внз. У роботі виділенізавдання, які необхідно вирішити викладачу
у процесі застосування даної інноваційної технології, а також проблеми, з якими можна зіткнутися при її
використанні.
Ключові слова: змішане навчання, автономія, саморозвиток, інформаційно-комунікаційні технології,
професійна діяльність, інженер-педагог, іноземна мова, індивідуальний план навчання.

Постановка проблеми. Основна мета сучасної
вищої професійної освіти – підготовка спеціаліста,
компетентного в галузі своєї професійної діяльності,
здатного до ефективної роботи за спеціальністю на рівні
світових стандартів, безперервного самовдосконалення й
саморозвитку.
Знання
і
кваліфікація
стають
пріоритетними цінностями в житті людини в умовах
інформаційного суспільства,
у тому числі і
міжнародного. Тому на сьогоднішній день зростає
значимість навчання іноземним мовам, формування
комунікативної компетентності, необхідно вносити
зміни до викладання іноземної мови в технічних
вузах.За останній період сучасне Українське суспільство
стало більш відкритим зовнішньому світу, і тому
спостерігається інтенсивний ріст професійних контактів
з представниками іноземних держав. Інженери-педагоги
з успіхом взаємодіють з представниками іноземних
компаній, тому достатньо високий рівень володіння
іноземною мовою має великий вплив на їх успішну
професійну діяльність та потенційний кар'єрний зріст.
Актуальність проблеми. Зміни, які відбуваються в
сучасному
українському
суспільстві,
вимагають
відповідноконкретних змін в освітній системі.
Випускник інженерно-педагогічного внз може стати
конкуренто здатним фахівцем лише у тому випадку,
якщо буде володіти іншомовними комунікативними
навичками, матиме здатність приймати самостійні
рішення, мислити креативно та неординарно, вміти
пристосовуватися до мінливих обставин і мати високий
рівень загального розвитку.
Сучасний
період
характеризується
процесом
інтенсивного впровадження новітніх інформаційних та
комунікаційних технологій у процес викладання
іноземної мови, створюючи нові інноваційні форми
освіти та навчання. Інновації у викладанні англійської
мови – це повне переосмислення організації навчання,
глобальні зміни в технологіях викладання англійської
мови, формування нової концепції освіти, а саме

використання компетентнісного підходу та формування
у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
самовиховного
потенціалу.
Багато
методистів
пропонують розглядати поняття «інновація» як зміни у
системі; як формування та інтеграцію різноманітних
нових технологій, які відбуваються в результаті
значущих трансформацій у соціальній практиці.
Педагогічні інноваційні технології – це цілеспрямовані
сучасні модифікації, які вносять стабільні складові в
освітнє середовище, що вдосконалюють характеристики
окремих компонентів освітньої системи та її саму
взагалі. Традиційно навчання іноземній мові у технічних
навчальних закладах було орієнтоване на читання,
розуміння та переклад текстів за фахом, а також
вивчення проблем синтаксису наукового стилю. Сучасні
методи навчання іноземним мовам засновуються на
комунікативному підході та включають в себе
використання різних Інтернет технологій, які вносять в
освітній
процес
демократичність,
відкритість,
мобільність. Комунікативний підхід передбачає таку
організацію процесу навчання, за якої всі методи та
прийоми, які використовуються повинні спиратися перш
за все на особисті характеристики студента, його
інтереси , мотивацію та здібності. Лише за таких умов
студент стає суб'єктом мовленнєвої та навчальної
діяльності, її активним учасником.
Постановка завдання. У статті зроблена спроба
розглянути одну з актуальних проблем методики
викладання іноземної мови – застосування технології
змішаного навчання (blended learning) у процесі
викладання іноземної мови в інженерно-педагогічному
внз. Виділяються завдання, які необхідно вирішити
викладачу у процесі застосування даної інноваційної
технології, а також проблеми, з якими можна зіткнутися
при
її
використанні,
представлені
характерні
особливості даної технології та її переваги для
результативного викладання іноземної мови в
інженерно-педагогічному внз .
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Виклад основного матеріалу. Технологія змішаного
навчання (blended learning) – один з тих підходів до
сучасного навчання іноземної мови в інженернопедагогічному внз, який дає можливість викладачеві
використовувати величезну кількість методів, методик та
засобів для поліпшення і розширення можливостей
навчання студентів. В даний час поняття «blеnded
learning», як правило, відноситься до досвіду поєднання
інтегрованих
в
навчальний
процес
технологій
дистанційного, комп'ютерного та веб-орієнтованого
навчання з традиційними аудиторними заняттями і
методиками. Тобто «змішане навчання» включає в себе
три складових – дистанційне навчання (Distance Learning),
навчання в аудиторії (Face-To-Face Learning) та навчання
через Інтернет (Online Learning). Слід зазначити, що
найчастіше інструментарій blеnded learning – це з'єднана з
мережею Інтернет навчальна аудиторія, яка має і інше
сучасне мультимедійне та цифрове обладнання, однак
фізична присутність викладача і студентів є обов'язковою.
Провівши аналіз робіт щодо питань застосування
технологій blended learning ми можемо виділити ряд
особливостей змішаного навчання:
1) Викладач в моделі змішаного навчання має такі
ролі – роль тьютора по матеріалу, який вивчається. Його
організаційна
роль
передбачає,
що
викладач
залишається ключовою фігурою навчального процесу,
але його діяльність пов'язана з виконанням інших
функцій: він не просто презентує навчальний матеріал, а
безпосередньо організує учбовий процес. Викладач у
цьому випадку готовить навчальний матеріал в
електронній формі, отримує питання студентів стосовно
прослуханого учбового матеріалу, а також проводить
додаткове консультування із складних питань в режимі
онлайн.
2) За основу навчального процесу при змішаному
навчанні береться цілеспрямована, і контрольована
самостійна робота студента. Він може навчатися у
комфортному
для
себе
місці,
комплексно
використовуючи спеціальні засоби навчання і
можливість контакту з викладачем. Таким чином,
навчання акцентується на студента, якому допомагають
вчитися. Змішане навчання мотивує формування
навичок
самонавчання
та
пошуку
інформації
(необхідність самостійного вивчення матеріалу сприяє
розвитку відповідального ставлення до навчання,
самомотивації, планування часу, особистої активності у
пошуку інформації).
3) Викладач надає індивідуальну підтримку навчальної
діяльності кожного студента, використовуючи онлайнспілкування;
4) Проведення групової навчальної діяльності, яка
може включати спільну роботу над проектами,
проведення семінарів у вигляді електронних форумів.
Технологія змішаного навчання створює переваги для
ефективного викладання іноземної мови з використанням
елементів інтерактивного або дистанційного навчання.
Всі компоненти змішаного навчання гармонійно
взаємодіють, але відбувається це лише у тому випадку,
якщо вони методично правильно організовані. Переваги
змішаного
навчання – існує
можливість
створити
індивідуальну освітню траєкторію студента разом з
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викладачем, можливість постійної взаємодії студента з
однокурсниками та викладачем, зростає відповідальність
студента за результати свого навчання. У середовищі
змішаного навчання викладачеві необхідно ефективно
управляти поєднанням аудиторної і поза аудиторної
роботи студентів, мотивувати самостійну та групову
роботу студентів, створювати онлайн підтримку для
студентів. Студентам, у свою чергу, необхідно
сформулювати кінцеву мету свого навчання, визначити та
розвивати свій власний стиль навчання, виробити
індивідуальний план навчання. Викладач та студенти
працюють разом, тим самим забезпечуючи якість
навчання і супроводжуючи навчальний процес
незалежним, корисним, ефективним і мотивуючим до
розвитку підходом.
До появи ІКТ (інформаційно-комунікаційних
технологій) викладачі іноземної мови користувалися
тими технічними засобами, які у певний період часу
були актуальні: лінгафонні кабінети, різноманітні аудіо і
відеоматеріали. Сьогодні освітні технічні можливості
розширяються: комп'ютерні онлайн тести, які
допомагають визначити рівень володіння іноземною
мовою, різноманітні навчальні програми, можливість
онлайн-спілкування з носіями мови, доступ до
автентичних іншомовних текстів. Зусилля багатьох
методистів в сучасних умовах спрямовані на розробку
технологій організації самостійного навчання студентів.
Для цього створюються цілі мультимедійні системи
електронного навчання e-learning або
learning
management system (система управління навчанням). Ці
системи можуть працювати в режимі реального часу,
характеризуються високим рівнем інтерактивності,
містять величезну кількість індивідуальних та групових
завдань. Функціонування даних систем забезпечується
так званими «електронними платформами» (online
platforms), використовуючи які, можна створити
насичене інформаційне середовище та умови для
активного навчання. Серед інструментів електронної
платформи, які необхідні для індивідуальної та групової
дослідницької діяльності (наприклад, підготовка
тематичних проектів) можна зазначити такі: чат – форма
групового спілкування в мережі Інтернет у режимі
реального часу; блог – Інтернет-щоденник, де є
можливість регулярно додавати записи (пости), які
містять текст або зображення; форум – набір розділів
для обговорення/обміну думками за певними темами у
віртуальній формі; вікі – сайт в Інтернеті, структуру і
зміст якого користувачі можуть самостійно змінювати за
допомогою інструментів, що надаються самим сайтом.
У процесі використання електронних інструментів
студент має можливість вибирати власну навчальну
траєкторію. Коли він вивчає іноземну мову (він працює з
ІКТ у необхідний для нього час, у комфортному місці та
стільки, скільки необхідно саме йому) та він може
контролювати власні пізнавальні процеси при
організації роботи в позааудиторний час. Також легкість
використання ІКТ підвищує рівень мотивації студентів у
процесі вивчення іноземної мови.
Сучасна модель змішаного навчання передбачає, що:
– студенти мають вільний доступ до всіх матеріалів
практичних занять і легко можуть використовуватися
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для самостійного вивчення, тобто навчальні матеріали
існують не тільки в паперовій, але і на електронних
носіях;
– викладач надає студентам ресурси, де вони мають
змогу знайти основні і додаткові матеріали, посилання
Інтернету, якими можуть користуватися під час
проходження певного навчального курсу;
– є можливість онлайн-спілкування за допомогою
таких інструментів як чат, форум, блог, вікі;
– ведеться розробка індивідуальних і групових
проектів, які формують навички пошуку, аналізу
інформації, працювати у команді, правильно розподіляти
обов'язки та нести відповідальність за рішення;
– використовуються аудіо та відеокасти, які роблять
процес навчання іноземній мові більш насиченим.
Технологія змішаного навчання націлена на те, щоб
сформувати у майбутніх інженерів-педагогів вміння
самостійно планувати та організовувати свою навчальну
діяльність, орієнтуючись на кінцевий результат. Студенти
навчаються приймати рішення, робити усвідомлений
вибір та нести за нього відповідальність. У студентів
формуються навички та вміння працювати в
іншомовному інформаційному просторі, самостійно
шукати, відбирати і аналізувати інформацію на іноземній
мові, представляти результат з використанням різних
сучасних технологій, тобто відбувається формування
необхідних мовлених і соціокультурних компетенцій.
Важливим завданням у контексті сучасних тенденцій
розвитку вищої професійної освіти в Україні, в тому числі
у процесі навчання іноземній мові є розвиток навичок
самостійної
навчальної
діяльності
студентів – їх
навчальної
автономії.
Навчальна
автономія – це
готовність та здатність студентів взяти на себе управління
навчальної діяльністю: планувати, організовувати,
оцінювати, коригувати свою навчальну діяльність. Але
для студента також важливо придбати навички та вміння,
що дозволяють здійснювати самоосвіту і самовдосконалення. При цьому вибір тих чи інших навчальних стратегій
в чому залежить від індивідуальних особливостей
студентів, насамперед когнітивного стилю навчання .

Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким чином, очевидно, що технологія змішаного
навчання – це абсолютно новий етап у розвитку технік
викладання іноземної мови, і вона стає все більш
популярною, оскільки цілком вписується в концепцію
модернізації сучасної професійної освіти. А її
використання у процесі навчання іноземної мови може
справити позитивний вплив на формування мотивації у
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.
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APPLYING OF «BLENDED LEARNING” TECHNOLOGY – ONE OF ACTUAL PROBLEMS
OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHING TECHNIQUE FORNON-LANGUAGE STUDENTS
The article discusses the topical issues of application of the blended learning technology when teaching foreign language
for future engineer-teachers. According to the author, the blended learning can be successful if in the learning process the role
of students and the irautonomy will be string the ned and the focus will be shifted from teaching to learning and from a teacher
to a student. The author gives valid arguments in favor of this technology using in engineer-pedagogical higher educational
establishments. There are some tasks also certain problems, which the teacher needs to solve in the process of this innovative
technology using in the given article.
Key words: blended learning, autonomy, self-development, information and communication technologies, professional
activity, engineer-teacher, foreign language, individual plan of training.

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

151

УДК 373.3.04:003-028.31
Суржук Т.Б.,
к.пед.н., доцент кафедри теорії і методик початкової освіти
Рівненського державного гуманітарного університету, surzhuk010266@gmail.com
Україна, м. Рівне

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХОДИ
ДО ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті представлено розуміння причин недостатнього розвитку читацької самостійності
молодших школярів. Обґрунтовано необхідність дотримання під час уроків позакласного (літературного)
читання індивідуального підходу до учнів, диференціювання змісту навчального матеріалу, залежно від
можливостей школяра та його рівня готовності виконувати ту чи іншу роботу. Запропоновано доцільні
підходи до розробки індивідуальних завдань, що частково обмежують такі методи роботи, як бесіда та
переказ. Визначено педагогічні умови застосування індивідуального та диференційованого підходів до
формування читацької самостійності молодших школярів.
Ключові слова: літературна освіта, читацька самостійність, критерії читацької самостійності, рівні
сформованості читацької самостійності, індивідуальний підхід, диференційоване навчання, індивідуальні
навчальні завдання.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку
національної школи в Україні характеризується
пошуками нових шляхів удосконалення початкової
освіти, що передбачає не лише розробку нових концепцій,
а й творче переосмислення кращих надбань педагогічної
спадщини минулого.
Як складова загальної середньої освіти, початкова
ланка освіти спрямована на загальний і всебічний
розвиток дитини молодшого шкільного віку та
повноцінне оволодіння нею навичками навчальної
діяльності. Початкова школа озброює дитину навичками
читання, розширює читацький кругозір, формує
усвідомлену потребу в самостійній читацькій діяльності.
Відтак завдання учителя початкових класів –
забезпечувати педагогічне керівництво самостійним
читанням учнів і формувати в них основи читацької
самостійності: орієнтуватись у книжковому світі,
вибирати для читання художні твори відповідно до своїх
літературних уподобань, інтересів; повноцінно сприймати
твір; правильно, швидко, свідомо, виразно його читати;
осмислювати і відтворювати зміст прочитаних творів,
висловлювати своє ставлення до прочитаного, тобто
формувати
здатність
самостійно
засвоювати
з
прочитаного найкраще і найцінніше.
Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми
засвідчив, що такий важливий аспект методики
позакласного
читання,
як
розвиток
читацької
самостійності молодших школярів у сучасних умовах, не
знайшов належного відображення в наукових працях.
Оскільки саме сформованість навичок самостійної роботи
з книжкою є однією з передумов інтелектуального й
духовного розвитку особистості, проблема розвитку
читацької самостійності учнів початкових класів стала
особливо актуальною в наш час.
Водночас у силу особливостей і можливостей учнів в
опануванні повноцінною навичкою читання, рівня їх
літературного розвитку виникає необхідність проведення
індивідуальної роботи з школярами в процесі формування
читацької самостійності.

Суперечності та окремі недоліки сучасної практики
початкової школи значною мірою зумовлені епізодичністю
при диференціації завдань для учнів у процесі
формування читацької самостійності. Нерідко виникають
труднощі під час опрацювання індивідуальних завдань
для самостійної роботи школярів.
Це свідчить про актуальність зазначеної проблеми для
теорії і практики початкової освіти.
Мета роботи – обґрунтувати необхідність застосування
індивідуального та диференційованого підходів до
формування читацької самостійності молодших школярів;
запропонувати систему індивідуальних навчальних
завдань і способи їх використання на уроках позакласного
(літературного) читання.
Виклад основного матеріалу. Реформуванням
національної освіти передбачається перехід від «навчання
усіх усього» до оволодіння кожним учнем навчальними
досягненнями на такому рівні, що дозволяє йому успішно
вчитися далі, застосовувати набуті знання і вміння у
власному досвіді.
У нових соціальних умовах розуміння сутності
особистості дитини, природи її розвитку індивідуальний
підхід до організації навчального процесу стає провідним
фактором [1, с.5]. Ним передбачається врахування
співвідношення внутрішньої та зовнішньої мотивації
учіння, диференціація змісту навчального матеріалу
відповідно до рівнів навчально-пізнавальної активності
учнів, оптимальне поєднання групових та індивідуальних
форм роботи у навчальній діяльності. Індивідуальнодиференційоване навчання читати – це відповідна
організація навчально-мовленнєвої діяльності молодших
школярів, що відбувається з урахуванням індивідуальних
особливостей дітей через доцільні способи керівництва
навчально-виховним процесом [2, с.129].
Особливості навчання дітей читати, використання
доцільних підходів, методів, прийомів і засобів обґрунтовані
в роботах К.Ушинського, В.Сухомлинського, Ш.Амонашвілі,
М.Вашуленка, О.Вашуленка, О.Джежелей, А. Ємець,
С. Логачевської, В. Мартиненко, В. Науменко, М. Наумчук,
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О. Савченко, Ю. Гільбуха, Л. Занкова та інших вченихпедагогів. Проведений аналіз праць сучасних дослідників
О. Джежелей,
А. Ємець,
Л. Іванової,
Г. Коваль,
С.Логачевської, В.Мартиненко, В.Науменко, М.Наумчук,
О. Савченко підтверджує ефективність керівництва
процесом учіння і розвитку здібностей школярів.
Науковці зауважують, що мають бути створені такі умови
навчання, за яких можливе врахування вікової та
індивідуальної своєрідності кожного учня.
У програмі для середньої загальноосвітньої школи
чітко визначена потреба глибокої індивідуалізації
навчання [3, с.76]. Традиційна методика навчання дітей
читанню в 2–4 класах не сприяє оволодінню належною
навичкою читання; забезпеченню знань книжок з
доступного кола читання, уміння вибирати книгу для
читання, формуванню звички читати самостійно,
систематично, дотримуючись основних правил, уміння
користуватися книгою для організації змістового та
цікавого дозвілля учнями з низьким рівнем навчальних
досягнень. Навіть ті діти, які володіють достатньою
мовленнєвою підготовкою і виконують норми техніки
читання не просуваються в навчанні успішно, щоб
досягти вищого свого розвитку. Сучасний етап
початкового навчання характеризується розробкою і
впровадженням багатоваріативних методик [2], [4-9].
Вони базуються на організації навчального процесу
одночасно на різних рівнях складності, утвердженні всіма
засобами цінності й гідності дитячої особистості. Учитель
має знати не один, а кілька шляхів, які можуть бути
придатними для досягнення мети.
Виникає необхідність поділу класу на порівняно
однакові за рівнем навчання групи. Враховуючи
неоднакові досягнення другокласників у оволодінні
навичкою читання, ступенем мовного розвитку, рівнем
читацької самостійності [3, с.175], учнів можна
розподілити на тимчасові групи. У ході впровадження
методики індивідуалізації та диференціації навчання
виділяються завдання для кожної групи учнів, які
спрямовуються на забезпечення умов успішного
оволодіння навичкою читання, подолання специфічних
труднощів для виділених рівневих груп. В основу
розподілу учнів на групи покладено показники розвитку
навички читання, начитаності, інтересу до самостійного
читання. У групах виділено дітей, які по-різному
ставляться
до
виконання
спеціально-навчальних
обов’язків. Цими показниками забезпечується однаковий
рівень сформованості читацької самостійності й
різнорівневість за працездатністю всередині кожної
групи. Частіше учнів розподіляють на три групи.
У 2 класі в учнів першої групи сформовані знання
елементів книг і уміння орієнтуватися в них; швидке
уміння знаходити в книзі відомості про автора; уміння
розрізняти шрифти; орієнтуватися в групі книг. Вони
самостійно готуються до виразного читання; в них
широке коло читання; знання авторів і назв творів, що
сподобались; уміння визначити сюжет знайомих книг за
ілюстраціями. В учнів другої групи сформовані знання
елементів книг; уміння описувати незнайому книгу за
назвою, ілюстраціями; орієнтуватися в книгах. Коло
читання в них обмежене знанням певних жанрів;
програма засвоєна частково; вони можуть виділити

окремих авторів творів, що сподобалися. Учні третьої
групи потрібну сторінку знаходять не відразу; є учні, які
не орієнтуються в елементах книг; відомості про автора
їм знайти складно; у групі книг вони не орієнтуються;
потребують допомоги дорослого при роботі з книгою.
Коло читання учнів цієї групи недостатньо широке; вони
частково запам’ятовують авторів і твори програми.
Учнів першої групи об’єднуємо для продовження
навчання і розвитку під час переходу до основного етапу
роботи з книгою. Ставиться і вирішується завдання не
тільки засвоєння учнями кола доступної літератури, а й
формування в них читацьких інтересів, тобто уміння
читати вибірково, співвідносячи свої потреби і
можливості. Учні другої групи мають навчитися
осмислювати заголовок твору, оцінити вчинок героя,
спираючись на текст і власний досвід; самостійно
прочитати запропонований учителем твір; дотримуватися
гігієнічних навичок читання. Працюючи з дітьми третьої
групи, домагаємося, щоб вони покращували якості
навички читання. Під час становлення продуктивної
навички читання учні мають оволодівати вмінням
розуміти зміст прочитаного. Тому для всіх учнів важливе
усвідомлення
завершеності
висловлювання,
що
виявляється у смисловій виразності. Тільки свідоме
читання дозволяє учневі почати самостійно читати
книжки поза класом. Варто зазначити, що протягом
навчального року поступово відбувається перехід учнів з
однієї умовної групи до іншої. Це залежить від різного
темпу розвитку пізнавальних можливостей молодших
школярів, долання невпевненості у своїх силах,
уповільнення або прискорення темпу роботи. Практика
школи підтверджує актуальність проблеми індивідуалізації
та диференціації навчання.
Прогнозуванням труднощів, врахуванням їх під час
засвоєння різного навчального матеріалу, добором
відповідних
вправ,
посильних
для
виконання,
створюються сприятливі умови для оволодіння
молодшими школярами роботою з дитячою книгою.
На уроках позакласного читання актуальним є
індивідуальний підхід, пов’язаний з виконанням учнями,
об’єднаними в умовні групи, різнорівневих завдань.
Головною ознакою сформованості вмінь, з яких
складається розуміння тексту, є здатність виявити їх під
час читання незнайомого для учня твору. Це не означає,
що вчитель не повинен допомагати учням розібратись у
прочитаному, спрямовувати їхню увагу, давати зразки
зв’язних міркувань відносно тексту. Однак варто зважати
на те, що основна мета роботи – вчити дітей працювати
самостійно.
У роботі над удосконаленням читацьких умінь
застосовують численні методи і прийоми. Зокрема, у
сучасній методиці розроблено такі види роботи над
текстом, які не потребують побудови цілого висловлювання (І. Ґудзик, О. Джежелей, А. Ємець, Л. Іванова,
М. Наумчук; Т. Суржук). Вони прості, цікаві для учнів і
повною мірою відповідають своєму призначенню.
Пропоновані види роботи розроблено нами з
урахуванням цього досвіду. В них передусім
використано: метод виконання певної дії як засіб
перевірки розуміння прочитаного; вибір правильного
формулювання, правильної відповіді серед кількох,
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запропонованих учителем; читання й осмислення аналізу
тексту, здійсненого вчителем за допомогою певних
умовних позначок.
Прочитай і виконай завдання. Для індивідуальної
роботи готується текст на картці, а також конверт з тим
чи іншим додатковим матеріалом. Учень має самостійно
прочитати текст і виконати вказане до нього завдання.
Наприклад: «Візьми той конверт, на якому в кутку
намальовано три хрестики й кружечок. Відкрий його. Там
ти побачиш частини кількох малюнків. Знайди серед них
чотири частини, з яких можна скласти малюнок…».
Учень виконує завдання, а потім читає текст уголос так,
щоб однокласники зрозуміли зміст виконаної ним роботи.
Інструкції подібного типу можуть складати самі учні.
Такі «твори» зацікавлюють їх більше, ніж інші види
роботи з розвитку мовлення.
Завдання вказаного типу можуть бути розроблені
найрізноманітнішими способами. Наприклад: на картці
дається гранично простий малюнок і сказано, яку дію
треба виконати на малюнку (підкреслити, з’єднати,
домалювати тощо). З’єднані у цілі набори, вони можуть
слугувати для тестування знань авторів, назв, жанрів,
заголовків творів; умінь користуватися даними титульної
сторінки або вихідних даних обкладинки)
Прочитай і намалюй. Учень одержує завдання
самостійно прочитати літературний твір або його частину
і протягом 2 – 3 хвилин зробити малюнок до прочитаного.
Для цього можна використати тексти, в яких яскраво
описані предмети чи картини природи, які легко
відтворити на малюнку. Складність текстів слід варіювати
залежно від ступеня підготовки учнів: від простого опису
ляльки до образної картини, створеної справжнім
художником слова.
Склади текст. Текст (уривок прочитаного твору)
розділено на частини (абзаци, групи речень, окремі
речення), кожна з яких дається на окремій картці. Учень
читає мовчки, визначає порядок фрагментів, нумерує
картки. Потім він пояснює класу, яку роботу виконав, і
читає вголос увесь текст.
Дай назву. На одному аркуші вміщуємо три-чотири
уривки, прочитаних учнями літературних творів.
Завдання учням: самостійно прочитати і пригадати назву
твору, з якого взято уривок. Це завдання для багатьох
школярів складне, тому можна пропонувати варіанти
назв, серед яких учні виберуть потрібну.
Картка з подібним завданням виготовляється так:
уривки текстів з творів друкуємо на аркуші так, щоб з
одного боку залишилась широка смуга. На ній даємо
варіанти назв творів. Серед них можуть бути правильні,
схожі на правильні та неправильні (такі, що хибно
тлумачать текст). Учень уголос читає текст і пояснює,
чому він обрав той чи інший заголовок.
Поясни побудову тексту. Ця робота спрямована на
усвідомлення учнями композиції твору. вона проводиться
цілком практично, на матеріалі невеликих і нескладних
для розуміння творів і потребує суттєвої допомоги вчителя.
Особлива увага приділяєтьcя зв’язним висловлюванням
учителя, що супроводжуються читанням уривків твору.
Корисно також розробляти допоміжні матеріали за
текстом, щоб залучати дітей до обговорення такої
непростої проблеми на доступному для них рівні.
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Такий матеріал можна використати на уроці порізному, наприклад записати на дошці: коментар
повністю, а з тексту твору (як орієнтири) тільки початок і
кінець кожної частини. Для індивідуальної роботи можна
підготувати аркуші паперу, на яких колонкою розмістити
коментар так, щоб його можна було прикласти до
сторінки хрестоматії з відповідним твором і
зорієнтуватись, де яка частина. Учень, попрацювавши
самостійно з таким матеріалом, зможе розповісти класу
про побудову твору.
З часом можна пропонувати багатьом учням
самостійно зробити подібний аналіз спочатку на
знайомому, обговореному, а потім – і на новому тексті.
Знайди вказану частину. Школяр одержує текст
літературного твору і завдання до нього: самостійно
прочитати і знайти певну частину твору (той чи інший
опис, слова зазначеної дійової особи, доказ, пояснення,
порівняння особи чи предмета, явища з чимось тощо). Час
для виконання завдання потрібно обмежити з
урахуванням норм для читання мовчки.
Знайди відповідь. Ця робота привчає учня слідкувати
за розгортанням думки, концентрувати увагу на
суттєвому. Учень мовчки читає текст і подумки
відповідає на запитання, які вчитель написав поруч із тією
чи іншою частиною літературного твору.
Постав запитання. Учень самостійно читає твір, який
учитель розділив на кілька частин. Завдання: поставити
запитання до кожної частини тексту.
Здогадайся, що далі. Це завдання спрямоване на
розвиток важливого читацького вміння – передбачувати
розвиток думки у тексті. Передбачування (антиципація)
свідчить про те, що читач не просто пересувається оком
від слова до слова, а й слідкує за думкою. Саме тому він
може передбачити, що буде далі. Адже мозок здатен
працювати набагато швидше, ніж рухаються очі, і в
читанні мозок мусить іти (краще мчати) попереду. Коли
думка працює напружено, то вона допомагає оку
побачити, підказує те, що може бути попереду. Звичайно,
припущення бувають не завжди правильними, та око
помітить, підправить. Без антиципації справжнє читання
неможливе.
Формування цього вміння може відбуватися за
допомогою завдань, побудованих на текстовому
матеріалі. Наприклад, такі.
Текст, що складається з двох частин, надрукована на
двох картках. Учень одержує ту, на якій початок тексту.
Він має мовчки прочитати і подумати, про що йдеться в
наступній частині. Далі учень читає вголос початок і
розказує про своє припущення. Вчитель дає йому другу
картку, і він читає вголос другу частину тексту.
Подібне завдання можна варіювати: запропонувати
одне-два речення з початку твору; назву й перше речення
(чи кілька речень) тощо. Особливо цікавою буде робота
тоді, коли діти не знатимуть кульмінації твору або його
розв’язки.
Заповни пропуски. Ця робота теж спрямована на
розвиток навички антиципації і вчить молодших школярів
слідкувати за думкою та передбачувати, вгадувати за
змістом те чи інше ще не прочитане слово. Відомо, що
вгадування – поширена вада читання тих дітей, які ще
погано володіють цим складним мистецтвом. Тому
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завдання на антиципацію слід пропонувати учням з
урахуванням їхніх досягнень.
Матеріал для вправляння в антиципації готується так: у
тексті пропускають деякі слова так, щоб ціле можна було
зрозуміти без зайвих зусиль.
Один учень читає мовчки текст, намагаючись його
зрозуміти (бажано нічого не записувати, не фіксувати слова,
якими заповнюють пропуски). Далі учень читає вголос,
додаючи пропущені слова. Інший учень, що одержав повний
текст, слухає і слідкує очима за текстом, щоб відмітити
розбіжності. Після цього діти обговорюють, чи правильно за
змістом, хоч, можливо, й іншими словами, доповнив текст
перший учень, чи його вставки виявилися неточними,
невиразними, такими, що перекручують зміст тексту, тощо.
Можна й по-іншому опрацювати текст: пронумерувати
пропуски і дати в кінці пропущені слова за цими ж
номерами.
Суттєве – другорядне. Ця робота спрямована на розвиток
чи не найважливішого у читанні вміння – бачити в тексті
найсуттєвіше.
Вміння
при
самостійному
читанні
незнайомого матеріалу виділити те, що є основою його
змісту, схоплювати загальну картину, відрізняти суть від
другорядних подробиць, бачити так звані ключові слова.
Що таке ключові слова і як їх шукати, пояснити
непросто. Адже не можна вважати поясненням заміну слова
ключові синонімічним словом найважливіші. Будь-який текс
можна скоротити., вилучити з нього багато слів, не
порушивши основного змісту (наприклад, телеграми). Отже,
не всі слова у тексті мають однакові права. І треба мати
неабиякий читацький досвід, щоб навчитися вловлювати
саме те слово, яке дає змогу миттєво зрозуміти зміст речення
або й цілої групи речень.
Допомога вчителя полягає перш за все в роз’ясненні того,
що в кожному тексті є слова, які мають більшу смислову
вагу, і без них важко зрозуміти зміст.
Наступним кроком є обговорення підготовленого
вчителем твору. Учні спочатку мовчки читають увесь твір, а
потім підкреслюють олівцем ті його частини, які називає
вчитель (серед них – ключові слова, а також другорядні
частини твору). Далі школярі перечитують мовчки текст,
вибираючи з підкресленого те, що вважають найважливішим,
і те, що є, на їхню думку, другорядним. Потім текс читають
уголос, працюють над виразністю читання, розвивають
уміння донести твір до слухача.
З часом таке завдання пропонують учням для
індивідуальної роботи, для роботи в парах. Дітям дають
невеликий твір з підкресленнями. Їм треба мовчки
прочитати, подумати, пошепки обговорити (якщо працюють
удвох) і вибрати найсуттєвіше, відкинувши другорядні
деталі. Час на виконання роботи доцільно обмежувати.
Виконавши її, учні читають текст уголос і пояснюють
результати свого аналізу.
Очевидним є наступний щабель – учні виконують
подібну
роботу
цілком
самостійно:
читають,
підкреслюють, пояснюють. Однак таке завдання під силу
не кожному учневі, тож не слід завищувати вимоги і
витрачати надто багато часу на завдання, що є складними
для дітей цього віку.
Розмірковуючи про відносну вагу виділених частин
тексту діти будуть висловлювати різні думки. Важливо,
дійти дійшли згоди щодо оцінки окремих другорядних
деталей, а також найсуттєвіших фрагментів. Зазначимо,
що суттєвими є не лише ті фрагменти, в яких висловлено

головну думку, а й ті, зокрема, які важливі для побудови
твору.
Переглянь, зрозумій. Це завдання також формує вміння
вловлювати суть тексту, вирізняти її серед другорядних
елементів змісту. Однак переглядання – складніша робота, бо
передбачає самостійний аналіз тексту у прискореному темпі.
Завдання корисне для тих учнів, які вже добре читають.
Роботу, як завжди, добре починати з твором, у якому
вчитель підкреслив ключові слова. Вчитель або учень читає
тільки підкреслене, а інші намагаються здогадатися, про що
говориться у творі. Коли кілька школярів висловили свої
припущення, твір читається повністю, робиться висновок
про правильність припущень, зроблених лише на основі
лише окремих слів із тексту.
Така робота готує дітей до самостійного переглядання
тексту, в якому виділено ключові слова. Вчитель роз’яснює
завдання: пробігти очима по підкреслених словах, не
читаючи всього підряд (часу відводиться дуже мало). Далі
вчитель перевіряє розуміння прочитаного, пропонує кілька
запитань щодо загального змісту тексту. Після цього текст
слід прочитати повністю (мовчки чи вголос) і перевірити
розуміння подробиць, нюансів, другорядних частин змісту.
Вчитель робить висновок, що бажано навчитись читати
залежно від мети читання: наприклад, треба вміти уважно
прочитати весь текст, розібратись у кожній подробиці,
зрозуміти, запам’ятати, дуже швидко проглянути сторінку і
визначити, про що там написано; вихопити окремі слова з
тексту і скласти в уяві загальну картину. Той, хто вже вміє
переглядати, може скористатись цим умінням, наприклад
при повторенні певної теми. А художні твори (глибокі,
мистецьки витончені) бажано читати уважно, не
поспішаючи. Проте й художні твори за різних обставин
читають по-різному. Починати вчитись переглядати краще
на знайомому творі, а потім пробувати свої сили на
незнайомому, вперше прочитаному творі.
Отже, у роботі над удосконаленням розуміння змісту
твору застосовують численні методи й прийоми. Кожен з них
може бути доцільним, прийнятним, якщо відповідає чітко
визначеній меті та враховує навчальну ситуацію.
Запропоновані у роботі підходи до розробки завдань
стосуються часткового обмеження таких методів роботи, як
бесіда та переказ.
Бесіда та переказ необхідні в роботі з читання, але не слід
їх застосовувати надто широко. Окрім відомих переваг, вони
мають і суттєві недоліки. По-перше, до активної участі в
бесіді, а тим більше до переказування, можна залучити лише
невелику частину класу. По-друге, завдання, що вимагають
від учня розгорнутого висловлювання, неефективні з огляду
на потреби розвитку розуміння при читанні. Звичайно, вони
потрібні на уроці – для розвитку зв’язного мовлення, але
малоефективні для вдосконалення розуміння самостійно
прочитаного тексту. Адже тут важливе не саме читання, а
побудова висловлювання, говоріння. Зовсім не
обов’язково, що той, хто не зміг добре переказати, не
зрозумів прочитаного. Можливо, учень не зміг добре
висловитися. Не завжди задовільний переказ чи правильні
відповіді на запитання свідчать про глибоке розуміння
прочитаного. Тут може зіграти позитивну роль чіпка
пам’ять учня. Широко застосовуючи методи бесіди та
переказу, вчителі пропонують молодшим школярам надто
складне завдання. Бо учням сформулювати основну
думку й розібратись у характерах персонажів або
переказати досить великий твір непросто.
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Таким чином, треба частіше надавати школярам
можливість самостійно читати на уроці невідомі для них
твори, висловлювати свої міркування з приводу
прочитаного. Слід завжди пам’ятати про необхідність
формування в дітей читацької самостійності, вміння
розібратись
у
незнайомому
матеріалі;
серед
рекомендованих книжок різного рівня складності
вибрати і прочитати ті, що доступні кожному учню;
бажання читати книжки відповідно до особистих
інтересів через забезпечення на уроках класного та
позакласного читання групових та індивідуальних форм
роботи учнів.
Висновки. Розвиток читацької самостійності – одне з
найважливіших завдань сучасного навчально-виховного
процесу.
Під читацькою самостійністю ми розуміємо
особистісну якість, яку можна вважати кінцевою метою
та об’єктивним показником діяльності молодшого
школяра з читання. Читацька самостійність виявляється
у стійкій потребі звертатися до книг, у свідомому виборі
матеріалу для читання, у здатності ефективно
застосовувати в процесі читання набуті знання, вміння
та навички.
Процес
формування
читацької
самостійності
молодших школярів буде ефективним, якщо на уроці
позакласного (літературного) читання буде дотримано
індивідуального підходу до учнів, диференційовано
навчальний матеріал, залежно від можливостей учня та
його рівня готовності виконувати ту чи іншу роботу,
застосовано доцільні підходи до розробки завдань, що
частково обмежують такі методи роботи, як бесіда та
переказ.
Педагогічними умовами застосування індивідуального
підходу до формування читацької самостійності
молодших школярів мають бути: забезпечення позитивної
мотивації навчання; врахування особистісних якостей
учнів у засвоєнні навчального матеріалу з літературного
читання; використання раціональних методів і прийомів
навчання; доцільна диференціація змісту навчання та
творчої діяльності кожної дитини з урахуванням її
індивідуальних характеристик і розвитку.
Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо
передусім в удосконаленні технологій, спрямованих на
розвиток особистості, на формування її моральних і
навчальних якостей та розумових здібностей.
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INDIVIDUAL AND DIFFERENTIATED APPROACHES TO THE FORMATION OF THE READERSHIP
INDEPENDENCE IN ELEMENTARY CLASSROOM
These article properties of understanding the causes of insufficient development readership independence in elementary
classroom. Acquisition of adequate and often superior readership independence skills is achieved effectively and efficiently by
considering individual developmental level of every student. Direction of reading instruction in elementary classroom is
defined by this approach. By varying complexity of class work tasks within the same lesson framework, teacher matches
appropriately the student’s special readiness reading level with the difficulty of instruction material. Suggested feasible
approaches to the development of individual tasks that partially restrict such practices as conversation and transfer.
Key words: literary education, reader independence, the criteria of reader independence, special readiness level,
individual approach, differentiated instructed, individual educational tasks.
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МОВЛЕННЄВА ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ ТЕМАТИЧНОГО
(ПЕЙЗАЖНОГО) МАЛЮВАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
У статті висвітлено питання реалізації мовленнєвої інтеграції на уроках тематичного малювання в
початкових класах, використання слова на уроках образотворчого мистецтва на комунікативно-діяльнісній і
предметно-функціональній засадах в процесі пейзажного малювання. Методично обґрунтовано формування
комунікативної компетентності молодших школярів за допомогою взаємозв’язків мови та образотворчого
мистецтва, вербального і зображувального матеріалу у методиці викладання. Визначається важливість
збагачення знань теоретичних основ образотворчої грамоти шляхом використання слова, тобто мовленнєвої
діяльності на уроці.
Ключові слова: мовленнєва інтеграція, пейзажне малювання, слово, картина, ілюстрації, поезія.

Постановка проблеми. У сучасній вітчизняній освіті
відбувається поступовий відхід від традиційної моделі
навчання. Важливим напрямком методичного оновлення
уроків, як зазначає О. Савченко, є проведення їх на
основі інтеграції змісту, відібраного з кількох предметів
і об’єднаного навколо однієї теми [1, с.28]. Саме тому
реалізація мовленнєвої інтеграції на уроках тематичного
(пейзажного) малювання в початкових класах є
актуальною, оскільки за умови її успішного методичного
впровадження реалізується мета формування в учнів
початкової школи комунікативно-мовленнєвих умінь –
умінь, необхідних для ефективного здійснення
мовленнєвої діяльності в умовах міжособистісної
взаємодії, тобто в різних ситуаціях спілкування.
Мовленнєві поняття вивчаються не тільки на окремих
уроках мови, а є засобом та умовою розвитку мислення,
творчих здібностей учнів, формування комунікативної
компетентності на інтегрованих уроках української
мови, літературного читання, природознавства й
образотворчого мистецтва, об’єднаних спільною темою
«Малювання пейзажу на уроці». Використання процесів
інтеграції на зазначених уроках дозволяє учням не
тільки краще засвоїти навчальну програму, сформувати
в них асоціативні зв’язки між предметами та явищами,
закласти фундамент цілісної художньої картини світу,
допомогти школярам комплексно охопити і накопичити
певні знання та уміння, а й викликати в школярів
позитивне ставлення та емоції до світу мистецтва,
розширити кругозір учня, збагатити його внутрішній
світ, навчити цілісно сприймати навколишню дійсність.
Методичними принципами інтеграції навчальних
предметів у сучасній школі є: опора на знання з багатьох
предметів; взаємозв'язок у змісті окремих дисциплін;
зближення однорідних предметів тощо [2, с.36-37].
В практиці викладання образотворчого мистецтва, на
жаль є обмеження використання слова на уроках
образотворчого мистецтва. Існує думка, що для
досягнення мети навчання малювання слово недоцільне,
неефективне у плані мотиваційного забезпечення
навчального процесу. Вчителі часто обмежуються
демонстрацією традиційних плакатів послідовності
зображення та використанням альбомів, в яких незначна

кількість інформації та орієнтація на певний зразок
зображення, що гальмує творчий розвиток учнів.
Мовленнєва робота на уроках пейзажного малювання,
якщо проводиться, то фрагментарно, несистематично,
поверхово. Цілісна система формування зв’язку мови та
образотворчого мистецтва ще недостатньо опрацьована,
методичні поради щодо використання слова в
пейзажному малюванні розрізнені, відсутня цілісна
система роботи у вказаному напрямку.
Реформування сучасної освіти лежить на шляху
подолання
ізольованого
викладання
навчальних
предметів і створення принципово нових навчальних
програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на
розвивально-продуктивний інтегративний підхід [3, с.5].
Але щодо питання, що таке інтегрований урок, то у
вчителів, методистів, науковців багато протиріч. Ще не
створена система впровадження інтегрованих занять у
початковій школі, вчителі не мають чітких методичних
рекомендацій. Хоча у практиці початкової освіти ця ідея
не нова. К.Д. Ушинський пропонував на заняттях
навчання грамоти синхронно вчити першокласників
читати і писати. Я.А. Коменський наголошував, що «всі
знання виростають з одного коріння – навколишньої
дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні
вивчатися у зв’язках» [4, с.26]. Тобто для формування
системи знань треба послідовно встановлювати зв’язки
між навчальними предметами. Цій проблемі приділяв
значну увагу Д. Локк. Він акцентував увагу на
раціональності наповнення змісту одного предмета
відомостями інших.
Л. Андронова, О. Аксьонова, І. Бех, Л. Варзацька,
М. Вашуленко, Н. Волошина, С. Жила, Л. Мацько,
В. Мартиненко, О. Нікіфорова, М. Плющ, О. Савченко,
Г. Тарасенко
досліджували
формування
мовної
особистості засобами мистецтва слова. У своїх працях
вони підкреслювали, що слово – це важливий спосіб
естетичного розвитку особистості дитини, формування її
мовленнєвої культури.
В методиці викладання образотворчого мистецтва
окремі аспекти формування умінь використовувати
слово в пейзажному малюванні розглядались ученимидослідниками, методистами, практиками (С. Баранов,

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
Н. Волков,
І. Глінська,
Н. Горяєва,
Л. Медведєв,
Б. Неменський). У своїх працях учені переконливо
доводять
необхідність
реалізації
поєднання
у
навчальному процесі мовлення зі світом мистецтва та
природи.
Серед науковців не існує єдиної точки зору на
визначення поняття «інтеграція». П. Бєляєв, А. Пінський,
В. Розумовський розглядають інтеграцію як мету і засіб
навчання; О. Архангельський – як взаємозв’язок змісту,
методів і видів навчання; Г. Батурина – створення
цілісного навчально-виховного процесу та науковообгрунтованої системи цілеспрямованого управління
процесом формування особистості; О. Бугайов –
встановлення міжпредметних зв’язків з метою
формування в учнів цілісної картини світу; Л. Момот і
В. Гломозда – злиття в одному синтезованому предметі,
курсі, темі, елементів різних навчальних предметів;
Г. Федорець – різноманітні зв’язки і залежності між
структурними компонентами педагогічної системи [5,
с.232-234].
Мета статті – з’ясувати найефективніші способи
реалізації мовленнєвої інтеграції на уроках тематичного
(пейзажного) малювання в початкових класах.
Виклад основного матеріалу. Тематична інтеграція
шкільних предметів має великі можливості для вивчення
образотворчого мистецтва як навчального предмета.
Одним із
елементів такої інтеграції є мовлення.
Мовленнєві знання необхідні не тільки на уроках
образотворчого мистецтва, а й потрібні для усіх
навчальних дисциплін. Вони є засобом створення
висловлювання, продукування усного мовлення, яке
сприяє, наприклад, на уроках малювання більш
яскравому й образному сприйняттю художньої
творчості, дає можливість дитині виразити своє
ставлення до мистецтва у доступній для нього формі.
Надання мовленнєвій діяльності важливої ролі та
місця в
усіх структурних елементах
уроків
образотворчого
мистецтва дозволяє забезпечити
методичну цілісність і результативність навчальновиховного процесу. Доцільність використання картин,
ілюстрацій, предметів малювання переважно залежить
від умілого поєднання слова і наочності, від уміння
вчителя вичленити ті властивості й особливості, які
чіткіше розкривають суть предмета малювання.
Одна з форм творчої роботи – це тематичне
малювання (наприклад, пейзажу), основною метою
якого є розвиток розумової активності та творчої уяви
дітей. Педагог навчає учнів відображати на папері
побачене і почуте.
Спостереження за природою здійснюються не тільки
для отримання дітьми знань про неї, для розвитку
естетичного сприйняття, але й з метою порівняння
пейзажів, які описані в поетичному творі, з тими, які
діти сприймають з природи, з життя. Без допомоги
дорослого у школярів часто виникають труднощі у
визначенні художнього засобу, який поет використовує
при описі природи або не приділяє їм належної уваги,
що у свою чергу призводить до невиразності образів.
Іноді діти навпаки, відчувають і розуміють, що і як хотів
показати поет, але у них немає достатнього досвіду в
передачі вражень у своєму малюнку, часто вони просто
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погано володіють засобами зображення описаних картин
природи [6, с.40].
Методика проведення спостережень ускладнюється
залежно від досвіду учнів і завдань кожного заняття.
Починати треба з розгляду окремих образів природи, які
дитина бачить із шкільного вікна, чи на організованій
учителем екскурсії в лісі, в парку. Далі набуті природні
спостереження порівняти з описами в художніх творах:
ялинка, кульбабка і т.д., при цьому треба максимально
активізувати мову дитини питаннями, які допомагають
розкриттю образу, збагачувати її поетичними виразами,
порівняннями. Наприклад, кульбабу можна порівнювати
з сонечком, кулькою, сніжинкою. Також учитель
намагається забезпечити рухову і словесну діяльність
дітей: на основі розуміння твору учні повинні знайти
об’єкти, які описані у ньому, доторкнутися, роздивитися
їх, прочитати рядки вірша, які відображають відповідну
картину природи. Спостереження сприяють розвитку
чуттєвості, чутливості до поетичного опису пейзажів[7,
с.14].
Спостереження за живою природою допомагає
сприйняттю її у поезії. Розгляд малюнків про природу
конкретизує це сприйняття, робить його більш
осмисленим. Знайомлячись одночасно з ілюстрацією й
поетичним твором, дитина реально уявляє різні способи
передачі виразності образів і прагне відтворити це у
своїх малюнках.
Знайомство молодших школярів з пейзажами можна
проводити і в музеях. Ці екскурсії вражають,
підвищують активність, зацікавленість. Порівнюючи
картини, діти згадують пейзажі, які вони самі бачили,
вірші та оповідання на подібні теми, які вони вивчали.
Готуючись до організації подібного сприйняття, вчитель
повинен ураховувати, що не кожен художній твір може
бути використаний у цих цілях.
З розвитком у дітей сприймання їм пропонують
поспостерігати за картиною природи, що не співпадає
повністю з її поетичними описами. Це розвиває загальні
уявлення дітей, на основі яких потім малюють певні
пейзажі.
Для більш цілеспрямованого знайомства дітей з
творами про природу проводяться бесіди про їх зміст і
різні засоби виразності. Якщо художній твір невеликий
за об’ємом, містить опис одного конкретного образу або
нескладної картини природи та бесіда про нього займає
небагато часу, то вона може проводитись безпосередньо
на уроці малювання. Для розвитку творчості важливо
проводити бесіди про задум малюнка, про головний
образ, про засоби найбільшої виразності. Учні вже
можуть уявити картину природи без попереднього
спостереження, лише на основі художнього опису:
поетичне слово підказує необхідні образи пейзажу. В
цьому виді роботи достатньо розвинути чуйність до
поетичного слова, вміння співвідносити картини
природи з її описом, переносити свої уявлення в
малюнок [8, с.123].
Часто тематичне малювання проводиться на основі
віршів, які складаються з кількох частин і відображають
різні картини природи. Вірші варто підбирати доступні й
зрозумілі дітям за темою, змістом, мовою. Крім того,
інформація, закладена в поетичних рядках, повинна
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формувати у свідомості дитини яскраві, конкретні
образи, тобто незмінною умовою відбору текстів є
зображальність і виразність художнього образу, оскільки
в основі малювання лежить не тільки відображення
певного змісту, але й почуття школяра. Виразність
наділяє художнє слово здатністю викликати емоції,
почуття в слухача, підкреслювати головне, індивідуальне
в образі, узагальнювати істотні ознаки. Вона загострює
враження й уяву, тобто підсилює розумову діяльність
людини.
Мовленнєвій роботі необхідно надавати важливого
значення протягом усього уроку, особливо на етапі
підготовки до зображувальної діяльності та під час
підведення підсумків. Розглянемо приклад уроку
образотворчого мистецтва у 2-ому класі на тему:
«Золота осінь». Учням пропонується послухати вірш
М. Пономаренко «Осінь пензлика взяла». Прочитавши
виразно вірш, доцільно використати вербальнокомунікативний прийом навчання: діалог, який
допоможе уявити малюнок. Наприклад, Який куточок
природи приховала поетеса у вірші? Які ознаки осені
називає вона, щоб показати її красу? Як автор
ставиться до осені? Які почуття викликає описана у
вірші картина? Знайди у вірші порівняння. Який це вірш –
веселий чи сумний?
Художні образи, втілені в тексті, повинні спонукати
дітей до відтворення в малюнку власних вражень від
вірша. Для цього потрібно використовувати вірші
мелодійні, дзвінкі, з гарним ритмом, із чіткою римою.
Виразність народжується за допомогою звучних слів, що
передають характер природного образу, захоплене
милування природою. Окреме слово саме по собі не
може передати сутність образу, у тексті повинен бути
логічний взаємозв’язок слів, струнка їхня узгодженість.
Пізніше проводимо питально-відповідну бесіду за
картиною В. Левітана «Золота осінь». Що зображено на
полотні? Які рядки вірша виражають зміст картини? В
яких тонах зображена осінь? Які кольори домінують у
роботі? Що символізує ця колірна гамма? Який настрій
створюють світло-золотисті крони дерев? Чи є
подібність в описі природи поетеси М. Пономаренко
«Осінь пензлика взяла» й у картині живописця
В. Левітана «Золота осінь»? А що відмінне? Чому
осіння природа з’являється перед нами як яскраве,
святкове видовище? Провівши таку роботу, переходимо
до вибору й аналізу сюжетної композиції. Яку картину
природи ви уявляєте, прочитавши вірш? Що у вашому
малюнку буде головним? Яку колірну гаму виберемо для
нашого малюнка? Згодом учні самостійно виконують
роботу кольорами без попереднього олівцевого малювання.
Вірші про природу допомагають дитині правильно
уявити собі ту або іншу ситуацію, розмістити
зображення на аркуші паперу. Певні слова вказують
часто на місце дії, що відбувається. Так, Л. Квітко у
вірші «Кульбаба» відтворює досить велику картину
природи, помічаючи, що квітка росте «і на доріжці, і в
улоговинці, і в траві». А от рядки О. Толстого «Лише
вдалині красуються, там на дні долин, грона яскравочервоні зів’ялих горобин» («Осінь») допомагають
намалювати в перспективі зображення дерев на
задньому плані аркуша. Г. Скребицький у вірші «Зима»

підказує розташування образу природи на аркуші
такими словами «пролетіла хмара низько-низько».
Пейзажне малювання можна проводити після
опрацювання двох і більше творів, в яких описана
природа в ту саму пору року, але по-різному. Спочатку
проводиться бесіда за змістом прочитаного кожного
твору, потім порівнюється, зіставляється зміст і засоби
виразності. Щоб засоби виразності стали зрозумілими
для школярів, з ними потрібно розглянути картини або
ілюстрації, які виділяють основні моменти тексту, тобто
забезпечують взаємодію зорового та слухового
сприйняття. Організовуючи сприйняття двох різних
картин або ілюстрацій до одного літературного твору,
учитель розвиває в учнів уміння порівнювати художні
твори між собою й зіставляти з уже наявними в дітей або
закладеними в поетичних рядках уявленнями про якенебудь природне явище, бачити неповторний колорит
мальовничих пейзажів і ті засоби виразності, які
використовують художники й поети, поділитися
власними враженнями. Наприклад, до вірша С. Єсеніна
«Черемуха» художники Г. Нікольський і А. Парамонова
у своїх ілюстраціях дуже своєрідно та характерно
передали пейзажі зимової природи. Після перегляду
двох ілюстрацій учні у своїй творчості використовують
подібні зображувальні засоби.
Робота з розвитку естетичного сприйняття віршів про
природу триває впродовж всіх років початкового
навчання. Учитель забезпечує творчу і словесну
діяльність дітей: на основі розуміння твору молодші
школярі знаходять об’єкти, які описані у ньому,
уявляють їх, прочитавши рядки вірша, які відображають
відповідну картину природи. В результаті таких уроків
діти частіше починають розмовляти один з одним про
те, як гарно навколо, їхній словник збагачується точним
поетичним вираженням. Вірші, на їхню думку,
допомагають створювати «кольорові» малюнки». Дітей
вже не утруднюють пошуки сюжету для зображення, їм
зрозуміло, що малювати. В учнівських малюнках
проявляються узагальнені образи, картини природи.
Поруч з цим вони намагаються зобразити індивідуальні
якості предмета, тієї чи іншої пори року, які описані в
поетичних рядках.
З учнями 3-4 класів частіше проводяться екскурсії в
природу,
що
готує
дитяче
сприйняття
до
опосередкованого знайомства з пейзажами. Педагог має
сформувати в кожної дитини тепле, трепетне ставлення
до ніжних образів природи, вміння відчувати її красу й
досконалість.
На уроках пейзажного малювання доцільно
використовувати ігрові завдання, змагання. Наприклад,
Якого кольору зимове небо? Які барви рідної землі? Чи
можна сказати, що сніг не білий? Які відтінки кольору
на картині зображують веселе (сумне) дерево? Перш
ніж розглядати твори живопису, можна пограти в
захоплюючу мовленнєву гру – «уяви себе» (бджілкою,
сонечком, ялинкою, хмаринкою, берізкою), формуючи
при цьому уміння добирати образні слова та вирази,
точно висловлювати власні думки. Словами, мімікою,
жестами розкажи «про себе». Хіба ж не по-іншому
сприйматимуться в картині художника: дзвінка, прозора
бджілка, яка скочила у квітку; золотавий сонячний
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промінчик, що ніжно торкається до всього, що бачить
навколо себе; пухнаста, духмяна ялинка, що простягає
до тебе свої руки-віти; небесна, крилата, пухка та
ніжна хмаринка, що собою все небо закрила; струнка,
тендітна, білокора берізка, яка опустила своє довге
віття.
Функцію своєрідного тренінгу виконують і рольові
ігри. Діти розробляють план дії за визначеною темою, а
потім, розподіливши попередньо ролі, програють щось
наче театралізоване дійство. Це сприяє розвитку
комунікативних
навичок,
поясненню
матеріалу,
допомагає вчителю визначити самостійні завдання
кожному учневі відповідно до рівня його підготовки.
На уроках образотворчого мистецтва велике
значення надається і формуванню в учнів уміння читати
й аналізувати дитячі малюнки, бачити в них спосіб
пізнання людини, його індивідуальність у всіх його
проявах. Завдяки аналізу робіт дітям стає більш
зрозумілим поетичний образ, розвивається аналітикосинтетичне мислення, яке забезпечує більш глибше
сприйняття поетичного тексту.
Одним із найважливіших аспектів використання
слова на уроках образотворчого мистецтва, який
повинен охоплювати всі грані педагогічного процесу, є
укладання словника спеціальної і термінологічної
лексики. Основним критерієм добору слів є змістовий
фактор і частотність використання слів спеціальної
лексики в інформаційних тематичних повідомленнях.
Висновки. Використання слова в пейзажному
малюванні має пронизувати всю систему навчання учнів
молодших класів. Це є одним із шляхів оптимізації
системи формування художньої культури молодшого
школяра, створює більше можливостей для розвитку
самостійності учнів, їх творчої ініціативи. Образотворча
і мовленнєва діяльність учнів допоможе вчителю
закріпити та поглибити важливі інтегровані знання.
Інтегроване навчання, як один з активних шляхів
підвищення ефективності навчання у початковій школі,
залишається актуальною проблемою педагогіки. Вона
потребує
спеціальних
досліджень
подолання
ізольованого
викладання
навчальних
предметів,
навчальних тем і проблем, створення принципово нових
навчальних програм для молодших школярів.
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LINGUISTIC INTEGRATION ON THE LESSONS OF THE THEMATIC (LANDSCAPE) PAINTING IN THE
ELEMENTARY SCHOOL
The article deals with the question of the realization of the linguistic integration on the lesson of the thematic painting in
the elementary school and using of the word on the art lessons on communicatively-active and subjectively-functional bases
in the process of the landscape painting. The formation of the communicative competence of the pupils of the elementary
school with the help of correlations of the language and art classes, verbal and figurative material is substantiated in the
methodology of the teaching. The importance of the enrichment of the knowledges of the theoretical bases of the art literacy is
determined by using word, i.e. speech activity at the lesson.
Key words: linguistic integration, landscape painting, word, picture, illustrations, poetry.
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА
В РОБОТІ З CІМ’ЯМИ
У статті проаналізовано та теоретично обгрунтовано значущість та специфіку гувернерської
діяльності у сукупності притаманних для соціального гувернера знань та умінь. Серед провідних
особистісних якостей соціального гувернера автор акцентує на професійній мобільності, визначає її
сутність та основні функції роботи соціального гувернера з сім’ями, за допомогою яких вона практично
втілюється. Визначено основні напрями роботи соціального гувернера з сім’ями на основі
охарактеризованих функцій.
Ключові слова: соціальний гувернер, професійна мобільність, гувернерська система формування
особистості, функції соціального гувернера в роботі з сім’ями, напрямки діяльності соціального гувернера.
Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни в
Україні
останнього
десятиліття
призвели
до
розшарування
нашого
суспільства,
відродили
спеціальності і нові професії, що у минулі роки не
вважалися суспільно затребуваними. Серед них –
професія гувернера як фахівця з індивідуального
виховання, навчання й розвитку дитини в умовах сім’ї.
Сьогодні гувернерство визначають як цілісну педагогічну
систему й окрему галузь педагогіки, що вивчає
особливості індивідуалізованого формування в домашніх
умовах освіченої, гармонійно розвиненої, комунікабельної
особистості з активною життєвою позицією [9]. Сучасний
інститут гувернерства націлений на розв’язання освітніх і
виховних завдань, які постають у різних сім’ях та
пов’язані з емоційними, соціальними та іншими
особливостями родинної життєдіяльності. А це у свою
чергу означає, що професійна діяльність домашнього
вихователя висуває високі вимоги як до фахового рівня,
так і до його особистісних якостей. Розвиток професійної
мобільності майбутніх спеціалістів соціономічної сфери,
яскравим прикладом якої і виступає соціальний гувернер,
є надзвичайно актуальним напрямом розвитку сучасної
педагогічної науки, адже прагнення стати успішним в
різних сферах життєдіяльності можна досягнути лише за
умови мобільності,
динамізму,
конструктивності,
розвиненого почуття відповідальності в професійній
діяльності.
Протягом останніх років з’явилося багато праць,
присвячених питанням гувернерства. Дослідження
науковців зосередилися на здійсненні ретроспективного
аналізу даного явища (М. Денисенко, Н. Ковалевська,
О. Корх-Черба, Є. Сарапулова та ін.), становленні і
функціонуванні інституту гувернерства на сучасному
етапі, підготовці гувернерів (А. Бардінов, М. Головко,
О. Зверева, Н. Побірченко, М. Савельєва та ін.). З’явилися
також наукові розвідки, у яких розкривається соціальнопедагогічний аспект гувернерства (Н. Максимовська),
питання
підготовки
соціальних
педагогів
до
гувернерської діяльності (Л.Кобилянська, О.Шароватова),
окреслюються напрями роботи соціального гувернера з
дітьми з обмеженими функціональними можливостями
(І.Акіншева, Л.Завацька). Вивчення та аналіз досліджень

цих науковців, довідкової літератури свідчить, що
сьогодні не існує чіткого визначення поняття "соціальний
гувернер", фрагментарно висвітлено функції роботи
даного спеціаліста, дещо звужений діапазон його
діяльності.
Деякі аспекти вивчення професійної мобільності
розглядаються науковцями, вирізняючи їх з-поміж
проблем формування професійної компетентності
фахівців різного профілю. Особливості формування
професійної мобільності майбутніх вчителів і соціальних
педагогів в процесі навчання у вищій школі
розробляється в працях О. Безпалько, В. Корнієнко,
Н. Марценюк, А. Рідкодубської, М. Шмир та ін.
Водночас, практично відсутні спеціальні дослідження,
в яких безпосередньо розглядався би процес формування
професійної мобільності соціальних гувернерів як
майбутніх працівників соціальної сфери.
Мета роботи – науково-теоретично обгрунтувати
значущість професійної мобільності для соціального
гувернера в роботі з сім’ями.
Виклад основного матеріалу. Важливим чинником,
що покликав до життя ідею домашнього виховання
силами педагога-професіонала, стало негативне ставлення
частини населення, особливо заможної, до системи
суспільного виховання, яке повільно перебудовується на
особистісно-орієнтовану модель навчання і виховання
дитини. В умовах сьогодення, коли велика кількість дітей
у зв’язку зі щільним графіком занять (у гуртках іноземних
мов, у музичних, спортивних та хореографічних студіях і
т.п.), через серйозні захворювання, чи з інших причин не
відвідує дошкільних закладів та груп подовженого дня,
постала особливо відчутна потреба у створенні
адаптованої до сучасності системи індивідуального
виховання і навчання дітей в домашніх умовах та в
підготовці кадрів, які могли б реалізувати цю систему на
практиці.
Значна
кількість
українських
родин
відмовляється від діючих суспільних освітніх закладів
через високий відсоток захворювання дітей, який за
відомостями Інституту громадського здоров’я України
збільшився майже утричі.
Частина батьків хотіла б давати дітям якіснішу освіту
того чи іншого змісту. Особлива атмосфера розвитку і
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спеціального навчання потрібна для дітей із хронічними
захворюваннями, з обмеженими можливостями, а також
обдарованих дітей. Таким чином, гувернерська діяльність
може мати реабілітаційний напрям (робота з дітьмиінвалідами), коригуючий напрям (робота з фізично чи
розумово неповноцінними дітьми) та напрям роботи зі
здоровими
дітьми,
поєднуючись
з
соціальною
педагогікою.
Гувернерська
система
формування
особистості включає дві складові: індивідуальне навчання
й індивідуальне виховання дитини в домашніх умовах.
Ось чому призначення сучасного інституту гувернерства
полягає в тому, щоб задовольнити освітні й виховні
потреби, що виникли на сучасному етапі в окремих
родинах і які є значущими для суспільства в цілому.
Враховуючи всі вищеназвані аспекти діяльності
гувернера, визначимо основні причини, що спонукають
батьків звернутися до послуг гувернера: наявність
дитини-інваліда в родині; необхідність підготовки дитини
до школи; необхідність індивідуальної роботи з
відстаючими дітьми; необхідність індивідуальної роботи з
обдарованими дітьми; допомога дитині у підготовці
домашніх завдань, нагляд за дитиною в час, коли батьки
знаходяться на роботі; необхідність у зв’язку з зайнятістю
на роботі доручити виховання здорової дитини няні чи
гувернантці; гувернери також можуть виконувати роль
батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу.
Світовий досвід показує, що послуг гувернерів потребує
більшість інтелігентних сімей, які піклуються про
розкриття індивідуальних здібностей дітей, знання
іноземних мов, етикету. Водночас саме ділові жінки
насамперед намагаються виховувати своїх дітей за
допомогою гувернерів [5, с.72].
Одже,
дослідження
вітчизняних
науковців,
кваліфікаційні характеристики та описи професії
засвідчують, що соціальний гувернер – це новий тип
вихователя, який виконує роль посередника у
взаємовідносинах особистості, сім’ї, суспільства, і
повинен забезпечувати соціально-педагогічний захист
дитини і родини. Такий педагогічний працівник здійснює
індивідуальний догляд, виховання та освіту в сім’ї дитини
віком від трьох до десяти років (до закінчення початкової
школи); забезпечує догляд, оздоровлення, режимні
процеси, вивчення і всебічний розвиток особистості
дитини, її здібностей; задовольняє інтелектуальні та
емоційні потреби дитини, готує її до виконання
необхідних соціальних ролей, у разі потреби – захищає її
життя, честь і гідність, використовуючи ефективні
методи, засоби і форми роботи. Саме соціальний гувернер
виховує у дитини повагу до батьків, жінки, культурнонаціональних, духовних, історичних цінностей країни,
дбайливе ставлення до навколишнього середовища; готує
вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,
запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб
життя; надає батькам консультаційну допомогу з питань
навчання, виховання, розвитку їхньої дитини; під час
виконання професійних обов’язків – несе повну
відповідальність за життя та здоров’я дитини.
У
кваліфікаційній
характеристиці
соціальних
гувернерів, розробленій у 1994 році З. Зайцевою,
відзначалось: «Гувернер повинен знати: основний зміст
базових програм із загальноосвітньої підготовки за курс
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неповної середньої школи; особливості методики
навчання дітей предметів загальноосвітнього циклу,
різних видів діяльності, самообслуговування; основи
оздоровлення дитини в побутових умовах. Повинен
уміти: приймати професійні рішення з урахуванням їхніх
соціальних наслідків і вимог етики, здійснювати
корекційнопсихолого-соціальну
роботу
за
індивідуальною програмою» [8, с.73-74]. Тобто доцільно
виокремити інваріантивні та варіативні види діяльності
гувернера. До інваріантивних відносять організацію
занять з інтелектуального розвитку дитини та підготовки
до шкільного навчання; знайомство з нормами та
правилами поведінки в суспільстві; фізичний розвиток
вихованця; дозвільнєву діяльність і догляд; навчання
навичкам самообслуговування; формування основних
навчальних умінь, початкових мистецьких уявлень;
діагностику психологічного, розумового, фізичного
розвитку дитини; розвиток морально-етичних якостей
тощо. Варіативні види діяльності соціального гувернера
повязані з конкретними умовами життя родини, запитами
батьків, особливостями вихованця. Їх спектр надзвичайно
широкий та охоплює навчання іноземним мовам, музиці,
хореографії, прийомам самооборони, різним видам
спорту; формування первинних технічних навичок;
супровід дитини до закладів додаткової освіти (музичної,
художньої, спортивної шкіл) [10].
На думку психологів і педагогів, розумне сполучення
виховних зусиль батьків і гувернерів - благодатний ґрунт
для раннього розвитку маляти. Соціальний гувернер,
якого запрошують з тих чи інших причин - це насамперед
людина, що любить дітей і свою роботу. Випадкові люди
в цій педагогічній сфері не приживаються.
Виконання професійних обов’язків домашнього
вихователя багато в чому залежатимуть від особливостей
родини, а також її уявлень про належні виховання та
освіту. Вихователь, не знайомий із традиціями конкретної
родини, з її поглядами на виховання, відношення до
тварин, природи, не зможе швидко адаптуватися, а те й
зовсім не зуміє пристосуватися до нової обстановки.
Соціальний гувернер часто поєднує функції догляду за
дитиною, її виховання та навчання, але нерідко
залучається до виконання різноманітних додаткових
доручень таких як супроводження дитини на відпочинок,
праця у вихідний та святковий день, раптова
понаднормова зайнятість.
Соціальний гувернер повинен знати: основи
класичного
дошкільного
виховання;
англійську,
французьку, німецьку, польську, українську або російську
мови (у залежності від місця й умов роботи); вікову
психологію; педагогіку і методи зміцнення дружніх
відносин у родині; дитячу літературу й історію народів
Світу, фольклорні добутки, загадки, приказки, пісні
різного дитячого віку; основи раціонального харчування;
основи гігієни і педіатрії; етику, естетику і культуру
поводження.
Соціальний гувернер повинен уміти: розвивати
дарування і таланти дитини; відвернути дитину в момент
стресу, переключити її увагу за допомогою гри, казок,
приказок, пісень; організовувати дитячі свята, тематичні
прогулянки, культурні походи, екскурсії; навчити дитину
танцям, співу і навичкам прикладного мистецтва;
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організувати раціональний режим праці і відпочинку
дитини; працювати з різними віковими групами дітей і
підлітків, з дітьми з ослабленим здоров'ям, а також з
ослабленим розвитком; робити першу медичну допомогу;
володіти навичками роботи на комп'ютері.
Звісно, домашнє виховання і навчання має ряд
суттєвих переваг: є суто індивідуальним, конкретним,
персоніфікованим; дозволяє повністю індивідуалізувати
зміст, методи роботи з вихованцем; своєчасно корегувати
його діяльність тощо. Але акцент на особистісному
розвитку негативно позначається на процесі соціалізації
дитини. Внаслідок обмеженого спілкування з дорослими
та однолітками не відбувається усвідомлення себе як
частини певної групи, соціуму, порушується формування
комунікативних якостей тощо. Подолати цю проблему, на
наш погляд, має спеціаліст нової формації, фахівець із
соціального виховання, який і допоможе дитині
адаптуватися та інтегруватися в соціум – соціальний
гувернер. Варто відзначити, що його діяльність
зорієнтована на роботу з усіма категоріями дітей
(незалежно від наявності чи відсутності у них проблем), а
саме: фізично і психічно здоровими, з обмеженими
функціональними
можливостями,
з
незначними
порушеннями здоров’я, соціальними проблемами,
обдарованими дітьми тощо.
Серед провідних особистісних якостей соціального
гувернера крім доброти, особливої витримки, високої
працездатності, врівноваженості, має важливе значення
ще й здатність коригувати систему відносин в сім’ї
залежно від умов та обставин, яку можна визначити як
мобільність.
У
великій
сучасній
педагогічній
енциклопедії Є. Рапацевич визначає професійну
мобільність як «можливість і здатність успішно
переключатися на іншу діяльність або змінювати вид
праці. Професійна мобільність передбачає володіння

системою узагальнених професійних способів і умінь
ефективно їх використовувати для виконання яких-небудь
завдань у суміжних областях виробництва і порівняно
легко переходити від однієї діяльності до іншої» [6,
с.482]. Професійна мобільність проявляється у творчому
характері гувернерської діяльності, в активному пошуку
новаторських підходів та інноваційних технологій, що
надає можливість людині дізнатися більше про інші
моделі створення та поширення знань, дозволяє їй
розширити мережу своїх контактів та спілкування,
розвиває рівень особистої ініціативи та професійної
комунікабельності, реалізація яких стає можливою саме
завдяки мобільності. Сутність професійно-педагогічної
мобільності соціального гувернера виражається в
готовності особистості до саморозвитку, до самоосвіти й
перетворення себе, побудови конструкту свого
професійного «Я», готовності в процесі професійної
діяльності успішно пристосовуватися до мінливих умов
професійно-педагогічного середовища.
Розподіляємо
думку
російської
дослідниці
О.Дементьєвої, яка розглядає професійну мобільність як
якість особистості, що дозволяє їй бути соціально
активною,
конкурентоспроможною,
професійно
компетентною, здатною до саморозвитку й модернізації
власної діяльності та зміни видів діяльності 2, с.6.
Таке визначення мобільності найбільш співзвучно, як
ми вважаємо, з мобільністю соціального гувернера у
процесі реалізації ним основних функціональних
обов’язків в роботі з сім’ями вихованців.
На підставі викладеного вище можна визначити
основні функції соціального гувернера у процесі його
роботи з різними типами сімей, які відображено нами у
таблиці нижче:
Таблиця

Функції соціального гувернера в роботі з сім’ями
Функції

Діагностична

Прогностична

Виховна

Освітня

Комунікативна

Характеристика
Діагностична функція спрямована на вивчення, аналіз й оцінювання індивідуальних особливостей, стану
фізичного і психічного здоров’я, рівня вихованості, успішності дитини, проблем (якщо такі існують) соціальнопсихологічного, дидактичного та виховного характеру на основі сучасних методів педагогіки, психології та
соціології. Крім того, соціальний гувернер має звернуту увагу на вивчення традицій, ціннісних орієнтацій,
виховного потенціалу, інтересів, потреб, проблем сім’ї; рівня психолого-педагогічної культури батьків;
особливостей спілкування дитини з дорослими членами сім’ї; місця і ролі дитини у родині.
Прогностична функція полягає у визначенні й розробці програми соціально-педагогічної роботи з дитиною на
основі врахування її індивідуальних та вікових особливостей, рівня розвитку, побажань батьків; виборі методів,
засобів і прийомів, які дозволяють у заданих умовах та встановлений час досягнути поставленої мети;
передбачення результатів діяльності в цілому та різних її аспектів зокрема, що забезпечать максимальну
результативність її розумних витрат зусиль та часу.
Виховна функція спрямована на формування у дитини загальнолюдських і національних цінностей, моральних
понять, поглядів і переконань, вироблення навичок і звичок моральної поведінки; розвиток естетичних потреб,
смаків і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності, культури взаємодії з природою; забезпечення
повноцінного фізичного та інтелектуального розвитку.
Освітня функція передбачає розвиток у дитини потреби в отриманні знань, неперервній освіті; формування
позитивної мотивації навчання; розвиток мовлення, емоційно-вольової сфери. Крім того, соціальний гувернер
має звернути увагу і на просвіту батьків, підвищення рівня їх педагогічних знань та умінь, формування бажання
займатися самоосвітою.
Комунікативна функція полягає у встановленні доцільної, конструктивної взаємодії з дитиною, батьками та
іншими членами сім’ї. Завдання соціального гувернера у реалізації цієї функції полягає у дотриманні основних
правил та норм спілкування, доборі оптимальних прийомів і засобів комунікативного впливу, попередженні та
подоланні конфліктних ситуацій.
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Продовження таблиці
Попереджувально-профілактична функція полягає у запобіганні та обмеженні причин соціальної дезадаптації
дитини; попередженні та подоланні негативних явищ, конфліктних ситуацій, які здатні антипедагогічно
Попереджувальновплинути на неї; проведенні роз’яснювальної роботи щодо впливу шкідливих звичок на здоров’я та
профілактична
життєдіяльність особистості; формуванні і пропагуванні здорового способу життя; організації соціальнопозитивної діяльності через відвідування позашкільних навчально-виховних закладів.
Консультативна функція спрямована на допомогу батькам у вивченні і розумінні питань сімейного виховання;
наданні порад і рекомендацій щодо розвитку і виховання їхньої дитини, корекції її поведінки, відхилень у
Консультативна
розвитку; знаходження ефективних шляхів взаємодії дорослих і дитини, створення атмосфери взаєморозуміння,
співробітництва.
Корекційно-реабілітаційна функція має на меті здійснення корекції виховних впливів на дитину з боку сім’ї,
соціального середовища, зміну і вдосконалення її особистісних якостей, особливостей життєдіяльності;
Корекційнодопомогу дитині з обмеженими функціональними можливостями у досягненні оптимального фізичного,
реабілітаційна
інтелектуального, психічного, соціального рівня розвитку, озброєння її навичками самообслуговування,
сприяння соціальній адаптації, залучення до участі у суспільному житті.
Соціально-терапевтична функція спрямована на вчасне подолання кризових ситуацій та проблем дитини і сім’ї,
Соціальнопропонування шляхів і засобів для самостійного вирішення і подолання труднощів, стимулювання впевненості
терапевтична
у собі.
Посередницька функція полягає у налагодженні взаємодії з різними соціальними інституціями (медичними,
освітніми, культурними закладами, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, неурядовими
організаціями) та фахівцями (лікарями, дефектологами, реабілітологами, психологами, вихователями
Посередницька
дошкільних закладів, учителями, викладачами-репетиторами, викладачами музичних, хореографічних,
художніх шкіл та студій, керівниками гуртків, секцій, спеціалістами служб та центрів у справах сім’ї,
представниками громадських організацій тощо), які сприятимуть соціальному становленню і розвитку дитини.

На основі вище зазначених функцій, що домінують
залежно від потреб та конкретних ситуацій, визначимо
напрями роботи соціального гувернера з сім’ями, а саме
це:
– здійснення індивідуального соціального виховання
і розвитку дітей переддошкільного, дошкільного та
шкільного (переважно молодшого та середнього) віку,
захист їхніх прав та інтересів;
– організація індивідуальної роботи з дітьми з
обмеженими функціональними можливостями, дітьми з
незначними порушеннями здоров’я, соціальними
проблемами, обдарованими дітьми з метою соціальнопедагогічної допомоги і підтримки, корекції їхнього
розвитку, нейтралізації негативного впливу середовища;
– установлення співробітництва з батьками дитини,
підвищення їх педагогічної культури, допомога у
виконанні функцій вихователів;
– налагодження співпраці з різними соціальними
інституціями та спеціалістами;
– удосконалення власної професійної діяльності.
Висновки. Отже, сучасний гувернер – це особливий
тип педагогічного працівника, який здійснює освітньовиховну, консультативну, соціально-терапевтичну та
інші професійні функції в умовах сім’ї. Професійна
мобільність соціального гувернера передбачає також
високий рівень узагальнених професійних знань і вмінь,
готовність до оперативного відбору і реалізації
оптимальних способів виконання різних завдань в
області своєї професії. Гувернер інтегрує в собі знання
таких професій, як соціальний працівник, педагог,
психолог, медичний працівник, юрист та інші види
професійної діяльності, що дозволяє йому на базі однієї
професії освоювати надалі перераховані види
професійних знань як нові професії. Поява інтегрованих
соціономічних професій виступає одним з напрямків
формування професійної мобільності у майбутніх

соціальних гувернерів, що потребує подальшого
науково-теоретичного осмислення та практичного
втілення.
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PROFESSIONAL MOBILITY OF SOCIAL TUTORS IN A WORK WITH FAMILIES
The article is analyzed and theoretically substantiated significance and specifics of tutor’s activity in the aggregate
knowledge and abilities inherent to social tutor. Among the most important personal qualities of social tutor, the author is
accentuating on professional mobility, defining its essence and main functions of social tutor’s work with families with the help
of which it will be worked practically. Fundamental directions of social tutor’s work with families are defined on the base of
functions characterized before.
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ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ УЧНЯМИ СТАРШОЇ
ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ: ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД
У статті розглянуто питання актуальності вивчення процесів глобалізації випускниками старшої
профільної школи, де використовується інтегрований підхід до навчання. Наголошено на значенні та
сутності процесу глобалізації, розкрито основні її ознаки та види глобальних процесів; охарактеризовано
компоненти економічної глобалізації; з’ясовано особливості визначення індексу глобалізації; встановлено
переваги процесу глобалізації для всього світу та проблеми, спричинені нею; уточнено форми прояву
глобалізації в Україні. Подано приклади побудови тематичного матеріалу глобалізаційного змісту на уроках
географії в старшій профільній школі, на основі використання інтегрованого підходу до навчання.
Ключові слова: глобалізація, глобалізаційні процеси, учні, старша профільна школа, географія, економіка,
інтегрований підхід.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
суспільства глобалізаційні процеси стосуються різних
сфер людської діяльності. Нині вони набувають все
більших масштабів, охоплюючи політику, економіку,
освіту, культуру, екологію, туризм, безпеку, соціальну
сферу тощо.
Розуміння складних і суперечливих процесів
глобалізації є невід’ємною складовою підготовки
сучасних випускників закладів загальної середньої
освіти до дорослого життя, де вони будуть виконувати
різні
соціальні
ролі – компетентних
споживачів,
ефективних підприємців, якісних виробників, обізнаних
інвесторів, відповідальних громадян, патріотів своєї
держави та ін.
Значна роль щодо формування відповідних знань
покладається в сучасній освіті на опанування змісту
інтегрованих дисциплін у старшій профільній школі.
Процеси глобалізації сучасного світу все частіше
привертають до себе увагу науковців та дослідників.
Географічний аспект глобалізації розглядали в своїх працях
В.В. Безуглий, О.О. Бейдик, В.Ф. Вовк, Т.Г. Гільберт,
С.Г. Кобернік,
Р.Р. Коваленко,
О.К. Кузьминська,
О.О.Любіцева, О.Ф.Надтока, Л.Б.Паламарчук, О.Г.Стадник,
О.Б.Станева, О.М.Топузов, П.Г.Шищенко, В.М.Юрківський,
О.В. Яковчук, Б.П. Яценко та інші.
Процесам економічної глобалізації присвячено
праці Н.О. Біленької, К.В. Іванової, Д.Г. Лук’яненка,
Є.І. Масленнікова, О.В. Побережця, А.С. Філіпенка,
В.Г. Чепіноги та багатьох інших.
Екологічний напрям глобалізації представлено у
дослідженнях І.М. Вітенко, С.С. Малимона, Л.П. Царика,
П.Л. Царика та інших.
Мета статті – розглянути питання актуальності
вивчення процесів глобалізації випускниками старшої
профільної школи, де використовується інтегрований
підхід до навчання, який дозволяє розглянути на уроках
географії глобалізаційні процеси та їхні складові.
Виклад основного матеріалу. Глобалізація є
сучасною тенденцією розвитку світу, що виникла в
результаті закономірних інтеграційних процесів у 90-х
роках ХХ століття [3].

Тлумачення слова «глобалізація» ґрунтується на його
перекладі від англійського «globalization» − процеси, які
відбуваються в масштабах всієї планети. У географії під
глобалізацією
розуміють
процес
всесвітньої
економічної, політичної, культурної інтеграції та
уніфікації, тобто, трактують як взаємопов’язані та
взаємозалежні процеси певної системи [4, с.129].
З економічної точки зору, Дж. Ю. Стігліц трактує
глобалізацію як «…тісну інтеграцію країн і народів
світу, що спричинена значним скороченням витрат на
перевезення та зв'язок, усунення штучних бар’єрів на
шляху переміщення з країни в країну товарів, послуг,
капіталу, знань і (меншою мірою) людей» [7, с.131].
На актуальності процесів глобалізації наголошують
також екологи, акцентуючи увагу на невідворотних
змінах стану навколишнього середовища нашої планети,
що загрожує людству глобальною екологічною
катастрофою.
Аналіз різних літературних джерел 1-7 дозволяє
зробити умовивід, що, у більшості випадків, до основних
ознак процесу глобалізації відносять: становлення
єдиного світового виробництва на основі діяльності
транснаціональних корпорацій (ТНК); посилення
інтеграційних процесів (відкритість і взаємозалежність
економік країн світу); формування глобальних ринків
робочої сили; розширення світового фінансового ринку
(рух капіталу, інвестицій); формування загальнопланетного
інформаційно-комунікаційного простору (глобальна
мережа Інтернет); уніфікація ведення бізнесу,
формування нової системи глобального управління
(діяльність міжнародних організації); встановлення
світових цін, залежність економік країн від коливань
курсу національних валют, вартості барелю нафти;
культурне зближення народів (єдина система цінностей,
стандартів життя, уподобань тощо); порушення
екологічної
рівноваги
екосистеми
(загострення
глобальних проблем) тощо.
Ураховуючи важливість вивчення цього питання на
сучасному етапі розвитку суспільства та з огляду на
наявність відповідних тем у навчальних планах,
програмах курсу «Економічна і соціальна географія
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світу», актуальним є вивчення процесу глобалізації
випускниками старшої школи взагалі та профільної
зокрема, за допомогою використання інтегрованого
підходу до навчання, що, в свою чергу, дозволяє
розглянути цю тему на уроці географії під кутом зору
економіки, екології, туризму тощо.
Зокрема, економічним блоком інформації буде
слугувати інформація про міжнародний географічний
поділ праці (МГПП), транснаціональні корпорації
(ТНК), діяльність яких набуває все більших масштабів,
адже, це – компанії, що були створені в одній із країн
світу, а нині мають свої представництва в усьому світі,
тим самим розширюючи ринки збуту своєї продукції,
економлячи на ресурсах і перевезеннях, популяризуючи
власні стандарти якості товарів чи послуг. Так,
найбільша кількість ТНК світу припадає на США
(General Electric, IBM, General Motors, Ford, Apple,
Microsoft), Японію (Honda, Toyota, Nissan, Hitachi, Sony,
Toshiba), Німеччину (BMW, Volkswagen, Siemens, Robert
Bosch), Францію (Peugeot, Renault), Велику Британію
(British Petroleum), Китай (Sinopec, China National
Petroleum), Південну Корею (Hyundai, LG, Samsung
Electronics).
До прикладу наявних у світі глобалізаційних
процесів слід віднести й міжнародний туризм, який стає
не тільки популярним видом відпочинку, але й
провідною експортною галуззю економіки світу, про що
пізнавально буде дізнатись учням старших класів. Так,
для деяких країн світу міжнародний туризм став
основною статтею доходів, іноді навіть конкуруючи зі
статею доходів від продажу нафти. Цікавим для учнів
буде факт зі світової статистики,  найбільш
відвідуваними є європейські країни (Франція, Італія,
Іспанія, Велика Британія, Греція, Швейцарія, Австрія,
Нідерланди та ін.), а найбільш прибутковими, за статею
від туристичної галузі – США [3].
Підсумком до вказаної статистики може стати
умовивід про те, що туризм сприяє не тільки
економічній глобалізації, а й культурній, соціальній,
екологічній, адже його діяльність спрямована на
взаємопорозуміння між людьми різних країн світу,
етностів і народностей.
Як зауважили українські географи С.Г. Кобернік і
Р.Р. Коваленко: «…фактично виникла «світова фабрика»,
пов’язана товарними потоками та глобальними
інформаційними системами» 3, с.274. У результаті
такої взаємозалежності жодна національна система не
може існувати ізольовано, а, значить, вона не стійка до
кризових потрясінь. І якщо відбувається економічна,
екологічна криза в одній із високорозвинутих країн
світу, то її наслідки відчуває більшість країн світу, що
становить, у свою чергу, глобальну загрозу.
Доцільно на уроках географії в старшій профільній
школі звернути увагу учнів на те, що з метою
визначення рівня залученості країн світу до процесів
глобалізації,
у світі
користуються
методикою
Швейцарського інституту дослідження бізнесу (KOF)
щодо розрахунків індексу глобалізації [2], який
демонструє економічну, політичну, технологічну,
соціальну інтеграцію країни в світове господарство та
складається з трьох субіндексів: економічного (сума всіх

видів імпорту та експорту, прямі іноземні інвестиції,
портфельні інвестиції, доходи нерезидентів у формі
заробітної плати чи прибутки від інвестицій тощо),
політичного
(членство
країни
в
міжнародних
організаціях та участь у місіях Ради Безпеки ООН,
кількість іноземних посольств у країни тощо),
соціального (інтенсивність персональних контактів
людей в банківській, телекомунікаційній та туристичній
сферах, рівень розвитку міжнародного туризму тощо).
Звідси, чим більшим є значення індексу, тим
глобалізованішою є країна. Відповідно до індексу
глобалізації
за
методикою
KOF,
найбільш
глобалізованими країнами світу є: Ірландія, Швейцарія,
Сінгапур, Нідерланди, Швеція, Канада, Велика Британія,
Люксембург, Австрія, Франція, США та інші [6].
Глобалізація містить у собі чимало протиріч, тому є
предметом
постійних
дискусій
глобалістів
та
антиглобалістів.
Використання інноваційних та інтерактивних
технологій навчання у сукупності з інтегрованим
підходом до висвітлення навчального матеріалу,
дозволить залучити старшокласників до висловлень
власних суджень на користь глобалістів чи
антиглобалістів. У процесі цих умовивоводів доцільним
буде акцентація уваги учнів на тому, що сучасна
економіка України є складовою єдиного світового
простору, що охоплений процесом глобалізації,
основними перевагами України в якому є: поглиблення
МГПП та розширення взаємовигідної міжнародної
торгівлі; підвищення ефективності використання
факторів виробництва й зниження витрат виробництва
за
рахунок
упровадження
безвідходних
і
ресурсозберігаючих технологій; поширення нових ІКТ і
пов’язаних з ними переваг; збільшення потоків прямих
іноземних
інвестицій;
формування
відкритої
економічної системи; активізація участі в роботі
міжнародних організацій та інтеграційних об’єднань [5].
Проте, як будь-який складний процес, так і
глобалізація для України, має як позитивні, так і
негативні наслідки, до яких слід віднести: посилення
впливу ТНК, поглинання ними національного ринку;
збільшення розриву в соціальному і економічному
розвитку між країнами; нестабільність розвитку
економіки країни та розшарування суспільства тощо.
Усе зазначене вище є прикладом тематичної
компоновки тематичного матеріалу 1,4 на уроках
географії за допомогою інтеграції змісту споріднених
навчальних предметів, що допомагає сформувати
цілісну світоглядну позицію свідомого громадянина
держави у комплесному (географія, економіка, екологія,
туризмі т.д.) світобаченні.
Зокрема, за допомогою обізнаного педагога
випускники старшої школи, опрацювавши навчальний
матеріал глобалізаційного змісту на уроках географії,
зможуть зробити висновок про те, що процеси
глобалізації у сучасному світі є досить складними,
неоднозначними, суперечливими й охоплюють вони не
тільки всі країни світу, але й всі сфери діяльності
людини, а позитивними рисами глобалізації є:
поширення високоефективних, інноваційних, екологічно
чистих технологій; підвищення мобільності трудових
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ресурсів, капіталу; розвиток ІКТ; розширення
можливостей
світових
туристичних
подорожей;
підвищення загального добробуту населення.
Висновки.
Вивчення
процесу
глобалізації
випускниками старшої профільної школи, в якій
використовується інтегрований підхід до навчання,
сприяє комплексному (з економічної, географічної,
екологічної, соціальної точок зору) вивченню сутності
процесу глобалізації, її основних ознак, компонентів,
індексу, видів, проблем і переваг.
Вдала компоновка педагогом навчального матеріалу
дозволить, попри виявлені учнями проблеми світового
рівня, пов′язані з глобалізацією (зростання впливу
окремих країн на весь світ, нав′язування ними свої
системи цінностей, економічних і правових відносин),
знайти найважливіші умови успішних процесів
глобалізації в Україні (підвищення конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням
основних конкурентних переваг тощо).
До перспектив подальших розвідок у напрямі
вивчення географії учнями старших класів на
профільному рівні віднесено розробку банку запитань
компетентнісного спрямування.
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THE STUDY OF GLOBALIZATION PROCESSES BY SENIOR PROFILE HIGH SCHOOL STUDENTS:
INTEGRATED APPROACH
The article deals with the relevance of studying the processes of globalization by graduates of senior profile high school,
with the use of integrated approach to learning. The significance and essence of the process of globalization is emphasized; its
main features and types of global processes are revealed; characterized components of economic globalization are given;
features of definition of globalization index are determined; the advantages of globalization process for the whole world and
the problems caused by it are established; the forms of manifestation of globalization in Ukraine are specified. Examples of
thematic material constructing with globalization content at geography lessons in senior profile high school, based on the use
of integrated approach to learning, are given.
Key words: globalization, globalization processes, students, senior profile high school, geography, economy, integrated
approach.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ
У статті проаналізовано проблеми підготовки вчителів-логопедів на засадах формування інформаційнотехнологічної та інформаційно-методичної компетентності. Обґрунтовано проблему підготовки майбутніх
логопедів до використання інформаційних технологій у професійній діяльностіз дітьми з особливими освітніми
потребами. Окреслено шляхи формування інформаційно-технологічної компетентності майбутнього
учителя-логопеда у процесі його фахової підготовки. Доведено, що в сучасних умовах підготовки
кваліфікованого спеціаліста викладання фахових дисциплін забезпечується підкріпленням засобами
інформаційних технологій, які не лише є носіями навчальної інформації чи контролю знань, а й спроможні
організувати навчально-пізнавальну діяльності студентів та сформувати у них певну інформаційнотехнологічну компетентність відповідно до мети заняття.
Ключові слова: інформаційно-технологічна компетентність, професійна компетентність, інформаційнометодична компетентність майбутнього вчителя-логопеда, компоненти практичної діяльності логопеда.

Постановка проблеми. Характерною ознакою
сучасного суспільства є проникнення комп’ютерних
технологій в усі сфери життєдіяльності людини,
розповсюдження інформаційних потоків та утворення
глобального інформаційного простору. Невід’ємною та
важливою складовою цього простору є комп’ютеризація
суспільства. Сучасні зміни та становлення нової системи
освіти в Україні зорієнтовано на входження в світовий
інформаційно-освітній простір.
Однією з актуальних проблем сучасної української
освіти проблема підвищення її якості, вирішення якої
передбачає розширенням інформаційного, технологічного
освітнього простору.
Педагогічна освітня та наукова думка все більше
обговорює включення інформаційних технологій (ІТ) в
навчально-виховний процес освітніх закладів різного
спрямування.
Використання комп’ютерних інформаційних технологій
(КІТ) в освіті відкриває широкий простір для творчості
педагогів й учнів, розширює можливості та сприяє
вирішенню професійно-дослідницьких завдань, однак
вимагає якісно іншої підготовки вчителів, забезпечення
їхньої готовності до використання комп’ютерних
інформаційних технологій у професійній діяльності. Не
менш важливою є й інформаційно-технологічна
компетентність усіх педагогічних фахівців, які
працюють з дітьми, зокрема і вчителя-логопеда.
Компетентнісний підхід в системі вищої педагогічної
освіти зумовив перегляд змісту підготовки педагогічних
працівників відповідно до вимог суспільства та
європейських стандартів. Відтак знання, вміння та
навички, котрими оволодівали студенти в процесі
навчання, спрямовано на формування їхньої професійної
компетентності як результату навчання.
Орієнтування сучасної освіти на результат –
підготовку фахівця – формування компетентного випускника
навчального закладу – передбачає необхідність формування
в майбутніх педагогів комп’ютерної грамотності та
компетентності, які дозволили б їм не розгубитися в

сучасному, прогресивному, швидкозмінному інформаційному просторі.
Важливим завдання сучасної підготовки вчителялогопеда є не лише формування умінь користуватися
комп’ютером, а й оволодіти методикою використання
інформаційних технологій у професійній діяльності, у
процесі роботи з дітьми з формування правильної
вимови та подолання вад мовлення.
Мета роботи – обгрунтування сутності понять
«інформаційно-технологічна
компетентність»
та
«інформаційно-методична компетентність» в фаховій
підготовці вчителя-логопеда й визначення шляхів
формування даної компетентності в процесі підготовки
студентів на прикладі підготовки майбутніх педагогівлогопедів освітнього рівня магістр зі спеціалізацією
«Логопедія».
Виклад основного матеріалу. В.Засенко, А.Колупаєва,
Б.Мороз, В.Овсяник у своїх дослідженнях стверджують,
що одним із напрямків підвищення ефективності та якості
корекційного та навчального процесу в умовах спеціальної
та інклюзивної освіти є впровадження методик, підґрунтям
для використання яких є інформаційні технології, зокрема
комп’ютер і його складові та створення різнопрофільних
корекційних та навчальних програм [4]. Вивчаючи досвід
фахівців з методики використання комп’ютерних
технологій, можна стверджувати, що інформаційні
технології у навчально-виховному процесі надають
учителеві низку переваг, зокрема: можливість вийти за
межі традиційних методів навчання; додаткова мотивація
навчальної діяльності, особливо у випадках, коли інші
засоби не дієві; принципово нові «обхідні шляхи» для
формування, розвитку й удосконалення корегованих
функцій; проектування нових змістових напрямків;
розширення
можливостей
використання
різних
аналізаторних систем у процесі роботи; створення під час
занять різноманітних ситуацій спілкування; формування у
дитини самостійності в навчанні та самоконтролю; розвиток
дрібної моторики рук; оволодіння дитиною основами
комп’ютерної грамоти.
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Проблему створення та застосування інформаційних
засобів навчання, побудованих на комп’ютерних
технологіях,
ґрунтовно
досліджували
Г. Бійчук,
Ю. Безверх, В. Биков, В. Волинський, О. Гриценчук,
Р.Гуревич, О.Дубініна, Ю.Жук, В.Коваль, Д.Костюкевич,
О.Красовський, В.Мадзігон, П.Полянський, В.Скульська,
О. Чорноус, Т. Якушина та ін.
Дидактичні й методичні проблеми інформатизації
навчального процесу знайшли відображення у працях
В.Болтянського, В.Беспалька, М.Жалдака, В.Монахова,
В.Розумовського, О.Співаковського та ін.
Ю. Машбиця, В. Зінченко, Н. Тализіна та ін.
досліджували
психолого-педагогічні
аспекти
використання ІТ у навчально-виховному процесі
закладів освіти. Досвід та перспективи використання
ІКТ у зарубіжній школі обгрунтовано в роботах
Р. Вільямса, К. Макліна, С. Пейперта та ін.
Як зазначають В. Кондратенко, О. Легкий, Б. Мороз та
ін. під час корекційного навчання із комп’ютерною
підтримкою спостерігається підвищення інтересу та рівня
мотивації дітей. Зокрема доведено, що використання
потенціалу програмних засобів корекції, створює
сприятливі умови для активізації пізнавальної діяльності,
розвитку логічного мислення та мовлення дітей [4].
Проблема підготовки майбутніх вчителів-логопедів
до використання інформаційних технологій на засадах
компетентнісного підходу не була предметом
спеціального
наукового
дослідження,
однак
вдосконалення професійної підготовки майбутніх
фахівців корекційної освіти, підвищення якості
підготовки майбутніх вчителів-дефектологів стали
предметом досліджень учених Віт. Бондар, С. Миронової,
Н. Пахомова, К. Островської, В. Тищенко, Д. Шульженко,
З. Шевців, М. Шеремет ін.
Компетентнісний підхід у вищій освіті, як зазначають
Н. Бібік, І. Зимня, В. Краєвський, А. Маркова, Л.Мітіна,
О. Савченко, А. Хуторський, Л. Хоружа та ін. – це
методологічний й організаційно-педагогічний орієнтир,
що акцентує увагу на меті та результатах професійного
навчання. Однак, як результат, розглядається не
кількість та якість засвоєних знань та сформованих
умінь, а здатність майбутнього фахівця адекватно діяти
в різних (стандартних і нестандартних) ситуаціях
професійної діяльності й спілкування [1].
Задля вирішення вищеозначеної мети розглянемо
визначення інформаційних технологій у сучасних
наукових дослідженнях. Сучасна енциклопедія освіти
визначає поняття «інформатизація освіти» та пов’язує
його з широким впровадженням у систему освіти
методів і засобів ІКТ (інформаційних та комунікаційних
технологій), створення комп’ютерно-орієнтованого
інформаційно-комунікаційного середовища, з наповненням
такого середовища електронними науковими, освітніми
та управлінськими ресурсами [3].
Важливим для обгрунтування нашого дослідження є
також
поняття
«інформаційно-телекомунікаційні
технології в освіті (ІТКТ) – технології, що використовують спеціальні технічні засоби», які використовуються
в навчальному процесі на трьох рівнях і виконують певні
функції [3].
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У сучасних педагогічних дослідженнях виокремлено
також перелік основних знань та вмінь, якими має
володіти педагог у галузі ІТКТ, які й визначають його
інформаційну компетентність (інформаційно-технологічна
компетентність) – це здатність педагога до самостійного
пошуку, відбору та обробки інформації, необхідної для
якісного виконання навчальних (професійних) завдань;
здатність до діяльності в групі та співпраці з
використанням сучасних ІКТ (Інтернет, електронна
адреса тощо); готовність самостійно оволодівати новими
ІТ [3, с.24].
У наукових дослідженнях розглядаються різні поняття
інформаційно-технологічної компетентності педагога.
Перший (технічний) похідний від ланцюга «комп’ютерні
технології» → «нові
інформаційні
технології» →
«інформаційно-технологічна компетентність», відповідно
до
якого
сутність
інформаційно-технологічної
компетентності полягає в умінні використовувати
технічні засоби для збереження, обробки та передавання
інформації. В основу іншого підходу (інформаційного)
покладено поняття «інформація». Отож враховуючи
вищеозначений підхід можна виділити двакомпоненти
інформаційної компетентності – інформаційно-технологічну та інформаційно-методичну. Аналіз змісту освітніх
компетентностей у наукових дослідженнях дозволяє
стверджувати, що в сучасному освітньому просторі
інформаційно-технологічна компетентність педагога є
однією з ключових [2].
Підготовка
майбутнього
вчителя-логопедамає
враховувати сучасні тенденції розвитку суспільства, а
саме – інформатизацію освітнього простору, оскільки
важлива вимога до фахівця – бути компетентним у
використанні інформаційних технологій у роботі з
дітьми. Задля ефективного використання можливостей
інформаційного
освітнього
середовища
сучасна
програма підготовки педагогів забезпечується такими
компетентностями як:
• оволодіння основами комп’ютерної грамотності, а
також ознайомлення з інформаційним освітнім
простором та уміннями його використовувати;
• вміння працювати з мультимедійними програмами;
• знання основ роботи з Інтернетінформацією та
вміння ефективно використовувати інформаційні ресурс
у професійній діяльності та для самоосвіти [2].
Означені вимоги це складові інформаційнотехнологічної компетентності і процес їх формування у
студентів – майбутніх учителів-логопедів – відбувається
під час вивчення дисциплін, що стосуються інформатики.
Водночас спеціальні дисципліни мають великі
можливості з формування інформаційно-технологічної
компетентності студентів. Саме фахові дисципліни
вимагають
виконання
різних
видів
робіт
з
використанням комп’ютера, виготовлення власного
проекту, його презентації тощо. Без застосування ІТ в
практичній діяльності, а саме у роботі з дітьми,
неможливо сформувати фахову компетентність.
Відтак спробуємо окреслити наступні шляхи
формування інформаційно-технологічної компетентності
майбутнього учителя-логопеда у процесі його фахової
підготовки: самостійна робота студентів з пошуку,
відбору, систематизації та збереження навчального
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матеріалу: довідкова література, хрестоматії, електронні
підручники, розробки завдань – все те, що можна знайти
в мережі «Інтернет»; підготовка презентацій, як для
вивчення основ дисциплін спеціалізації, так і для
застосування у практичній діяльності з дітьми з вадами
мовлення; виконання віртуальних лабораторних робіт;
виконання контрольних поточних та підсумкових
тестових завдань з дисциплін тощо.
Залучення студентів до вищеозначених видів діяльності
у якості користувача ПК сприяє вдосконаленню технічних
навичок роботи з ним. Отож процес формування
методичної компетентності майбутніх учителів-логопедів
включатиме й інформаційно-технологічну компетентність.
Можемо також стверджувати, що використання
інформаційних технологій як засобу унаочнення
процесу викладання спеціальних дисциплін покращує
процес
формування
методичної
компетентності
студентів, а такожзабезпечує ефективне використання
навчального часу. Така організація викладання
покращує процес методичної підготовки студентів, а
відтак забезпечує ефективність формування їх
методичної компетентності. Отожможемо розглядати
інформаційно-технологічну компетентність викладача як
засіб ефективного формування методичної компетентності
майбутнього
вчителя-логопеда
та
інформаційно-

технологічну компетентність студента як важливу умову
ефективного вирішення ним професійних завдань у
майбутньому [5].
Однак такий підхід не забезпечує взаємозв’язок
методичної та інформаційної компетентностей. Важливо
також
розглядати
інформаційно-технологічну
компетентність не лише як ключову, а й у складі
методичної компетентності. Важливим завданням логопеда
у його діяльності, як зазначалося, є корекція вад мовлення
у дітей як процес та подолання цих вад як результат.Отож
ІТ важливо використовувати раціонально, вміло
користуючись комп’ютером як сучасним дидактичним
засобом. Відтак логопед має володіти методикою
використання інформаційних технологій.
Розглянемо детальніше підготовка майбутніх вчителівлогопедів освітнього рівня «Магістр» зі спеціалізацією
«Логопедія», яка забезпечується вивченням дисциплін,
відповідно до розподілу за планом навчального процесу
на нормативну й варіативну частини, науково-дослідну
роботу та практичну підготовку студента.
Модель професійної компетентності фахівця,
представлено у вигляді навчальних планів та освітніх
програм, прогнозує підготовку педагога до успішної
професійної діяльності, яку подаємо на рисунку 1 та 2.
Сучасні інформаційні
технології

Цикл
професійноорієнтованої
гуманітарної та
соціальноекономічної
підготовки
(загальнопрофесійної
підготовки)

Методологія та
організація наукових
досліджень
Педагогіка вищої школи

Іноземна мова (за проф.
спрямуванням)
Нормативна
частина плану
навчального
процесу

Психологія вищої школи

Педагогічний менеджмент

Цикл
професійної та
практичної
підготовки
(спеціальної
підготовки)

Методика викладання
психолого-педагогічних
дисциплін
Організація і керівництво
закладами дошкільної
освіти
Педагогіка початкової
школи

Вікова психологія

Рис. 1. Модель професійної та спеціальної підготовки магістрів зі спеціалізацією «Логопедія».
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Науково-дослідна робота та практична підготовка
майбутніх логопедів включає організацію й підготовку
наукового дослідження і виробничу логопедичні практику
в закладах освіти під керівництвом вчителя-логопеда.
Відтак, відповідно до результатів аналізу рисунків 1 і
2, можна стверджувати, що орієнтація на використання
інформаційних технологій в освітньому процесі
простежується та забезпечується викладанням таких
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дисциплін як «Сучасні інформаційні технології» з циклу
професійно-орієнтованої гуманітарної та соціальноекономічної підготовки (загально-професійної підготовки)
та «Комп’ютерні технології в роботі педагога» як
дисципліни за вибором ВНЗ (поглиблена підготовка за
спеціальністю). Отож у майбутніх вчителів-логопедів в
певній мірі формується інформаційно-технологічна та
інформаційно-методична компетентності.
Методика викладання
української мови в ПШ

Дисципліни за
вибором ВНЗ
(поглиблена
підготовка за
спеціальністю)

Основи культури і
техніки мовлення
педагога

Комп'ютерні технології
в роботі педагога
Варіативна
частина плану
навчального
процесу

Теорія і практика
логопедії

Практикум з логопедії

Дисципліни
вільного вибору
студента

Організаційнометодичний супровід
логопедичної роботи
Методика роботи з
дітьми з ООП
Спеціальна педагогіка

Диференціальна
діагностика

Рис. 2. Модель поглибленої підготовки магістрів зі спеціалізацією «Логопедія».
В сучасних умовах підготовки кваліфікованого
спеціаліста викладання фахових дисциплін забезпечується
підкріпленням засобами інформаційних технологій, які не
лише є носіями навчальної інформації чи контролю знань, а
й спроможні організувати навчально-пізнавальну діяльності
студентів та сформувати у них певну інформаційнотехнологічну компетентність відповідно до мети заняття.
Логопедичні дисципліни в означеній структурі
підготовки посідають особливе місце. Викладання даних
дисциплін стає засобом для моделювання ефективної
педагогічної діяльності, яка спрямовується на подолання
патологій мовлення й водночас має вплив на формування
психічної діяльності дитини.
Вивчення стану даної проблеми призвело до
необхідності багатоаспектного дослідження підготовки
майбутніх вчителів-логопедів, вироблення науковообгрунтованих вимог до формування ІТ компетентності
спеціаліста й процесу її формування.
Вивчивши та проаналізувавши діяльність майбутніх
вчителів-логопедів в процесі практичної підготовки та
навчально-виховний процес у ВНЗ, ми спробували

узагальнити систему формування ІТ компетентності педагога
до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Для проведення результативної корекційно-розвиткової
роботи з дітьми з мовленнєвими вадами логопед має
оволодіти певним обсягом різноманітних знань, умінь та
навичок – професійні знання педагога.
Особливе місце у системі підготовки вчителя-логопеда
посідають спеціальні навички, яких майбутні спеціалісти
набувають вивчаючи дисципліни спеціальної психології та
педагогіки, певних методик, логопедії тощо.
Проте для будь-якого фахівця недостатньо мати знання,
важливо ще й уміти застосовувати їх на практиці –
професійні вміння. Такі професійні вміння вчителя-логопеда
це його практична діяльність – попередження, корекція чи
подолання вад мовлення у дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку та дітей з особливим освітніми потребами, у
яких мовленнєві порушення є вторинними відхиленнями
розвитку.
Практичні вміння, які необхідні логопеду, ми спробували
згрупувати відповідно до компонентів його педагогічної
діяльності (рисунок 3).
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Організаційна

Інформаційнопояснювальна

Конструктивнопроектувальна

Комунікативностимулююча

Орієнтаційнопрогностична

Аналітикооцінювальна

Компоненти
практичної
діяльність
вчителя-логопеда

Діагностична

Дослідницькотворча

Рис. 3. Компоненти практичної компетентності вчителя-логопеда.
Розглянемо детальніше кожен з вищеозначених компонентів діяльності логопеда.
Діагностична діяльність.
Вміння вчителя-логопеда:

спостерігати
за дитиною,
динамікою її
розвитку

користуватися
методами
психологопедагогічної
діагностики

визначити
ступінь і
структуру
дефекту
у розвитку
дитини

відокремлювати
первинну ознаку
порушеного
розвитку від
вторинних
та побічних
відхилень

виявляти рівень
актуального
й зону
найближчого
розвитку дитини

адекватно
сприймати
та розуміти
психіку дитини

Рис. 4. Діагностичні уміння вчителя-логопеда.
Окремі з вищеозначених вмінь можна віднести до
загально-педагогічних, пов’язаних з діяльністю будьякого педагога. Проте існують і спеціальні, які
стосуються лише діяльності логопеда.

У нашому дослідженні ми спробували прослідкувати
процес формування ІТ компетентності майбутніх
учителів-логопедів.

Орієнтаційно-прогностична діяльність.
Вміння вчителя-логопеда:
проектувати напрямки
корекційно-розвиткової роботи
з дітьми з урахуванням їхніх
індивідуальних та
діагностичних особливостей

передбачати
результат
корекційновиховної роботи

прогнозувати
процес розвитку
мовлення
особистості
дитини

прогнозувати
передбачати
перспективи
поведінку дитини розвитку мовлення
в різних ситуаціях
дитини

Рис. 5. Організаційно-прогностичні уміння вчителя-логопеда.
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Конструктивно-проектувальна діяльність.
Вміння вчителя-логопеда:
планувати зміст
корекційно-виховної
роботи

добирати засоби корекції,
форми та методи роботи з
дітьми

реалізувати поставлену
мету та завдання; вміння
моделювати педагогічні
ситуації

проектувати власну
педагогічну діяльність

Рис. 6. Конструктивно-проектувальні уміння вчителя-логопеда.
Організаційна діяльність.
Вміння вчителя-логопеда:
комплектувати
групу дітей

організувати
навчальновиховний процес

керувати поведінкою та
діяльністю дитини з
урахуванням
індивідуального підходу

створювати
посібники для
роботи

організовувати
роботу з батьками

Рис. 7. Організаційні уміння вчителя-логопеда.
Інформаційно-пояснювальна діяльність.
Вміння вчителя-логопеда:
вміння
працювати зі
спеціальни
ми джерелами

добирати та
інтерпретувати
навчальний
матеріал

послідовно,
логічно,
доступно
будувати
пояснення

виділяти основні організовувати
дидактичні
роботу з
одиниці,
використан
формувати певні
ням технічних
вміння у дітей з засобів навчання,
вадами мовлення наочність тощо

надавати
необхідну
інформацію з
проблем
мовленнєвого
розвитку дітей

Рис. 8.Інформаційно-пояснювальні уміння вчителя-логопеда.
Комунікативно-стимулююча діяльність.
Вміння вчителя-логопеда:
встановлювати стосунки з
дітьми, колегами,
батьками та ін.

спонукати дітей до
діяльності та самокорекції
вад мовлення

будувати поснення
доступно, логічно, чітко й
виразно

формувати у дітей стійкий
інтерес до занять та
самостійної діяльності

Рис. 9.Комунікативно-стимулюючі уміння вчителя-логопеда.
Аналітико-оцінювальна діяльність.
Вміння вчителя-логопеда:
аналізувати педагогічні
ситуації

володіти формами обліку та контролю:
за динамікою розвитку дитини,
ступенем засвоєння матеріалу дітьми,
рівнем оволодіння навичками вимови,
самостійною мовленнєвою діяльністю дитини

аналізувати роботу
колег та власну
діяльність

Рис. 10.Аналітико-оцінювальні уміння вчителя-логопеда.
Дослідницько-творча діяльність.
Вміння вчителя-логопеда:
добирати, опрацьовувати і співставляти інформацію з
використовувати
різних навчальнопедагогічну інформацію,
методичних джерел,
яка сприяє вирішенню
здобувати нові
професійних завдань
професійно-значущі знань

орієнтуватися у новітніх
рекомендаціях щодо
професійної діяльності

Рис. 11. Дослідницько-творчі уміння вчителя-логопеда.

проводити
експериментальну роботу
з пошуку та розробки
нових методик, посібників,
засобів корекції тощо
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Задля уточнення та перевірки актуальності
порушеної проблеми ініціювали дослідження до якого
було залучено студентів педагогічного факультету
спеціальності
«Дошкільна
освіта»,
спеціалізації
«Логопедія», в кількості 90 осіб.
Студенти залучені до експерименту розглядали
запропоновані нами рисунки (від 4 до 11) та мали
відповісти на запитання: «Які з означених категорій чи
навчальних дисциплін потребують використання ІТ?»
наступне
запитання
стосувалося
практичного
застосування ІТ для подолання вад мовлення у дітей. На
перше запитання практично усі респонденти відповіли,
що хотіли б знати, які саме можливості використання ІТ
важливі для усіх компонентів педагогічної діяльності
логопедів. Щодо навчальних дисциплін та на їхню думку
ІТ мають стати основою для їх викладання. Надалі
спробуємо розробити та запропонувати студентам
уточнені запитання відповідно до програми кожної
навчальної дисципліни спеціалізації.
Висновки. Отож можемо стверджувати, що
організація педагогічної взаємодії зі студентами і
формування
їх
інформаційно-технологічної
та
інформаційно-методичної
компетентності
вимагає
певних уточнень у змісті навчальних програмта підходах
до викладання дисциплін спеціалізації. Виникає
необхідність в розробці й реалізації програмного
забезпечення дисциплін, спрямованогона формування
інформаційно-технологічної та методичної компетентності
студентів, яка передбачала б, також різноманітні види
діяльності та форм педагогічної взаємодії і спілкування з
використанням ІТ в процесі організації корекційнорозвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами.
Саме такий підхід до означеної проблеми є
уточненням до опису моделі підготовки майбутнього
вчителя-логопеда в сучасних умовах реформування освіти
в Україні й може слугувати орієнтиром у процесі
професійно-педагогічної
підготовки
майбутнього
спеціаліста та вдосконалення кваліфікації практикуючих
логопедів.
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FORMING OF INFORMATIONAL-TECHNOLOGICAL COMPETENCE
OF FUTURE SPEECH THERAPIST TEACHERS
The article analyzes the problems of training of teachers-speech therapists on the basis of forming the informativetechnological and informative-methodological competence. The problem of future speech therapists’ trainingto the usage of
informative technologies in professional activity with children with special educational needs is substantiated. The ways of
forming the informational-technological competence of the future teacher-speech therapist in the course of his professional
training are outlined. It is proved that in today's conditions training of a qualified specialist the teaching of professional
disciplines is provided by reinforcement of means of informative technologies, which are not only the bearers of educational
information or knowledge control, but also able to organize educational and cognitive activities of students and to form their
certain informational and technological competence in accordance with the purpose of a lesson.
Key words: informative-technological competence, professional competence, informative-methodological competence of
the future teacher-speech therapist, components of the practical activity of speech therapist.
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМ
СПЕЦІАЛІСТАМ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
В статті розкрито переваги та недоліки роботи з майбутніми спеціалістами державної пенітенціарної
служби на заняттях з іноземної мови. Серед переваг виділено відмінну дисципліну, потяг до нового, бажання
отримувати та накопичувати бали, готовність до співпраці та інші. До недоліків, виявлених в процесі
роботи з майбутніми спеціалістами державної пенітенціарної служби на заняттях з іноземної мови,
автором віднесено слабку шкільну підготовку з іноземної мови, велику кількість пропусків, повільний темп
засвоєння матеріалу, слабке матеріально-технічне забезпечення та ін. Автор пропонує певні заходи щодо
покращення навчального процесу на заняттях з англійської в установах, які готують робітників
пенітенціарної служби.
Ключові слова: особливість викладання іноземної мови, курсант, пенітенціарна служба, недолік,
перевага, майбутній спеціаліст.

Постановка
проблеми.
Розбудова
системи
вітчизняної вищої освіти вимагає активізації підготовки
нової генерації фахівців пенітенціарної служби з високим
рівнем професіоналізму, до якого входить володіння
іноземною мовою. По-перше,хотілося б одразу відмітити,
що кожний навчальний предмет, який викладається в
рамках підготовки майбутніх спеціалістів пенітенціарної
служби має свою специфіку і тут англійська мова не є
виключенням. На відміну від інших навчальних
дисциплін, англійська, є одночасно і метою і засобом
навчання. Студенти (курсанти), з одного боку, мають
отримати знання з англійської, а з іншого боку, опанувати
нову для себе мову як систему графічних знаків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низку
робіт, які стосуються тим чи іншим чином підготовки
фахівців пенітенціарної служби присвятили дослідники
А. Сорока, Г. Сухомліна, Є. Заїка, які займались
порівняльним аналізом 2 напрямків підготовки фахівців
для державної пенітенціарної служби в системі
підготовки психологів на факультетах психології, а
другий – в системі підготовки юристів [1]. Але нас більш
цікавить питання іншомовної підготовки майбутніх
працівників державної пенітенціарної служби. Так,
питанню викладання англійської мови у студентів
(курсантів) пенітенціарної служби приділили свою увагу
дослідники Н. Попова, Д. Демченко та інші [2–3].
Важко не погодитись з О. Метьолкіною, яка
справедливо вбачає специфіку процесу навчання у
інтеграції англійської мови з фаховими навчальними
дисциплінами «для набуття студентами додаткових
фахових знань та формування професійно значущих
якостей особистості студента в курсі англійської мови»
та наголошує, що професійно орієнтоване навчання
майбутніх юристів не обмежується лише вивченням
мови для спеціальних цілей [4].
Дослідниця Н. Попова у своїй роботі надає
неабиякого значення розвитку діалогічного мовлення на
заняттях з іноземної мови, вважаючи його важливим
видом мовленнєвої діяльності, який посідає значне місце
у професійній діяльності митників, працівників органів
внутрішніх справ, пенітенціарної служби та ін. Метою

навчання, вважає дослідниця, стає оволодіння
іншомовною мовленнєвою поведінкою, задля чого
«студент має навчитися обирати адекватну форму для
даного мовного контексту та визначати функцію даного
висловлювання в заданій комунікативній ситуації». Крім
того, під час викладання іноземної мови майбутнім
працівникам пенітенціарної служби, слід враховувати
професійні вміння, які потрібні для здійснення
професійної діяльності. Водночас, наголошує вона,
навчальний процес повинен бути організований таким
чином, щоб студент навчався іншомовному мовленню в
процесі
цієї
діяльності.
Основним
завданням
професійної підготовки студентів у ВНЗ юридичного
профілю вважає створення умов, що стимулюють
самостійну, пошукову та творчу діяльність студентів,
забезпечують можливість іншомовного спілкування в
професійній сфері. Великого значення вона надає
застосуванню імітаційного моделювання, що імітує
зміст та умови професійної діяльності майбутніх
спеціалістів [2].
Інша дослідниця О. Бабіч вважає важливим
використання таких методів як аналіз конкретної
ситуації, розв’язання ситуаційних завдань. Діалог, на її
думку, тут є найкращим. Щоб спонукати курсантів до
висловлювання думок, найбільш адекватними є активні
та інтерактивні методи, вважає вона. Особливого
значення під час вивчення іноземної мови майбутніми
працівниками правоохоронних органів дослідниця надає
тренінгам [5].
Ю. Бец вбачає функції іноземної мови, по-перше, у
сприянні загального розвитку курсантів, по-друге, у
розширенні їх світогляду, по-третє, особливого значення
надає виховній функції, яка сприяє цілеспрямованому
становленню особистісних якостей, необхідних для
професійного становлення майбутнього офіцера. Крім
того, як відмічає дослідник, іноземна мова розвиває
специфічні уміння, такі, наприклад, як уміння
користуватися двомовними лінгвістичними словниками
та, наостанок, формує передумови для розвитку потреби
у подальшій самоосвіті [6]. Інший дослідник питання
вивчення англійської мови фахового спрямування,
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І. Блощинський, вбачає необхідність вивчення англійської
мови в участі у проведенні загальноєвропейських заходів
різного рівня та для підтримання співробітництва між
правоохоронними органами різних держав [7].
В. Бондаренко до труднощів перекладу фахових
текстів студентів юридичних спеціальностей відносить
буквальний переклад та нехтування юридичним
словником. Вихід вона пропонує в аналізі якості
перекладу, в парному та груповому виконанні вправ на
підбір лексичних та граматичних еквівалентів [8].
Н. Дем’яненко великого значення у вивченні
іноземних мов у системі підготовки кадрів для служби
безпеки України надає використанню мультимедійних
технологій та інтернет-ресурсів. Крім того, наголошує
науковець на ролі олімпіад з англійської мови для
курсантів [9].
О. Застело особливостями інтенсивної іншомовної
підготовки слухачів інституту служби зовнішньої
розвідки України вважає у оволодінні іноземною мовою
за короткий час завдяки мобілізації ресурсів особистості
та її прихованих ресурсів. На думку дослідника,
іноземну мову не вивчають, а в неї вживаються через
спілкування. Заняття починаються зі спілкування, а не із
засвоєння граматичних правил. Навчання має форму
рольової гри [10].
Привертають
увагу погляди
І. Шумило
до
особливостей викладання англійської мови за
професійним спрямуванням студентам юридичних
спеціальностей. Серед них: мотивація, складність
перекладу фахових текстів. Важливе значення дослідник
надає комунікативному підходу. Варто звертати увагу
студентів на кліше, стандартні формули та вирази. Для
відбору навчального матеріалу пропонує враховувати
принципи: прагматичності, автентичності, професійної
адекватності, врахування очікувань самих студентів [11,
с.242-243]. Особливість навчання англійської мови за
професійним спрямуванням майбутніх юристів –
максимальне урахування специфіки професійної сфери.
Варто підбирати матеріал, що відображає сучасні та
професійні проблеми працівників юридичної сфери та
шляхи їх практичного вирішення. Дослідниця
наголошує на доцільності використання інтерактивних
методів навчання [11].
Зазначені роботи мають важливе теоретичне й
практичне значення, проти їх автори не ставили собі за
мету розглядати конкретно особливості викладання
англійської мови майбутнім спеціалістам державної
пенітенціарної служби, тоді як вирішення цього питання
істотно б підвищило ефективність організації навчальновиховного процесу у визначеному напрямі.
Мета статті полягає в розкритті особливостей
викладання англійської мови майбутнім спеціалістам
державної пенітенціарної служби та визначенні певних
шляхів вирішення проблем, пов’язаних із труднощами
викладання.
Виклад основного матеріалу. Серед головних цілей
практичного навчання кадетів дослідник цього питання
І. Блошинський називає підвищення ефективності
навчально-виховного процесу, взаємозв'язок між теорією
та практикою, оперативне впровадження досвіду
практичної
діяльності
в
навчальний
процес,

вдосконалення професійних знань та практичних навичок
у спеціальностях на відповідних посадах тощо [7].
Вивчення навчального процесу в установі, яка готує
робітників для пенітенціарної служби, дозволило нам
виділити певні позитивні моменти, які притаманні
процесу навчання з зазначеним контингентом студентів.
Серед них:
1. Позитивна взаємодія між курсантами та поточним
курсом англійської мови.
2. Відмінна дисципліна. Курсанти організовані.
Викладачеві не потрібно витрачати час, щоб навести
порядок у аудиторії. На заняттях тиша, курсанти з
повагою ставляться до викладача.
3. Потяг до всього нового. Курсанти відкриті до навчання
та сприймання інформації, особливо сучасної та цікавої.
4. Бажання отримувати та накопичувати бали.
Курсанти намагаються бути активними під час занять з
англійської мови для того, щоб автоматично отримати
залік або іспит, акумулювавши відповідну кількість балів.
5. Готовність до співпраці. Курсант завжди
позитивно налаштований на роботу як з викладачем так і
з одногрупниками.
6. Визнання своїх слабких сторін курсантами.
Майбутні працівники пенітенціарної служби завжди
визнають свої прогалини з англійської мови, адекватно
реагують на виправлення і зауваження.
Попри це, аналіз педагогічної праці з курсантамимайбутніми працівниками пенітенціарної служби дозволив
нам виділити низку труднощів з якими стикається викладач
англійської мови в педагогічному процесі. Дослідник
К. Будістеану виділяє наступні проблеми, з якими
стикаються курсанти поліцейської Академії:
1. Просторові. Мається на увазі відстань від рідних
місць. Курсанти Академії приїжджають з усієї країни.
2. Соціальні. Курсанти походять з усіх видів сімей.
Деякі з заможних, інші – середніх, інші – бідних:
3. Мотиваційні. Більшість студентів, які приїжджають
до поліцейської Академії, мотивовані тим фактом, що це
надасть їм можливість оволодіти
подвійною
спеціальністю: адвоката та поліцейського. Прикро, на
думку К. Будістеану, що більшість з них приходять, щоб
стати в майбутньому адвокатами. Вони мріють стати
відомими прокурорами, суддями тощо. Інша категорія –
це молоді люди, які мріють про те, що вони будуть саме
поліцейськими – американська мода: швидкі автомобілі,
зброя тощо [12].
Слушно погоджуємося з вказаними недоліками та
виділяємо ще такі:
1. Слабка шкільна підготовка з іноземної мови
більшості курсантів. Оскільки іноземна мова не є
профілюючою для курсантів даного напрямку навчання,
то у своїй більшості вони мають досить посередні
знання, навички та вміння з предмету.
2. Велика кількість пропусків навчальних занять з
англійської. Це, переважним чином, через наряди,
зумовлені специфікою навчального процесу таких
навчальних закладів.
3. Дуже повільний темп засвоєння матеріалу з
іноземної мови. Це спричинено тим, що викладач
змушений повторювати один й той самий матеріал
практично кожне заняття оскільки курсанти не
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відвідують регулярно уроки. Якщо викладач пояснив ,
наприклад, новий граматичний матеріал, певної
кількості студенів, а на наступному занятті ці курсанти
не з’явились, а прийшли вже інші їх одногрупники, то,
таким чином, відбувається тривале «топтання на місці».
4. Відсутність надання повноцінного домашнього
завдання. Навчальний процес в установах, які готують
працівників пенітенціарної служби, побудований таким
чином, що курсант, у якого обов’язковою є фізична
підготовка, юридична підготовка, наявність нарядів
немає часу і можливості підготовки та виконання
домашньої роботи з іноземної мови.
5. Слабке
матеріально-технічне
забезпечення.
Курсанти отримують роздруківки лише під час заняття,
після якого вони мають повернути їх викладачеві, що
ускладнює процес навчання іноземній мові, який
потребує систематичного повторення та закріплення
вивченого матеріалу. Відсутність ноутбуків у кожного
викладача кафедри, що також уповільнює навчальний
процес. Крім того, це приводить до слабкого
запровадження
викладачами
іноземної
мови
мультимедійних технологій, що, в свою чергу,
призводить до викладання англійської «по-старінке».
6. Слабке запровадження таких видів мовленнєвої
діяльності як аудіювання та письмо, що спричинено
відсутністю у наявних підручниках роботи, направленої
на розвиток цих видів мовленнєвої діяльності.
7. Неадекватне і не завжди об’єктивне оцінювання
курсантів на заліках та іспитах. Одні з них «спортсмени»,
інші «будівельники», треті «помічники» тому дуже часто
їхні бали не відповідають дійсним знанням.
Щодо покращення навчального процесу на заняттях
англійської мови, на нашу думку, можна вжити певних
заходів. Вищезгадуваний дослідник К. Будістеану
виділяє свої пропозиції щодо покращення процесу
навчання та вважає, що для роботи з 1-м та 2-м курсами
юридичного факультету – поліції, прикордонної поліції
та жандармів, слід працювати з текстами загального
характеру, не забуваючи про граматичні вправи. На 3-му
та 4-му курсах викладач відбирає фахову літературу –
дещо в оригіналі, а деколи адаптовані тексти, які містять
приклади вживання тих чи інших граматичних та
лексичних структур. Викладач англійської мови повинен
завжди мати щось нове для своїх учнів, вважає він.
Можна обговорити з курсантами, наприклад, нову
справу про пограбування або контрабанду наркотиків
або неприємну дорожню аварію. Викладач може
представити книгу, яка йому особливо подобається та
закликати студентів прочитати її. Невеликий відсоток
молодих людей читає сьогодні. Прочитавши такий текст
викладач завжди заохочує кожного учня говорити в
рамках певної тематики. Таким чином, студенти
обмінюються ідеями стосовно прочитаної книги. Іншим
способом мотивації студентів до вивчення англійської
мови є відеофільми. Студенти люблять дивитися фільми, і
вони можуть стати надійною основою для спілкування та
вдосконалення навичок говоріння. Короткі та оригінальні
фільми без перекладу, на її думку, є кращими. Вони
можуть бути представлені кількома словами, а потім бути
обговореними. Викладач також може попросити
студентів останнього курсу перекласти окремі статті за
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певний період часу. Це, переважним чином, тексти та
документи, що цікавлять поліцейських. Зі студентами
прикордонної поліції вона радить використовувати звіти
або угоди, розподілені на частини як основу для
обговорення в класі. Вони мають уважно прочитати їх та
представити в класі для відкритої дискусії. Особливого
значення останнім часом, на її думку, набуває Інтернет як
засіб інформації та натхнення разом з більш класичними
засобами навчання (газети, касети, відео). Необхідно
створити можливість слухати носіїв мови. Міжнародні
відвідувачі мають викладати лекції та практичні заняття,
що допомогло б курсантам мати нагоду навчатися
англійській у носіїв мови [12].
На нашу думку, дуже цікавою є ідея про вироблення
правил за якими курсанти мають вчитися. Вся група
разом із викладачем розробляють спільну інструкцію або
домовленість. Кожен курсант матиме можливість
висловити свою думку в розробці такого документа.
Після розробки його слід повісити на видному місці, щоб
він нагадував всім про ті положення, які спільно були
підписані. По-друге, постійно слід створювати на
заняттях з англійської такі ситуації, опинившись в яких,
курсанти б змогли використовувати отримані теоретичні
знання зі спеціальності. Крім того, викладач англійської
мови може використовувати вже знайомий для курсантів
матеріал, але наданий їм під іншим кутом зору. Дуже
подобається курсантам надавати інформацію викладачеві
з профілюючих предметів. То слід їх підтримувати та
підбадьорювати. Потрібно збільшити кількість годин,
відведених на вивчення іноземної мови. Гарним засобом
для удосконалення занять з англійської мови є залучення
Інтернету, за допомогою якого курсанти мали б
можливість виконувати різні види завдань. І, наостаннє,
використання інтерактивних методик і методів, коли
кожен студент не залишиться без уваги, також є одним із
засобів покращення навчально-виховного процесу на
занятті англійської мови. А головне, на нашу думку,
викладач повинен бути професіоналом, зацікавленим в
своїй роботі і її результатах.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку в цьому напрямку. Враховуючи
усі переваги, серед яких відмінна дисципліна, потяг до
всього нового, готовність до співпраці та недоліки
роботи на заняттях з англійської мови з майбутніми
спеціалістами державної пенітенціарної служби, такі як
просторові, соціальні, мотиваційні тощо, навчальний
процес
треба
будувати
з
урахуванням
усіх
вищеперерахованих аспектів. Проведене дослідження не
повною мірою вичерпує всі аспекти роботи з
курсантами-майбутніми робітниками пенітенціарної
служби на заняттях з іноземної мови і передбачає
майбутні розвідки у напряму дослідження зарубіжного
досвіду з даного питання.
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PECULIARITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO PROSPECTIVE SPECIALISTS OF THE STATE
PENITENTIARY SERVICE
The article outlines the advantages and disadvantages of working with future specialists of the state penitentiary service in
foreign language classes. Among the advantages are excellent discipline, appeal to new, desire to receive and accumulate
points, readiness for cooperation and others. The disadvantages discovered in the course of work with future specialists of the
state penitentiary service in foreign language classes include weak school base of a foreign language, large number of
absence, slow pace of assimilation of material, poor material and technical support, etc. The author proposes some measures
to improve the educational process in English classes at institutions that train prison staff.
Key words: peculiarities of teaching foreign language, cadet, penitentiary service, drawback, advantage, future specialist.
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ОСВІТНІ МОВЛЕННЄВІ СИТУАЦІЇ
У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
У статті проведено короткий аналіз існуючих на даний момент, різних наукових підходів до викладання
іноземної мови як специфічної навчальної дисципліни. Розглянута значимість освітньої мовленнєвої ситуації в
навчанні студентів іноземної мови, як основної функції спілкування, для реалізації внутрішніх мотивів у
професійній та особистій сферах. Більш детально визначено компоненти освітньої мовленнєвої ситуації.
Ключеві слова: іноземна мова, студент, освіта, мовленнєві ситуації, метод, діяльність.
Постановка проблеми. В даний час іноземна мова
веде нас до її справжньої функції – засобу спілкування,
взаєморозуміння, впливу і взаємодії людей один на
одного, і з оточуючими, щоб приєднатися до іншої
національної культури. Це інтелектуальний розвиток за
рахунок активізації людського мислення через аналіз,
синтез, висновок, порівняння, узагальнення, і різні види
пам’яті і мови.
Студенти аграрних університетів, повинні вивчати
іноземну мову для можливості якісно проходити практику
за кордоном і брати участь в міжнародних програмах.
Специфіка навчального предмета «іноземна мова» на
сьогоднішній день така, що є достатня кількість
підходів, існуючих для визначення стратегії її вивчення
на відмінність від усіх інших навчальних дисциплін.
Серед таких підходів виділяємо культурологічний
(Ж.Вітлін, Т.Сухобський, В.Шевяков та ін.), країнознавчий
(В. Костомарова, З. Нікітенко та ін.), лінгвістичний
(Д.Вандервекен, Д.Добровольський, Л.Якубинський та ін.).
Один з найбільш розвинених підходів для вивчення
іноземної мови вважається комунікативний підхід
(I. Зимня, Ф. Рабінович, Г. Рогова, Т. Сахарова та ін.),
що знайшов своє відображення у багатьох наукових
працях з педагогіки та методики, в підручниках і
навчальних програмах з іноземної мови.
Як зазначає в своїй монографії С. Вітвицька
«комунікативний компонент вимагає від студентів
оволодіння мовленнєвою культурою; уміння вести
діалог, переконувати й відчувати взаємний зв’язок
набуття та підвищення рівня моральної досконалості;
вміння встановлювати й підтримувати доброзичливі
стосунки з колегами, реалізувати свої комунікативні
здібності у професійній діяльності» [1 с.166].
Мета цієї статті – на основі аналізу сучасних
наукових підходів вчених розкрити можливості і
показати значущість освітніх мовленнєвих ситуацій в
процесі вивчення іноземної мови студентами.
Виклад основного матеріалу. Діяльнісний підхід,
який широко використовується в національних
педагогічних дослідженнях, відносно визначення
«компетентності» відповідає вимогам суспільства до
професійної спрямованості і професійної підготовки
майбутнього фахівця.
Як зазначають провідні науковці України в
монографії за редакцією О. Дубасенюк «Експерти
програми «DeSeCo» визначають поняття компетентності

як здатність успішно задовольняти індивідуальні та
соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені
завдання» [2 с.195].
Включення в діяльність – це основна форма розвитку
людей, формування особистісних цінностей, власної
активної позиції. Обміну знаннями та досвідом у всіх
областях людської діяльності, духовного спілкування
людей сприяє мовна діяльність. Вона виникає органічно
в активності кожного народу, бере участь у будівництві
й організації. Саме тому, розвиток лінгвістичної
активності, проведення її на високому рівні необхідно
для кожного фахівця та його майбутнього становлення.
Психологічна наука в питаннях мовної діяльності
базується на основні ідеї радянського психолога
С. Рубінштейна. Для нього мова – це дія. Таким чином,
мова – це свідома діяльність, а мовець повинен розуміти
завдання, яке вирішує його промова.
У мовної діяльності, як форми людської діяльності, є
декількох фаз: планування, реалізація і контроль. У
відповідності з цими етапами, кожен акт мовлення
виконується як окреме мовленнєва діяльність.
Тим не менш, для оптимізації мовного ефекту
потрібно мати певні здібності. Вони складаються з
переліку вмінь, навичок, технік, придбаних, як правило,
під час навчання. Як зазначають автори навчального
посібника «Педагогіка і психологія вищої школи» за
редакцією О. Євсюкова «спілкування в педагогічній
діяльності полягає у створенні можливості організації та
координації діяльності окремих учасників» [3 с.227].
У цьому контексті, викладач повинен створювати
ситуації, які можуть викликати і розвивати пізнавальні
та комунікативні потреби студентів, стимулювати їх.
Викладач повинен організувати предмет діяльності
(зміст теми, ситуацію, проблему), який є особистісно
значущим для студентів.
Відправна точка будь-якої мовної дії – це мовленнєва
ситуація, яка стимулює студентів до дії. І такі ситуації
можуть бути дуже різноманітними. Проблема
мовленнєвої ситуації є ключовим моментом в організації
процесу сучасного навчання. Практика володіння
іноземною мовою припускає «включеність» студентів в
комунікативну ситуацію.
Думки вищезгаданих авторів наукових досліджень, і
ми погоджуємось з ними, стосовно викладання
іноземних мов, сходяться в тому, що мовленнєва
ситуація повинна стати формою організації процесу
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навчання іноземних мов. А її створення в процесі
навчання – як найважливіше методологічне завдання.
Освітня мовленнєва ситуація – це ситуація освітнього
напруження, яка може виникнути спонтанно або штучно
створюється викладачем, для її розв’язання за допомогою
комунікації учасників навчального процесу. Її мета
полягає в реалізації особистісного освітнього результату,
спрямованого на формування професійної компетентності.
Виявилося, що мова як засіб спілкування потрібна у
певних ситуаціях, а відправною крапкою слугує зміст
навчання усної мови. Таким чином, освітня мовленнєва
ситуація використовується в навчальному процесі
аграрного вишу і в якості технології навчання, і в якості
основи для планування змісту навчання.
Студенти повинні навчитися виконувати базові
функції спілкування в різних його видах у відповідності
з власними бажаннями і потребами. Щоб зробити це,
вони
повинні
мати
можливість
багаторазово
використовувати лінгвістичний матеріал в різних
ситуаціях, залежно від власних бажань.
Отже, для тренування в якості засобу навчання,
використовують освітні мовленнєві ситуації, які
активізують мовленнєву діяльність студентів в процесі
виконання завдань на заняттях. Це можливо за допомогою
всіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння,
читання і письма. Щоб мовленнєва діяльності на заняттях з
іноземної мови була більш природною, важливо
зосередити увагу на рішення пізнавальних завдань.
Таким чином, стимулювання мовленнєвої діяльності,
активності дозволяє здійснювати управління освітнім
процесом і з урахуванням особистих якостей студентів.
Найбільш важливим педагогічним завданням при
навчанні іноземній мові є формування і створення
освітніх мовленнєвих ситуацій особистісно-орієнтованого
спрямування. На кожному етапі навчання такі ситуації
виконують певні функції. Із загальної суми умов, які
визначають природню мовну ситуацію, для створення
освітніх мовленнєвих ситуацій цінність мають мотиви
студентів; є найбільш важливим загальний контекст
діяльності; відносини між учасниками, їх індивідуальний
вибір ролі; тема для розмови; свідомість отриманих завдань.
Кожен з компонентів освітньої мовленнєвої ситуації
характеризується більшим або меншим ступенем
складності для конкретного студента, в залежності від
його досвіду, інтересів, рівня знань.
Такі ситуації включають:
а) на основі діагностики дидактичну мету, яка
визначає зміст і очікування в області мотивації і в
операційно-діяльнісній сфері студента;

б) фрагмент змісту навчання з застосуванням
особистісно-орієнтованих технологій освіти, система
яких включає в себе послідовне самовизначення
студентів у виборі професійної і особистої позиції;
в) способу озвучення змісту завдання у формах та
характері взаємодії учасників навчально-виховного процесу;
г) стимули для активізації особистісних ресурсів
студентів;
д) методи оцінки та самооцінки студентів власної
«готовності»;
є) активне використання як засобів навчання
аудіовізуальних ресурсів, дидактичних посібників та
інформаційних технологій.
Найважливіше завдання – не інструкції і готові
рецепти до дії, а створення умов для підготовки у
студентів нових ідей про значення і особливості
професійної діяльності, про реалізацію ідей діяльнісного
підходу у практиці навчання.
Висновки. Як це відбувається у навчанні іноземної
мови, найбільш важливим завданням є створення освітніх
мовленнєвих
ситуацій
особистісно-орієнтованого
спрямування. На кожному етапі навчання вони виконують
певні функції. Із загальної суми умов, які визначають
природу освітньої мовленнєвої ситуації, важливими
являються мотиваційні фактори, що є найбільш значущими
для студентів; важливий загальний контекст діяльності;
відносини між учасниками, їх індивідуальний вибір ролі;
тема для розмови; свідомість отриманих завдань.
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EDUCATIONAL SPEECH SITUATIONS IN TEACHING STUDENTS A FOREIGN LANGUAGE
Some various current scientific approaches to teach a foreign language as a specific educational discipline have been
analyzed briefly in the article. The significance of an educational speech situation as a main communication function to realize
intrinsic reasons in professional and personal spheres when teaching students a foreign language has been considered. The
components of an educational speech situation have been determined at greater length.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ
ІЗ МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ФОРТЕПІАНО
У статті досліджується питання впливу занять музикою на розвиток інтелектуального потенціалу
особистості майбутніх педагогів у процесі фахового навчання в педагогічному коледжі.
На основі вивчення наукової, методичної, психолого-педагогічної літератури розглянуто питання
професійної підготовки висококваліфікованих педагогів крізь призму навчальних предметів культурномистецького спрямування у вищому навчальному закладі.
Дослідження засвідчило ефективність формування конкурентоспроможності сучасного вчителя через
модернізацію концептуальної бази фахової підготовки майбутніх педагогів на заняттях з музичного
інструменту фортепіано.
Визначено та обґрунтовано, що дієвим способом формування професійної компетентності майбутнього
педагога є музична культура як інтегрована властивість творчої особистості активного засвоєння музичних
цінностей суспільства. Виявлено, що важливою педагогічною умовою формування спеціальної музичної
компетентності у майбутніх учителів є вміння сприймати музику, що виробляється шляхом аналітичного
осмислення музичного твору, поглибленого усвідомлення його особливостей.
Ключові слова: педагогічна освіта, майбутні педагоги, розумові здібності, музичні заняття, професійні
компетентності.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Нинішнє
соціальне
замовлення
України
щодо
професійної освіти майбутніх педагогів актуалізує
суттєвий зміст педагогічної освіти, її діяльнісний
характер, спрямований на пошуки методів і прийомів
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів –
майбутніх педагогів сучасної школи. Музичне мистецтво
має специфічні унікальні можливості цілеспрямованого
впливу на формування творчої особистості майбутнього
педагога [5, с.12].
Питання якості педагогічної освіти набуває
стратегічного значення в нашій державі.
Великі надії покладаються, зокрема, на музику, яка
повинна збагатити розумові та духовні сили студентів і
допомогти їм у подоланні труднощів в майбутній
педагогічній діяльності. В сучасних умовах постає
проблема забезпечення суспільства компетентними
кадрами педагогів нового типу, здатних «творити
майбутнє»
через
ефективну
реалізацію
своїх
професійних та особистісних функцій.
Аналіз останніх досліджень. Шляхи становлення
професійної компетентності випускника педагогічного
коледжу висвітлюється у наукових працях В. Болотова,
Є. Гребенюка, Л. Давидова, В. Сєрикова, О. Шияна та ін.
Аналіз досліджень, присвячених проблемам формування
конкурентоспроможності сучасного вчителя дозволяє
переосмислити концептуальну базу фахової підготовки
майбутніх педагогів.
Мета статті – висвітлити питання підготовки висококваліфікованих педагогів, на професійну педагогічну
діяльність яких покладена відповідальність за інтелектуальний
та культурно-мистецький розвиток підростаючого покоління.

Виклад основного матеріалу. Педагог – одна з
найскладніших, найдинамічніших професій. Складність
її пов’язана з високими вимогами, що ставляться до
нього в умовах зростання обсягу інформації, а також
значних витрат розумової, психічної енергії у його
педагогічній діяльності [1].
Якість підготовки майбутніх фахівців педагогічного
спрямування на сучасному етапі в певній мірі залежить
від такої організації навчально-виховного процесу, яка
сприятиме реалізації творчих здібностей майбутніх
педагогів.
Одним із головних завдань цього процесу є
формування інтересу до мистецтва та потреби
реалізувати себе, свій творчий потенціал на занятті з
музичного інструменту фортепіано. Стимулювання
потреби студентів на музичних заняттях реалізується за
умов урахування їх досвіду щодо спілкування з
мистецтвом. Саме музичне мистецтво має специфічні
унікальні можливості цілеспрямованого впливу у
бажаному напрямку в процесі формування особистості
майбутнього педагога [6, с.20].
Фундаментальність підготовки майбутніх вчителів
школи та вихователів дитячого садку потребує
елементарного володіння навичками гри на музичному
інструменті. Заняття музикою створюють чудові умови
для зростання особистості студента, сприяють
збагаченню емоційно-чуттєвої сфери,
формують
специфічні інтелектуальні якості, тому що музика
здійснює набагато сильніший вплив на людину, ніж всі
інші види мистецтва. На жаль, студенти дуже часто не
усвідомлюють значущості цієї педагогічної дисципліни в
своєму професійному становленні.
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У більшості передових європейських країнах уроки
музики, спів, гра на музичних інструментах належать до
обов’язкового елементу виховання. Мова музики
зрозуміла кожній людині, тому що вона передає такі
відтінки почуттів і переживань, які важко висловити
словами.
О. Сєров справедливо зауважив: «якби все, що
відбувається в душі людини, можна було передати
словами, на світі не було б музики». Адже музика є
своєрідним емоційним камертоном. Вона – джерело
духовного світу особистості. І саме твори музичного
мистецтва формують духовну культуру, культуру
естетичних почуттів і смаків майбутніх педагогів.
Музична мова зрозуміла кожній людині. Емоційні
музичні переживання – це джерело духовного світу
майбутнього вчителя та вихователя дитячого садку. І
саме твори музичного мистецтва формують емоційну
культуру студентів. Сприймаючи музику, вони
виражають своє емоційне «я», а це в свою чергу дає
простір їх музичній фантазії [7].
Справжні естетичні враження, насолоду від зустрічей
з музикою отримує лише той, хто вміє уважно слухати,
переживати емоційно і розмірковувати над почутим.
Тому необхідно шукати ефективні методи активації та
інтенсивного розвитку майбутніх педагогів для
розширення їхніх естетичних почуттів. Цей розвиток
отримує певний простір тільки в тому випадку, якщо він
базується на можливості студента самостійно здобувати
необхідні йому знання і вміння, проявляти ініціативу.
Самостійне вирішення завдань потребує активної думки,
власної ініціативи, волі, уваги і творчої фантазії.
Стимулювання викладачем піаністом творчої позиції
студента – обговорення мистецьких вражень, постійний
пошук студентом власних знахідок та спрямування
отриманих знань, умінь та навичок на втілення музичного
задуму.
Музична культура є інтегрованою властивістю
творчої особистості, якою повинна стати постать
майбутнього педагога, щоб засвоїти музичні цінності
суспільства. Заняття музикою ушляхетнює людські
почуття, збагачує духовний світ наших студентів.
Музичні заняття прищеплюють культуру інтелектуальної
праці [4, с.88].
Уміння слухати, розуміти і виконувати музичні твори
не є вродженою якістю. Ці якості студент набуває на
заняттях музикою, грою на фортепіано, які сприяють
розвитку уяви, зосередженості, володінням собою,
навиком естрадного самопочуття. Всі ці навички
необхідні майбутньому педагогу для виховання сили і
волі характеру, творчого мислення і загальної культури.
Щоб оволодіти цими навичками на занятті з фортепіано
студенту необхідно навчитися керувати «психікою
підсвідомості», а отже йти до підсвідомого через
свідоме. Викладач на заняттях допомагає початківцюпіаністу психологічно зрозуміло уявити задачу
сприйняття музичного твору шляхом роздумів і аналізу.
Отже, музика активізує розумові здібності, вона здатна
розвивати та підвищувати інтелект молодої людини,
позитивно впливати на психічне здоров’я особистості.
Це випливає конкретно з її першоелементів – мелодії,
ритму, гармонії, які проникають в глибини психіки.

Гра на фортепіано дає змогу розвивати в майбутніх
вчителів та вихователів дитячого садочку уяву, творчу
фантазію, розширювати коло асоціацій, загальний і
музичний світогляд. Тому викладач фортепіано повинен
прагнути зробити музичне заняття змістовним і цікавим,
щоб викликати у студента естетичну радість.
Великий
позитивний
вплив
музики
на
інтелектуальний розвиток студентів актуалізує питання
стосовно доцільності введення занять гри на фортепіано
в освітній процес. Надзвичайну ефективність музики як
стимулятора успішності підтверджують дослідження
багатьох
вчених.
Регулярні
заняття
музикою
поліпшують пам'ять і стимулюють розумовий розвиток.
Це відбувається тому, що музичні заняття реорганізують
мозкові функції. В процесі мозкової діяльності півкулі
мозку легше підміняють одна одну і стають більш
рівноправними у порівнянні цих функцій у тих людей,
хто музикою не займається. Науковці зафіксували, що у
тих хто займається заняттями музикою, збільшена та
ділянка мозку, яка відповідає за моторні навички,
математичні навички та навички зв’язного мовлення,
ніж у представників інших спеціальностей.
Вміння сприймати музику тісно пов’язане з
мисленням і вмінням спостерігати та зосереджуватись.
Уміння мислити
включає вміння аналізувати,
синтезувати, порівнювати і узагальнювати. Це
розвивається
шляхом
серйозного
аналітичного
осмислення музичного твору, що вивчається на занятті
та поглиблене усвідомлення його особливостей. При
цьому студент не повинен залишатися пасивним,
емоційно та інтелектуально бездіяльним.
Існує думка, що займатися музикою потрібно тільки
обдарованим людям – тим, які мають музичний слух,
відчуття ритму, хист до музикування. Насправді, це не
так. Для успішного розвитку музика потрібна кожному.
Вона – найкращий педагог, який змінює способи
мислення, а не дає готові знання, вона вчить мислити. За
допомогою занять музикою, яка є найбільш абстрактним
видом мистецтва, легше розвивати навички, необхідні
для будь-якої розумової діяльності.
Навчальна програма, у якій не має предмета
музичного мистецтва здійснює негативний вплив на
розвиток компетентності майбутнього педагога, його
ставлення до життя в цілому. Ці висновки свідчать, що
музичні заняття повинні обов’язково бути частиною
освітнього процесу у навчальному закладі педагогічної
спрямованості. Музика потрібна кожному студенту для
його успішного розвитку.
Висновки. Отже, необхідною педагогічною умовою
формування спеціальної музичної компетентності у
майбутніх учителів є вміння сприймати музику, що
виробляється шляхом аналітичного осмислення музичного
твору, поглибленого усвідомлення його специфіки.
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WAYS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS AT THE LESSONS
OF MUSICAL INSTRUMENT FORTEPIANO
The music influence on the development of future teachers’ intellectual potential in the process of professional studying at
the pedagogical college is explored in the article.
On the basis of scientific, methodological, psychological and pedagogical literature studying, the professional training of
highly skilled teachers through the prism of educational subjects with cultural and artistic direction in higher educational
institutions are considered.
The research has shown the effectiveness of the modern teacher’s competencies formation through the modernization of the
conceptual platform for the professional training of future teachers at the lessons of the musical instrument piano.
It is determined and grounded that the effective way to form the professional competence of future teacher is musical
culture as an integrated quality of the creative person, who learn musical values of society.
The important pedagogical condition to form special musical competence for future teachers is the ability to perceive
music, which is made by analyzing a musical work, and deep realization of its features.
Key words: pedagogical education, future teachers, mental abilities, musical lessons, professional competencies.
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«ОБРЕЧЕНІСТЬ» НА ДОБРОСУСІДСТВО
ЯК НАЙІМОВІРНІШИЙ СЦЕНАРІЙ ЛИТОВСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ
ВЗАЄМИН: ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДВАЛИНИ
У статті представлена економічна складова литовсько-білоруських відносин. Метою нашого
дослідження є аналіз їхнього стану з позицій політики добросусідства. Прохолодна атмосфера литовськобілоруських відносин зумовлена швидше не об’єктивними інтересами обох держав і народів, а факторами
суб’єктивного характеру. Поступальний розвиток їхніх торгово-економічних взаємин, транспортнокомунікаційні проекти створюють об’єктивні передумови гармонізації відносин Литви з Білорусією як двох
близьких сусідів. Існують також можливості подолання непорозумінь, котрі пов’язані з будівництвом
об’єктів атомної енергетики.
Ключові слова: Литовська республіка, Республіка Білорусь, зовнішня політика, торгово-економічні
відносини, баланс економічних інтересів, Клайпеда, ядерна енергетика.
Поряд з першочерговим завданням – забезпеченням
національної безпеки, – зовнішня політика покликана
захищати і просувати економічні інтереси країн світу.
Навіть у розвиненому громадянському суспільстві, у
котрому ліберальна економічна модель функціонує в
умовах дерегуляції, роль політики не применшується, а
лише
видозмінюється.
У
сучасному світовому
господарстві зовнішньоекономічні зв'язки є важливим
екзогенним фактором, який суттєво впливає на динаміку і
стабільність
розвитку
національних
економік,
оптимізацію їх структури, ефективність функціонування.
Для
багатьох
країн
прискорений
розвиток
зовнішньоекономічних зв'язків став каталізатором
внутрішнього економічного зростання, як влучно
висловилася міністр зовнішньої торгівлі та розвитку
Фінляндії Паула Легтом’які [1]. Зовнішньоекономічні
зв'язки стали одним з основних каталізаторів динамічного
і сталого розвитку у країнах з перехідною економікою,
котрі рухаються у напрямі побудови соціально
зорієнтованого модерного економічного ладу. І Литва не
виняток. На офіційному сайті зовнішньополітичного
відомства країни, що показово, є сегмент «Ekonominė
diplomatija» [2].
Враховуючи це, ми виходимо із засновку про те, що
зовнішня політика відіграє достатньо вагому роль
економічного чинника. Більше того, просування власних
економічних інтересів обумовлює і віддзеркалює
успішність зовнішньої політики та дипломатії певної
країни. Це – «вимірювальний прилад», за допомогою
якого визначається рівень взаємовідносин між країнами
[3]. У той же час неприпустимим є диктат політики над
економічною сферою, намагання підкорити розвиток
виробництва,
інвестування,
зовнішньої
торгівлі
політичним цілям, чи ще гірше – кон'юнктурним

завданням, надуманим минущим політичним «вигодам»,
чи неіснуючим «загрозам».
Постановка
проблеми.
Країни
перехідних
демократій між Балтійським і Чорним морями творять
особливу геополітичну та геоекономічну суб’єктність.
Східним і південним кордоном Литви проходить межа
двох світів: демократичного західного світу і
посткомуністичних
автократичних
держав,
де
ностальгують по соціалістичному раю і намагаються
його реанімувати. Через Балтію проходить шлях
«експорту демократії» на Схід, в тому числі й до
Білорусії та Росії, що навіть в російській політичній
науці визнається як транзит європейських цивілізаційних
цінностей [4, с.66]. Метафорично названий «поверненням
до Європи», зовнішньополітичний курс Литви 1990-х –
початку 2000-х рр. був стратегічно спрямованим
передусім на інтеграцію у спільний західний
політичний, економічний, військовий і цивілізаційнокультурний простір. Вибір литовців, у відповідності з
волею котрих влада повернула кермо державного курсу
на Захід вже з перших років незалежності новітніх часів,
стосувався і безпекової, і торгово-економічної політики
[5, p.198]. Взявши на озброєння західну соціальноекономічну
модель
ліберального
ринкового
господарства, Литва, разом з іншими країнами Балтії,
розглядала інтеграцію в європейські та євроатлантичні
структури як єдиний шлях зміцнення своєї національної
незалежності. Врешті, саме так і сталося.
Але належність до європейської спільноти з її
конвенціалізованими «правилами гри» у торговоекономічній, утім, як і в інших сферах, не скасовує
суверенних прав національно-державних суб’єктів, хоч
певну їхню частину вони делегують наддержавним
органам Євросоюзу. Національні держави у сфері
економічної політики, за переконанням Ральфа
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Дарендорфа, зберігають значний простір для маневру [6,
c.89]. А якщо апелювати до аргументів рівня «прози
життя», то слід визнати, що пакет «євросоюзівських»
нормативів у сфері виробництва, торгівлі і споживчих
стандартів зовсім не гарантують автоматичної зміни
уподобань громадян. Люди продовжують купувати
товари і користуватись послугами постачальників,
котрим вони довіряють і до котрих вони звикли [7,
c.151]. Як у випадку Литви, то вступ до ЄС хоч і вніс
корективи у напрями та принципи її зовнішньої торгівлі,
але далеко не обірвав її зв’язків із традиційними
партнерами. Виняток склали торгово-економічні
стосунки з Російською Федерацією, з котрою Вільнюс
по зрозумілих причинах реалізовував стратегію
дистанціювання і послаблення залежності.
Маючи свою логіку поведінки на міжнародній арені,
Литва прагне відігравати значиму роль у справах
Центрально-Східної Європи, зокрема й у стосунках з
країнами «Східного партнерства». Але діалог з
південною сусідкою Білоруссю має для неї особливе
значення, оскільки обидві країни мали спільну історію.
Остання, звісно, є важливою для розуміння сучасної
політики. Але настільки ж важливо пам'ятати, що історія
лише забезпечує контекст і не диктує результати, а
також не повинна бути визначальним фактором у
формуванні прагматичних політичних цілей [8].
Нескасовним є, зрозуміло, вплив географічного
сусідства, котре кожен прагне перетворити у гармонійну
співпрацю та ДОБРОСУСІДСТВО. Тому Білорусь прямо
визнається як один з давніх пріоритетів зовнішньої
політики Литви, як партнер, крім іншого, ще й
економічно важливий, але поряд з цим політично
проблематичний. Пояснення останньому зазвичай
знаходять у тому, що режим О. Лукашенка, як то
кажуть, залишається «останньою диктатурою» в Європі,
що заважає країнам рухатись до подальшого зміцнення
двостороннього діалогу [9]. Але в міжнародному праві
та міждержавних стосунках діє принцип поважання
суверенітету і невтручання. Поряд з цим принциповим
нам видається важливе доповнююче положення такого
доктринального документу, як «Стратегія національної
безпеки» в його останній редакції від 17 січня 2017 р.:
«Литовська політика безпеки є відкритою, прозорою і
неконфліктною. Литовська республіка не розглядає
жодну державу як свого ворога» [10].
А вигідність торгово-економічної та транспортнокомунікаційної співпраці залишається імперативом
діалогу. Білорусь, попри те, що має замкнуті кордони
визнається надзвичайно відкритою економікою, у котрій
частка експорту та імпорту у ВВП становить,
відповідно, понад 50 та 60% [11, c.106]. За даними
Національного банку Білорусі за 2016 р. валютні
надходження країни хоч і знизились до мінімуму з 2010
р., тим не менше становили 29,6 млрд. дол. США,
повідомляла інформагенція БелаПАН [12]. Це зумовлює
для Вільнюса значний інтерес до своєї південної сусідки
як до зовнішньоекономічного партнера.
Ведучи мову про мету нашого дослідження
зазначимо: обговорювати розвиток чого-небудь, у
даному випадку відносин Литви й Білорусі в торговоекономічній сфері, означає зрозуміти, на якому етапі
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вони перебувають; яким є їхній характер, реальна
наповненість справами; якими є мотиви певних
політичних дій, демаршів та заяв і що насправді стоїть за
політичною риторикою, котра супроводжує торговоекономічний обмін? Про що у литовсько-білоруських
відносинах ми можемо вести мову нині: про
компліментарність, чи конфліктність? Яка з цих двох
тенденцій є панівною і більш органічною від іншої? Чи
можуть обидві сусідні держави дозволити собі розкіш
переривати перспективний і вигідний для обох
політичний діалог і торгово-економічне співробітництво
непродуктивним суперництвом, тим більше без
зрозумілого сенсу? Ці питання вимагають відповідей, а
також можуть стати джерелом досвіду і для нашої
країни. Нарешті, слід сформулювати ймовірний сценарій
литовсько-білоруських відносин у торгово-економічній
сфері, котрий повинен був би враховуватись у
плануванні
нашої
власної
прогнозованої
і
результативної зовнішньоекономічної політики.
Методологія нашого дослідження ґрунтується на
теоретичних розробках сучасної політичної науки у
сфері так зв. економічної дипломатії. Формулюючи
проблемне поле даної публікації, ми вели мову про тісну
взаємообумовленість міжнародної політики держави та
її зовнішньоекономічних зв’язків. Павол Баранай,
котрий працював у дипломатичному представництві
Словаччини у Латвії,
має цілковиту рацію,
наголошуючи, що економіка набула центральну роль у
дипломатії. Межі між традиційними політичними й
економічними дипломатичними діями стають тоншими,
а «економічна дипломатія» все більше впроваджується в
області застосування класичної дипломатії [3]. Не
можемо також не погодитись зі слушною думкою
одного з фахівців по даному колу проблем професора
В.Д. Щетиніна, котрий стверджував, що єдність
політики і економіки не обов'язково має означати
гармонію компонентів, котрі утворюють цей тандем [13,
c.26]. Саме це ми і спостерігаємо у литовськобілоруських взаєминах. Міркування щодо діалектики
політичних та економічних мотивацій у зовнішній
політиці у розгорнутому вигляді представив також
французький економіст та дипломат Ґі Каррон де ля
Кар’єр [14, c.51-52]:
По-перше, економічну дипломатію не можна
розглядати лише суто як використання економічних
важелів у міжнародних відносинах. Поступки або
санкції, використання більш вигідних економічних
позицій є не більше, ніж засобами тиску, котрі мало чим
відрізняються від демонстрації військової сили, особливо
коли переслідується мета політична. По-друге – в
економічній дипломатії діють міркування економічного
розрахунку, бо саме прагнення отримати економічний
виграш вирізняє її як певний сегмент політики, які б
засоби нею ні вживалися. Звідси випливає наступний
висновок: якщо дипломатія – це мистецтво можливого,
то економічна дипломатія – мистецтво отримання
максимальних вигод від міжнародного співробітництва
при мінімальних витратах (поступки) [15, c.32].
Ступінь розробленості проблеми литовськобілоруських взаємин, зокрема й в економічній площині в
українському суспільствознавстві мав би бути значно
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кращим, ніж є насправді. Білорусія є сусідом України і
позиція Мінська по різних проблемах міжнародної
політики є для нас і цікава, і важлива. Литва ж – партнер
не тільки історичний. Досвід цієї країни, котра успішно
пройшла шлях із посткомуністичної «сірої зони» до
Євросоюзу і НАТО, а також є одним з найпослідовніших
«адвокатів» України у міжнародних справах, повинен
був би для нас бути показовим. Для уникнення
багатослівності, наведемо лише одну достатньо спірну
думку: «…Можна сказати, що для приєднання країн
ЦСЄ до ЄС на перший план вийшли не економічні, а
скоріше політичні причини» [16, c.568]. Актуальним це
судження можна визнати лише для самого ЄС як
колективного суб’єкта у світовій політиці, котрий, таким
чином, зберігає самостійність дій і динамізм свого
розвитку на противагу США та іншим крупним гравцям.
А ось для країн ЦСЄ, котрі набули членства в
європейських структурах, зокрема й для Литви,
євроінтеграція стала засобом органічної модернізації
політичної та економічної систем, а також кроком
культурно-цивілізаційного значення, не меншим, ніж усі
інші мотивації. Нам видається, що політична оболонка
євроінтеграційного
курсу
є
лише
зовнішнім
відображенням політичної стратегії, котра виражала як
прагнення суспільства, так і нагальні завдання
прогресивного розвитку країни за зрозумілим і бажаним
сценарієм. Тому важко сказати, що тут було
важливішим: економіка, політика, соціогуманітарна
складові. На наш погляд усі вони були нагальними у
рівній мірі.
Більш слушними нам видаються судження відомого
міжнародника М.С. Дорошка, котрий представив
оглядову картину зовнішньої політики держав
пострадянського простору з точки зору їхнього
геополітичного становища та стратегічних інтересів. Він
вказує, що Білорусь, з одного боку, є чітко вираженим
об’єктом одновекторного геоекономічного впливу –
практично лише Росії. Але зовнішньополітична
активність на пострадянських теренах дозволила країні
стати суб’єктом геополітики в межах СНД і впливати на
геополітичну атмосферу ширшого європейського
простору [17, c.75]. Литва у відносинах з Мінськом, на
думку автора, дотримується прагматичної політики
вибіркового співробітництва. Вірно відзначено, що в
економічній сфері спостерігається значна позитивна
динаміка, у чому Литва має чималу вигоду, зокрема у
секторі транзиту білоруських вантажів залізницею та з
використанням порту Клайпеди [17, c.92].
Вже згаданий П. Баранай, маючи на увазі країни
ЦСЄ, констатував, що здійснення економічних реформ з
орієнтацією на передову ринкову модель, так само як і
стратегія розвитку, засновані на зміцненні експорту,
сприяють швидшій інтеграції держави у глобальну
світову економіку. Але процеси інтернаціоналізації та
посилення взаємозалежності світової економічної
системи йдуть у двох площинах – у глобальній та
регіональній інтеграції [3]. То ж узгоджена з ЄС в
основних своїх принципах економічна політика лише
доповнюється вигодами співпраці із сусідами Литви у
торгово-економічній,
інвестиційній,
транспортнокомунікаційній сферах.

Безспірна важливість
південної сусідки
як
економічного партнера Литви постійно стимулює
інтерес науковців і бізнесменів до литовськобілоруського співробітництва. Настав час системного
аналізу тенденцій, здійснення узагальнень та розробки
на цій основі практичних завдань подальшого розвитку
співпраці. Саме такий характер має публікація
Національного інституту розвитку Литви та Литовської
бізнес-конфедерації
по
дослідженню
експортноімпортного потенціалу Білорусі і пов’язаних з цим
галузей та об’єктів білоруської економіки. Ця публікація
є свого роду прикладом глибини і всебічності фахового
погляду на проблему економічного партнерства [18].
Виклад основного матеріалу. Приділимо трохи
уваги тому політичному фону, на котрому відбувалась
торгово-економічна співпраця. Як відомо, парад
суверенітетів на термінальній стадії існування СРСР
розпочали саме республіки Балтії. Першою відновила
свою незалежність 11 березня 1990 р. саме Литва. Вона
визнала незалежність Республіки Білорусь тижнем
раніше – 20 грудня 1991 р., ніж Мінськ визнав
незалежність Литовської Республіки – 27 грудня 1991 р.
30 грудня 1992 р. у столиці Білорусі було підписано
угоду про дипломатичні зносини. У 1993 р відкрилося
Посольство Литви в Мінську, а також Посольство
Білорусі у Вільнюсі. В основу відносин Литви та
Білорусі закладалися принципи добросусідства і
прагматичного співробітництва. Розвиток взаємозв'язків
визнавався одним із зовнішньополітичних пріоритетів і
Вільнюса, і Мінська [19]. Особлива увага приділялася
торгово-економічним відносинам, взаємодії у галузі
енергетики, транзиту вантажів і товарів, освіти, охорони
здоров'я, культури і науки, спорту, туризму, охорони
державного кордону та довкілля, розширення зв'язків
між регіонами двох країн.
Литва узяла вельми динамічний старт у повороті на
Захід, усілякими способами відмежовуючись від будьяких комбінацій з Росією, прагнучи чимшвидше
полишити межі «сірої» зони в ЦСЄ і вступити до ЄС та
НАТО в якості повноправного члена. Жодних хитань,
проявів тактики напівкроків, котрі би виявляли
непевність у слідуванні курсом модернізації і подолання
наслідків комуністичного правління, а також обраній
генеральній лінії зовнішньої політики Литва не
допускала. У 2002 р. вона увійшла до числа країн з
високим потенціалом людського розвитку по критеріях і
класифікації ООН (49-е місце), про що згадувалося у
глобальному звіті «Зміцнення демократії у роз'єднаному
світі» [20, p.38]. Натомість демократичний старт
Білорусії виявився фальш-стартом і країна повернулась
до напівавторитарного режиму та оновленої системи
всебічних зв’язків і військово-політичного союзу зі
своїм іншим «історичним» партнером – Російською
Федерацією. Такими ось є онтологічні основи
зовнішньої політики Литви і Білорусі.
Незважаючи на різне розуміння багатьох міжнародних
проблем і змісту співробітництва, держави розвивали
стосунки на найвищому рівні. 6 лютого 1995 р.
Президенти Альґірдас Бразаускас і Олександр
Лукашенко підписали договір «Про добросусідські і
дружні відносини». Ст 14 цього рамкового документу
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установлювала,
що
сторони
«створюватимуть
сприятливі умови для взаємовигідного економічного, в
тому числі торгового, співробітництва, для співпраці у
сфері заохочення і взаємного захисту інвестицій, а також
захисту інтелектуальної та промислової власності
відповідно до їх міжнародних зобов'язань». Вони також
сприятимуть розвитку прямих зв'язків між державними
та приватними підприємствами, розвиватимуть науковотехнічне співробітництво, надаючи особливу увагу
сучасним технологіям. Ст. 15 встановлювала сприятливий
режим співробітництва у використанні транспортних
комунікацій та інфраструктури [21]. 5 вересня 1997 р. у
Литві перебував з візитом О. Лукашенко, де брав участь у
міжнародній конференції «Співіснування народів і
добросусідські відносини». 12 листопада 1998 р. на
литовсько-білоруському прикордонні відбулася зустріч
Президентів Валдаса Адамкуса та О. Лукашенка, проте
потім було зроблено тривалу перерву у контактах на
вищому рівні [19]. Двостороння співпраця розвивалася
лише в тих галузях, які є важливими для гарантування
безпеки та стабільності у регіоні.
З часу затвердження концепції політики сусідства,
розробки і початку реалізації її інструментарію, з
формуванням програми «Східного партнерства» ЄС все
більше
уваги
приділяє
незалежним
державам
східноєвропейського простору. Вільнюс же відіграє роль
моста демократичного транзиту і з 2008 р. активно
сприяє реалізації програми «Східного партнерства»,
намагаючись прилучити до неї й Білорусь, котра узяла
участь у першому саміті учасників проекту (Прага, 2009)
[22]. Але наповнення справами зусиль по просуванню
демократії литовська дипломатія і громадськість розуміє
не лише в сенсі «Східного партнерства». Литва
підтримує демократичні сили в Білорусі. Під час
президентських виборів 2005 р. опозиції було надано
можливість перенести свою діяльність до Вільнюса.
Туди ж переїхав вигнаний з Мінська Європейський
гуманітарний університет [17, c.92]. Загалом литовська
дипломатія недвозначно прагне продемонструвати
підтримку процесам демократизації білоруського
суспільства, сприяє дисидентам і несхвально ставиться
до авторитарних тенденцій розвитку політичної системи
у Білорусі. Це й стало однією з причин суттєвого
охолодження відносин обох країн.
Ще однією причиною згортання політичного діалогу
з Республікою Білорусь у 2000-х рр. часто вказують
зорієнтування литовської сторони на євроінтеграційний
курс [23]. У 2000-2006 рр. контакти не розвивалися
навіть на рівні зовнішньополітичних відомств. Втім,
відсутність нормального політичного діалогу не
заважала просувати зв'язки в економічній сфері. Навіть у
цей непростий час білоруські політологи, віддаючи
традиційну данину таким риторичним тропам, як
зацікавлення «в розвитку різнобічних політичних
відносин», припускали імовірність установлення режиму
вільної торгівлі з Литвою і Латвією, що унеможливилося
лише після їх вступу до ЄС. У відносинах з країнами
Балтії
таки
тривала
політика
прагматичного
співробітництва на базі насамперед економічних
інтересів. Важливими називалися також питання
становлення повноцінної системи прикордонного
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контролю, розвитку транспортної інфраструктури,
включаючи використання балтійських портів і
європейських транспортних коридорів [24]. Тобто,
економічні інтереси продовжували владно диктувати
свою логіку взаємин.
У 2-ій половині 2000-х рр. політика Литви щодо
Білорусі ще виразніше набула рис прагматизму. У 2009
р. відновилися зустрічі глав держав. Досить показово,
що візит Президента О. Лукашенка був приурочений до
відкриття 16 вересня 2009 р. у Вільнюсі у виставковому
центрі «LITEXPO» Днів економіки, науки і культури
Білорусі в Литві і Білорусько-Литовського міжнародного
економічного форуму «Білорусь і держави Балтійського
моря: нові можливості для розширення співпраці». 20
жовтня 2010 р. відбувся візит-відповідь глави
Литовської держави Далі Грібаускайте до Білорусі [19].
Попри те, що не можна недооцінювати значення
подібних візитів, від їх моменту донині пройшло занадто
багато часу як для двох країн, що є найближчими
сусідами і в дипломатичній риториці котрих постійно
заявляється пріоритетність двосторонніх взаємин. У
будь-якому випадку політичний діалог Литви й Білорусі
не виглядає як занадто інтенсивний.
Білоруські політологи вважають 2013 рік моментом
цілковитого завершення своєрідного «льодовикового
періоду» у відносинах з Литвою на офіційному рівні. У
цьому році до Вільнюса з робочими візитами прибули
видні урядовці Республіки Білорусь прем'єр-міністр
Михайло М’ясникович і міністр закордонних справ
Володимир Макей, відбулося два раунди білоруськолитовських консультацій між МЗС [23]. Зустрічі на рівні
глав урядів та окремих відомств справді дещо
почастішали, порівняно з попереднім періодом тривалої
перерви і стали насиченішими за змістом, відійшовши
від беззмістовної церемоніальності. Ось, для прикладу,
коротка інформація про порядок денний останньої по
часу зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств
Литви та Білорусі В. Макея і Лінаса Лінкявічюса в
Мінську 12 листопада 2015 р. У повідомленні у Twitter
литовський міністр назвав свої переговори «відвертими»
і позначив три області, в яких Білорусі при допомозі
європейської спільноти необхідно досягнути стійкого
прогресу: права людини, угода про полегшення візового
режиму та співробітництво з ЄС. Л. Лінкявічус також
наголосив на необхідності забезпечення прозорості на
Островецькій АЕС, котра будується у Білорусі [25]. Але
про останнє трохи нижче.
Інституційною основою економічної співпраці є
Двостороння
Білорусько-Литовська
комісія
з
торговельного та економічного співробітництва, створена
13 грудня 1994 р. Насиченим був порядок денний двох її
останніх засідань у 2013 і 2015 рр. Але цей
координаційний орган збирається нерегулярно. Станом на
2015 р. між партнерами укладено 76 угод на міжурядовому та міжвідомчому рівнях. Договірно-правова база
створює надійний фундамент для подальшого розвитку
співпраці в області економіки, інвестицій, транспорту,
енергетики, науки, культури та ін. Триває робота
експертів по узгодженню Технічного протоколу про
співпрацю у галузі охорони і використання водних
ресурсів транскордонного басейну річки Німан [26].
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Литва традиційно є одним з найважливіших
європейських партнерів Білорусі в торговій сфері. Ось

такі дані містяться в
публікаціях Білорусі [27]:

офіційних

статистичних
Таблиця 1

Показники та динаміка зовнішньої торгівлі Литви й Білорусі
Роки 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

%

275,8

256,7

265,0

284,8

351,8

432,7

564,5

619,2

362,3

450,5

859,3

246,4

107,3

109,4

154,2

175,6

134,6

170,3

180,1

233,6

195,2

247,8

296,8

430,1

168,5

147,3

110,8

109,2

217,2

262,4

384,4

385,6

167,1

217,7

562,5

201,0

Операції
Експорт до
Литви
348,8
Імпорт з
Литви
69,0
Баланс зовн.
торгівлі
279,8

За підсумками 2015 р. Литва зайняла 8 місце в
загальній вартості товарообігу Білорусі та 6 місце в
обсязі її експорту. У 2015 р. обсяг взаємної торгівлі
товарами склав 1,2 млрд. дол. США (88,5 % до 2014 р.),
білоруський експорт – 0,96 млрд. дол. (92,9 %
відповідно), імпорт – 0,28 млрд. дол. (76,0 %). Сальдо
зовнішньої торгівлі склалося позитивне в розмірі 686,7
млн. дол. (102,0 % до відповідного показника 2014 р.).
Білоруський експорт товарів у Литву диверсифікований,
а поставки здійснювалися за 585-ма товарними
позиціями. З них 66 – нові товарні позиції [28]. Його
основу становила продукція нафтохімії (нафтопродукти,
полімери, етилен, мінеральні добрива); сільського
господарства (масло рапсове, льон, фрукти і овочі);
металургії (прутки з нелегованої сталі, дріт,
металоконструкції).
Литва
довозила
переважно
запчастини і приладдя для автомобілів та тракторів, тару
з паперу та картону, фарбу друкарську, чорнила та туш
для писання, кузови для автомобілів, вироби з пластмас,
шлаковату, пестициди, цемент [23]. Дані за 2016-2017 рр.
свідчать про зростання товарообороту після його
скорочення у 2015 р.
Статистичні дані з литовського боку корегуються у
відповідності з показниками зовнішньоторговельного
обороту Литви. Кілька цифр і критеріїв станом на 4-й
квартал 2015 р. [29]:
 Білорусія як торговий партнер Литви перебувала на
7-му місці;
 За показниками імпорту до Литви Білорусь на 6-му
місці, а експорту до Білорусі на 8-му місці;
 Білоруські
інвестиції до Литви незначні і
оцінювалися у 35,5 млн. євро. Це лише 25-те місце у
структурі зарубіжного інвестиційного портфелю;
 Галузевий
розподіл
білоруських інвестицій:
операції по придбанню та продажу нерухомості, оптова
та роздрібна торгівля, транспорт та зберігання;
 Литовські інвестиції до Білорусі склали теж не
вельми приголомшливу цифру у 77,1 млн. євро, що
відповідало, щоправда, 6-му місцю у структурі
іноземних інвестицій, де однозначно домінує російський
капітал.
Але статистика торгово-економічної співпраці з
білоруського і литовського боку має розбіжності. З
огляду на значне розходження статистичних даних
двосторонньої торгівлі, Білорусько-Литовська комісія з

торговельного та економічного співробітництва на
своєму 17-му засіданні у Мінську 9-10 листопада 2015 р.
рекомендувала організувати консультації представників
статистичних відомств обох країн [26].
Подальші перспективи торгово-економічної співпраці
Литви й Білорусі залежатимуть від змін пріоритетів
економічної політики.
В Литві передбачається
стимулювання високотехнологічних виробництв та
середньо-високих технологій, а також сприяння
ефективній торгівлі з іноземними партнерами. Литва, що
є принциповим у її відносинах з Білоруссю, буде прагнути
зберегти існуючі експортні ринки і шукатиме
можливостей більшого просування на нові [18].
Одним із суттєвих рушіїв економічного розвитку
Литви, а також фактором розширення литовськобілоруської співпраці є оптимальне використання
транзитного потенціалу. Узбережжя балтійських країн
має чудові портові гавані. Їх територією проходять
важливі транзитні коридори. Вони мають також
спеціалізовану інфраструктуру (залізниці, автомагістралі,
під’їзні шляхи, нафтопереробні заводи, термінали і
склади), яка склалася ще за радянських часів і нині
продовжує вдосконалюватися. З-проміж інших портів
східного узбережжя Балтики – Калінінграда, Риги,
Таллінна, Вентспілса, Лієпаї, Виборга, Усть-Луги,
Приморська, Висоцька, Клайпеда поступається, скажімо,
по контейнерних перевезеннях, лише Санкт-Петербургу.
Вантажообіг порту в січні-грудні 2016 р. виріс на 4,2 %.
Було перевалено 40,14 млн. т. вантажів, що на 1 631,5 тис.
т. більше, ніж за січень-грудень 2015 г. Це кращий річний
результат перевалки в історії Клайпедського порту. Ще
показовішою була динаміка зростання вантажообігу на
7,3 % на нафтотерміналі Бутінґе, котрий прилягає до
порту Клайпеди. За цим критерієм литовський порт
випередили лише російські Приморськ та Усть-Луга. В
інших випадках зростання або незначне, або взагалі має
місце негативне сальдо вантажообороту [30].
Литва для Білорусі як транзитна країна має
виняткове значення. У 2015 р. через Клайпедський
морський порт проводилося 96% білоруських вантажів у
треті країни! У 2010 р. на білоруські вантажі припадало
близько
26%
загального
обсягу вантажообігу
Клайпедського морського порту, в 2015 р. – 34%. У
цьому ж році обсяг експорту білоруських вантажів, що
перевалюються через Клайпедський морський порт,
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збільшився на 5% в порівнянні з 2014 р При цьому 71%
переправлених вантажів складали хімічні і нафтохімічні
товари та мінеральні добрива. У квітні 2013 р ВАТ
«Беларуськалий» придбало пакет акцій (30%) одного з
операторів терміналів в порту Клайпеди – ЗАТ «Birių
krovinių terminalas». ЗАТ «Белорусская нефтяная
компания» підписала з литовським АТ «Кlaipedos nafta»
довгостроковий договір на перевалку мазуту та інших
нафтопродуктів
виробництва
Мозирського
і
Новополоцького НПЗ [23]. Причина цієї достатньо
жорсткої прив’язки експортно-імпортних операцій
Білорусі до Клайпеди проста. Не дивлячись на
епізодичні демарші офіційного керівництва Білорусі і
«погрози» скоротити операції через Клайпедський порт
існують залізні закони економіки. Обслуговування у
цьому порту значно дешевше від інших, передусім –
російських портів і залізниць. Це прямо визнає
білоруський посол в Литві Володимир Дражин [31].
Кардинальні у сучасному світі питання енергетичної
безпеки, котра повинна передбачати досягнення
часткової, або повної самодостатності у забезпеченні
енергоносіями
і
виробленні
електроенергії,
диверсифікації їх джерел та засобів постачання стали
дражливими не лише для Литви та Білорусії, але й для
багатьох інших країн. Республіки Балтії без довгих
вагань розпочали модернізацію своїх енергетичних
систем та знайшли альтернативні джерела постачання
паливних ресурсів, висмикнувши у свого норовливого та
небезпечного східного сусіда серйозний важіль впливу
на їхню безпеку. А Литва, крім того, узяла на себе
зобов’язання до 2009 р. припинити експлуатацію
Ігналінської АЕС, на котрій використовувались реактори
чорнобильського типу РБМК-1500. 15 квітня 2008 р.
уряд схвалив проект по створенню єдиної енергетичної
компанії LEO LT, яка давала б можливість практичної
реалізації плану з будівництва нової АЕС у Литві [32].
Навіть Мінськ шукає альтернативні шляхи та
інструменти покращення свого енергетичного балансу з
огляду на прояви шантажу з боку Росії у постачанні
нафти, газу, використанні білоруської транзитної
трубопровідної системи тощо. В 2017 р. Білорусь,
наприклад, здійснила перші пілотні поставки від третіх
сторін, задіявши балто-чорноморський транспортний
коридор [33].
Каменем спотикання у литовсько-білоруських
взаєминах стала реалізація проекту по спорудженню,
починаючи з 2011-2013 рр., Білоруської АЕС біля
м. Островця Гродненської обл. у відносній близькості
від кордону з Литвою. Головним кредитором
будівництва є Російська Федерація. Введення в
експлуатацію першого енергоблоку АЕС повинно
відбутися у 2018 р., а другого – у 2020 р. [34] Литовську
владу та населення країни вельми непокоїть і дратує
радянська практика замовчування і навіювання
атмосфери таємничості навколо будівництва, що
протирічить цивілізованим правилам співіснування та
нормам міжнародного права. Вільнюс вимагає більшої
прозорості і відкритості у даному питанні, зі свого боку,
повсякчас демонструючи її у нештатних ситуаціях на
Ігналінській АЕС в 1994 та 2010 рр. На об’єкті та
прилеглих територіях постійно проводиться радіаційний
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моніторинг, результати котрого з відповідними
розрахунками і поясненнями публікуються у відкритих
джерелах. Для цього достатньо переглянути онлайнресурс Ігналіни [35] Оскільки у самій Литві так само
неподалік від кордонів із сусідніми Білоруссю та
Латвією заплановано спорудження АЕС у Вісаґінасі, то
належному ступеню публічності рішень і заходів,
пов’язаних з цим проектом приділялася чимала увага.
Домовленість про заснування компанії по проекту
Вісаґінської АЕС і створення міжурядової робочої групи
відбулись 20 вересня 2012 р. на саміті Ради міністрів
країн Балтії у Вільнюсі. Припускалось проведення
референдуму з цього питання [36]. А 29 вересня 2012 р.
у Сеймі Литви відбулась конференція «Литва-Білорусь:
ядерне сусідство», на котру запросили парламентарів,
політиків та громадських діячів обох країн. Принагідно
відзначимо, що світова спільнота у реалізації подібних
проектів керується нормами міжнародної Конвенції про
оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті від 25 лютого 1991 р.,
відомої як Конвенція Espo (за місцем її підписання в м.
Espo у Фінляндії). Одне з положень документу прямо
встановлює обов’язок забезпечити оцінку впливу на
навколишнє середовище до прийняття рішення про
санкціонування або здійснення запланованого виду
діяльності, вказаного до Додатку I (включно й
будівництво АЕС), який може мати значний шкідливий
транскордонний вплив [37].
«Ядерний конфлікт» навколо побудови Островецької
АЕС поки не проявляє тенденції до згасання.
Білоруський портал belsat.eu на початку травня 2016 р.
повідомив, що на ній в середині квітня обвалилася
частина опорної конструкції майбутньої будівлі
контролю ядерної безпеки. Як повідомив агентству Delfі
шеф литовської дипломатії Л. Лінкявічюс: «Ми відразу
ж, щойно отримали цю інформацію з неформальних
джерел, стали вживати заходів, а сьогодні до
міністерства був викликаний посол Білорусі, якому була
вручена нота з вимогою пояснень цього інциденту або
аварії, про інші можливі події, що трапилися до цього,
оскільки про це пишуть білоруські ЗМІ» [38].
Черговий, вже серйозніший інцидент трапився влітку
2016 р. 10 липня у процесі транспортування і
встановлення понад 300-тонного корпусу реактора, він
впав на землю з висоти 2-4 метрів. Литва офіційно
звернулася до влади Білорусі з вимогою провести
ретельне розслідування причин аварії, а також
повідомити про це сусідні країни і Міжнародне
агентство по атомній енергії МАГАТЕ. Як повідомив в
інтерв’ю «Радіо Свобода» Л. Лінкявічус, втручання
міжнародних організацій необхідне з огляду на
«недостатню культуру безпеки» в Білорусі. Він
наголосив, що це вже не перший випадок у Білорусі,
тому покладатися на запевнення її керівництва його
країна не може [39].
Важливість цієї проблеми у відносинах обох країн
така, що на офіційному сайті білоруського Посольства в
Литві спеціальну сторінку відведено
оглядові
європейської практики будівництва АЕС у порівнянні з
білоруськими реаліями. На ній зазначається, що
розміщення БілАЕС у 53 км від литовського кордону не
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становить чогось особливого. В країнах ЄС
зустрічаються випадки значно ближчого перебування
подібних об’єктів до кордонів з державами-сусідами
[40]. Але Литва не в цьому факті вбачає проблему.
В жовтні 2016 р. Л. Лінкявічус закликав головного
координатора зовнішньої політики Євросоюзу Федеріку
Могеріні натиснути на Республіку Білорусь з тим, щоб
забезпечити безпеку АЕС, відзначивши, що зустрів у неї
цілковите розуміння позиції Литви. «Ядерна безпека
повинна бути пріоритетом не тільки окремих країн –
членів ЄС, але і всього Євросоюзу. Важливо спрямувати
єдине послання про те, що це загальна проблема», –
сказав представник литовського МЗС [41]. А під час
свого першого європейського турне новопризначений
прем’єр-міністр Саулюс Скверняліс після зустрічі з
канцлером ФРН Ангелою Меркель висловив сподівання,
що Німеччина допоможе включити питання про БілАЕС
до порядку денного відносин з ЄС і Білорусі. «Я вважаю,
що вдалося передати, що ця проблематика не тільки
Литви та Білорусі», – сказав литовський прем'єр на
спільній з канцлером прес-конференції. «Ми, з боку
Німеччини обов'язково намагатимемося спостерігати,
щоб там були високі стандарти. Не важливо, чи
знаходишся ти безпосередньо по сусідству – з часів
Чорнобиля ми знаємо, що безпека атомних станцій дуже
важлива», – сказала канцлер журналістам у Берліні 23
лютого 2017 р. після зустрічі з литовським колегою [42].
Загалом, курс Вільнюса у сфері енергетичної безпеки
передбачає спирання на потенціал Енергетичної хартії та
взаємодію із структурами ЄС та крупними світовими
постачальниками енергоресурсів, виключаючи, звісно,
Росію.
На
сьогоднішній
день
литовська
електроенергетична система працює в рамках так званої
Угоди БРЕЛЛ (Білорусь–Росія–Естонія–Латвія–Литва).
Як відзначив заступник міністра енергетики Білорусі
Михайло Михадюк, взаємодія країн – сторін угоди
базується на принципах взаємної економічної
доцільності та
підвищення
надійності
роботи
енергосистем. Але у 2012 р. Сейм прийняв закон, який
передбачає вихід Литви з БРЕЛЛ і приєднання до
європейського
енергооб'єднання
ENTSO-E,
що
передбачає відключення синхронних зв'язків між
енергосистемами зі східними сусідами [43].
Згідно положенням затвердженого литовським
урядом 22 червня 2015 р. документу про стратегічні
орієнтири євроінтеграційного партнерства до 2020 р.,
Литва
прагнутиме
створення
інтегрованого
енергетичного ринку з країнами енергетичного
співтовариства і співробітництва в рамках програми
«Східного партнерства». Прямим натяком на білоруську
ядерну енергетичну програму є положення документу
щодо «підвищення розуміння та більш активну участь
держав-членів ЄС, що живуть по сусідству у питанні
побудови ядерних об'єктів», котрі повинні відповідати
міжнародним стандартам, а також щодо забезпечення
безпечних умов і рівних конкурентних можливостей для
місцевих і зовнішніх постачальників енергії [44].
Висновки. Хитрість, мистецтво дипломатії, здатність
змусити рахуватися з собою – все це у зовнішній
політиці має межі. У випадку політичного діалогу Литви
та Білорусі відсутні виражені конфліктні конотації у

сприйнятті одне одного, що могло би творити комплекси
«історичних образ», сприяло б їхньому роздмухуванню
та було би додатковим джерелом напруження. Крім
того, що литовське керівництво, очевидно, розглядає
свою політику як прояв демократичного транзиту до
країн «Східного партнерства», до котрих віртуально
відноситься й її південна сусідка, відносини Вільнюса та
Мінська мають очевидну й зрозумілу вигоду для них
обох.
Все, що може жахати або захоплювати «партнерів»,
визначається ресурсами, що забезпечує економіка
країни. Її авторитет і вага у системі міжнародних
зв’язків є лише тим коефіцієнтом, на котрий
економічний потенціал можна «помножити». Зовнішня
політика держав, зокрема Литви й Білорусі, повинна
«працювати» на розвиток їхньої економіки, на
отримання економічних переваг з додержання балансу
інтересів, взаємовигідності і цивілізованих норм
позиціонування на міжнародній арені.
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ВІДНОСИНИ ОСОБЛИВОГО ВІЙСЬКОВОГО ПАРТНЕРСТВА
УКРАЇНА–НАТО ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ВОЄННОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Метою статті є аналіз сутності, особливостей та основних напрямків військового партнерства
України та НАТО. Методологічною основою дослідження є системний підхід, який дозволив визначити
чотири основні напрямки військової кооперації з Альянсом, а саме: підтримання воєнно-політичного діалогу,
сприяння реформуванню й розвитку Збройних Сил України, забезпечення внеску в міжнародну безпеку та
підтримання миру і оборонно-технічне співробітництво; інституційний підхід дозволив виокремити
основні шляхи реформування армії України у контексті євроатлантичної інтеграції, які були б повністю
взаємосумісними із військовими формуваннями НАТО для проведення спільних дій; структурнофункціональний дозволив з’ясувати характерні ознаки військового співробітництва України з НАТО;
історичний та праксеологічний дозволив оцінити основні елементи надійності військово-політичних союзів
на конкретних прикладах спільних військових навчань, спільних дій у гуманітарних, пошуково-рятувальних
операціях, а також в операціях з підтримання миру; компаративіський метод дозволив проаналізувати
контраверзні проблеми, а саме: переваги вступу України до Євроатлантичного Альянсу та потенційні
проблеми, які можуть виникнути внаслідок цього. Робиться висновок: стратегічне партнерство України з
НАТО є важливим чинником позитивних змін у вітчизняній воєнній сфері, фактором зміцнення
обороноздатності держави та основ демократичного розвитку.
Ключові слова: військове партнерство, воєнна безпека держави, реформування збройних сил, спільні
військові навчання, миротворчі операції, гібридна війна.

Постановка проблеми. Воєнна безпека – «це
спроможність держави до захисту та оборони її
національних інтересів, суверенітету, територіальної
цілісності і недоторканості від посягань із застосуванням
воєнної сили; стан, за якого ймовірність війни зводиться
до мінімуму внаслідок відсутності стимулів до
застосування воєнної сили й умов, які б вимагали
відновлення балансу сил, а також унаслідок проведення
заходів із запобігання або нейтралізації воєнної
небезпеки» [1, с.107].
Воєнна безпека України як одна з найважливіших
складових національної безпеки підтримується складним
комплексом політичних, економічних, військових та
інших заходів. Вона визначається не тільки наявністю
потужних збройних сил, але й вмінням політичної та
військової еліти створити систему партнерських
відносин у військовій сфері з іншими країнами,
визначити національні, геостратегічні пріоритети
держави та захистити їх різноманітними засобами.
На переконання І. Руснака, переважне значення
надається заходам політичного характеру, спрямованим
на створення сприятливої для країни зовнішньої та
внутрішньої обстановки, зміцнення міжнародного
авторитету держави, усунення існуючих і потенційних
конфліктних ситуацій. Однак ефективність цих заходів
досягається лише за умов, якщо вони сполучаються з
діями оборонного характеру, спрямованими на силове
стримування можливого агресора та блокування його
спроб домогтися політичних цілей за допомогою зброї [2,
с.9].
Відповідно міжнародне військове партнерство
базується на основі політичних та правових рішень, що
мають зміцнити безпеку держави в цілому та воєнну

зокрема. Розвиваючи збройні сили та обороннопромисловий комплекс, держава створює підґрунтя для
участі у різноманітних форматах міжнародного
військового партнерства задля
реалізації власної
політичної та воєнної стратегії.
Так, у грудні 2014 р. Верховна Рада України визначила
курс України на інтеграцію в європейський економічний
і правовий простір з метою набуття членства в
Європейському Союзі, а також поглиблення співпраці з
Організацією Північноатлантичного договору з метою
досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в
цій організації [3].
Зазначимо, що взаємодія України з ЄС у безпековій
сфері має переважно політико-дипломатичний характер
(на що акцентували увагу такі українські дослідники як:
І. Богач, О. Давиденко, С. Дякова, Ю. Карташов,
Ю.Клименко, О.Котелянець, О.Нікіпелова, Ю.Палагнюк,
О. Погібко, С. Полякова О. Феденко та ін.), то
співробітництво з НАТО спрямовано, в першу чергу, на
реалізацію заходів військово-оборонного партнерства
(В.Бегма, В.Білетов, Р.Боднарчук, Т.Ворона, О.Гриненко,
М. Заклада, О. Звинчукова, С. Мокляк, О. Пивовар,
О. Свергунов, О. Софронов, Р. Терлецький, Ю. Толочний,
І. Фанін, І. Ханін, А. Шевцов, В. Шемаєв). Участь України
у програмах НАТО має посилити обороноздатність
нашої країни, зміцнити воєнну безпеку та національний
суверенітет нашої держави. На цей аспект, особливо
після анексії Російською Федерацією Криму та
розв’язанням так званої «гібридної війни» на Сході
України, почали все більше звертати увагу українські
аналітики. Так, Л. Білоус, А. Войцехівський, І. Долгов,
Л. Зіняк, У. Ільницька, В. Корендович, В. Кротіков,
Л. Марчук, Є. Тищук, Ю. Цирфа зосереджують увагу на
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конструктивності партнерства Україна – НАТО, на
співробітництві у миротворчій діяльності, про
ефективність військових навчань за стандартами НАТО.
Мета роботи – проаналізувати та розкрити сутність,
особливості та
основні напрямки
військового
партнерства України та НАТО.
Як стверджують фахівці, нині поточні та
перспективні завдання співпраці з НАТО в оборонній
сфері, а також в інших сферах практичної взаємодії
окреслюються в Річних національних програмах
співробітництва України з НАТО, які залишаються
ключовим робочим документом нашої кооперації.
Завдання співпраці в оборонній сфері можна згрупувати
в чотири ключові напрями, які охоплюють весь спектр
нашої відповідної взаємодії з Альянсом, а саме:
− підтримання воєнно-політичного діалогу;
− сприяння реформуванню й розвитку Збройних Сил
України;
− забезпечення внеску в міжнародну безпеку та
підтримання миру;
− оборонно-технічне співробітництво [4, с.5].
Аналізуючи особливості військового партнерства
України та НАТО варто наголосити на тому, що наша
країна завжди брала участь у забезпеченні стабільності у
різних куточках світу, долучаючись до миротворчої
діяльності Альянсу. Українська держава таким чином
утверджує власну суб᾽єктність у системі міжнародного
військового партнерства, зміцнює авторитет у воєнній
сфері.
Отже, стратегічне партнерство України з НАТО є
важливим чинником позитивних змін у вітчизняній
воєнній сфері, фактором зміцнення обороноздатності
держави та основ демократичного розвитку.
На думку дослідників, реформування армії України у
контексті євроатлантичної інтеграції передбачає:
удосконалення структури та оптимізацію чисельності
Збройних сил; створення принципово нової нормативноправової бази з оборонних питань; розвиток
міжнародного
військового
співробітництва;
реформування військової науки та освіти; оновлення
виховної роботи, морально-психологчної та політичної
підготовки
військових;
вдосконалення
системи
соціально-правового забезпечення військовослужбовців.
Надзвичайно важливими напрямами реформування
Збройних сил, також, є: всебічна оптимізація цивільновійськових
взаємин;
встановлення
ефективного
демократичного цивільного контролю над структурою,
як необхідної передумови та чинника демократизації;
проведення
планомірної
технічної
модернізації
Збройних Сил України; поступове приведення
законодавчої бази в галузі безпеки й оборони у
відповідність з вимогами НАТО; розроблення нової
гнучкої системи оборонного планування, максимально
адаптованої до загальних вимог країн Альянсу;
підготовку таких підрозділів, які були б повністю
взаємосумісними із військовими формуваннями НАТО
для спільних дій у гуманітарних, пошуково-рятувальних
операціях, а також в операціях з підтримання миру [5,
с.106-108].
В цьому контексті У. Ільницька стверджує, що
розвиток вiдносин особливого партнерства мiж

Україною та НАТО з метою набуття членства в Альянсі
пiдвищує рiвень гарантiй політичної незалежностi,
територiальної цiлiсностi i непорушностi кордонiв
України; сприяє протидiї новим загрозам стабiльностi i
безпеки
в
регiонi
центрально-східної
Європи,
невiд’ємною частиною якого визнано Україну; сприяє
входженню України у європейськi структури безпеки та її
участі у створеннi нової системи міжнародної безпеки;
прискорює реформування оборонної сфери i розбудову
Збройних Сил України, надає можливостi для
використання досвiду держав членiв НАТО у питаннях
забезпечення демократичного контролю над Армією,
вiдкритостi у плануваннi оборони i формуваннi
вiйськового бюджету, розбудовi професiйних Збройних
Сил; дає можливостi для отримання допомоги від країнчленiв Альянсу в проведеннi операцiй iз захисту
населення вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй [6, с.154].
Досліджуючи особливості військового партнерства
України та НАТО, неможливо залишити поза увагою
контроверсійну проблему можливого вступу нашої
держави до Альянсу. З точки зору зміцнення воєнної
безпеки фахівці визначають наступні переваги такого
кроку:
− надання гарантій безпеки, відповідно до яких напад
на Україну означає напад на усіх членів Альянсу
(сьогодні до НАТО входять 28 держав);
− надання “ядерних гарантійˮ, відповідно до яких
напад на Україну із застосуванням ядерної, хімічної чи
бактеріологічної
зброї
обернеться
адекватною
відповіддю з боку ядерних держав-членів НАТО (США,
Велика Британія, Франція);
− входження до НАТО дуже істотно знижує ризик
війни проти нашої країни. Україна є стратегічно
важливою державою, на відміну від нейтральних Швеції
та Фінляндії. Геостратегічні переваги, які дає контроль
над Україною, можуть для потенційного агресора
переважати ризик, який супроводжуватиме агресія
проти України;
− у результаті вступу до НАТО наша держава
зміцнить свою політичну незалежність і захищеність від
зовнішнього втручання у внутрішні справи України
відповідно до стандартів безпеки Альянсу;
− цілковите унеможливлення зовнішньополітичних
провокацій проти України, на зразок конфлікту навколо
о. Тузла та анексій української території на кшталт
Криму;
− у результаті вступу до НАТО Україна зміцнить
територіальну цілісність держави. Сепаратизм втратить
силові основи для своєї можливої реалізації;
− вступ до НАТО означатиме остаточний вихід
України з-під впливу Москви та неможливість його
відновлення в майбутньому, а для Росії це значитиме
необхідність налагоджувати партнерські рівноправні
відносини з Україною, як це вона робить з членами
НАТО у Західній та Центрально-Східній Європі;
− загальна вартість вступу до Альянсу є відносно
невеликою, оскільки ні НАТО, ні Україна не мають
потреби розміщувати на нашій території іноземні війська;
− НАТО не вимагає масового переозброєння східноєвропейських армій чи закупівель своїми членами
озброєнь тільки виробництва країн НАТО;
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− Альянс не забороняє своїм членам співробітничати
у військово-технічній сфері з іншими державами;
− після вступу до НАТО різко збільшаться обсяги
іноземних інвестицій в Україну, оскільки безпека
пов’язана з економікою;
− входження до Альянсу означатиме нові можливості
для конкурентоздатних оборонних виробництв;
− вступ до НАТО сприятиме покращенню клімату
для здійснення підприємницької діяльності в Україні
завдяки піднесенню міжнародного інвестиційного
іміджу країни;
− виходячи з потенціалу та значення України для
безпеки Європи, наша країна, вступивши до НАТО,
може стати в один ряд за впливом і значенням її з
найбільш авторитетними членами – США, Британією,
Францією, Німеччиною, Туреччиною;
− входження до Альянсу дасть Україні час
зміцнитися й набратися сил у відносно “тепличнихˮ,
сприятливих геополітичних умовах;
− членство в НАТО гарантує безпеку своїм членам не
лише від зовнішніх загроз, а й у випадку надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру,
подолання їх наслідків для порятунку людей і довкілля;
− особливо варто наголосити на перспективах
співробітництва НАТО й України в гуманітарній сфері
загалом та науковій зокрема. Північноатлантичний
альянс забезпечує широку підтримку науковим
дослідженням та освітнім проектам. І дуже важливо, що
переважна більшість таких досліджень та проектів не
пов’язана з військовою сферою, а сприяє розвитку
наукової думки саме у цивільних галузях [7, с.114-116].
В той же час, Л. Білоус визначає потенційні
проблеми, які постали б перед нашою країною на
випадок її Євроатлантичної інтеграції. Назвемо ці
проблеми:
1) Україна муситиме надавати збройну підтримку
союзникам по НАТО, якщо на їхню територію буде
здійснено напад в Європі, Північній Америці та
Атлантичному океані на північ від тропіка Рака.
2) Ймовірним є певне збільшення витрат на оборону
в Україні – з нинішніх 1,4% до щонайменше 1,7-2,0%
ВВП (до рівня, якого досягнуто в Польщі, Чехії,
Угорщині).
3) Вартість
членського
внеску
України
до
натовського бюджету, за попередньою оцінкою,
становитиме близько $ 40-50 млн. на рік (саме таку суму
сплачує Польща).
4) Вірогідним є тимчасове погіршення відносин
України з Росією, адже Москва розумітиме втрату
перспективи відновлення контролю над нашою країною.
5) Певною мірою збільшуватиметься терористична
загроза для України, яка в результаті вступу до НАТО
стає частиною Європи. Однак досі в державах ЦСЄ, які є
членами Альянсу, не було жодного теракту, оскільки
терористичні угруповання не розглядають ці країни як
своїх актуальних супротивників [7, с.116-117].
Вочевидь, міжнародне військове партнерство у
форматі Україна-НАТО є каталізатором реформування
Збройних Сил нашої країни, стимулом до модернізації
військово-промислового комплексу, що у підсумку

197

сприятиме зміцненню воєнної безпеки Української
держави.
Як
відомо
поширеними
формами
прояву
міжнародного військового партнерства України, що
безумовно позитивно впливають на воєнну безпеку
нашої держави є участь вітчизняних Збройних Сил у
миротворчих операціях та міжнародних військових
навчаннях.
А. Войціховський з цього приводу констатує, що
окремої уваги заслуговують питання щодо участі
України в міжнародних навчаннях НАТО в дусі
партнерства заради миру, які відіграють важливу роль
для досягнення взаємосумісності з іноземними
військовими підрозділами, необхідної українським
військовим контингентам при проведенні міжнародних
миротворчих операцій. Це особливо важливо при
формуванні багатонаціональних військових миротворчих
контингентів, у яких частка України дуже значна.
Індивідуальна програма “Партнерство заради мируˮ
містить 143 військових заходи, які спрямовані на
досягнення цілей співробітництва в таких галузях:
консультації, команда і контроль (управління); мовна
підготовка; підтримка миру; стандартизація; військові
навчання; військова освіта, підготовка військ і воєнна
доктрина [8 с.27].
Участь у миротворчих операціях та спільних
військових навчаннях сприяє обміну досвідом між
військовослужбовцями різних країн, набуттю ними
нових навичок з військової справи, які у подальшому
можуть бути використані для зміцнення воєнної безпеки
власної країни.
Одним з важливих напрямків міжнародного
військового партнерства України є застосування
інституту військових радників для розбудови воєнної
безпеки нашої держави, всебічне використання
наукових, військово-технічних, логістичних та інших
напрацювань країн-партнерів для захисту суверенітету
нашої країни.
На переконання науковців вкрай важливо, що в
роботі з планування та здійснення заходів щодо
зміцнення оборони України беруть активну участь
іноземні радники та вітчизняні експерти, у тому числі
фахівці НАТО, представники Спільної робочої групи
Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого
рівня, українсько-американської робочої групи з питань
оборонного планування, компанії RAND Corporation,
Ради волонтерів та ін. Це дало змогу сформувати воєнну
політику держави з урахуванням європейських та
євроатлантичних цінностей. Виходячи з довгострокової
мети приєднання до загальноєвропейської системи
безпеки, основу якої становить НАТО, Україна взяла
твердий курс на поглиблення співробітництва з
Альянсом з метою досягнення критеріїв, необхідних для
набуття членства в цій організації [9, с.37].
У свою чергу автори монографії “Світова гібридна
війна: український фронтˮ констатують: “Значну роль у
підвищенні бойових спроможностей українських сил
оборони, підготовці їх особового складу, постачання їм
військової техніки, насамперед її високотехнологічних
зразків, відіграє допомога з боку західних держав, НАТО
та ЄСˮ [10, с.314].
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У підсумку вищенаведені заходи з міжнародного
військового партнерства мають призвести до посилення
обороноздатності
України,
розбудови
сучасної
інфраструктури та зміцнення Збройних Сил.
В цьому сенсі дослідники зауважують, що важливий
напрям роботи зі зміцнення воєнної безпеки України –
це
нарощування
оперативних
спроможностей
українського війська. Із цією метою здійснюється
комплекс заходів,
спрямованих на підготовку
визначених військових частин та підрозділів, у яких
широко
використовуються
практичні
механізми
військової співпраці, зокрема Концепція оперативних
можливостей, Індивідуальна програма партнерства,
Програма НАТО з обміну даними про повітряну
обстановку, залучення до оперативних чергувань у
складі Сил реагування НАТО, а також багатонаціональні
військові навчання. Так, завдяки участі у Програмі
оцінки та зворотного зв’язку Концепції оперативних
можливостей НАТО сьогодні Збройні Сили України
мають у своєму складі низку сертифікованих за
стандартами Альянсу підрозділів і бойових кораблів,
готових до участі в багатонаціональних заходах з
урегулювання кризових ситуацій [4, с.6].
З початком військової агресії Росії проти України
міжнародне військове партнерство для нашої держави
стало важливим чинником захисту національного
суверенітету.
В цьому контексті, безумовно позитивною подією
стала одностайність країн-членів НАТО щодо
необхідності посилення сприяння українській стороні
шляхом інтенсифікації політичного та військового
співробітництва, що має підвищити військовий
потенціал та боєздатність вітчизняних Збройних Сил,
котрі матимуть змогу перейняти передовий досвід
ведення
бою,
організації
заходів
військового
протистояння в разі загрози нападу та, що не менш
важливо, здобути високотехнологічні зразки озброєння
та інше технічне оснащення, наявне у військ державчленів НАТО. Загалом, така підтримка сприятиме
трансформації ЗСУ, запустивши механізм їхнього
перетворення на сучасний, ефективний інститут
організації та ведення бою, котрий матиме здатність
убезпечити державу від зовнішніх загроз та гарантувати
дієвість механізму стримування зовнішнього ворога.
Крім того, кооперація сторін у цьому напрямі повинна
вдосконалити
ефективність
групової
мілітарної
взаємодії українських підрозділів та бійців державчленів НАТО, а також розширити участь вітчизняних
сил у навчаннях Альянсу. Підтвердженням такої
співпраці стало проведення на території України восьми
спільних тактичних навчань, погоджених відповідно до
Закону України № 1182-VII “Про схвалення рішення
Президента України про допуск підрозділів збройних
сил інших держав на територію України у 2014 році для
участі у багатонаціональних навчанняхˮ від 1 квітня
2014 року [11, с.18].
У свою чергу у 2015 році був проведений комплекс
тактичних навчань Fearless Guardian-2015, що
здійснюється в рамках технічної допомоги уряду США
та за рахунок Резервного фонду світової безпеки. Проект
передбачає проведення фахівцями Збройних Сил США з

особовим складом Національної Гвардії України та
офіцерами-інструкторами Збройних Сил України базової
та спеціальної підготовки особового складу (як
індивідуальної, так й у складі підрозділів), а також
оснащення військовослужбовців, які братимуть участь,
військовою формою одягу, індивідуальним захисним
спорядженням, приладами нічного бачення та засобами
зв’язку. В межах цього проекту здійснювалась
підготовка керівної ланки батальйонів: офіцерів
тренували у питаннях оперативного планування та
прийняття рішень; навчали організації службово-бойової
діяльності (вивчали правила обладнання та несення
служби на блокпостах і опорних пунктах); тактичній
розвідці (пошук та знешкодження диверсійнорозвідувальних груп противника); управлінню вогнем
артилерії тощо. Також ознайомлювали з такими
нюансам, як ведення інформаційних операцій (співпраця
з місцевим населенням у зоні конфлікту; протидія
інформаційним операціям противника; використання
засобів масової інформації на користь підрозділів).
Офіцери вивчали принципи логістичного забезпечення,
організації зв’язку на рівні батальйону та взаємодії з
іншими підрозділами. Базова та спеціальна підготовка
особового складу підрозділів складалась з фізичної та
вогневої підготовки, навичок виживання, надання
першої медичної допомоги, користування портативними
засобами зв’язку. Бійці проводили тактичні тренінги у
складі своїх підрозділів, відпрацьовували установку
інженерних загороджень, обладнання вогневих позицій,
розмінування місцевості, створення проходів в
інженерних загородженнях противника. Навчалися
надавати невідкладну медичну допомогу в бойових
умовах, евакуації поранених із поля бою. У рамках
навчань американські військові привезли форму, захисне
спорядження (бронежилети, каски, балістичні окуляри),
спальні мішки, рюкзаки, радіостанції та 85 приладів
нічного бачення [12, с.22].
Американські військовослужбовці та військові
інструктори,
маючи
у
своєму
розпорядженні
високотехнологічні
засоби
зв᾽язку,
управління,
радіолокаційної розвідки, використовуючи досвід участі
у воєнних місіях у різних куточках світу безумовно
позитивно впливають на зміцнення воєнної безпеки
України.
Можна констатувати, що міжнародне військове
партнерство у вигляді багатонаціональних навчань є
дієвою формою зміцнення взаємодії військових
підрозділів різних країн у протистоянні тероризму та
агресії, важливим заходом щодо посилення воєнної
безпеки країн-партнерів, питомим тлом для обміну
військово-тактичними та стратегічними напрацюваннями
у сфері оборони й безпеки.
Як
стверджують
фахівці,
багатонаціональні
(міжнародні) військові навчання проводяться з метою
підготовки штабів та підрозділів ЗСУ, удосконалення
навичок військовослужбовців Збройних Сил України до
виконання завдань та набуття ними спроможності діяти
спільно з підрозділами інших держав у міжнародних
миротворчих операціях, у тому числі у складі
багатонаціональних сил з підтримання миру. За своєю
суттю багатонаціональні військові навчання є
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комплексними заходами міжнародного військового
співробітництва, що дозволяють в умовах, максимально
наближених до реальних, усебічно вдосконалювати
рівень бойової підготовки підрозділів ЗСУ та набувати
рівень
взаємосумісності
і
бойової
готовності,
необхідний для виконання ними миротворчих,
гуманітарних, пошуково-рятувальних та інших завдань.
Багатонаціональні навчання поділяються на такі типи:
− польові навчання (Field Tactical Exercises, FTX), які
передбачають виконання підрозділами практичних
навчальних завдань з використанням озброєння і
військової техніки;
− командно-штабні
навчання
(Command
Post
Exercises, CPX), метою яких є відпрацювання взаємодії
офіцерів під час їх роботи у складі багатонаціональних
штабів;
− командно-штабні навчання із залученням військ
(CPX/FTX), які передбачають виконання навчальних
завдань як багатонаціональними штабами, так і
підрозділами (з’єднаннями), в тому числі із створенням і
використанням комп’ютерних мереж [13, с.9].
Зокрема, у вересні 2015 року в Одесі були проведені
найбільші за всю історію (з 1997 року) багатонаціональні
військові навчання Sea Breeze-2015. Спільно з
військовослужбовцями країн-членів НАТО і партнерів
Альянсу відповідні етапи навчань були відпрацьовані й
українськими прикордонниками. Кораблі Морської
охорони “Григорій Куроп’ятников” та “Павло
Державін”, катер “Балаклава”, відділ спеціальних дій на
воді Одеського загону Морської охорони та авіація
ДПСУ активно й злагоджено діяли на суші, на морі та в
повітрі. Навчання проходили в Одеській і Миколаївській
областях України, а також у північно-західній частині
Чорного моря. Метою навчань було відпрацювання
проведення багатонаціональної операції з безпеки
в кризовому регіоні. Навчання були покликані
підвищити рівень довіри і безпеки в регіоні, поліпшити
сумісність ВМС України і ВМС країн НАТО та країнпартнерів. У навчаннях брали участь близько 2,5 тисячі
військовослужбовців, із них близько тисячі осіб, дев’яти
кораблів, 8 вертольотів і літаків представляли
Військово-Морські Сили України. Прикордонна служба
України відрядила на навчання 10 патрульних катерів. Із
боку
США
були
задіяні
близько
тисячі
військовослужбовців, п’яти кораблів і двох підводних
човнів. Безпосередньо в морі прикордонники у складі
тактичних
груп
відпрацьовували
маневрування,
буксирування судна, боротьбу за живучість і надання
допомоги під час аварій [14].
Необхідно зазначити, що міжнародне військове
партнерство як чинник зміцнення воєнної безпеки
країни знаходить свій прояв як на міждержавному рівні,
так і на рівні окремих суб᾽єктів воєнної сфери, зокрема
військових навчальних закладів. Так, плідну діяльність у
цьому напрямку здійснює Національна академія
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Фахівці стверджують, що найбільшими щорічними
заходами міжнародного військового співробітництва
в Україні є навчання “Репід Трайдентˮ. Традиційно
вони проводяться на базі вищеозначеної академії
в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. На
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початку осені 2013 відбулися навчання “Кленова аркаˮ,
до яких було залучено близько чотирьох десятків наших
офіцерів і курсантів. Вони працювали як перекладачі,
оператори системи імітаційного моделювання, а також
у групах узагальнення досвіду та в прес-центрі. В
академії є можливість добре вивчити іноземну мову,
позаяк з 2003 року в межах Програми “Партнерство
заради мируˮ успішно діють курси з поглибленого
вивчення англійської мови за системою підготовки
НАТО. Адже знання мови необхідне українським
військовим під час виконання завдань у миротворчих
місіях. З цього приводу начальник академії генераллейтенант П. Ткачук зауважує: “Міжнародне військове
співробітництво приносить вагомі дивіденди нашій
академії. Про неї знають, нею цікавляться представники
навчальних військових закладів Європи, Азії, Америки.
За програмою міжнародної військової співпраці в нашій
академії навчаються військовослужбовці Китайської
Народної Республіки. Цього року вони вже одержали
дипломи про військову освіту. Сьогодні, прагнучи
випередити інші держави в найрізноманітніших сферах
життя, китайці гідно оцінили нашу систему здобуття
військових знань, побачивши в ній багато цінного, чого
варто навчитисяˮ [15, с.38].
На сьогоднішній день Україна приєдналася до низки
програм з міжнародного військового співробітництва,
які дозволяють вітчизняним військовослужбовцям
підвищувати свій професійний рівень за декількома
напрямками: вивчення іноземних мов, опанування
новітніх систем зв᾽язку та управління, набуття навичок з
оперативного командування тощо.
В якості прикладу зазначимо, що наша держава бере
участь у програмі ІМЕТ (International Military Education
and Training) – це міжнародна програма військової
освіти та підготовки (США), до якої Україна
приєдналася у 1992 році для підготовки кваліфікованих
офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського
складу та працівників ЗС України. Витрати Уряду США
на підготовку представників Міністерства оборони
України за Програмою ІМЕТ за весь період її реалізації
склали понад 16 млн. доларів США. Протягом останніх
років для реалізації Програми ІМЕТ в Україні щороку
виділяється 50-60 навчальних місць [16].
Наступна програма з міжнародного військового
співробітництва до якої долучилась Україна має назву
DEEP-2012 (Defence Education Enhancement Program) –
це програма удосконалення військової освіти. Програма
НАТО “Удосконалення військової освіти” забезпечує
зв’язок між освітянами держав-членів і партнерів
Альянсу з метою удосконалення програм і методик
навчання військовослужбовців. Україна приєдналася до
Програми в жовтні 2012 р. [17].
Безсумнівно, здійснюючи партнерську взаємодію у
військовій сфері Україна відпрацьовує різноманітні
моделі щодо захисту державного суверенітету, створює
передумови для подальшого розвитку військовопромислового комплексу, осучаснення Збройних Сил.
Як показує світова й вітчизняна історія воєнна сила та
воєнна безпека є ключовими чинниками утвердження
суб’єктності нації на міжнародній арені.
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Узагальнюючи різноманітні точки зору Н. Середюк
доводить, що протягом багатьох століть військова сила
слугувала державі для реалізації національних інтересів –
життєво-важливих матеріальних, інтелектуальних і
духовних цінностей Українського народу як носія
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні,
визначальних потреб суспільства і держави, реалізація
яких гарантує державний суверенітет України та її
прогресивний розвиток. Відповідно, концептуальні
підходи до забезпечення національної безпеки тривалий
час мали суто зовнішню спрямованість, і в цьому
розумінні головними їхніми складовими були:
зовнішньополітична стратегія, дипломатична практика,
військово-політична платформа і військово-силове
забезпечення [18, с.394].
Висновки. Міжнародне військове партнерство
розширює можливості України щодо зміцнення воєнної
безпеки в умовах російської агресії. Стратегічним
вектором міжнародного військового партнерства нашої
держави є взаємодія з євроатлантичними структурами
безпеки, участь у програмах співробітництва з НАТО у
військово-технічній, миротворчій, освітній та інших
сферах. Міжнародне військове партнерство України з
євроатлантичним альянсом дозволяє вирішувати низку
важливих завдань щодо зміцнення воєнної безпеки
нашої держави, зокрема розробки та освоєння та
отримання нових високоточних видів озброєнь, набуття
досвіду проведення військових та гуманітарних
операцій, вивчення іноземних мов, опанування новітніх
систем зв᾽язку та управління, набуття навичок з
оперативного командування тощо.
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THE TERMS OF DISTINCTIVE UKRAINE–NATO MILITARY PARTNERSHIP,
AS A STRENGTHENING FACTOR OF THE MILITARY SECURITY OF A STATE
The objective of this article is to analyze the essence, characteristics and main aspects of the Ukraine-NATO military
partnership.
Methodological basis for this research is the systematic approach that allowed to determine four main pillars of military
cooperation with the Alliance, namely: promotion of military-political dialogue, facilitation of reforms and development of the
Armed Forces, contributions to international security, peacekeeping and technological defense cooperation; institutional
approach allowed to identify key methods of reforming the Ukrainian Armed Forces with regard to the general Euro-Atlantic
integration plans of the state, so that the forces can become completely interoperable with the forces of NATO-member nations
and able to conduct joint missions; structural-functional approach allowed to define the significant characteristics of UkraineNATO military cooperation; historical and praxeological allowed to evaluate the main reliability elements of military-political
alliances with specific examples such as participation in joint exercises, humanitarian, search and rescue missions, as well as in
peacekeeping operations; comparative method allowed to analyze the controversial issues, such as: the advantages that come
with Ukraine joining the Euro-Atlantic Alliance and potential issues that it may cause. Therefore the research comes to a
conclusion that strategic partnership between Ukraine and NATO is an important factor that causes positive changes in the
military field of the state, a factor that helps strengthen the defense capabilities of the state and facilitate democratic development.
Key words: military partnership, military security of a state, Armed Forces reform, joint military exercises, peacemaking
operations, hybrid war.
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ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ГРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
В статті розгядаються основні небезпеки війни нового типу – гібридної (асиметричної), як одного
з ключових викликів сучасній системі міжнародної безпеки. Автори, на основі опрацювання значного масиву
інформації, спробували аргументовано акцентувати увагу на тому, що витоки мережевої війни (війни
хаосу) беруть свій початок далеко за межами ХХІ століття. Визначаються основні небезпеки «бліцкригу
ХХІ століття», з якими в найближчій перспективі можуть зіштовхнутись європейські країни.
Ключові слова: гібридна війна, небезпека, Україна, Російська Федерація, ЄС
Постановка проблеми. «Post-Ялтинська система»
міжнародних відносин з єдиним сувереном – США на
зламі тисячоліть зазнала кардинальних змін. Терористична
атака 11 вересня 2001 року стала симптомом, який
засвідчив те, що наступила епоха терористичних,
інформаційних, смислових, гібридних та кібер-війн. Тому
дослідження геополітичних аспектів/ передумов збройних
конфліктів сучасності більш ніж актуальне.
Мета роботи – дослідити відкриті й приховані
признаки та наслідки «гібридної» війни, як ключової
загрози сучасній міжнародній системі колективної
безпеки.
Виклад
основного
матеріалу.
На
зміну
високотехнологічним війнам ХХ століття вже на
початку ХХІ століття світ зіткнувся з новим поняттям –
«гібридна війна». Війна хаосу, асиметрична, мережева
війна, бліцкриг ХХІ століття – це далеко не всі назви
терміну, який має численні дефініції. Це і поєднання
класичного
ведення
війни
з
використанням
нерегулярних збройних формувань, і атака з
використанням ядерної, біологічної, хімічної зброї,
саморобних вибухових пристроїв для проведення
терористичних атак та інформаційного тиску, і сучасний
вид партизанської війни, яка поєднує складні сучасні
технології та методи, і швидке використання комбінацій
дозволеної зброї з партизанським рухом, тероризмом,
злочинами на полі бою, інформаційною пропагандою та
кібератаками, і т.д. [1, с.22-39].
В ХХІ столітті ми стали свідками тенденції
нівелювання розбіжностей між станом війни та миру.
Широке застосування отримали асиметричні дії, які
дозволяють звести до мінімуму переваги противника у
збройній боротьбі. Це зокрема і використання сил
спеціальних операцій, і використання мобільних
міжвидових угрупувань військ, які діють в єдиному
розвідувально-інформаційному просторі за рахунок
використання нових можливостей систем управління та
забезпечення, і підвищення динаміки, активності та

результативності дій, і виключення тактичних і
оперативних пауз, і скорочення, за рахунок широкого
використання інформаційних технологій, просторового,
часового та інформаційного розриву між військами та
органами управління, і дистанційний безконтактний
вплив на противника, і прирівняння стратегічного,
оперативного та тактичного рівнів, наступальних та
оборонних дій, і підвищення ролі застосування
високоточної зброї, і впровадження зброї, яка
ґрунтується на нових фізичних принципах, і суттєве
зростання застосування роботизованих систем [2].
Характерними ознаками гібридної війни на
сьогоднішній день є:
відсутність явно вираженого супротивника;
використання технологічно передових систем;
знівельованість прив’язки до традиційних уявлень та
практик ведення війни;
руйнування «тринітарної моделі» Клаузевіца – єдності
у протистоянні уряду, збройних сил та народу [3];
дискредитація
противника:
етична,
правова,
моральна…;
широке
застосування
приватних
військових
компаній, екстремістських чи терористичних організацій
та «зелених чоловічків» (як правило діючих представників
збройних сил держави агресора без розпізнавальних
знаків);
створення квазі-республік чи держав на проблемній
(непідконтрольній) території;
всеохоплююче маніпулювання свідомістю населення
за допомогою інформаційних ресурсів та масового
використання внутрішньої опозиції для створення
постійнодіючого внутрішньогого фронту «5 колони» із
максимальним охопленням території супротивника;
широке використання політичних, економічних,
інформаційних, економічних, гуманітарних засобів;
використання прихованих воєнних засобів;
інформаційне протиборство та дії сил спеціальних
операцій;
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збройна підтримка, завуальована під «гуманітарну
допомогу»;
миротворча діяльність чи кризове врегулювання, як
прикриття відкритого застосування сили (здебільшого
для досягнення кінцевого успіху в конфлікті) і т.і.
Тут зауважимо, що найбільш повно на міжнародній
арені сьогодні стратегію «гібридної війни» розігрує саме
Російська Федерація. І цей факт набуває надзвичайної
актуальності не тільки для України, а й загалом впливає
як на європейські підвалини безпеки так і світові. Тому
дослідження сучасних викликів «гібридної війни»
міжнародній безпеці заслуговує підвищеного інтересу з
боку світової спільноти.
Паралельно із «відкритими» діями в конфліктах на
теренах України та Сирії, Російська Федерація
проводить на сьогоднішній день і ряд «прихованих»
кампаній. Зокрема це масштабна комплексна операція в
ЄС.
Це перш за все – емігрантська криза, яка суттєво
загострилась із початком ведення активних бойових дій
Російською Федерацією в Сирії, оскільки величезна
кількість біженців із Близького Сходу, які через значно
підвищену інтенсивність обстрілів та авіаударів, зокрема
з боку повітряно-космічних сил РФ, вирушила в
напрямку Європи. У результаті європейські країни
опинились в доволі скрутній ситуації, оскільки
заздалегідь відпрацьованих механізмів вирішення
проблем такого типу не було. На деякийй час в ЄС
почали говорити про глибоку внутрішню кризу, оскільки
відбувались доволі жорсткі дискусії про внутрішні та
зовнішні кордони країн-членів, про квоти на розселення
біженців, їх статус та подальші кроки європейської
спільноти у вирішенні цього питання. Зрештою це
призвело до суттєвого зростання рейтингу радикальних
націоналістичних партій та груп, суттєво загострилось
питання відкритості чи ізоляціонізму Євросоюзу,
викликало непоодинокі протестні акції і дивіденди з
цього можуть проявитись вже в короткостроковій
перспективі, зокрема на виборах в європейських країнах.
«Антиєвропейський Інтернаціонал». У межах самої
Європи РФ активно пропагує ксенофобські настрої,
використовуючи для цього як власні ЗМІ так і
контрольовані ними (здебільшого фінансово) радикальні
організми, створені в результаті раніше згаданої
емігрантської кризи та для «розкручування» цієї
проблеми. Тема «антиєвропейського Інтернаціоналу»,
створеного Кремлем у самому ЄС, все частіше
включається в порядок денний європейських столиць.
Так, відповідно до офіційної доповіді чеської
контррозвідувальної структури Служби безпеки та
інформації: «Росія створює в Європі ідеологічну
структуру, яка може бути сприйнята всім європейським
політичним спектром – від екстремальних лівих сил
через популістів до екстремальних правих сил, що
можна вважати поверненням до концепції Комінтерну,
створеного і керованого Радянським Союзом» [4]. Це
можна доповнити й приходом вже до влади в ряді
європейських держав проросійськи налаштованих
керманичів, і прикладами від неодноразових випадків
надання кредитів на політичну діяльність французькому
«Національному фронту» і до прямих обвинувачень
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окремих депутатів угорської партії «Йоббік» у
шпигунстві на користь Росії та непрямих натяках на
функціонування в інтересах російської зовнішньої
політики урядовців, експертів Франції, Німеччини,
Чехії, Австрії, Угорщини, Греції, Італії.
Прикладом використання Росією «антиєвропейського
Інтернаціоналу» є застосування суто внутрішніх
(референдум), легітимних механізмів (фінансових) для
досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, зокрема у
Нідерландах в рамках проведення референдуму щодо
Угоди про асоціацію між Україною і ЄС (щоправда в
даному випадку експерти говорять про використання
практики так званих «активних заходів»). Водночас
варто зазначити, що цей приклад є доволі показовим
через свою стратегічну небезпеку для Європи, оскільки
такі дії можуть призвести до дискредитації логіки всієї
внутрішньої суспільно-політичної системи спільноти.
Неоднозначною є ситуація навколо Великої Британії
з її референдумом Brexit щодо виходу зі складу ЄС, яка
в черговий раз продемонструвала неготовність
об’єднаної Європи до неординарних та неоднозначних
викликів «гібридного» вирішення зовнішньо політичних
завдань. Так, механізми виходу з європейської
спільноти, на відміну від механізмів вступу, – відсутні,
програми подальшої співпраці з такими країнами не
розроблені, статусність цих країн не обговорена. Окрім
того, за умови такої лояльності та демократичності,
експерти вже прогнозують проведення референдуму і
про незалежність Шотландії, і активізації протистояння
в питанні статусу Північної Ірландії, необхідності для
ЄС переглядати багато своїх підходів, у тому числі у
сфері безпеки та регіональної економіки. Не потрібно
бути професійним аналітиком, щоб визначити, хто
справді виграв у даній «перевірці на стресостійкість»
Європейського Союзу.
Тим часом уже тепер діяльність Росії призвела до
зростання внутрішніх суперечностей у ЄС, економічних
проблем, посилення впливу внутрішньої деструктивної
опозиції – по суті, до реалізації одних із цілей «гібридної
війни».
Про те, яку мету ставить перед собою Росія в Європі,
точно сказав недавно Дж. Шерр: «На Заході не
запитують, а знають: Росія переживає труднощі в
економіці, у цій сфері і в тій, і в інших. Зрозуміло, це не
може тривати довго, і росіяни хочуть знайти
симпатичний вихід. А вони чомусь стріляють. Чому б
це? А відповідь же гранично ясна – тому, що росіяни
правильно розуміють: Захід настільки ж слабкий
політично, наскільки Росія слабка економічно. Вони
вважають, що все вирішує політична змінна, і вірять, що
єдність Заходу, принаймні в нинішньому вигляді,
тріщить і довго не протягне. Тому якщо вони виграють
політичну битву, то «устаканиться» і все решта,
включно з економікою. Я не стверджую, що вони мають
рацію, але впевнений, що так сприймає ситуацію
Кремль» [4].
Але вже сьогодні питання стоїть набагато гостріше:
чи зможе Росія таким чином зруйнувати не просто
європейську політичну єдність із окремих питань, а й
саму європейську структуру в цілому? І, швидше за все,
коли не буде вжито контркроків, то цілком можливо, що
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так. Особливо якщо РФ зможе й надалі реалізовувати
свої операції, користуючись європейськими правами та
свободами, заражаючи їх вірусом самодискредитації.
На жаль, слід констатувати, що Європа до останнього
часу не може зібратися в силі для цілісної відповіді на
цю загрозу (що видно вже з результатів місцевих
виборів у Німеччині, де в окремі місцеві парламенти
пройшли представники партії «Альтернатива для
Німеччини», яку пов'язують із Кремлем). І проблема не в
тому, що атаки йдуть по цілому комплексу напрямів, і
зреагувати на все важко. Швидше, проблема в тому, що
Європа (не вся, а значна її частина) все ще не до кінця
усвідомлює нову геополітичну реальність, коли «мир» не еквівалент станові «не стріляють». Гібридна
деструктивна активність Росії розмиває кордони «миру»
і «війни», а примара «холодної війни» в нових її формах
уже не просто наблизилася до кордонів ЄС – вона
активно там діє, тоді як європейці не бажають цього
помічати, або не готові змінити погляд на реальність,
щоб адекватно відповісти на очевидний виклик.
Європа – економічний гігант, але водночас
політичний та воєнний карлик. Після припинення
холодної війни та розпаду Радянськового Союзу – вона
акумулювала значні фінансові ресурси, вивільнені в
результаті зникнення потреби витрат на гонку озброєнь,
скоротила чисельність своїх збройних сил практично
вдвоє, зменшила видатки на безпеку до майже 1,5%
ВВП.
Ще одним доволі показовим є те, що ще в 2004 році
на замовлення НАТО із залученням більше 8 тисяч
науковців, військових та політиків, було проведено
дослідження щодо розвитку сфери міжнародної безпеки
в найближчому майбутньому. У результаті дослідження
було отримано кілька основних сценаріїв розвитку
подій. Відповідно до одного з сценаріїв, на фоні
слабкого, розрізненого міжнародного співтовариства
розглядається можливість повернення до політики
взірця ХІХ століття, коли в світі панували сильні
держави, нав’язуючи свою волю слабшим державам,
оскільки консолідоване міжнародне співтовариство було
фактично відсутнє. У цьому контексті країни, які
знаходяться на лінії дотику геополітичних платформ, не
мають можливості самостійно вибирати свою долю,
оскільки вони затиснуті між різнорідними сферами
впливу. Після розпаду Варшавського договору та
Радянського Союзу відбулись зміщення даної лінії
дотику впритул до кордонів Російської Федерації. Якщо
раніше вона проходила через Польщу, Угорщину,
Чехословаччину, то зараз це Україна, Білорусь,
Молдова, Грузія. Наслідки цього зміщення всім відомі
та не потребують додаткового розкриття.
У короткостроковій перспективі Російська Федерація
можливо і виграє, оскільки на сьогоднішній день
практично ніхто чітко не знає, яким чином варто
відповісти на гібридні загрози та гібридну війну в
цілому. Щоправда, швидше за все, вже у середньо- та
довгостроковій перспективі Росія зазнає поразки –
гібридної. Стаючи все більш залежною від іноземних
технологій та капіталу – вона опиниться в лещатах між
двома
надпотужними
економічними
блоками –
трансатлантичним (США і ЄС) та Китаєм.

Водночас вище керівництво Збройних Сил Російської
Федерації продовжує відкрито заявляти, що наявна
ядерна зброя залишається для неї та її союзників
основним фактором стратегічного стримування агресії
ймовірних противників [5]. Окрім того для нейтралізації
воєнних небезпек та загроз сучасності прийнято
додатковий комплекс узгоджених загальнодержавних
воєнних і несилових заходів, спрямованих здебільшого
на зміцнення міжнародних позицій, збереження та
розширення присутності РФ в регіонах, які «зачіпають»
її національні інтереси. Зокрема в рамках практичної
демонстрації функціонування даного комплексу варто
згадати залучення невоєнних організацій до часті у
проведенні навчань «Кавказ-2016» та «Захід-2017».
Також не варто себе тішити ілюзіями, що Російська
Федерація відмовиться від нового виду боротьби,
оскільки, з огляду на видатки на збройні сили, майже вся
російська військова думка вже зараз спрямована на її
подальшу розробку та конкретизацію. І, визнаючи
вміння Росії знаходити «вдалі» локальні (але, на нашу
думку, не завжди стратегічно «правильні») рішення, слід
розуміти, що в зоні безпосередньої «гібридної загрози»
перебувають не тільки Україна та країни Балтії, а й усі
сусіди Росії з ОДКБ, а також Європа в цілому.
У рамках її «гібридних стратегій» і курсу на
анархізацію глобального простору безпеки цілком
можна чекати від Росії свідомого розконсервування
цілого ряду «заморожених конфліктів», насамперед у
Придністров'ї, Нагірному Карабасі, інших регіонах [4]. І
ця тенденція починає проявлятися – для розуміння варто
об’єктивно та неупереджено проаналізувати розвиток
подій у регіонах так званого впливу РФ з приходом до
влади В. Путіна.
Так, війна завжди буде актом насильства, який має на
меті змусити суперника виконати вашу волю. Мотиви
війни, сформульовані ще Фукідідом, так само будуть
незмінні – страх, гордість та вигода [6, р.2-8].
Характер та форма війни значною мірою залежать від
розвитку технологій, стану економіки та рівня
суспільного розвитку акторів, а «гібридні операції»
Російської
Федерації
перетворюють
усі
зони
міжнародної безпеки на єдину «зону ризику» чи іншими
словами на «зону глобальної анархії», яку російське
керівництво вважає найбільш прийнятним сучасним
станом світового геополітичного існування та розвитку.
Водночас не варто забувати, що: «Обстановку війни
… передбачити надзвичайно важко. Для кожної війни
потрібно виробляти особливу лінію стратегічної
поведінки, кожна війна це окремий випадок, який
вимагає своєї особливої логіки, а не застосування якихнебудь шаблонів» [7].
Також варто пам’ятати, що яким би сильним не був
противник, якими б досконалими не були його сили та
засоби збройної боротьби, форми та способи їх
застосування, у нього завжди знайдуться вразливі місця,
а отже можливість адекватного протистояння існує [2].
Висновки. Таким чином, виклики сьогодення, з
якими зіткнулась не тільки Україна, але й ЄС та світова
спільнота загалом, вимагають не просто пошуку
адекватних відповідей на них, але й насамперед
розробки як короткострокових так і принаймі
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середньострокових стратегій системних відповідей на
виклики та загрози усіх без винятку ознак «гібридної
війни». Варто враховувати, що ключовою для пошуку
відповіді на гібридний виклик стає оцінка соціального та
технологічного контекстів, розуміння того, який елемент
структури конфлікту залишиться незмінним, а який
еволюціонуватиме [6]. Сьогодні світ переживає момент
істини, який полягає насамперед у тому, щоб дати
відповідь на те, яким чином буде формуватись,
функціонувати та забезпечуватись система колективної
міжнародної безпеки.
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HYBRID WARFARE AS THE MAIN INSTRUMENT OF RUSSIAN FEDERATION GEOPOLITICAL GAMEON
THE INTERNATIONAL SCENE
The article describes the main danger of a new type of war – hybrid (asymmetric) as one of the key challenges to the
modern system of international security. The authors, based on processing a large amount of information reasonably tried to
focus on the fact that the origins of the network war (war chaos) originate far beyond the twenty-first century. It is determined
the basic danger of "blitzkrieg XXI century", which in the near future may face European countries.
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POLITICAL COMMUNICATION AS A COMPONENT
OF DEMOCRATIC PROCESSES IN MODERN UKRAINE
The article deals with political communication as a component of democratic processes in modern Ukraine
(the formation of the parliamentary-presidential form of government, local self-government, multi-party system,
optimal electoral system, civil society, the establishment of the eurointegration vector of foreign policy). A number
of problems in the construction of political communications are identified and the ways of overcoming them are
proposed.
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making administrative decisions, engaging citizens.

Problem statement and analysis of recent
publications. A lot of scientific articles, monographs and
dissertations have
been written about political
communications and democratic transformations in Ukraine.
Democratization processes in Ukraine have been in the focus
of research interest of such scholars as O. Bandura,
S. Barmatova, O. Garan, O. Kindratets, V. Polohalo, F. Rudich,
S. Ryabov, O. Skrypnyk and others. Various aspects
of
political
communication
were
investigated:
V. Andrushchenko, O. Babkina, V. Bebik, V. Gorbatenko,
S. Denisyuk, T. Kadlubovich, L. Klimanska, V. Kololko,
L. Kochubei, M. Karashchuk, A. Mitko, V. Nedbay,
G. Pocheptsov, S. Teleshun, Yu. Shajgorodsky, M. Shulga,
D. Yakovlev and others. However, political communication
was not considered in the context of democratic processe by
any of this scientists.
Goal of the article is to fill this gap and find out the
place of political communications in the democratic
processes of modern Ukraine.
Main material. First of all, it is necessary to define the
notion of "political process". In scientific literature, it is used
mainly in two aspects. In macro perspective, the political
process is defined as a dynamic characteristic of the entire
political system as a whole, a successive change of its states,
stages of development. As for the micro perspective, the
political process in this case means a certain amount of
action of various socio-political actors, a set of subprocesses
or microprocesses.
The Legal Encyclopedia offers the following definition
of the political process: "The political process is a set of
actions of institutionalized and non-institutionalized entities
to ensure the formation, transformation and functioning of
the political system" [8].
Definition of the notion of "democratic process" is absent
in the most ukrainian and foreign reference publications.
Democratic political process as a certain type of political
processes rarely singled out in the scientific literature.
However, it is clear that the nature and specific content of
the political process is determined by the peculiarities of the
political system and existing regime. Democratic type of
political process corresponds to the democratic system. It is
characterized by effective interaction between the branches

of power, wide participation of citizens in the management
of the state, ensuring the rights and freedoms of the
individual.
Professor A. Chamshit proposed the following definition:
"The democratic process is an open political process: the
political interests of groups and citizens are manifested
through political elections; the political course is adjusted
under the influence of public opinion, the programs and
means of development of society are discussed; there is
public availability to the different stages of political
decision-making; open selection of elites. The democratic
process is the development, the transition from a certain
political state to a more qualitative on the basis of the
improvement of political institutions and raising the level of
political culture of the society "[6, p.104].
Russian scientist A. Borisenkov offers the following
vision: "Democratic political process is a special way of
political influence, which is conditioned by democratic
management. It represents a sequence of political actions
provided by the management rules of democratic political
institutions, as well as the constitution of a modern
democratic state. The most important feature of democratic
political processes (as opposed to authoritarian political
processes) is that they have a complex structure. Its
composition includes a number of stages, reflecting the
sequence of actions for the adoption of management
decisions "[1]. It is about adopting and correcting decisions,
while taking into account the views of all interested parties
and first of all the public.
There are the use of the terms "democratic process" and
"democratization" as an identical or similar in the literature.
Democratization is a process that leads to a transition
from the undemocratic regimes to the democracy. This
process occurs unevenly. Such wave nature of the
democratization in the world practice stimulated the
development of the concept of the "waves of
democratization," which was described in the work of the
American political scientist, director of the Institute for
Strategic Studies of the Harvard University S. Huntington
“Third Wave: Democratization at the End of the 20th
Century” [5].
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The concepts of "democratization" and "democratic
processes" are really contiguous, but not identical, since such
questions arise: If only the processes of transformation are
democratic; Whether stable democracies continue to evolve
or remain unchanged; How to classify political processes in
the societies with old traditions of democracy; Whether
certain democratic processes in the condition of the
authoritarianism are possible, etc.?
Speaking about the democratic processes in Ukraine, first
of all we mean the formation of the parliamentarypresidential form of government, the system of local selfgovernment, multi-party system, the optimal electoral
system, civil society, the establishment of the
eurointegration vector of foreign policy. Let's briefly
describe these processes.
The universal indicator of the state development is the
form of government. It points to the structure and authority
of the supreme bodies of state power, characterizes the
degree and ways of participation of citizens in their
formation; reveals the specifics of relations between the
authorities and the population and the degree of influence on
the adoption of state-political and state-management
decisions; confirms the forms of legitimation of state power
and the existing problems in this process. The form of
government is in close connection with the party and
electoral systems, as well as with the form of the territorial
structure of the state.
It is proved by the many researchers that the
transformation of the forms of government can be both
positive and negative. The processes of the democratization
in the post-Soviet space are extremely complex, as they are
influenced by authoritarian methods of governance, archaic
way of thinking of the state officials, bureaucracy,
corruption and other negative factors inherited from the
Soviet Union.
The choice between presidential, parliamentary and
mixed forms of government is typical to the countries that
are transitioning from authoritarianism to democracy. Not
always this process takes place in the direction of the
introduction of democratic values.
Most experts evaluate positively the fact that in Ukraine
in addition to the short transitional period of 1995-1996
years, also was used the so-called mixed constitutional
model of the organization of state power. A mixed form of
republican management is considered the most acceptable
for the countries that are in the transition from an
authoritarian regime to the democracy. Presidential form of
government (despite its greater effectiveness in crisis
situations and in solving difficult tasks of political and socioeconomic restructuring) is considered to be prone to rebirth
into authoritarianism. Instead, the parliamentary model
carries the risks of instability, and its application implies the
existence of developed civil society structures, high political
culture and stable democratic traditions. In a country that
does not have such traditions and is undergoing systemic
transformations, a mixed model can be characterized as a
compromise.
In Ukraine all implemented constitutional changes were
in fact hostage to the political circumstances in which they
were taken and the compromises that the political process
was able to achieve. Thus, all the models of the organization
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of state power were characterized by some common
disadvantages.
Such disadvantages are:
– insufficient balance of authority and inefficiency of the
system of checks and balances between the subjects of
authority;
– dualism of executive power;
– excessive powers of the President;
– the imperfection of the mechanisms of formation,
responsibility and resignation of the Cabinet of Ministers of
Ukraine;
– excessive centralization of managerial functions;
– the problems with the organization of the legislative
process and the work of the parliament as a whole;
– imperfect regulation of the status of a people's deputy
of Ukraine, in particular, in terms of his immunity (which
determines the actual immunity of a parliamentarian – the
lack of an effective mechanism for bringing him to the
justice in case of committing a crime).
Despite these disadvantages, which have not been
completely eliminated yet, it should be acknowledged that
the parliamentary-presidential model of government is more
progressive, more conducive to the development of
democracy in the country, creates conditions for the
formation of powerful political parties, stimulates the growth
of civic participation and strengthens public control over the
activities of bodies power and elites. By optimally
combining presidential and parliamentary elements, the
organization of state power in the parliamentary-presidential
republic is capable of effective state governance. This is
ensured by: its stability, conditioned, on the one hand, by the
preservation of significant powers of the president, and, on
the other hand, by the presence of significant levers of
influence on the government on the part of the parliament;
the flexibility explained by the right of the parliament to
remove the prime minister and the government, which
creates an opportunity for a timely correction of the political
course in line with the mood of the electorate. The right of
the president to dissolve the parliament and appoint new
elections in the cases clearly defined by the constitution
becomes a powerful weapon against the emergence of
government and parliamentary crises.
Legally entrusted powers of state authorities, thus, create
a field for communication between them. The more
harmoniously constructed interaction in the power triangle,
the more effective the management activity. The
parliamentary-presidential form of government in this sense
is the most expedient.
However, the effectiveness and efficiency of
communication between the highest authorities is not at least
dependent on the balance of political forces in the country
and their ability to act on legal principles, within clearly
defined limits of the legal field. Therefore, the causes of
conflicts and problems in power interaction are not always
liying in the area of inadequate legislative regulation.
A. Kolodiy writes: "... the importance of institutional
design in general can not be exaggerated. Institutional and
organizational changes are important in the case that legal
order is provided. They are not a panacea, because the
culture is also important, and many failings in the
functioning of political institutions are conditioned by a
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culture that is changing slowly. To the culture, in the
conditions of Ukraine, the prevailing informal rules of
political interaction are added, which are very deeply rooted
in the ruling class environment and can distort any good
design ... "[4].
Democratic progress is not possible without the
establishment of an effective system of local government.
Strong local self-government is one of the main means of
arbitrary restrictions by the central government. Therefore,
this institution of public authority is called the necessary
element of a democratic state. Modern trends in the
development of democratic countries are characterized by
processes of broad decentralization and deconcentration of
public power. The transfer of a broad range of powers to
solve local issues from central government to local selfgovernment allows democratic countries to avoid excessive
concentration of power and overloading the central
government with the problems of territorial communities.
Due to the deconcentration, the modern state's management
mechanism acquires a "human face" that contributes to
overcoming the alienation of the individual from the state,
bringing him closer to civil society.
Both scientists and statesmen today are united in defining
the main directions of reforming local authorities:
1. Determination of the territorial basis of local selfgovernment and executive authorities.
2. The division of powers between local government
bodies of the different levels, at which the solution of
important to citizens issues would be at the community level,
meaning closer to people.
3. Distinction of powers between local governments and
executive authorities, which requires the transfer of the main
powers of local state administrations to local selfgovernment bodies. Consolidation by the executive power
only control rights.
4. Determination of the number of resources required at
each level. To do this, it is necessary to fully update the
budget system so that communities can form their own
budgets, and also have the opportunity to combine their
efforts and finances. Thus, they will have resources to solve
urgent issues and provide development.
5. Ensuring accountability and responsibility of local
self-government bodies to voters and the state.
According to ukrainian researchers, the main factors of
ineffective communication and high level of conflict in the
communicative space of local self-government are the
mutual distrust between the community and the authorities;
lack of well-organized information exchange between the
authorities and the public; the lack of established traditions
and partnerships between the authorities and the community
in the process of making managerial decisions, resolving
conflicts and achieving consensus for the development; lack
of sufficient knowledge and information about modern
mechanisms and forms of social partnership among
community members; public apathy and passivity, lack of
long-term life plans.
All these disadvantages are gradually eliminated, and
local authorities and citizens considerably "grow up", which
undoubtedly testifies about the democratization of society.
After Ukraine's independence, it is not only the
establishment of civil society institutions, but there is also

the awareness of citizens as a separate from the state and a
relatively independent community, a partner of the state in
public relations. Approval of the perception of the state as a
vehicle for serving the interests and needs of civil society.
Such changes in the public consciousness occur much more
slowly than the objective process of the formation of civil
society institutions. Therefore, we can say that in Ukraine,
civil society exists more objectively than subjectively. The
vast majority of citizens, even today, rely on the state in
everything, expect all sorts of benefits from it, naively trusts
politicians, allows them to manipulate their consciousness,
use power in their own interests, and avoid responsibility for
the political course being pursued.
The elements of the political structure of civil society are
non-state political institutions, the main of which are
political parties, public organizations and social movements,
local government bodies, and mass media.
Political parties are the most important elements of the
structure of civil society. Expressing the interests of different
communities of people, they act as the link that connects
civil society with the state, ensures representation at the state
level of all the diversity of social interests. The parties are an
important part of the mechanism of a democratic solution to
socio-political conflicts. The level of harmony in society, the
development of democracy depends to a large extent on the
level of development of parties, their ideological and
political orientation, methods and means of action.
Many researchers of the formation of multiparty
emphasize the crucial importance of "institutional strength or
weakness of parties as determinants of success or failure of
democracy" [2,3]. However, the practice shows another:
often party institutionalization goes behind democratic
consolidation, and therefore it is not its decisive factor.
The party system in Ukraine has undergone significant
changes depending on how has changed the form of
government, the electoral system, civil society, its political
culture and consciousness. However, in spite of numerous
transformations, the party system has not lost a number of
disadvantages, which lead to pessimistic conclusions about
the parties' implementation of their key functions in the
society.
Experts evaluate the biggest problems of contemporary
political parties: political corruption; dependence on
financial and industrial groups; lack of accountability to
voters; lack of constant communication with the society;
lack of intraparty democracy; lack of qualified party staff.
The next issue is the lack of a stable social base of the
parties; the weakness of their organizational structures;
mainly the regional nature of their support; weakness of the
ideological foundations, dependence on external influences.
From the point of view of our study, the worst thing is
that modern Ukrainian parties do not perform their
representative function, do not express the interests of
society, because they do not communicate with it.
Similar conclusions can be drawn about the activities of
public organizations. Despite the rapid increase in their
number, qualitative changes in activities goes extremely
slow. The reasons for this are also in the formal attitude of
the state to public initiatives and in the low political culture
of the public. Truly speaking, we can not deny the slight
positive dynamics in establishing a dialogue between the
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state and civil society over the last few years since the
Revolution of Dignity.
The mass media is another representative of society
interests in the democratic system.
The peculiarity of the media is that it can not make
decisions, provide orders, bring to justice. The media carry
out their political and managerial role in the political system
by discussing, supporting, criticizing and condemning
various political programs, platforms, ideas and proposals of
individuals, public groups, and political parties. The media
act as a kind of public control and publicizing its results.
What is important, the media can hold back the political
confrontation in society, translating it into a dialogue area in
order to replace the dangerous confrontation useful and
mutually beneficial to society through the cooperation of
various political forces.
Consequently, the main functions of mass media in a
democratic society are: control of power, pressure on power,
establishment of interaction and trust between government
and society.
In a democratic society, the course of political processes,
in particular the process of making a political decision is
determined by the content, character and tone of information
messages, articles and transmissions. The mass media make
the content that informs. At the same time, mass media is the
main channel not only of transmission and reporting to
society, but also of the interpretation of political decisions.
Therefore, the impact is practiced at almost all stages of the
political decision-making process.
Ukrainian mass media, after gaining independence at the
legislative level, received freedom of speech, freedom from
censorship, political and professional independence from the
state authorities, but did not find a stable material base for
independent self-employment. At the present moment there is
no legal mechanism for the provision and realization of the
rights and freedoms of the media. In the conditions of
insufficient development of socio-political structures and the
absence of a certain state policy in the field of mass media,
"independent" media, that are affected by the illness of
economic non-freedom, are in fact forced not to express the
opinion of society, but private or corporate interests in the
media space of their owners, neglecting the role of public
speaker. However, this role successfully perform more new
media, including Internet publications, social networks, blogs
etc. Unfortunately, they can not reach a sufficient audience
today, but they are quite powerful weapons of pressure on the
state in the hands of the active part of society.
Both in domestic political life and in foreign policy, a
Ukrainian citizen should be at the center of state attention.
This principle builds on the understanding of national interests
that determine the domestic and foreign policy of Ukraine.
The key directions of foreign policy are determined by the
national interests of the state, the most important of which are:
1. Implementation of internal reforms, the purpose of
which is to ensure the democratic development of the state
and society, the rule of law and market economy;
2. Economic development and achievement of a high
standard of living of citizens;
3. Ensuring stability and security in the state and region.
In this context, the key place is the promotion of
Ukraine's priority goal - full integration into European and
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Euro-Atlantic structures, which requires appropriate changes
in the social, political and economic life of Ukraine, first and
foremost, the achievement of the norms and standards of the
European Union and NATO. Such a policy is the best way to
consolidate democracy, rule of law and market economy in
Ukraine. The foreign policy course of the state should also
be the subject of systematic explanatory work both from
state structures and political institutions of civil society.
Consequently, political communication is a process in
which communication is going on between the authorities,
political parties, public organizations and movements,
officials and the population. Its compulsory components are
communicator, message, channel, reaction and feedback.
Political communication is carried out through mass media,
politically organized education and informal channels.
The process of political communication is continuous. In
order to ensure the legitimacy of their actions, to obtain
public support, the authorities should establish a permanent
dialogue with the society, inform about the projects and the
decision-making, take into account the views of citizens at
the time of their adoption, involve representatives of civil
society institutions in the process of elaboration and
adoption of socially important decisions. Also, one should
not underestimate the role of communication between public
authorities and within these institutions, which ensures the
efficiency and effectiveness of their activities.
Conclusions. What is the role of political communication
in the democratic processes described above? Key role.
Moreover, democratization takes place thanks to the growing
role of communication, and the quality of communication
improves at the expense of expanding democracy – these
processes are interdependent.
Despite the active formation of a conscious civil society,
state power acts as the most important tool for regulation and
integration of a rather heterogeneous society. Execution of
this function depends on the ability of the authorities and
individual politicians to influence the consciousness and
psychology of the masses in order to legitimize political
decisions. Accordingly, the necessary foundation for
political activity should be the knowledge of psychological
and socio-cultural communicative principles and regularities.
The consideration of the psychological and socio-cultural
context of communication becomes important in the context
of political reforms, when the political system is unstable,
vulnerable, and the society is demanding and excited.
However, civil society should also demonstrate its caution,
respect the law, understand that there are no quick and, at the
same time, qualitative changes, that democracy can not be
built with the help of violence. All this testifies about the
fact that it is necessary to build new conceptual principles of
communication at the level of "society-power", supported by
a new culture and psychology of political interaction.
The effectiveness of reforms also depends on the balance
of values such as stability, unity of society and development.
The priority of such a value as development in ignoring
unity, which is particularly pronounced in the periods of
social and spiritual shifts, leads to split and chaos. Even in a
homogeneous society, not all sectors of society are equally
interested and involved in the process of transformation,
therefore, the success of reforms is determined by the way in
which the type of perception was common to all groups of
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the population, as far as the consolidating idea was found.
The state must ensure the need of people in an universal
ideal, a certain value framework that can unite a common
social life that can easily be destroyed at this stage.
Improving the basic polic communication in the area of
decision-making, holding elections, developing relations
between different policy institutes will help to form a new
relationship between the political system and the
"environment".
The participation of citizens in management, both direct
and indirect, is an inalienable attribute of a democratic
society. In a democratic society, the state can not arbitrarily
establish its "rules of the game" in its relations with the
public, can not make a managerial decision without
coordinating it with the citizens or their associations.
The modern democratic state has never before needed the
support and participation of citizens in the processes of
governance, in search of the most effective ways and
methods for solving problems, that facing the society. In this
regard, communications become an important element in the
formation and implementation of policies, a real element of
its implementation.
There are several key points that need to be improved in
the field of interaction between the political system and the
public, namely: ensuring openness and transparency of
administrative processes, forming a regulatory framework
for citizen interaction with authorities, prividing monitoring
and external accountability.
An effective system of interaction with the public should
become a priority of the political system, and the interaction
should be based on complicity, cooperation, co-creation, and
the main goals of interaction should be:
– improvement of policy quality, balanced, substantiated
decision-making;
– minimization of problems and delays at the stage of
implementation of decisions;
– provision of trust and support to citizens;
– increase of responsibility of the authorities for the
results of decisions;
– overcoming corruption;
– the possibility of monitoring the activities of the
authorities and the introduction of social control mechanisms.
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ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У статті розглядається політична комунікація як складова демократичних процесів в сучасній Україні (а саме:
формування парламентсько-президентської форми правління, місцевого самоврядування, багатопартійності,
оптимальної виборчої системи, громадянського суспільства, утвердження євроінтеграційного вектора зовнішньої
політики). Виявлено ряд проблем у побудові політичних комунікацій в процесі демократичних перетворень та
запропоновано шляхи їх подолання.
Ключові слова: політична комунікація, політичні процеси, демократичні процеси, демократизація, центри
прийняття управлінських рішень, залучення громадян.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
У статті досліджено особливості функціонування аналітичних центрів у процесі формування публічної
політики в Україні. Виокремлено форми співпраці держави та аналітичних центрів, а також проаналізовано
причини їх низької взаємодії. Розглянуто питання фінансування українських аналітичних центрів та питання
попиту на їх продукцію. Визначено основні методи та канали впливу на владу з боку аналітичних центрів.
Виокремлено рекомендації щодо збільшення впливовості аналітичних центрів та покращення ефективності
їх співпраці з владою в Україні.
Ключові слова: аналітичні центри, публічна політика, особливості, вплив, співпраця.
Постановка проблеми. Наразі перед українською
державою стоять дуже потужні та масштабні виклики,
вирішення яких залежить великою мірою від успішності
взаємодії держави та громадянського суспільства.
Одним із можливих способів налагодження подібної
синергії є використання органами влади потенціалу
аналітичних центрів (АЦ) у процесі формування
публічної політики в тій чи іншій сфері суспільного
життя. Для вдосконалення системи публічного
адміністрування в Україні та загалом здійснення
успішних реформ органи влади потребують допомоги з
боку аналітичних центрів, які мають великий
інтелектуальний потенціал і зорієнтовані на досягнення
практичних й конкретних результатів. Загалом запит на
продукцію аналітичних центрів в Україні значно
збільшився за останні роки.
Функціонування аналітичних центрів в Україні є
предметом дослідження деяких вітчизняних дослідників,
серед яких варто назвати праці В. Горбатенка, Р.Кермач,
Л. Мельник, М. Паталонг, О. Сидорчука, А. Сухариної,
О. Тинкован та інших.
Мета роботи – виокремити та проаналізувати
особливості діяльності аналітичних центрів у процесі
формування публічної політики в Україні.
Виклад
основного
матеріалу.
За
даними
загальнонаціонального
соціологічного
опитування,
проведеного Центром Разумкова у вересні 2007 року,
майже 42% громадян України вважають діяльність
неурядових аналітичних центрів корисною (12,5%) або
скоріше корисною (29,2%) для суспільства – і лише 9,3%
дотримуються протилежної думки. У свою чергу,
найбільша частина громадян України схильна довіряти
дослідженням саме неурядових аналітичних центрів
(27%), а не державних дослідницьких інституцій (23,6%)
і навчальних закладів (16%). Вагалися з відповіддю
33,4% опитаних.
За даними експертного опитування, проведеного
Центром Разумкова у червні-липні 2007 року, було
встановлено, що більшість експертів (70,5%) вважають,
що необхідно досліджувати одну і ту проблему з різних
позицій, 66,7% опитаних вважає, що існування
неурядових аналітичних центрів дає можливість
проводити незалежні від державних органів дослідження
й лише 1,9% опитаних вважають, що нема потреби в

існуванні таких центрів, 86,6% опитаних вважають, що
органам державної влади доцільно залучати до розробки
офіційних документів неурядових експертів. Майже
половина (47,8%) громадян вважають, що співпраця з
неурядовими аналітичними центрами була б корисною
для органів державної влади; протилежної думки
дотримуються лише 7,1% опитаних [4, с.10-11].
В межах соціологічного опитування “Центра
Разумкова” громадянам важко було оцінити ступінь
зацікавленості влади у співпраці з неурядовими
аналітичними центрами: не змогли відповісти на це
питання майже половина (47,2%) опитаних. Серед
решти – думки поділилися майже навпіл: у тому, що
такої зацікавленості немає, упевнені 28,3%, упевнені в
протилежному – 24,5% [4, с.12]. Стосовно зацікавленості
влади у співпраці з неурядовими аналітичними центрами
думки експертів поділилися майже навпіл: 47,6%
вважають, що влада зацікавлена (8,6%) або скоріше
зацікавлена (39%) у такій співпраці; 43,8% – упевнені,
що такої зацікавленості немає (9,5%) або скоріше немає
(34,3%) [4, с.19].
Починаючи з 2014 року АЦ в Україні збільшили свій
вплив на розробку та впровадження державної політики.
Зокрема про це свідчать результати опитувань
представників органів державної влади, що їх протягом
2012–2014 рр. проводив Фонд “Демократичні ініціативи”.
Зокрема, у 2012 р. вплив аналітичних центрів на
ухвалення державних рішень визнавали 35% опитаних
представників виконавчої влади і 33% опитаних
депутатів, а в 2014 р. уже 50% представників органів
влади погоджувались, що аналітичні центри впливають
на формування державної політики, і лише 26%
вважали, що такого впливу немає [3].
Цікавим та показовим у питання взаємовідносин
аналітичних центрів та органів влади є опитування
“Незалежні аналітичні центри і органи влади: чи є
просування у двосторонній співпраці?”, яке було
проведене фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька
Кучеріва з 20 вересня по 28 жовтня 2016 року методом
розсилки анкет-опитувальників електронною поштою. В
опитуванні взяли участь 90 респондентів від органів
державної влади та місцевого самоврядування (68 – від
органів влади; 22 – від органів місцевого самоврядування),
56 представників неурядових аналітичних центрів в
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Україні (39 – представників київських або загальнонаціональних неурядових аналітичних центрів; 17 –
експерти, що працюють в регіональних організаціях), а
також 37 представників національних та регіональних
ЗМІ. Додатково також було проведено 15 глибинних
інтерв’ю: з представниками органів центральної влади (8
інтерв’ю), з представниками ЗМІ (5 інтерв’ю), членами
Національної Ради реформ (2 інтерв’ю) [1, с.6-7].
Проаналізувавши результати даного дослідження можна
дійти до таких висновків:
 Представники
органів
влади
висловлюють
готовність співпрацювати з аналітичними центрами.
Рівень загальної обізнаності опитаних представників
влади щодо діяльності АЦ є достатньо високим. Більше
1/3 опитаних відзначили добру обізнаність щодо
діяльності АЦ. Але лише кожен п’ятий респондент від
влади постійно користується матеріалами та кожен
десятий співпрацює з АЦ на регулярній основі. При
цьому практично всі без винятку опитані чиновники
декларують
необхідність
або
регулярної,
або
ситуативної співпраці з аналітичними центрами.
 При виборі аналітичного центру для співпраці
представники органів влади орієнтуються в першу чергу
на репутацію центру, його загальну діяльність
(об’єктивність,
політичну незаангажованість)
та
наявність в центрі фахівців з відповідної тематики.
Свідомо або ні, але помітно незначна кількість опитаних
чиновників відзначили значущість таких критеріїв для
вибору центру, як наявність особистих зв’язків у
відносинах з АЦ та фінансовий аспект наявності грантів
чи коштів на виконання необхідної аналітичної роботи.
 Майже половина опитаних представників владних
органів вважають, що діяльність АЦ впливає або
скоріше впливає на діяльність органів влади. При цьому
основними каналами такого впливу, на їхню думку,
виступають ЗМІ (вплив на громадську думку) та
залучення аналітичних центрів органами влади до
вироблення стратегій та конкретних рішень.
 Спроможність
аналітичних центрів проводити
успішну адвокацію (пропаганду) свого продукту та
системно впливати на формування політики значною
мірою залежить від здатності АЦ об’єднуватись в
партнерські коаліції, що цілеспрямовано просувають
свої напрацювання на державний рівень. Результати
опитування засвідчили достатньо високий рівень
системної кооперації в неурядовому секторі України,
коли більшість опитаних організацій співпрацюють між
собою на постійній основі або принаймні час від часу.
 Дослідження
підтвердило наявність наступних
системних перешкод до розвитку співпраці влади і
неурядових аналітичних центрів: брак державного
фінансування,
відсутність
належної
політичної
культури, політична (або комерційна) ангажованість
органів влади та невміння державних органів працювати
з АЦ. Представники владних структур, зі свого боку,
відзначають серед основних претензій до неурядових
організацій: можливу нереалістичність аналізу та
відірваність від українських реалій, а також орієнтацію
АЦ у своїй діяльності на міжнародних донорів.
 Позитивним
сигналом може бути загальне
зростання сегменту задоволених аналітичною роботою

АЦ серед представників влади, що відбулось паралельно
зі зменшенням частки тих, хто вказує на “політичну
ангажованість” в роботі аналітичних центрів.
 Вагома частина опитаних респондентів як від
органів влади, так і від неурядового сектору відзначають
зростання їхньої двосторонньої співпраці протягом
останнього року, тоді як на зменшення такої співпраці
вказала незначна кількість опитаних з обох сегментів.
 У той же час майже 1/4 опитаних цього року
чиновників готові “обходитись власними силами”
замість звернення по експертну допомогу до
аналітичних центрів у разі потреби. Такий підхід,
зокрема, може свідчити про проблему нехтування у
сегменті органів влади важливістю чинника фаховості та
професійної експертизи в контексті вироблення тих чи
інших рішень чи публічних політик [1, с.6-7].
Однією з найголовніших проблем, яка гальмує
розвиток “фабрик думок” (ФД) в Україні, є, попри
задекларовану, фактична незацікавленість влади у
співпраці з ними. Державні інституції, які працюють у
режимі „сьогодні на вчора”, захлинаються у
величезному документообігу і страждають від нестачі
професійних кадрів, часто сприймають допомогу, яку
пропонують “фабрики думок”, як виклик, як докучливе
втручання у процес вироблення публічної політики.
Попри низьку та недостатню зацікавленість держави
у роботі неурядових аналітичних центрів така співпраця
все ж таки відбувається, зокрема у таких формах як:
1) участь експертів аналітичних центів: у підготовці
щорічних послань Президента України до Верховної
Ради України; у робочих групах з підготовки проектів
законодавчих
актів,
програмних
документів
концептуального і стратегічного характеру;
2) виконання неурядовими аналітичними центрами
робіт на замовлення органів влади;
3) самостійна підготовка аналітичними центрами
проектів державних документів з їх наступним
пропонуванням органам влади;
4) участь у підвищенні кваліфікації представників
органів влади [4, с.16-18].
За таких умов ефективність подібної співпраці є
мінімальною і потребує подальшого вдосконалення, в
першу чергу, у фінансовому плані. Незацікавленість
органів державної влади у незалежному та неконтрольованому аналізі, а також низьке фінансування та вплив на
остаточний результат недержавних аналітичних центрів є
основними причинами низького рівня співпраці.
Таким чином, поширеними інституційними та
публічними формами співпраці органів державної влади
з ФД в Україні є:
1) створення
консультативно-дорадчих
органів
(громадських рад, колегій тощо) при державних органах
та установах;
2) участь представників ФД в експертизі та розробці
державних документів різного рівня;
3) підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади за допомогою розроблених ФД освітніх
заходів (тренінгів, семінарів тощо);
4) різні публічні акції (наради, конференції,
громадські слухання тощо), що проводяться як за
ініціативою органів влади, так і ФД [4, с.15].
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Результативність співпраці влади та неурядових
дослідних організацій
у межах різноманітних
консультативно-дорадчих
структур
при
органах
державної влади є досить низькою. Подібну ситуацію
обумовлює відсутність: 1) стратегічного планування;
2) стабільності в роботі; 3) зворотних зв’язків;
4) фінансового забезпечення [5].
Як зазначає О. Тинкован дорадчі органи (експертноаналітичні центри – ІП) скоріше виконують функцію PRпроектів з демонстрації громадської активності й
готовності влади до діалогу з суспільством, ніж створюють
продуктивні механізми співробітництва [6, с.48,52].
Загалом на характер взаємин влади і ФД в Україні
впливають наступні чинники: 1) демократичність влади
та повага з її боку до прав і свобод людини й
громадянина; 2) авторитетність та суспільне визнання
ФД; 3) позиція ФД стосовно влади.
Держава практично не фінансує діяльність неурядових
аналітичних центрів. Зазвичай кошти міжнародних
донорів становлять 70% або навіть більше від обсягів
бюджетів українських аналітичних центрів. Іншу частину
фінансування складають кошти українських донорських
організацій. Органи державної влади як джерело
фінансування є практично виключенням.
Таким чином, українські аналітичні є фінансово
залежними від міжнародних донорів. Це в свою чергу
зумовлює те, що їх діяльність та продукція переважно
спрямована на донорів, яким вони звітують, і які
відповідно й оцінюють їх діяльність. Тобто головними
споживачами матеріалів АЦ України є міжнародні
фонди. Отже, вплив аналітичних центрів на органи
державної влади переважно здійснюється крізь призму
інтересів їх основних донорів.
Крім міжнародних донорів та органів державної
влади споживачами української аналітичної продукції є
організації громадянського суспільства та ЗМІ.
Українські дослідники зазначають, що в умовах браку
безпосереднього впливу на поведінку представників
публічної
влади
аналітичні
центри
змушені
використовувати інші канали донесення власних
продуктів до осіб, що ухвалюють рішення. У цьому
контексті ЗМІ є доволі потужним інструментом,
особливо в українських реаліях, а утворення коаліцій з
іншими гравцями неурядового сектору часто дає
ефективні результати [2, с.6].
Окрім використання ЗМІ іншими непрямими
методами впливу на представників влади з боку
аналітичних центрів в Україні є участь окремих фахівців
у розробці рішень органами влади та співпрацю з
міжнародними організаціями, що мають вплив на
українських політиків. Таким чином, інституційна
репутація аналітичного центру є вторинною, адже саме
соціальний капітал його фахівців та їхня здатність
налагодити особисті зв’язки або з українськими
посадовцями, або з представниками міжнародних
організацій визначають успішність впливу на органи
державної влади. Посередництво міжнародних партнерів
у впливі аналітичних центрів на владу є характерною
ознакою українського середовища взаємодії “фабрик
думок” та влади. Арсенал каналів впливу аналітичних
центрів на представників влади на цьому не закінчується
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і охоплює також проведення публічних заходів,
підготовку аналітичних матеріалів з рекомендаціями та
їх поширення через медіа. Подібні методи роботи АЦ є
менш ефективними, але тим не менше вони створюють
передумови для налагодження співпраці з органами
влади на інституційному рівні.
Варто відзначити, що використання різних методів
впливу на органи влади є важливим питанням
ефективності роботи українських аналітичних центрів,
проте за умови відсутності готовності органів влади
співпрацювати та використовувати аналітичні матеріали
“фабрик думок” жоден із них не буде успішним [2, с.6].
Наразі в Україні до проблематики дослідження
вітчизняних АЦ можна віднести: загальний аналіз стану
суспільства та тенденцій його розвитку; макроекономічні
проблеми розвитку національної економіки; реформування
освіти та виховання; антикорупційні реформи; судові
реформи; формування сприятливого для розвитку бізнесу
середовища; децентралізація та розвиток місцевого
самоврядування; забезпечення енергетичної безпеки;
вивчення громадської думки з різних питань;
впровадження Угоди про Асоціацію з ЄС; питання
екології та довкілля; виборчого законодавства; партійної
системи; реформування системи охорони здоров’я;
ситуація на Донбасі і прогнози перспектив її розвитку;
розвиток громадянського суспільства; захист прав людини.
На основі вищезазначеного спробуємо виокремити
основні рекомендації щодо збільшення впливовості
недержавних (незалежних) АЦ та покращення
ефективності їх співпраці з владою:
1. АЦ України варто посилити комунікативну
складову у співпраці з органами влади, а також
паралельно розвивати адвокацію (пропаганду) виробленого
аналітичного продукту та рекомендацій для органів влади.
2. Необхідно
покращувати
якість
аналітичної
продукції, адже органи влади зацікавлені не в
абстрактних текстах чи у викладі загальновідомих фактів,
а хочуть отримувати інноваційний і водночас стислий
аналітичний продукт з конкретними рекомендаціями чи
пропозиціями рішень. Удосконалення аналітичної
продукції є важливим інструментом пристосування до
дедалі більш конкурентного середовища на ринку
експертно-аналітичних послуг.
3. На сучасному етапі розвитку української держави
для успішного впливу на публічну політику аналітичним
центрам необхідно налагоджувати співпрацю в першу
чергу з міжнародними організаціями, що мають важелі
впливу на органи влади в Україні.
4. Органам державної влади варто більш активно
своїми цільовими запитами на аналітику впливати на
формування порядку денного поточної роботи
аналітичних центрів, яким, у свою чергу, варто посилити
контакти з профільними органами влади.
5. Необхідно передбачити бюджетом витрати на
експертно-аналітичний супровід діяльності органу
державної влади, адже брак фінансових ресурсів є
ключовою перепоною для налагодження продуктивної
співпраці між органами влади та АЦ.
6. Необхідним є цілеспрямоване формування належної
політичної культури вироблення публічної політики та
ухвалення управлінських рішень з метою усталення
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традиції співпраці чиновників з аналітичними центрами та
подолання недооцінки владою цінності незалежної
аналітики загалом.
7. Для посилення синергії між донорською допомогою,
пропозицією АЦ та запитом на аналітику з боку державних
інституцій, першим варто створити матеріальні стимули для
останніх двох сторін такої співпраці. З одного боку АЦ
можуть отримувати додаткове фінансування за умови
безпосередньої участі у розробці публічної політики та
управлінських рішень. З іншого боку – можна впровадити
модель фінансової співучасті, за якої міжнародні фонди
відшкодовуватимуть видатки державних структур в частині
їхнього фінансування роботи АЦ на замовлення цих
державних структур.
8. Державним науково-дослідним структурам необхідно
більш активно долучитись до побудови прозорого та
конкурентного ринку експертно-аналітичних послуг. Цим
інституціям варто в рамках відкритих конкурсів та тендерів
більш активно конкурувати з іншими аналітичними
центрами за право надання своїх експертно-аналітичних
послуг державним органам та органам місцевого
самоврядування.
9. АЦ України варто посилити акцент на спроможності
створення партнерських коаліцій (поєднання зусиль
аналітичних центрів та громадських організацій), які
цілеспрямовано здатні просувати свої напрацювання на
державний рівень. Співпраця аналітичних організацій між
собою (або на постійній основі, або на тимчасовій) є
важливою передумовою ефективності адвокаційної роботи
аналітичних центрів та їхньої здатності системно впивати на
формування публічної політики та рішень.
10. Необхідною є активна підтримка розвитку мережі
експертно-аналітичних організацій на місцевому рівні.
Особливо це питання актуалізується в контексті
децентралізації. Сьогодні місцеві органи влади відчувають
потребу в якісних аналітичних розробках щодо проблем
місцевого розвитку, але багато аналітичних центрів є
невідомими для органів влади і мало згадуваними, або вони
взагалі відсутні в певних регіонах.
Висновки. Таким чином, перспективи, потрібність та
якість ФД залежать від рівня демократичного розвитку
держави, використання/невикористання владою країни у
своїй роботі демократичних принципів та знаходження
паритету й гармонії у трикутнику “індивід – держава –
громадянське суспільство”. ФД в Україні ще й досі не стали
впливовими суб’єктами системи вироблення політичних
рішень, дієвим засобом громадського контролю за

діяльністю органів виконавчої влади та процесом підготовки,
прийняття й реалізації публічної політики.
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PECULIARITIES OF THINK TANKS ACTIVITY IN THE PROCESS
OF THE PUBLIC POLICY FORMATION IN UKRAINE
The peculiarities of the functioning of analytical centers in the process of formation of public policy in Ukraine are
researched in the article. The forms of cooperation between the state and think tanks are outlined, as well as the reasons for
their low interaction are analyzed. The issues of financing of Ukrainian think tanks and demand for their products are
considered. The basic methods and channels of influence on power by think tanks are determined. Recommendations for
increasing the influence of think tanks and improving the effectiveness of their cooperation with the authorities in Ukraine are
singled out.
Key words: think tanks, public policy, peculiarities, influence, cooperation.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ «ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ»
В ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМАХ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ
ТА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
У статті здійснюється дослідження особливостей вироблення та впровадження політики щодо жінок в
тоталітарних державах нацистської Німеччини та Радянського Союзу епохи сталінізму. Доводиться, що
вирішення «жіночого питання» в них цілковито залежало від загальних ідеологічних засад державного курсу
та специфіки цілей і завдань, винесених на актуальний порядок денний. Демонструється широкий комплекс
заходів цих держав по врегулюванню місця жінки у виробничій та приватній сфері й розкриваються причини
прийняття суперечливих державних рішень.
Ключові слова: жіноче питання, гендерна політика, жінка і тоталітаризм, нацистська Німеччина, сталінізм.
Постановка проблеми. Тенденція до втручання
держави у регулювання приватної сфери намітилася ще
на зламі XVII-XVIII ст., коли за витлумаченням М.Фуко,
відбулася глобальна трансформація влади. У цей час,
«право на смерть» (як уособлення права монарха), тобто
силова сутність влади втрачає на своїй вазі і стає лише
складовою влади, що починає опікуватися «позитивним
управлінням життя», підсилюючи, регулюючи та
контролюючи його. Відтепер, уряди розуміють, що
населення є не просто підданими, воно є надзвичайно
важливим ресурсом економічного добробуту та
політичної стабільності. Тому й управління цим ресурсом
стає ключовим і від його «ефективізації» залежить
розвиток самої держави. Тоталітарні режими засвоять цю
науку якнайкраще усвідомлюючи важливість для свого
функціонування вміння управління населенням в цілому,
та окремими його категоріями. Ба більше, вони підуть
далі в цьому розумінні й зможуть «розкрутити спіраль
історії» вже на новому щаблі, використавши механізми
контролю над людським ресурсом, зокрема й в площині
ґендерного регулювання для досягнення не лише
внутрішніх, але й зовнішньополітичних цілей –
примноження територій та політичної могутності.
Жіноче питання в політичних стратегіях нацистської
Німеччини та Радянського Союзу 1930-х років набуде
особливої гостроти та масштабів. Адже чисельна
категорія жінок й була тим необхідним ресурсом, якого
так потребували колосальні індустріальні та мілітарні
проекти обох диктатур. Особливості вироблення політики
щодо жінок в тоталітарних державах цікавили зазвичай
науковців
у
галузі
ґендерних
досліджень.
Найфундаментальніше
проаналізувала
моделі
тоталітарної політики зазначених країн К.Мілет,
витлумачуючи їх як реакційні за своєю суттю. Гізела Бок
окремо
аналізує
ґендерний
вимір
націоналсоціалістського расизму, а Вороніна Н., Єрмаков А.М.,
Кон І., Пушкарьова Н., Здравомислова Е. і Тьомкіна А.,
Шалигіна Д. зусібіч розглядають проблеми вирішення
жіночого питання в Радянському Союзі. Важливими для
розуміння причин активного захисту обома режимами
традиційної сімейної політики є роботи німецького
психоаналітика В. Райха. Занурення у дискурс епохи
та деталізація
механізмів
пропаганди
яскраво

демонструється у текстах політичних ідеологів та
практиків тієї епохи: Й.Гебельса, А.Гітлера, А.Коллонтай.
Мета роботи. Опрацювання цих та інших текстів дає
нам підстави замислитися над поясненням феномену
заангажованості
тоталітарних
режимів
«жіночим
питанням». Ми поставили собі за мету з’ясувати причини
спільних та відмінних підходів у вирішенні «жіночого
питання» у двох найбільших тоталітарних суперників –
гітлерівської Німеччини та сталінського Радянського
Союзу.
Виклад основного матеріалу. Перша половина ХХ
століття в Європі, як відомо, одна із найтрагічніших
сторінок в історії людства, що вмістила одразу дві
наймасштабніші війни протягом цього періоду та
породила новий тип політичних режимів – тоталітаризм.
Італія, Німеччина та Радянський Союз в 20-ті-30-ті роки
інтенсивно вибудовували політичний проект – тотальної
державної диктатури, зі своїми національними
провідниками – вождями та жорстким
партійноідеологічним
управлінням
суспільно-політичними
процесами. До кола питань, що мали актуальну цінність
для цих режимів, відносилося зокрема й «жіноче
питання», вирішення якого залежно як від ідеологічного
курсу держави, так і від внутрішньо та зовнішньо
політичних завдань, що виносилися на поточний порядок
денний.
Звісно, врегулювання міжстатевих відносин із
закріпленням певного статево-ролевого суспільного
порядку цікавить не лише тоталітарні чи авторитарні
режими, вони завжди знаходяться в об’єктиві уваги всіх
режимів. Проте, на відміну від ліберально-демократичних
практик управління цими процесами та інститутами,
силові режими цілковито підпорядковують врегулювання
вказаних відносин, зовнішнім стосовно них, цілям та
намірам.
Така
держава
безцеремонно
включає
міжіндивідні та шлюбні відносини в коло своїх
управлінських компетенцій, що визначають їм рамки та
правила функціонування.
Недемократичні режими, особливо в своєму крайньому
вияві – тоталітарних систем – не толерують ідеологічної
плюральності і, як відомо, спираються на єдину пануючу
ідеологію. Фактично відбувається одержавлення ідеології,
що стає не просто стратегічним вектором руху, а
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перетворюється на конкретний компендіум схвалених
державою
настанов,
приписів
та
дозволів,
імплементованих в законах та підзаконних актах. Тобто,
саме в тоталітарних країнах, державна політика поглинає
собою вагому частину приватного чи групового
регулювання взаємодії індивідів. Тому їхня державна
політика стосовно жінок є цілеспрямованим комплексом
дій з урегулювання міжстатевих відносин у відповідності
до визначених політико-економічних стратегій.
Політика нацистської Німеччини у регулюванні
ступеню і меж залучення жінки в суспільно-політичні та
виробничі процеси знаходилася у прямій залежності від
ідеологічних засад націонал-соціалістичної партії та
переконань її лідера. Саме Адольф Гітлер у своїй
«програмній» книзі «Mein Kampf» (1925/6, «Моя
боротьба») формулює головну настанову для чоловіків і
жінок не зраджувати природі, а отже чоловік має
залишатися уособленням мужньої сили, у той час як
жінка мусить виконувати свою натальну місію –
відтворення роду. І потрібно сприймати ці політичні
метафори надзвичайно серйозно, оскільки ця риторика є
віддзеркаленням того порядку речей, який мав
структурувати усю суспільну організацію, а не
демонструвати якісь «туманні» бажання політичних
лідерів.
Поступово
метафоричність
висловів
змінюватиметься все змістовнішими формулюваннями та
конкретними політичними рішеннями із закріплення цих
патріархальних устоїв.
Впроваджувався широкий асортимент впливів на
підтримку політики, орієнтованої на збереження
традиційної родини із «природним» розподілом функцій
чоловіків та жінок в ній. Уряд вдавався до оподаткування
(з роками збільшуваного) неодружених осіб, щоб
заохотити їх до шлюбу і, водночас, вводилися податкові
знижки на прибутки для одружених. Також надавалися
шлюбні позики чоловікам – головам родин, дружини
котрих полишали робочі місця у зв’язку з одруженням.
Для
заохочення
підвищення
народжуваності
впроваджувалися фінансові виплати з 1936 року на п’яту
дитину, а з 1938 – на третю. Практикування грошової
підтримки родин з дітьми на цей час вже мало місце в
різних країнах Європи (Швеції, Франції, Італії), проте
унікальність німецького досвіду полягала у тому, що
«виплати здійснювалися не дружинам і матерям, а
чоловікам і батькам (батькові – І.Т.)», адже метою такого
субсидіювання було «не підвищення статусу матерів
стосовно батька…, а у підвищення статусу батька
стосовно неодружених чоловіків» [1, с.194].
Цей комплекс заходів таки мав нетривалий
позитивний ефект, оскільки народжуваність і справді
зростала, але від 1936 року політика традиційної родини з
матір’ю доглядальницею і домогосподинею поступається
політиці сильної мілітарної держави, де жінкам
відводиться додаткова роль – активної учасниці
виробничих процесів. Підготовка до війни потребувала
мобілізації всіх видів ресурсів й, найбільше, – людських.
Жінки відтепер стають все більш затребуваними в
економіці, а на початку 40-х років взагалі були
покликаними заступити кадрові прогалині від масової
військової мобілізації чоловіків. Тож не дивно, що в
1942 році відбувається законодавче закріплення за

державою організації ясел, що мали би сприяти
поєднанню жінками роботи в родині та за її межами. До
того ж 12 тижнів декретної відпустки, передбаченої для
кожної породіллі, оплачувалися лише працюючим
матерям. Нацистський режим, отже, намагається
балансувати на межі збереження патріархатної системи
панування, ґрунтованої на локалізації жінки в сфері
материнських обов’язків із специфічним запитом
Третього Рейху на активне залучення жінок у економічне
та політичне (на низовому масовому рівні) життя. Тому
родина не витісняється із комплексу нових ідеологічних
кліше, а отримує нове суспільне призначення: слугувати
державним потребам. А материнство тепер не
розглядається як приватна справа, воно стає жорстко
керованим ресурсом нацистської політики.
Варто також зазначити, що не дивлячись на очевидну
зміну запиту на залученість жінок у економічній та
соціальній сфері стратегічне бачення її як жінки-матері й
домогосподині суттєво не змінилося. Наприклад, у
1943 році вагітні жінки та молоді матері звільнялися від
трудового обов’язку, що стимулювало багатьох німкень
робити вибір на користь родини. Проте, на цей час велика
частка виробничих вакансій закривалася вивезеними із
окупованих територій людьми на примусові роботи, що
заохочувало
німецьких
жінок
повернутися
до
найважливішої для режиму репродуктивної функції.
Підтвердженням тези про сталість нацистського курсу
навіть у військовий період може стати й цікаве
спостереження у дослідженні пропагандивного плакату в
Німеччині часів ІІ Світової війни. Дарья Шалигіна,
проаналізувавши підпір плакатів, робить висновок, що
«німецький образ жінки в період війни залишався
жіночним» [15, с.139] і не змінювався в умовах тотальної
мілітаризації суспільного життя. Радянська ж пропаганда
удавалася до гіперболізації маскулінності жінок,
намагаючись донести меседж щодо необхідності широкої
участі жінок у всіх виробничих процесах (аграрних та
промислових), очевидно віддаючи перевагу жінціпрацівниці перед жінкою-матір’ю.
Ґендерна політика нацистської Німеччини виявляла
себе і в заходах регулювання проблеми абортів,
проституції та порнографії, які тлумачилися як небезпечні
практики, що загрожували втратою ефективного
контролю над людським ресурсом: кидали виклик планам
на збільшення народжуваності та побудові міцної і
здорової родини/держави. Проституція і порнографія
заборонялися положеннями закону «Про захист народу та
держави» (від 1933 року), хоча він і не був однаково
жорстко застосовуваним до всіх громадян. К. Мілет,
наприклад, звертає увагу на те, що із розгортанням
військових дій, проституція стає затребованою серед
військових та есесівських функціонерів, а з огляду на
обставини і дозволеною практикою.
Проблема регулювання абортів виявилася складною і
не зводилася до простої заборони «нищення» людського
потенціалу. Аборт розглядався як важливий інструмент
нацистської расової політики, оскільки ця процедура
передбачала не стільки медичні, стільки ідеологічні
приписи до застосування. Ідеологія «расової чистоти»
нації передбачала розробку заходів не лише із
«очищення» дорослого населення, але й селекції
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майбутнього «людського матеріалу». Тож саме жінка, у
своїй материнській функції, стає об’єктом масштабних
маніпуляцій над її тілом і моральним вибором. Але для
різних категорій
жінок застосовувалися прямо
протилежні вимоги: жінкам, що належали до «нижчих»
рас, аборти призначалися у примусовому порядку, для
жінок «чистої» природи аборти заборонялися. Звісно
градація була дещо складніша і передбачала проміжні
категорії, але врешті всі вони мали би підпасти під одну із
цих політичних процедур: заборони на материнство чи
заохочення до нього.
Ще одним аспектом ґендерних політик нацистської
Німеччини було акцентування заборони гомосексуалізму
та розгортання кампаній гомосексуальних чисток як серед
військових, так і загалом в суспільстві. Така агресивна
гомофобія, звісно може бути пояснена у найпростіший
спосіб як протидія «девіативним» формам сексуальної
поведінки, що загрожує реалізації наталістських планів і
стратегій. Проте, для глибшого розуміння, все ж
необхідно взяти до уваги те, що гомосексуальність
підважує засадничі підвалини маскулінного ідеалу –
гетеросексуальності
та
мужності.
Тим
самим
гомосексуальність ризикує захитати диференційну межу
(мури) між чоловічістю та жіночістю, а отже у небезпеці
сам фундамент авторитарного ладу – авторитет сили та
волі, як питомо чоловічих чеснот.
Жіноче питання в тоталітарний період радянської
історії вирішувалося більш послідовно, але становлення
тоталітарного режиму супроводжувалося виробленням
такої державної політики, що кидала виклик багатьом
емансиповчим експериментам передуючої революційної
епохи. Тоталітарний досвід подеколи прямо суперечив
революційним політикам регулювання жіночого питання.
Щоби виявити ці суперечності, пригадаймо
найважливіші нововведення революційного часу дещо
детальніше. Після революційних подій 1917 року
розпочинається етап більшовицьких експериментів зі
зміни суспільного ладу, що суттєвим чином відбилося і на
вирішенні «жіночого питання». Більше десяти років
нововстановлена
влада
здійснювала
політику
дефамілізації, тобто – руйнування моделі традиційної
родини. Такий курс вважався необхідним, з огляду на
впровадження ідеологічних стандартів соціалістичної
рівності, що передбачала нівелювання будь-яких ієрархій,
зокрема і статевої. Ліквідація церковних шлюбів,
визнання позашлюбних дітей, легалізація розлучень і
скасування заборони на аборти – далеко не повний
перелік радикальних кроків, що мали формалізувати нову
сексуальну політику та нові обриси сімейно-шлюбних
відносин. Жінки наділяються рівними політичними
правами з чоловіками та через мережу створених при
партійних комітетах РКП(б) «жіночих відділів»
отримують можливість оволодіти азами політичної
грамотності й здобути громадсько-політичний досвід.
Проте наприкінці 20-х років із згортанням діяльності
«жіночих відділів» бере початок новий етап, що отримав
назву «тоталітарної андрогінії».
Ґендерна політика цього етапу звісно була лише
відгомоном від нового політико-економічного курсу
планової економіки та колективізації. Розпочинається час
жорстких політичних репресій
та придушення
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громадських свобод і різного виду активностей.
Масштабний адміністративний тиск мусив подолати
тяжкі наслідки десятиліття революційної ери, що
проявлялися у вигляді поширюваної бідності, безробіття,
злочинності та колапсу інституту сім’ї. Радикально
змінюється політична риторика, що відтепер обстоює
пріоритет обов’язку перед свободою, а коло обов’язку й
тих, на кого воно поширюється починає сягати
абсолютних цифр. Чисельна мобілізація громадян, не
залежно від статі, на виконання партійних планів та
реалізацію великих мілітаристських та будівничих
проектів стає новою реальністю цього часу. Потреба в
жіночих руках на виробництві стає все більш відчутною, а
проблема нестабільної родини все більш дражливою.
Усвідомлення хисткості перспектив радянської держави
забезпечити
свій
максимальний
контроль
і
підпорядкування у всіх сферах економіки й суспільства
без контролю над приватною сферою сімейних відносин,
призвело до вироблення й впровадження нового
комплексу рішень «жіночого питання».
Головною складністю на цьому шляху була потреба
поєднання емансиповчих ідеологем із відновленням
традиційної родини. Держава виявилася не здатною
забезпечити родину належною соціальною підтримкою у
вихованні дітей, щоб вивільнити жінок для ринку праці.
Наталія Вороніна наводить дані по розбудові ясел і
садочків на Дніпропетровщині (у 1930-ті роки) – одному з
найбільших промислових регіонів: «Узагалі за даними
ЦСУ УСРР на 1 квітня 1931 року в Дніпропетровську
було 43 садочки 1400 дітьми, а передбачено було 83
установи на 5400 місць; у Кривому Розі існувало 7
садочків на 400 дітей, а потрібно було відповідно 22 на
1900 дітей» [12, 133-134]. Та попри такі проблеми із
вивільненням жінки від обов’язку по догляду за дітьми,
держава не могла й відмовитися від самої праці жінок,
адже її індустріальні та мілітарні апетити лише зростали й
вимагали робочих рук. Звідси й суперечливі державні
рішення, що приймаються у такому «шпагаті» інтересів.
З одного боку вводиться нова норма, що зменшує
відпустку по вагітності, змушуючи жінок раніше
повертатися на робочі місця. З другого – вводиться
заборона на аборти та ускладнюється процедура
розлучень задля зміцнення сім’ї, де на жінку знову
перекладаються усі обов’язки, що не змогла перебрати на
себе держава. Ці заходи поступово досягають своєї мети, і
все більше жінок залучаються у виробничій процес, і
значно знижується кількість абортів й, водночас, суттєво
скорочується кількість розлучень. Тож жінка наділяється
двома,
донедавна взаємовиключними функціями:
репродуктивною (жінка-матір) та продуктивною (жінкапрацівниця). Тягар подвійної відповідальності й
подвійного навантаження ретельно «ретушується»
пропагандистським апаратом під ідеологему щасливої
сильної жінки, вповні захищеної державою.
Звісно, «повна захищеність» в умовах скорочення
декретної відпустки є очевидним міфом, проте прагнення
повного контролю над приватною сферою держава
демонструвала відкрито. Ірина Мерненко у статті
присвяченій аналізу дискусій щодо абортів у 1920–1936
роки в СРСР як аргумент у підтвердженні цього
прагнення наводить повну назву «Постанови про
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контроль над абортами», яка звучить так: «Про заборону
абортів, збільшення матеріальної допомоги породіллям,
встановленні
державної
допомоги
багатодітним,
розширення мережі пологових будинків, дитячих ясел та
дитячих садків, посилення кримінальної відповідальності
за несплату аліментів та про деякі зміни в законодавстві
про розлучення» [8, с.160]. Ця постанова, як вірно
зауважує дослідниця, є джерелом розуміння пануючих
дискурсів, що виявили себе в тих чи тих положеннях.
Йдеться про економічний, соціальний, емансиповчий,
моральний та медичний дискурси, адже саме через них
пояснюється впровадження нових виплат матерям та
збільшення
соціальної
підтримки
(розгалуження
пологових будинків та садочків) – економічний та
соціальний дискурси; апелювання до необхідності
виконання як материнського так і громадянського
обов’язку жінки, з огляду на подолану проблему бідності –
моральний дискурс; попередження щодо негативних
наслідків здоров’ю від абортів – медичний дискурс тощо.
І найголовніше, саме напередодні прийняття постанови,
на передній план виходять аргументи з демографічного
дискурсу, що пояснюють заборону на аборти
відповідальністю жінок не перед собою, а перед
державою, ставлячи під загрозу процеси відтворення та
примноження людського капіталу. Сукупна ж вага всіх
пропонованих рішень є суттєвим відкатом від риторики
емансипації, де головним дискурсивним положенням
було вивільнення жінки з під влади чоловіка і системи та
права вільно розпоряджатися собою.
До комплексу нових рішень слід додати також і
скасування цивільних шлюбів та відживлення поняття
незаконнонародженності, що виявлялося у моральному
осуді позашлюбного народження. Врешті, від 1934 року
була впроваджена кримінальна відповідальність за
гомосексуалізм, що передбачала покарання у вигляді
декілька річного ув’язнення.
Як бачимо, алгоритм політичних заходів в обох
тоталітарних системах мав значну подібність. Тож для
глибшого розуміння процесів контролю і регулювання
тоталітарними державами всього комплексу відносин
статей і ґендеру, й особливо прагнення повного контролю
над родиною, варто вдатися до пояснень, які розвиває
німецький психоаналітик першої половини ХХ століття
Вільгельм Райх. Саме він здійснив спробу, за
визначенням професорки Кембриджського університету
Джулієт Мітчел, політизувати психоаналіз. В рамках чого
він розробив політичну соціологію інституту родини. У
«Сексуальній революції» В.Райх звертається до питання
про роль родини/сім’ї для держави і суспільства та
привертає увагу до того, що примусова родина є
невід’ємною частиною авторитарної держави та
суспільства. Для підкріплення цієї тези, автор називає
базові етапи розвитку примусової сім’ї, з огляду на зміну
функцій, що набули особливої ваги у капіталістичну добу:
1. Економічний. Докапіталістичний період, де родина
була економічним осередком, «малим підприємством»,
що мало місце в сільському господарстві й у наступні
періоди.
2. Соціальний. Авторитарний етап, що формує
установку на розуміння важливості такої функції родини
як захист жінок та дітей, які залишалися безправними у

багатьох відносинах, осболиво стосовно матеріальної
залежності від чоловіків.
3. Політичний. Із втратою своєї головної економічної
функції родиною (з огляду на розвиток капіталістичних
форм трудових відносин, де частка дрібної родинної праці
суттєво зменшувалася, а жінка залучалася у виробничий
процес) з’являлась політична функція.
Політична функція конкретизується у особливій
властивості сім’ї бути «фабрикою авторитарних ідеологій
та консервативних структур» [11, с.112-113]. Ця
властивість обумовлюється тим, що сім’я являє собою
певний виховний апарат, який водночас є механізмом
відтворення самої родини (й тим самим має
консервативну структуру) і ретранслює загальні
установки стосовно суспільно-політичного ладу. Тобто
сім’я має подвійну політичну функцію: 1) збереження
родини як способу відтворення самої себе та
2) породження підданих, що мають подвійний страх:
перед владою та самим життям.
Тому така родина стає надзвичайно важливим
інститутом в авторитарних режимах. Адже контроль над
родиною є точкою опертя у збереженні та пролонгуванні
цінностей цього режиму через виховання лояльного до
нього громадянина.
В.Райх для підкріплення тези про значення інституту
сім’ї для авторитарних держав, наводить приклад
революційних зрушень в Радянському Союзі, що скасував
інститут приватної власності на засоби виробництва. Тим
самим були зруйновані й економічні основи шлюбу й за
логікою мали би привести до повної його руйнації чи
глибинної трансформації. Але історія продемонструвала,
що лише нетривалий період революційних перебудов
припускав глибокий демонтаж сім’ї, та на етапі
посилення новозбудованої держави родина знову стала
цінним ресурсом продукування лояльності до посталої
політичної системи та робочої сили.
Висновок. Тоталітарні режими Німеччини та
радянського Союзу виявилися близькими у ставленні до
«жіночого питання». Насамперед, слід зазначити, що в
обох випадках політика щодо визначення ролі і місця
жінки являли собою вибудовані стратегії, а не набір
ситуативних рішень. Тобто ґендерна політика була
вагомою частиною державної політики цих країн, де
жінкам відводилися функції і ролі, що укладалися в
загальну ідеологічну візію тоталітарних політичних
проектів. Тому принциповою відмінністю між рішеннями
по «жіночому питанню» в Нацистській Німеччині та
Радянському Союзі, була орієнтація на базові ідеологічні
постулати цих режимів: расову чистоту та соціалістичну
рівність відповідно. Саме тому в Німеччині Третього
рейху жінки були суттєво диференційованою категорією,
щодо різних груп яких діяли цілковито протилежні
регулятиви: одні стерелізувалися та піддавалися
примусовим абортам, інші ж були зобов’язані
народжувати й не мали права розпоряджатися власним тілом
у випадку вагітності. Щодо жінок в Радянському Союзі 30-х
років застосовувалися єдині критерії, адже революційні
процеси попереднього десятиліття суттєво «вирівняли»
соціальний ландшафт через винищення, репресії та
еміграцію цілих соціальних прошарків, а риторика жіночої
емансипації розглядалася як невід’ємна складова зміни

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
суспільного ладу в цілому. До того ж ґендерна політика
могла змінюватися у відповідності до нових економічних чи
політичних завдань. Основним мотивуючим до змін
чинником виступала експансіоністська політика обох
режимів. Проте для успішної реалізації цих планів не менш
важливим було виконання жінками й своєї репродуктивної
функції, покликаної народжувати нових солдатів. Тому для
обох режимів збереження і зміцнення родини ставало
ключовим фактором забезпечення бажаного демографічного
балансу. Врешті, саме традиційна авторитарна родина, як
доводив В. Райх, могла забезпечити відтворення не лише
нащадків (нових солдатів та робочої сили), але й керованого
громадянина – найважливішого
складника
будь-якої
тоталітарної системи.
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FEATURES OF THE "WOMEN'S QUESTION" SOLUTION IN TOTALITARIAN REGIMES OF NATIONAL
GERMANY AND THE SOVIET UNION
The article studies the peculiarities of the development and implementation of policies concerning women in the
totalitarian states of Nazi Germany and the Soviet Union in the epoch of Stalinism. It turns out that the solution of the
"women's issue" in them completely depended on the general ideological foundations of the state course and the specific goals
and objectives of the agenda. Demonstrates a wide range of measures of these states to regulate the place of women in the
industrial and private sector and reveals the reasons for the adoption of controversial government decisions.
Key words: women's issue, gender policy, woman and totalitarianism, Nazi Germany, Stalinism.
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ПАТРІОТИЗМ ЯК ЧИННИК ВИСУВАННЯ ВИМОГ
У ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Встановлюється значення політичного патріотизму у процесах агрегування і артикуляції політичних
вимог. Надається увага специфіці організаційного оформлення політичних вимог у суспільствах сталої
демократії та в країнах демократичного транзиту. Метою статті є встановлення значення сучасного
патріотизму як чинника висування політичних вимог у демократичній політичній системі. Методами
статті є системний підхід, структурно-функціональний метод, порівняльний аналіз. Вивчається вплив
патріотизму на визначення політичних вимог на локальному і регіональному рівнях. Вивчаються
перспективи консолідації патріотичних політичних сил в сучасній Україні.
Ключові слова: політичний патріотизм, політичні вимоги, політична система, неурядові організації,
політична участь, громадянське суспільство.
Постановка проблеми. На порядку денному
політологічних
досліджень
макрорівня
сучасної
політичної системи, питання агрегування й артикуляції
вимог посідає одне з чільних місць. З періоду
класичного формування концепції політичної системи,
висування вимог є провідною формою зв’язку між
політикою і соціальним середовищем. На сучасному
етапі, в умовах інформаційно-кібернетичної революції,
характер цих зв’язків набуває підвищеного динамізму та
значення у політичних взаємодіях. У країнах сталої
демократії висування політичних вимог є природною
формою політичної участі й сприймається як частина
загального ініціативного механізму прийняття рішень.
Така система передбачає наявність структурованого
громадянського суспільства, яке має достатню кількість
контрагентів і партнерів, інститутів політичного
управління. Комунітаризм у просуванні вимог та їх
задоволенні є змістом громадсько-політичної взаємодії у
США, а також змістом політичного процесу в багатьох
демократичних країнах світу. Її учасниками є групи
інтересів, неурядові організації, громадські рухи, навіть
окремі індивіди й представники іноземних держав.
Водночас поряд із нормативістськими й теоретикофілософськими підходами до встановлення специфіки
висування політичних вимог набуває поширення
тенденція вивчення прагматичних засад цієї діяльності
та соціетальних умов. Просування вимог на політичний
рівень, ідеологічний або доктринальний зміст діяльності
з висування і відстоювання вимог, поступово
замінюється розглядом логічних схем просування заяв і
пропозицій у процесах прийняття рішень у
технократичному управлінні. Крім того, практика
багатьох трансформаційних держав свідчить, що
консолідація протестних настроїв і вивільнення енергії
неконтрольованої громадської участі відбувається в той
час, коли інститути політичного управління з певних
причин не розглядають значущі та першочергові
потреби громадян. Це формує негативну громадську
думку, спричиняє появу політичного абсентеїзму та
соціального ескапізму.
У
сучасних
Угорщині,
Чехії
та
Польщі
спостерігається тенденція до посилення правих настроїв
та підтримки консервативних поглядів. Це значною

мірою пов’язане із реформаційною діяльністю лівих сил
у попередній період та інтенсивними процесами
європейської інтеграції. Базовим підґрунтям успіху
правих сил у цих країнах є патріотичні настрої, які
виражають прагнення населення захистити власні
локальні інтереси та забезпечити їх просування на
центральний рівень через відповідні політичні сили.
Таким чином, мова йде про невивчений феномен
своєрідної
патріотичної
реакції
на
інтенсивні
глобалізаційні та інтеграційні зміни, за яких велика
частина вимог та інтересів громадян залишається поза
актуальним
порядком денним та поза межами
функціонування інститутів управління і представництва.
Для України це явище також набуває значної ваги,
оскільки після Євромайдану спостерігається значне
посилення патріотичних настроїв у суспільстві. Воно не
повною мірою знаходить вираз на рівні парламентських
політичних сил, інститутів законодавчої та виконавчої
влади. Це може спричинити процеси поширення ідей
популізму та ірраціональних протестних настроїв, що
серед іншого проявляється у вимогах довгострокових
парламентських виборів.
Аналіз публікацій. Українські дослідники О.Лємєнов,
О. Кучма вивчали фінансування сучасних партій та їх
зв'язок з олігархами [1], М. Недюха та О. Михайлик
розкрили зміст ідеології як критерію класифікації
політичних партій [4], О. Онищенко, В. Горовий,
В. Попик розробляють проблему соціальних мереж як
інструменту взаємовпливу влади та громадянського
суспільства [5], Р. Сведберг досліджує концепт інтересу
в сучасних соціальних науках [11]. Поряд з цим,
механізми висування сучасних політичних вимог
потребують розгляду в контексті інституалізації
політичного патріотизму.
Метою статті є встановлення значення сучасного
патріотизму як чиннику висування політичних вимог у
демократичній політичній системі. Завданням статті є
виявлення ключових аспектів впливу патріотичних
настроїв на підвищення рівня політичної участі щодо
висування вимог до політичних інститутів.
Основний зміст статті. У вітчизняній політичній
науці концептуалізація вимог щодо функціонування
політичної системи складається не лише на основі
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класичних уявлень щодо функціонування блоку
конверсії, але також на основі просування норм і потреб,
які є характерними для конкретного українського
суспільства. Визначальним критерієм для розвитку
системи висування вимог у демократичному суспільстві
є дотримання тих потреб, які є найважливішими на
денному етапі розвитку суспільства. У цьому контексті
політичний патріотизм має відігравати важливу роль. На
прикладі сучасної України можна побачити, що
актуалізація проблеми бізнес-інтересів стає важливим
чинником активізації громадянського суспільства та
об’єднує дедалі більше громадян. Цю тенденцію
відзначають
експерти
академічного
інституту
політологічних досліджень. О. Майборода вважає, що «з
огляду на приналежність багатьох груп за інтересом
одночасно до кількох сфер суспільної життєдіяльності
(здебільшого
бізнесової
і політичної),
апріорі
виявляється неможливим дотримання вимоги соціальної
відповідальності, адже різні сфери володіють різним
критеріальним набором уявлень про її зміст. І єдиний
вихід тут – якомога чіткіше розмежування бізнесу та
політики» [9, с.17].
Значною за обсягом групою вимог, які висуваються
на політичний рівень у трансформаційному суспільстві,
є можливість створення умов для відстоювання
соціальних та трудових умов. За радянських часів та у
перші роки демократичних перетворень проблема
профспілкового руху не була актуальною. Однак, у
період більш глибинних трансформацій, соціальнопрофесійне представництво є критерієм прогресу
держави у просуванні шляхом європейських реформ.
Тому для патріотичних сил досить актуальним є
висування можливостей творення системи соціальнопрофесійного представництва як однієї з найбільш
актуальної вимоги для широких верств населення.
Спостерігається тенденція, що в сучасній Україні
подібні вимоги ставляться під сумнів. Згідно з
О. Майбородою, «роботодавці досить часто ігнорують
вимоги щодо створення профспілок, а представники
органів державної влади, які мають непрозорі зв’язки з
власниками, закривають на це очі. Деякі роботодавці
відмовляються укладати колективні договори навіть
після відповідних судових рішень» [9, с.89].
Різноманіття соціальних вимог є природнім для
суспільства соціально-політичного плюралізму. Однак, в
умовах демократичних трансформацій не повною мірою
функціонує система артикуляції таких вимог. Наявність
конкуренції та різні потенціали у відстоюванні вимог
визначають
необхідність
нормативно-правового
вирівнювання можливостей діяльності груп найманих
робітників і роботодавців. Це також може бути
перспективним напрямком діяльності патріотичних сил
на локальному, регіональному, національному рівнях у
міжвиборний період. Загалом, створення легальної
системи представництва групових інтересів та
артикуляції вимог є важливою ознакою побудови
консолідованої демократії та ознакою просування
шляхом євроінтеграційних реформ.
Контакти
політичного
патріотизму
і
сфер
потенційної актуалізації нових соціально-політичних
вимог пов’язані із структурою соціально-демографічного
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розвитку суспільства, системою контролю над
власністю, розподілом сфер впливу в напрямках
економічного розвитку. Тому процеси агрегування
вимог розгортаються на дополітичному рівні. Звідси, та
політична сила, яка має на меті здобуття глибинної та
популярності мусить враховувати норми корпоративної
етики та вимоги, які є актуальними для конкретних
соціально-демографічних спільнот. Все це формує
систему групового представництва, яка в кожному
суспільстві потребує окремого докладного опису. На
думку О. Майбороди «вона є не гомогенною і
наскрізною, а корпоративною – в тому сенсі, що кожна
сфера суспільної життєдіяльності має власний «кодекс»
норм і канонів соціальної відповідальності, які не лише
не збігаються, а й багато в чому суперечать чи навіть є
несумісними з нормами і канонами соціальної
відповідальності в інших соціальних сферах» [9, с.17].
Наявна в Україні система представництва соціальноекономічних інтересів до 2013 року не відповідала
інтересам суспільства. Як наслідок, нереалізовані вимоги
створили критичну масу народного невдоволення на
хвилі якої здобули популярність певні патріотичні рухи.
Загалом, подолання корумпованої та криміналізованої
системи групового представництва політичних інтересів в
сучасному світі відбувається або за авторитарним
сценарієм (як це мло місце в Сінгапурі), або на основі
розвитку дієвого громадянського суспільства, незалежної
судової системи. Ці та інші параметри можуть бути
консолідованими вимогами громадян, які можуть
успішно просуватися на загальнонаціональний рівень у
контексті еволюції політичного патріотизму. Зазначені
вимоги також можуть стати компонентами національної
ідеї, а саме забезпечення цивілізаційного вибору та
уникнення клановості, тіньового розподілу політичного
впливу. На думку знаного українського науковця
М. Михальченка, «частина українських олігархів,
побоюючись цього клану, теж підтримувала вимоги
Майдану – за чесні вибори, необрання В. Януковича
Президентом України» [10, с.14].
Структура вимог, які виступають основою для
ухвалення політичних рішень у демократичній політичній
системі ґрунтується як на гіпотетичних та теоретичних
засадах, так і на прагматичних вимогах. Політичний
патріотизм як сукупність громадських рухів, а також
певна інтелектуальна традиція також здатен до
агрегування та артикуляції вимог демократичного
політичного середовища щодо дій політичної еліти.
Конкретна політична ситуація у кожній трансформаційній
державі вимагає встановлення певних напрямків
розвитку, які повинні просуватися до порядку денного
політико-владних рішень. В умовах сучасної України – це
питання розбудови держави та консолідації суспільства
перед зовнішніми викликами. Згідно з М. Михальченком,
«тепер національна ідея виступає в іншому форматі:
внутрішнього і зовнішнього облаштування власної
держави. Реалізація такої форми національної ідеї в
політичному аспекті потребує, по-перше, розробки моделі
сучасної Української держави як активного і ефективного
внутрішньополітичного і зовнішньополітичного гравця, а
по-друге, перебудови механізмів взаємодії політичних
інститутів на різних рівнях і в різних площинах та
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задіяння колосального державотворчого потенціалу
громадянського суспільства» [10, с.31].
Організоване просування вимог у демократичному
суспільстві
передбачає
певну
самоорганізацію
громадських спільнот, які здійснюють свою взаємодію
на основі усвідомлення спільних інтересів та потреб.
Ґенеза політичних вимог – це актуалізація важливих
соціальних
потреб
громадян,
які
набувають
універсального характеру і вимагають термінового
вирішення.
Тривале ігнорування демократичних
політичних вимог громадян відкриває дорогу для
процесів дезінтеграції суспільства, розривання зв’язку
між владними інституціями та народом, підриває основи
легітимності політичної влади. Політичний патріотизм в
умовах аномічної соціальної структури та атомарної
партійної системи може слугувати зв’язковою ланкою у
процесах консолідації громадських спільнот
і
політичного істеблішменту. Водночас як елітарні, так і
громадські діячі мають формувати спільне значення
патріотичних поглядів та інституційних форм співпраці.
У випадку незгоди ці ланки політичної системи можуть
спричинити внутрішній громадянський конфлікт. На
думку М. Михальченка, «природний тиск громадян на
владу має бути постійним – але у тих межах, які
запобігатимуть «перегріву» державної машини і
«вибуховим» процесам дестабілізації. Чим більш
«відкритою» і залежною від громадської думки є влада,
тим більшою є відповідність державної політики
національним інтересам. Але ця вимога не стосується
повною мірою боротьби з сепаратизмом, де держава
має тримати принципову позицію щодо захисту
суверенітету» [10, с.40].
Динаміка висування вимог щодо політичної
співпраці виступає одним з базових критеріїв оцінки
функціонування демократичної політичної системи,
віднесення її до сталих чи трансформаційних форм.
Співпраця законнообраних консолідованих інститутів
державного управління й місцевого самоврядування з
громадським середовищем набуває форм консультацій,
участі у підготовці рішень глибинної розробки, потреб
тієї чи іншої території або країни в цілому. В умовах
протистояння влади і громадянського суспільства, що
іноді має місце у трансформаційних країнах, висування
вимог залежить від конкретного етапу політичного
процесу від цілей, які визначають політичні суб’єкти. Як
засвідчили події Євромайдану, в умовах глибокої
політичної кризи, а також розгортання масштабного
політичного конфлікту між владою та опозицією,
частина політичних вимог розглядалася як привід для
ескалації політичного конфлікту. Водночас вимоги до
євроінтеграції були на порядку денному всього
українського суспільства. З поглибленням кризи
структура вимог змінилася, значну роль в цьому
відіграли вітчизняні патріотичні сили. На думку Ф.
Рудича, «опозиція назвала зіткнення на Банковій
провокацією. Протестувальники захопили КМДА і
Будинок профспілок. На Майдані з’явилися перші
барикади. Опозиція висунула нові вимоги: відставка
Кабміну, дострокові вибори Президента. Тема
євроінтеграції відійшла на другий план» [6, с.21].
Очевидно, що в умовах кризових політичних

протистоянь привертає увагу аспект задоволення вимог.
Якщо на певному етапі вимоги є задоволеними та
кризовий потенціал політичної ситуації зменшується,
так само зменшується й гострота політичного конфлікту.
Водночас якщо політичне протистояння набуло
крайніх форм, то його логіка розвитку не залежить від
вимог, оскільки сторони визначають нові політичні цілі.
Український Євромайдан став свідченням того, що
попередні вимоги європейської інтеграції не отримали
закріплення.
Це
викликало
в
подальшому
формулювання нових вимог, які значно перевершували
попередні.
Нездатність
політичної
системи
задовольнити ці вимоги призвело до подальшого
поглиблення кризи. За умови спільних поглядів на
політичний патріотизм база для переговорів між
сторонами конфлікту була б значно ширшою. Також
великого значення набуває персоналізація вимог, яка є
відображенням конкуренції політичних лідерів сторін
конфлікту. В цьому плані подальшого вивчення
потребує співвідношення особистісних та громадських
критеріїв,
висування
вимог
їх
відповідності
загальносуспільним потребам та загальнонаціональним
концепціям розвитку.
У контексті патріотичного впливу на висування
вимог в умовах демократії та політичної конкуренції
відграє роль кумулятивний ефект незадоволеності вимог
та, в цілому, закритість чи відкритість суспільства. В
сучасній Україні та багатьох інших країнах, де відбулися
зміни політичних режимів, давалося в знаки явище
неможливості публічного висловлювання вимог та
забезпечення якісної дискусії у суспільстві. Звідси,
радикалізація вимог є не лише відображенням стану
громадської думки та об’єктивних потреб громадян, але
й містить негативний вплив замовчування, штучного
уникнення гострих питань та закритості процесів
прийняття
рішень,
блокування
пропозицій
та
експертного обговорення. Звідси, на основі неможливості
певної частини суспільства функціонувати у співпраці з
легітимними інститутами політичної влади, виникла
низка вимог переформування всієї системи. Зазначене
також було пов’язане із висуванням вимог щодо якості
функціонування
системи
влади
і
політичного
представництва в цілому. У такий спосіб низка вимог
або претензій щодо стану політичної системи
консолідувалися у загальну для багатьох громадських
спільнот і політичних сил вимогах зміни діючої владної
команди
і
зміни
системи
демократичного
представництва в цілому. Як зауважує Ф. Рудич, під час
Євромайдану такими вимогами стали «відставка уряду,
перевибори парламенту і Президента, звільнення
затриманих за супротив органам правопорядку і
забезпечення амністії учасникам Євромайдану. І головне –
реформування системи влади в Україні та повернення до
Конституції 2004 року» [6, с.26].
Важливе значення для розуміння змісту політичних
вимог у функціонуванні політичної системи відіграє
характер їх збігу з партійними доктринальними
положеннями, позиціями політичних сил і конкретною
соціально-економічною ситуацією у суспільстві.
Політичний розвиток України засвідчує, що ліві гасла та
популістські вимоги були основою для розвитку
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окремих політичних сил. Зміст їх вимог був пов'язаний
із впливом високої соціальної ціни реформ на соціальні
стандарти населення. На сучасному етапі актуальним є
поєднання магістральних завдань розвитку держави із
збереженням її соціальної спрямованості. Як свідчить
політичний досвід України, за умови відсутності
рівноваги у соціальних вимогах, деякі політичні сили
можуть отримувати вплив, який не відповідає їх
реальній підтримці у суспільстві.
Період панування лівих політичних сил в
українському суспільстві з початку 1990-х років є
прикладом поширення популістичних вимог, які не
могла задовольнити держава за реальних параметрів
свого розвитку. Разом з тим, вплив комуністичної,
соціалістичної, прогресивно-соціалістичної та інших
політичних сил не був збалансований доктринальними і
прагматичними соціальними вимогами правих та
правоцентристських
політичних
сил,
які
зосереджувалися на нормативних або інституційних
перетвореннях. Цей досвід має бути врахований у
зв’язку з тим, що соціальні стандарти в Україні до цього
часу не відповідають рівню європейських. Досвід
європейських країн свідчить, що вимоги лівих і правих
політичних сил перебувають у тісній взаємодії й
становлять основу для формування двопартійної
системи зміни правоцентристських і лівоцентристських
коаліційних урядів.
Концепт політичних вимог у функціонуванні
демократичної політичної системи є одним з чинників,
який описує співвідношення суспільної підтримки та
реального впливу парламентських політичних сил.
Поряд із наявністю політичних вимог, які відповідають в
цілому громадській думці, для реалізації вимог велике
значення має міжпартійна взаємодія, створення
коаліційних утворень та досягнення довгострокових
політичних цілей.
Як засвідчує досвід сучасної Угорщини, праві
політичні були здатні, попри окремі розбіжності,
створити дієву коаліцію, яка забезпечила їм контроль
над інститутами влади й управління на тривалий період
часу. Як свідчить приклад сучасної України, наприкінці
1990-х – початку 2000-х років, ліві сили не спромоглися
забезпечити консолідовану взаємодію для збереження
своїх політичних позицій, що у підсумку призвело до їх
зникнення з політичної арени.
Таким чином, використання потенціалу сприятливої
політичної ситуації є одним з індикаторів політичної
компетентності лідерів політичних сил. Цей досвід
потребує всебічного аналізу багатьма сучасними
політичними діячами. Загалом, система просування
вимог на політичний рівень у демократичному
суспільстві визначається інституційною спроможністю,
або наявністю постійно діючих громадських організацій,
наявністю відповідного клімату та політичних традицій
у суспільстві. За цих умов політичні вимоги не
замовчуються, а є відкритими для трансляції на
регіональний і загальнодержавний рівень. Також
вагомою засадою артикуляції та агрегування політичних
вимог є рівень політичної культури у суспільстві та
кваліфікація політичних еліт. Політичний патріотизм як
чинник просування політичних вимог є сукупністю
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настанов, які відзначають ставлення громадян і
політичних діячів до напрямку розвитку держави.
Політичний патріотизм виключає ті політичні програми
й доктрини, які призводять до залежності або загрози
для національної державності. Водночас у сучасних
умовах, політичний патріотизм відзначає локалізація й
прагматизація політичних вимог, їх наближеність до
конкретних потреб населення та зв'язок із реальними
громадськими спільнотами.
Висновки. Політичний патріотизм на сучасному
етапі виступає не як сукупність доктринальних та
ціннісних положень, а як певна реальність формування
інституційної конфігурації громадських настроїв. Якщо
в умовах сталої демократії патріотизм є підґрунтям для
вільного і неупередженого дебатування важливих
суспільних проблем та безперешкодного просування їх
до політичного порядку денного, то у транзитивних
країнах для формування вільного і невимушеного
просування вимог на різні рівні управління й
представництва існує безліч перешкод. Серед них,
недостатній рівень розвитку громадських суб’єктів
(передусім, неурядових організацій), низька правова і
політична культура громадян, недостатня кваліфікація
еліт у їх співпраці з громадянами, нелегальність
діяльності груп інтересів тощо. Таке політикоінституційне тло не сприяє якісному агрегуванню та
артикуляції політичних вимог громадян та їх груп. За
таких умов патріотизм стає формою стихійного виразу
протесту й несприйняття існуючої системи управління,
яка ігнорує вимоги або імітує діяльність з їх
задоволення. Патріотизм в сучасній Україні став
основою для розгортання явищ волонтерського руху,
самоорганізації громад, самореалізації прав та свобод
громадян, підвищення рівня їх свідомості та політичної
участі. Водночас консолідація політичних сил, які
виступають під патріотичними гаслами, досі не
відбулося. Звідси можна визначати можливість, коли
стихійні неконсолідовані патріотичні настрої можуть
бути використані позасистемними політичними силами,
або здобути підтримку зацікавлених іноземних держав.
Запорукою вільного висування політичних вимог є
функціонування вільних засобів масової інформації та
проактивна позиція громадян і правова кваліфікація
інститутів управління. Перспективами подальшого
вивчення проблеми, порушеної в даній статті, є пошук
шляхів ідентифікації політичної ролі патріотизму у
процесах антикризового управління.
Література
1. Лємєнов О. Гроші партій: як залишити олігархів без
«політичного таксі» /О.Лємєнов, О.Кучма. 15.09.2015 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/
2015/04/16/7064924/
2. Майдан-2011: хто стоїть, чому і за що? [Електронний
ресурс] // Фонд«Демократичні ініціативи» – Режим доступу:
http://dif.org.ua/ ua/events/gvkrlgkaeths.htm – Назва з екрану.
3. Миськевич Т. Запровадження державного фінансування
політичних партій в Україні: формальність, вимога чи потреба?
[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=1728:zaprovadzh
ennyaderzhavnogo-finansuvannya-politichnikh-partij-v-ukrajiniformalnist-vimogachi-potreba&catid=8&Itemid=350

224

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018

4. Недюха М. Ідеологія як критерій класифікації політичних
партій/ М. Недюха, О. Михайлик // Політичний менеджмент.
– 2006. – №2. – С. 95-53.
5. Онищенко О.С. Соціальні мережі як інструмент
взаємовпливу влади та громадянського суспільства: монографія/
О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін. – К. : НБУВ,
2014. – 250 с.
6. Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз
із зарубіжними країнами [Монографія] За заг.ред. Ф.М. Рудича.
– К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016. – 911 с.
7. Політична наука в Україні. 1441-2015: у 2 т. Т. 2.
Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки
вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етнонац.
досліджень ім. І.Ф. Кураса – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 709 с.
8. Смола Л.Є. Детермінанти політичного процесу сучасності:
теоретико-методологічний
аналіз
в
інформаційнопсихологічному вимірі / Л.Є. Смола. – К. : Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2010. – 997 с.
9. Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст,
шляхи узгодження. Аналітична доповідь / за ред. О.М.Майбороди.
– К. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 142 с.
10. Трансформація політичних інститутів України:
проблеми теорії і практики / Авт. колектив: М.І. Михальченко
(керівник) та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України,
2016. – 990 с.
11. Swedberg R. Interest. Concepts in the Social Sciences /
R. Swedberg. – N. Y. : Open University Press, 2005. – 115 р.
References
1. Lyemyenov O. Hroshi partiy: yak zalyshyty oliharkhiv bez
«politychnoho taksi» /O. Lyemyenov, O. Kuchma. 16.04.2016
[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.pravda.com.ua/
articles/2015/04/16/7064924/
2. Maydan-2013: khto stoyit', chomu i za shcho? [Elektronnyy
resurs] // Fond«Demokratychni initsiatyvy» – Rezhym dostupu:
http://dif.org.ua/ ua/events/gvkrlgkaeths.htm – Nazva z ekranu.

3. Mys'kevych T. Zaprovadzhennya derzhavnoho finansuvannya
politychnykh partiy v Ukrayini: formal'nist', vymoha chy potreba?
[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuviap.gov.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=1728:zaprovadzh
ennyaderzhavnogo-finansuvannya-politichnikh-partij-v-ukrajiniformalnist-vimogachi-potreba&catid=8&Itemid=350
4. Nedyukha M. Ideolohiya yak kryteriy klasyfikatsiyi
politychnykh partiy/ M. Nedyukha, O. Mykhaylyk // Politychnyy
menedzhment. – 2006. – #2. – S. 46-53.
5. Onyshchenko O.S. Sotsial'ni merezhi yak instrument
vzayemovplyvu vlady ta hromadyans'koho suspil'stva: monohrafiya /
O.S. Onyshchenko, V.M. Horovyy, V.I. Popyk ta in. – K. : NBUV,
2014. – 260 s.
6. Politychna vlada i opozytsiya v Ukrayini: porivnyal'nyy
analiz iz zarubizhnymy krayinamy [Monohrafiya] Za zah.red.
F.M. Rudycha. – K.: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny. –
2016. – 488 s.
7. Politychna nauka v Ukrayini. 1991-2016: u 2 t. T.2.
Teoretyko-metodolohichni zasady i kontseptual'ni pidsumky
vitchyznyanykh doslidzhen' / NAN Ukrayiny, In-t polit. i etnonats.
doslidzhen' im. I.F. Kurasa – K.: Parlam. vyd-vo, 2016. – 704 s.
8. Smola L.Ye. Determinanty politychnoho protsesu suchasnosti:
teoretyko-metodolohichnyy analiz v informatsiyno-psykholohichnomu
vymiri/ L.Ye. Smola. – K. : Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, 2010.
– 447 s.
9. Suspil'ni interesy v Ukrayini: hrupovyy vymir, zmist, shlyakhy
uz·hodzhennya. Analitychna dopovid' / za red. O.M. Mayborody. –
K. IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2016. – 192 s.
10. Transformatsiya politychnykh instytutiv Ukrayiny: problemy
teoriyi i praktyky / Avt. kolektyv: M.I. Mykhal'chenko (kerivnyk) ta
in. – K.: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2016. – 440 s.
11. Swedberg R.Interest. Concepts in the Social Sciences /
R. Swedberg. – N. Y. : Open University Press, 2005. – 115 р.

Filatov B.А.,
Candidate of Law, honored journalist of Ukraine, member of the Board of Trustees
of the European Association of Ukrainians, bfilatow@i.ua
Ukraine, Dnipro
PATRIOTICISM AS A FACTOR OF DEMANDS` EXPRESSION IN THE DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM
The significance of political patriotism in the processes of aggregation and articulation of political demands is determined.
The attention is paid to the specifics of organizational design of political demands in societies of sustainable democracy and in
countries of democratic transit. The purpose of the article is to establish the significance of modern patriotism as a factor in
raising political demands in a democratic political system. The methods of the article are system approach, structuralfunctional method, comparative analysis. The influence of patriotism on the definition of political demands at the local and
regional levels is studied. Perspectives of consolidation of patriotic political forces in modern Ukraine are studied.
Key words: political patriotism, political demands, political system, non-governmental organizations, political
participation, civil society.
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МОЛОДІЖНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:
ФОНЕТИЧНІ, ГРАМАТИЧНІ, ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
В статті розглядаються фонетичні, граматичні та лексичні особливості лексики сучасної англійської
мови, яку вживає молодь. Саме сленгізоване мовлення є результатом лексичного фонду спілкування молоді, що
й було проаналізовано авторами та наведені приклади.
Ключові слова: сленг, сленгізація, фонетичні, граматичні, лексичні особливості.
Постановка проблеми. Лінгвістична тенденція до
спрощення, скорочення лексем у мовному потоці
призводить із одного боку до появи нових одиниць у
активному словникові мовця, а з іншого, – породжує
необхідність уведення цих одиниць у семантичну
структуру висловлення зі збереженням їх значення та
правильністю дериватологічних схем у процесі
словозаміни та словозміни.
Ефективність засобів передавання думок ґрунтується
на граматично правильному оформленні мовлення, що
не розглядає антитетичної семантики в одній
репрезентації (окрім евфемізації), а також стосується
багатофункційності елементів. які в ньому перебувають.
Актуальність теми зумовлена наявністю новітніх
тенденцій редукції слова, які спровокували появу
сленгізованого мовлення, – результату лексичного
фонду спілкування молоді. Стаючи автосемантичним,
він найбільш повною мірою відгукується на появу нових
реалій
мовлення,
змінюючися
відповідно
до
граматичних законів або підпорядковуючи їх собі.
Проблематика сленгу є предметом постійного
наукового
пошуку.
Семантико-синтаксичний,
прагматичний, функційний аспекти сленгізації мовлення
подибуємо у працях Т.Є. Захарченко, Т. А. Соловйової,
С.Б. Флекснер, Г. Кіттрідж, А. Баррере Ч. Леланд,
Г. Менкен, В.Дж. Бурк (Burke), Е. Партрідж Дж. Гріног,
В. Фріман та ін.
Мета розвідки – з’ясувати різнорівневі особливості
структур сленгізмів.
Виклад матеріалу. Спрощувальні мовленнєві
тенденції резолюються сленгом, що вводиться у
семантичну структуру висловлення зі збереженням
основного значення, тому виокремлено фонетичні,
лексичні та граматичні особливості сленгового мовлення.
Фонетичні особливості сленгізації
Незважаючи на те, яким способом утворене сленгове
слово, для нього завжди характерне особливе співвідношення матеріального значення й емоційного забарвлення,
тобто більша питома вага емоційного забарвлення.

Фонетичні особливості англійського сленгу є
малодослідженими. Ґрунтовною вважаємо працю
науковця Н.В. Шульги, де описано такі аспекти зміни
фонетичної структури сленгу на прикладі мовлення
кокні, що є загальносправедливими для фонетики
англійського сленгу. Наведемо деякі з них:
– Пропуск звуку [h], так званий ейч-дропінг.
Наприклад, «not 'alf» замість «not half».
– Використання «ain’t» замість «isn’t» або «am not».
– Вимова [θ] як [f] (наприклад, «faas’nd» замість
«thousand») та [ð] як (v) ( «bover» замість «bother»).
– Перетворення [aʊ] на [æ], «down» вимовляєтся як
[dæːn].
– Використання гортанного зімкнення ʔ взамість 't'
між голосними або сонантами (якщо другий з них не
ударний): bottle = «бо’л».
– Використання замість [r] губно-зубного [ʋ], що
нагадує [w].
– Використання l як голосного: Millwall як [mɪowɔ]
«міово».
– Опускання звуку [t] на кінці слова, приклад: [ʃui]
замість [ʃaɪt] [15].
До фонетичних особливостей ангілйського сленгу
зараховуємо також редукцію – фонетичне явище
скорочення звукового складу слова під час вимови
[Г.К.], елізію – випадання кінцевого голосного перед
наступним складом із початковим голосним [Г.К.],
асиміляцію – уподібнення звуків один одному [Г.К.],
наприклад, ці завваги стосуються слів perhaps, suppose,
him, he, her, them, have to, usually, last time, and there was
no one, C'm on, baby, Sorry 'bout that. Oh, le'mme see. Oh, I
dunno. Must've put'en all together. Why d'you ask? What dia
think? Alright! “Show the gentleman the way there, d'ye
hear?” [14, р.110].У прийменнику of, який виконує
функцію поєднання слів між собою, випадає звук [v] [15].
При утворенні граматичних форм на звуковому рівні
відбувається спрощення останніх шляхом втрати деяких
звуків: “Why, I wouldn't ha' believed it, sir,” replied
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Mr.Weller with astonished eyes “Wy, Sammy,” said the
father, “I han't seen you for two year and better.” [14, 305].
Особливе місце серед одиниць сленгу займає досить
велика група сленгізмів, яка представлена вигуками.
Вони
надають
експресивного
забарвлення
висловлюванню. Найчастіше являють собою короткі
вигуки або звуконаслідування та виражають різні
ступені
– подиву: bonk!, chyaa!, flip mode!, oh my goshness!,
shnikies!;
– згоди: bet!, dude!, shoots for real!, ah... ja!;
– незгоди: bet!, dude!, negotary!, ta huh!;
– схвалення: dig that!, cool!, score!, damm right!;
– зніяковілості: sqeebs!, erf!;
– недовіри: badand!;
– несхвалення: boo!;
– схвилювання: squish!, woochow!;
– відрази: shiznet!;
– вираження радості: woopty-woo!;
– способів привертання уваги: yo!
Граматичні особливості англійського сленгу
Говорячи про граматичну організцію англомовного
сленгу, варто розпочати аналіз із дериватологічних
особливостей новотворів. Одним із найпоширеніших
засобів утворення нових лексичних одиниць є зміна
значення первинної лексичної одиниці, яка набувається
у процесі перейменування за прикладом
– метафори: birdcage – студентський гуртожиток;
zombie – втомлена людина, four-eyes – людина в
окулярах.
– метонімії: visit lady Perriam (відвідати леді Перріам)
– піти до туалету (леді Перріам подарувала коледжу
будинок, де тепер розташований туалет).
– каламбурної підстановки: braniac – інтелектуал [1].
Американському молодіжному сленгу, на відміну від
українського, властиве досить широке застосування
таких засобів словотвору як
– конверсія: shake-up – тренувальний зал для
великого класу (від shake-up – трясти, розворушити).
– словоскладання: – blue + stocking = bluestocking
(«синя панчоха») [1].
Поряд з лексико-семантичним словотвором, у слензі
широко використовується морфологічний словотвір.
Найбільш продуктивним є афіксальний тип словотвору.
При утворенні сленгізмів використовуються ті ж
суфікси, що й у нейтральній лексиці, але в слензі вони
здобувають ширший спектр значень [1] .
В американському слензі найпоширеніший суфікс -er,
наприклад, reader – шпаргалка; sleeper – курс лекцій[1].
Спостерігається також активний словотвір за
допомогою типово іншомовних суфіксів, таких як
- -ateria / -eteria: bookateria – книжкова крамниця;
bobateria – дамський салон;
- -ino: in gambolino – азартний гравець; lookerino –
красуня [1].
Більшу групу становлять дієслова, які вживаються в
стійкому сполученні з постпозитивами down, off, out, up,
around. Найбільш продуктивними є out і up: wash out –
не скласти іспити, бути виключеним; button up –
замовкнути, припинити розмову [1]. В експресивно
забарвлених скороченнях слово змінюється на основі:

– усікання слів: soph = sophomore (другокурсник);
zam = exam (іспит). Цей спосіб є дуже поширеним у
молодіжному середовищі, коли у висловлюваннях
усікається тільки одне зі складових слів, яке несе
семантичне навантаження, інше ж опускається: ret =
tobacco cigarette.
– ініціальних скорочень. Деякі з них мають
конспіративну функцію: В.D.S. = big dick syndrome –
самовпевнений. Іноді вони використовуються з метою
мовної економії: В.F. = best friend – найкращий друг; –
P.= parent – батько. Часто такі форми мають жартівливопародійне забарвлення: LS and players – презирливе
прізвисько студентів мічиганського коледжу літератури,
природничих наук і мистецтв.
– стягнення. Вони є досить незвичайними, оскільки
розрізняються першими компонентами при утворенні
слів, зміст других – повторюється у всіх словах і полягає
в натяку на якусь наукову дисципліну . Наприклад:
zerology – курс «пустих» лекцій, які можна не
відвідувати [1].
Лексичні особливості англійського сленгу
Ставши
різновидом
соціального
діалекту,
молодіжний сленг репрезентує лексичну базу, укладену
на основі загальнонародної мови з опорою на
прагматичні аспекти фонетичного та граматичного
підґрунтя мови. Молодь уживає сленг у своїй мові тому,
що бажає відповідати сучасним тенденціям розвитку
суспільства, а також застосовувати відтінок відвертості,
неформальності, виражати товариськість і легкість у
спілкуванні.
Етимологія терміну «сленг» – одна із найсуперечливіших та найзаплутаніших у контексті вивчення й
тлумачення поняття. Важкість розкриття походження
терміну поглиблюється його багатозначністю та
різноманітним
потрактуванням
сленгу авторами
словників та спеціальних досліджень [4, с.28].
Уперше термін сленг зафіксовано зі значенням
«language of a low or vulgar type» – мова низького або
вульгарного типу. Пізніше значення трансформується y
«the cant or jargon of a certain class or period» – елемент
жаргону певного класу або часового проміжка. У
середині ХІХ термін складався на основі елементів
«language of a highly colloquial type, considered as below
the level of standard educated speech, and consisting either
of new words or of current words employed in some special
sens» – мови підвищено розмовного типу, яка
вирізняється нижчим рівнем стандартизації утвореного
слова; що складається із загальновживаної лексики та
новотворів, що набувають нового емоційно-оцінного
забарвлення [4, с.29].
Суттєвим кроком у вивченні питання ненормативної
(у значенні «некодифікованої») лексики став доробок
британського лексикографа Е. Патріджа, який одним із
перших порушив питання про статус сленгу. Він
простежив культурно-історичні передумови динамічного
розвитку неформального мовлення та популярності
сленгу на північноамериканському континенті, а також
вказав на те, що слово «slang» скоріш за все
співвідноситься з дієсловом «to sling» – вимовляти, що
підтверджує існування такого поєднання як sling words,
яке функціювало ще в епоху Дж. Чосера [5, с.14].
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На думку С.Б. Флекснер, молодь є найактивнішим
суб’єктом, який сленгізує мовлення.
Відмінність
молодіжного сленгу від інших типів сленгу полягає в
тому, що, по-перше, сленгові слова служать для
спілкування людей однієї вікової категорії. По-друге,
молодіжний сленг вирізняється посиленою увагою до
реалій світової новатики [6, с.32]. У такий спосіб
сленгізми дозволяють своїм носіям виокремлювати
новітнє значення позначуваної мовної реалії, а також
утворювати прошарок замкненої мовної спільноти.
У сучасному тлумачному словнику української мови
подається визначення терміну «сленг» на позначення
жаргонних слів або виразів; розмовного варіанту тієї чи
іншої соціальної або професійної групи. Слова, що часто
розглядаються як порушення норм стандартної мови. Це
дуже виразні, іронічні слова, що слугують для
позначення предметів, про які говорять у повсякденному
житті [7, с.810].
В.Г. Вілюман досліджував проблему сленгізації
мовлення та виокремив такі групи структури поняття:
– загальний сленг, тобто той, що перебуває за
межами літературної мови, загальнозрозумілі та
широкоросповсюджені у розмовній мові образні слова
та словосполучення емоційно-оцінного наповнення. Ці
слова претендують на новизну та оригінальність в
якостях, які виступають синонімами слів та
словосполучень літературної мови [7, c.47];
– спеціальний сленг, тобто слова та словосполучення
того чи іншого професійного або класового жаргону [7,
c.47].
Дослідник І.Р. Гінзбург у своїх працях робить
висновок, що сленгом у словниках можуть бути
відзначені такі категорії слів і словосполучень:
– слова, пов'язані зі злодійським жаргоном,
наприклад, cheesе – хороша річ, backjumр – тюремне
вікно, to fig – швидко наносити удари, to hog –
присвоювати чуже добро з жадібністю [8, с.49];
– різноманітні професіоналізми, наприклад, plunger –
кавалерист, a noser – удар по носові, length – сорок два
рядки з драми. У результаті включення окремими
авторами різних професіоналізмів до сленгу, він починає
диференціюватися У такий спосіб маємо різновиди
сленгу в англійській мові на позначення військових,
спортивних, театральних реалій [8, с.54].
– різноманітні розмовні слова (колоквіалізми) – слова
і вирази, притаманні лише живому спілкуванні. Вони
характеризуються рухливістю своїх семантичних меж,
своєю багатозначністю. Наприклад, chink – іменник
ономатопеїстичного походження зі значенням «готівка»,
to soapbox – мітингувати, a jolly – приємне проведення часу,
to learn the ropes – дізнатися всі входи і виходи [9, с.39].
– до сленгу іноді також зараховують випадкові
новотвори, які виникли в результаті літературних
асоціацій і значення яких обумовлено їх смисловими
зв'язками з вихідним поняттям. Наприклад, Cyrano у
значенні «довгий ніс» [10, с.110].
– образні професіоналізми land – shark – юрист,
gospel – grinder – пастор; загальновживані образні слова:
yes – man – улесник, rubber – neck – роззява [7, с.23].
– сленгом нерідко вважають і контекстуальні
значення слів, що виникають у результаті застосування
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окремих стилістичних прийомів. Варто відзначити
використання окремих слів у евфемістичній функції,
наприклад, поєднання «nice fellow і beauty», використані
в контексті в значеннях, зворотних їх предметнологічним значенням [11, с.118].
– конверсовані слова, наприклад, sneak – людина, що
видає таємниці іншої, to jolly – веселити [6, с.36].
– іноді абревіатури розглядаються як сленг: pro –
professional, props – properties, biz – business, pub – public
house [12, с.110-112].
Висновки. Нестандартна лексика запам’ятовується
легше і краще, ніж стандартизована й унормована. Для
сленгізації англійської мови універсальними засобами на
фонетичному рівні більшою мірою виступають редукція
й асимілятивні зміни контактних приголосних.
Граматичні
особливості
англійського
сленгу
базуються передовсім на дериватологічних особливостях
мови, які піддаються мовленнєвій зміні.
Лексичні особливості сленгізованого мовлення несуть
у собі найрізноманітніші семантичні навантаження,
більша частина яких може бути застосованою на уроках
англійської мови з метою збагачення словникового запасу
та уникнення невиправданих повторів у мовленні.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА А. ЧЕРНЕЦОВА И
В. ЛЕЩЕНКО «СЛЕД «СЕМИ ЗВЕЗД»»
Статья посвящена творчеству современных писателей-фантастов Андрея Чернецова и Владимира
Лещенко. Рассматривается их роман «След «Семи Звезд»», написанный на стыке фантастического и
детективного жанров. В частности, исследована роль, функции и жанровые признаки исторических
вставок в тексте произведения. Рассмотрены интертекстуальные и интермедиальные отсылки в романе,
изучение которых дает ключ к пониманию и истолкованию авторского замысла, раскрывает суть
основного конфликта произведения.
Ключевые слова: жанр, историческое фэнтези, ретродетектив, аллюзии, интертекст, интермедиальность.
Постановка проблемы. Роман «След «Семи Звезд»»
(2011) является переработанной версией более раннего
произведения современного харьковского писателя
Андрея Чернецова и московского автора Владимира
Лещенко «Девичьи игрушки» (2006). Если последние в
большой степени относились к фантастике (линия поэта
XVIII века Ивана Баркова), то «След «Семи Звезд»» уже
практически реалистическое произведение, написанное
в жанре детектива (той его разновидности, которая
получила название «артефакт-детектив»).
Творчество А. Чернецова и В. Лещенко не получило
достаточного освещения в литературоведении и критике.
Произведения авторского дуэта рассматривались в
немногочисленных
рецензиях,
размещенных
в
профильных изданиях о фантастике. Ряд статей
посвятили анализу творчества соавторов в целом и их
отдельных романов Д.М. Володихин, В.В. Владимирский,
Е.И. Петухова. В частности, Е.И. Петуховой написана
интересная статья, посвященная «Девичьим игрушкам».
В ней исследована история создания романа,
рассмотрены
художественные
особенности
его
«исторических» глав [5]. «След «Семи Звезд»» пока
остался вне поля интересов литературоведения, хотя
изучение этого произведения дополнило бы имеющиеся
представления как о творчестве авторского дуэта, так и о
поэтике современного детектива, в частности, о его
жанровых разновидностях, появившихся в последнее
время.
Цель работы. В данной статье мы рассмотрим
жанровые особенности романа Андрея Чернецова и
Владимира Лещенко «След «Семи Звезд»», уделив особое
внимание использованию исторического материала,
интертекстуальным отсылкам и интермедиальности.
Изложение основного материала. Ранний текст,
послуживший первоосновой для «Следа «Семи Звезд»», –
роман «Девичьи игрушки», отчасти задумывался как
русский вариант «Кода да Винчи» Д. Брауна. Говоря об
исторической линии книги, полностью написанной
Андреем Чернецовым (Владимир Лещенко писал
«современную» часть произведения), Е.И. Петухова
справедливо отмечает: «Автор как бы ищет в самих
произведениях (Баркова. – В. Ч.) ключ к тайнам жизни
героя, пытаясь расшифровать так называемый «код

Баркова» (по аналогии со знаменитым «Кодом да
Винчи» Дэна Брауна)» [5, с.21]. Следователь Вадим
Савельев и его напарница журналистка Варвара
Озерская, подобно Лэнгдону и Софи Невё, расследуют
загадочное убийство, корни которого уходят в XVIII век
и даже глубже. Каждый новый шаг, каждое
перемещение сыщиков почти совпадает с маршрутом
передвижений Ивана Баркова двести пятьдесят лет
назад. И при этом Вадим и Варвара всякий раз получают
очередную подсказку, приближающую их к разгадке
тайны загадочной «Книги Семизвездья». Понятно, что
добиться полного подобия знаменитому претексту
соавторам не удалось. Что объясняется как различным
масштабом дарований дуэта и их зарубежного коллеги,
так и практически полным отсутствием подробных
биографических данных Баркова.
«След «Семи Звезд»» значительно отличается от
«Девичьих игрушек». Из исторических глав было убрано
большинство фантастических элементов, на которых
зиждился мотив способностей Баркова «видеть тайную
природу окружающих его вещей» и явлений [5, с.22].
Хотя само упоминание об этом свойстве героя осталось,
поскольку полностью убрать фантастику из текста не
представлялось возможным без коренной переработки
всего произведения: «Этот странный дар появился у
него еще с малолетства. Бывало прищурится да глянет
на кого... и словно щелкнет что в голове – и обычные
вещи вмиг приобретут сверхъестественные очертания.
Например, платяной шкаф становится двуглавым
пузатым великаном, готовым слопать всех, кто к нему
ни подойдет. Черепаховый гребень оборачивается ратью
копейщиков, а колодец – бездонной дырой, из которой
вот-вот полезут черти» [4, с.103].
Исчезли вставки-интерлюдии о псах Гекаты,
преследующих главного героя. Не вошла в этот вариант
произведения и заключающая «Девичьи игрушки» «Ода
семи звездам», написанная Андреем Чернецовым и
стилизованная под оригинальные сочинения Баркова.
Она выполняла функции своеобразного ключа к
разгадке «кода Баркова», «в котором зашифрованы
основные события исторической сюжетной лини»
[5, с.22]. Таким образом, роман стал реалистическим,
почти кардинально поменяв жанровую природу. Из
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приключенческого фэнтези с элементами криптоистории
он превратился в особую разновидность детективного
жанра, появившуюся в русской литературе в начале XXI
века, – артефакт-детектив. Основу сюжетов таких
произведений, как правило, составляют поиски какоголибо артефакта – предмета искусства, преимущественно
созданного в прошлых столетиях, который порождает
сначала ажиотаж, а затем и преступление.
Первые произведения этого направления появились в
русской литературе еще в 70-е годы XX века. Жанровые
признаки артефакт-детектива можно усмотреть в романах
братьев Вайнеров «Визит к Минотавру» (1972) и
«Лекарство против страха» (1978), романе Еремея
Парнова «Ларец Марии Медичи» (1972), отчасти в романе
Николая Дубова «Колесо Фортуны» (1978). Впрочем, у
Вайнеров исторический элемент в романах лишен какойлибо мистики, да и артефакты как таковые отсутствуют.
Считать артефактами скрипку Страдивари или
придуманное Парацельсом лекарство вряд ли уместно. А
вот поиски в «Ларце Марии Медичи» драгоценных
камней, которые при соответствующем размещении на
карте могут указать, где скрыты сокровища тамплиеров, –
это уже более близко к тому, что составляет основу
сюжетов современных артефакт-детективов.
Ко времени написания «Девичьих игрушек»
традиционные артефакт-детективы еще не начали
издаваться. Издательство «Эксмо» (Москва) запустило
эту серию в 2007 году. Так что искать претекст романа
Чернецова и Лещенко среди произведений ведущих
авторов серии (Наталья Александрова, Ольга Тарасевич,
Наталья Солнцева, Екатерина Лесина, Мария Спасская и
др.) было бы неправомерным. Интертекст «Девичьих
игрушек»/«Следа «Семи Звезд»» скорее восходит к
названным выше произведениям советских писателей, а
также к собственным произведениям Андрея Чернецова.
Так, уже в «Ларе Крофт – расхитительнице гробниц»
(2002) и последовавшими за нею романами из цикла о
приключениях «черного» археолога Бетси МакДугал
встречаются исторические отступления, повествующие о
мощных артефактах, разыскиваемых героиней (бивне
бога Ганеши, щите Ахилла, камне Бен-Бен и пр.).
Еще одним претекстом романа Чернецова и Лещенко
является, на наш взгляд, роман Бориса Акунина
«Пелагия и белый бульдог» (2001) из цикла
«Провинціальный детективъ». Определенные переклички
есть между образами акунинского владыки Митрофания,
споспешествующего расследованиям монахини Пелагии,
и вологодского владыки Варсонофия из «Следа «Семи
Звезд»» с его «дружиной», распутывающей дело о
черных волхвованиях, происходящих в губернии. Оба
персонажа умны, образованы, занимаются научными
исследованиями и интересуются делами, связанными с
разгадкой не лишенных мистики преступлений.
Несомненны интертекстуальные связи исторических
глав «Девичьих игрушек»/«Следа «Семи Звезд»» с книгой
Рудольфа Распе и Готфрида Бюргера «Приключения
барона Мюнхгаузена». Оттуда почерпнуты существенно
переосмысленные Чернецовым эпизоды с лошадью,
привязанной к кресту церкви, вывернутой наизнанку
бешеной собаке, о дереве, выросшем на голове оленя, о
полете на пушечном ядре и сражении со львом и

крокодилом. Так, наблюдение за штурмом детьми
снежной крепости подсказало Баркову остроумную идею
того, как им с бароном Мюнхгаузеном попасть в женский
монастырь: «Возьмем чурбан, положим перекладину. На
одну сторону сядем мы с вами поочередно, а на другую с
разбегу прыгнут Козьма с Дамианом. Мы и перелетим» [4,
с.253]. Для безболезненного же приземления по ту сторону
монастырской стены Иван предлагает использовать «ядро» –
шар из снега, на котором и полетит лазутчик.
Важным источником интертекстуальных отсылок
становятся в романе оригинальные сочинения самого
Баркова, а также произведения его современников
(Ломоносова, Сумарокова). А. Чернецов познакомился с
творчеством Баркова еще в студенческие годы, сначала
по статье Г.П. Макогоненко «Враг парнасских уз»,
опубликованной в № 4 журнала «Русская литература» за
1964 год, а затем по рукописному сборнику «Девическая
игрушка», хранившемуся в отделе рукописей ГПБ имени
М.Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Затем было
приобретено полное собрание стихотворений поэта,
вышедшее в 2004 году в «Новой серии Библиотеки
поэта» [5]. «Структурно исторические главы выстроены
так, – отмечает Е.И. Петухова, – чтобы напоминать о
рукописном сборнике Баркова. Каждая из них
озаглавлена так же, как и одно из стихотворений
«Девической игрушки». Так, например, открывается
рукопись прозаическим «Приношением Белинде». Точно
так же называется и пролог к роману. Глава вторая <…>
называется «Как по мосту, по мосту», четвертая глава
имеет название «Ода Приапу» и т.д. Причем, в каждой
из этих глав приводится цитата из одноименного
стихотворения и имеются то ли сюжетные переклички с
ним (где это возможно), то ли используются мотивы»
[5, с.21]. Так, ключевое значение для сюжета
произведения имеет четвертая глава, где переосмыслено
содержание барковской «Оды Приапу». Картины пыток,
якобы увиденные Барковым в застенках Тайной
Канцелярии, производят на чувствительного юношу
удручающее впечатление, что приводит к сдвигу
психики, обострению присущего поэту «второго зрения».
Знакомство с творчеством русских поэтов XVIII века
помогло Чернецову в написании стихотворений,
стилизованных под оригинальные тексты. Это и «Ода
Семи Звездам», по неясной причине не вошедшая в
окончательный текст «Следа «Семи Звезд»», и «стихи»
Сумарокова, восхваляющие «малороссийскую оливу» –
соленые нежинские огурцы:
Малороссийская олива!
Под солнцем щедрым возросла
Ты в том краю, что осчастливлен
Великим мужем, чьи дела… [4, с.15].
В сцене визита Баркова к Сумарокову, описанной в
главе «Как по мосту, по мосту», использован один из
«Table-talk»
А.С. Пушкина,
рассказывающий
об
отношениях двух поэтов XVIII века. Пушкин вообще
очень интересовался личностью «врага парнасских уз»,
как он называл Баркова, особенно в раннем возрасте.
Известны его не сохранившаяся баллада «Тень Баркова»,
пролог к поэме «Монах» и пр. Барков для юного Пушкина –
олицетворение свободы поэта в выборе тем для
творчества, разрушитель репутаций и авторитетов. В
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романе Чернецова и Лещенко превалирует этот пушкинский
взгля. Понятное дело, что реальный А.П. Сумароков был не
совсем таким, каковым он предстает в «Следе «Семи
Звезд»», – сибаритом, обласканным властью. Его судьба
складывалась непросто, а порой и трагически. Тем не менее,
по мнению авторов романа, Сумароков в отличие от Баркова
представлял «официальную» поэзию, следовательно, являлся
недругом певца кабаков.
Если интертекст в «Следе «Семи Звезд»» представлен
достаточно широко и играет важную роль в поэтике
произведения, то интермедиальность здесь проявлена
ограничено. Из явных перекличек литературы с другими
видами искусств следует отметить, прежде всего,
использование авторами музыкального рефрена, взятого из
старинной французской песни «Мальбрук в поход
собрался». «Первые несколько строк знаменитого
стихотворения, – указывает исследователь, – становятся
рефреном, повторяющимся, соответственно, в первой и
второй частях: «Мальбрук в поход собрался, Вернется ли,
Бог весть». И если первая строка говорит о замысле
поездки поэта, то уже вторая подчеркивает тревожность
событий, участником которых ему довелось стать» [5, с.22].
Песня в данном случае является и своеобразным
камертоном, указывая на тревожные ноты, появляющиеся в
тексте и сопряженные с каким-либо крутым поворотом в
судьбе героя, и средством воссоздания местного колорита.
Использованы в романе и средства выразительности
изобразительного искусства. В частности, во второй части
романа
находим
описание
храмовой
фрески,
изображающей святого Христофора: «И вдруг глаза его
(Вадима Савельева. – В. Ч.) остановились на странном для
христианского храма изображении. Человеческая фигура в
воинском доспехе, на широких плечах – алый плащ. И…
собачья голова с сияющим вокруг нее золотым нимбом.
Это еще что за чудо-юдо заморское? Какой шутник
намалевал среди сонма великомучеников египетского бога
Анубиса?» [4, с.264]. Святой Христофор, наряду со
святыми Козьмой и Дамианом показанный в романе как
активный помощник Баркова, в православной иконописной
традиции
до
XVIII
изображался
человеком
с
собачьей/песьей головой. После Московского собора 1667
года такие его изображения были запрещены и повсеместно
изымались (в виде икон) или закрашивались (фрески). До
наших дней дошло всего несколько таких изображений. В
вологодском Софийском соборе такой фрески нет, это
авторский вымысел, понадобившийся писателям для
наведения
своеобразных
мостиков
между двумя
временными пластами. Святой является во сне бабкеприхожанке и якобы велит ей сообщить Вадиму Савельеву
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о месте, где спрятана похищенная сектантамичернокнижниками Варвара Озерская.
Выводы. Исследование жанровых особенностей романа
А. Чернецова и В. Лещенко «След «Семи Звезд»», в
частности, его исторических глав, изучение интертекста и
интермедиальности в произведении позволяет полнее
понять и истолковать авторский замысел, уточнить наше
представление о таком типе современного детективного
романа, как артефакт-детектив. В плане дальнейших
исследований можно было бы сопоставить проанализированный роман с аналогичными сочинениями других
авторов (О. Тарасевич, Н. Солнцевой, Е. Лесиной и др.).
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GENRE FEATURES OF A NOVEL BY
A. CHERNETSOV AND V. LESHCHENKO "THE TRACK OF "SEVEN STARS"
The article is devoted to the activity of modern science fiction writers Andrei Chernetsov and Vladimir Leshchenko. Their
novel "The Track of “Seven Stars", written at the junction of fantasy and detective genres is considered. In particular, the role,
functions and genre features of historical insertions in the text of the work are examined. The intertextual and intermedial
references in the novel, the study of which provides the key to understanding and interpreting the author's intention and
reveals the essence of the main conflict of the work are examined.
Key words: genre, historical fantasy, retrodetective, allusions, intertext, intermediality.
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ЧАСТИНОМОВНИЙ СТАТУС ЛЕКСЕМИ «ПРАВДА»
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті шляхом аналізу дефініцій лексеми правда в академічному словнику української мови,
етимологічному словникові, словнику синонімів описано поняттєві ознаки цієї лексеми, визначено
граматичні особливості, досліджено функціонування та транспозицію лексеми правда в сучасній
українській мові. Автор наголошує, що граматична трансформація аналізованого слова вплинула не тільки
на втрату первинного значення, але й на його сполучуваність з іншими словами.
Ключові слова: лексема, транспозиція, трансляція, гомогенна класифікація, гетерогенна класифікація,
лексико-граматичні ознаки.
Постановка проблеми. Поділ слів на частини мови є
однією з найважливіших і найскладніших теоретичних
проблем граматики. Ця проблема має багатовікову
історію і досі остаточно не розв’язана [1, с.10]. Не
з’ясованим залишається питання про те, які критерії
треба брати до уваги, розподіляючи слова за частинами
мови.
У сучасному мовознавстві співіснують діаметрально
протилежні погляди на кількість і якість критеріїв: з
одного боку, класифікація мовних одиниць (частин мови)
за одним критерієм (гомогенна), а з другого –
класифікація мовних одиниць за кількома різнорідними
критеріями (гетерогенна). Гомогенна класифікація має
свої внутрішні відмінності, тому що в ролі єдиного
критерію використовуються різні ознаки : або семантична
(Ш. Баллі), або морфологічна (А.М. Мухін), або
синтаксична (О.О. Потебня). Залежно від покладеної в
основу класифікації ознаки виділяється відповідний склад
частин мови. Використання будь-якого одного критерію,
як свідчить вітчизняна граматична традиція, не
забезпечило стрункої, послідовної і несуперечливої
класифікації частин мови [2]. Виходячи тільки з
семантичного
критерію
(лексичного
значення),
доводиться об’єднувати в одну частину мови слова типу
правдивий, правдивість, правдиво, виправдатися, тому
що в них спільне лексичне значення. Але при цьому
ігнорується те, що в них різні синтаксичні функції і
морфологічні
ознаки.
Керуючись
синтаксичним
критерієм, слова сестрина і сестри (пор. сестрина
правда і правда сестри) потрібно віднести до одного
класу, оскільки вони виконують спільну атрибутивну
функцію.
Виділення частин мови за набором різнорідних ознак
також не сприяло створенню єдиної і послідовної
класифікації частин мови. До цього привело те, що порізному визначався набір класифікаційних ознак, а з
другого – значна частина мовознавців надає перевагу
одній з кількох ознак, що в свою чергу стало причиною до
модифікації гетерогенної класифікації. Крім того,
прибічники гетерогенної класифікації зіткнулися з тим,
що в повному наборі різнорідні ознаки властиві лише
чотирьом класам слів, тоді як решті слів притаманна якась
одна з цих ознак, за якою вони й були виділені в

традиційній граматиці в окремий клас слів. Ця
непослідовність спричинилась до того, що традиційна
система частин мови – це поєднання гетеро- і гомогенної
класифікацій частин мови, тому що чотири частини мови –
іменник, прикметник, дієслово і прислівник – виділені за
набором
трьох
основних
ознак
(семантичної,
морфологічної синтаксичної), тоді як решта, зокрема
займенник, числівник, прийменник, сполучник, частка –
за якоюсь однією ознакою із вказаних трьох [1, c.11].
У
сучасній
українській
мові
відбувається
трансформація граматичних класів слів, і, як наслідок,
розвиток у них нових значень або, навпаки, втрата старих,
зміна категорій та функціонування в мовленні.
Прикладом таких змін у системі частин мови є
лексема «правда», дослідженню статусу якої присвячена
стаття.
Аналіз досліджень. Вперше перехід однієї частини
мови в іншу описав швейцарський мовознавець Шарль
Баллі. Цей процес він назвав транспозицією. Вчений
наголошував, «… якщо мова з такою легкістю переводить
знаки з однієї категорії в іншу, то це робиться з
допомогою сукупності спеціальних засобів транспозиції,
які мова передає в розпорядження мовлення …» [3,с.396].
Дослідження теорії транспозиції знаходимо у працях
Л. Теньєра, Є. Куриловича, М. Докуліла, О. Єсперсена.
Для пояснення процесу транспозиції Л. Теньєр уживає
термін «трансляція» [3, с.378].
Різні аспекти переходу однієї частини мови в іншу
висвітлено в працях О. Земської, О. Кубрякової,
В. Бабайцевої. Активно досліджують процес транспозиції
вітчизняні
вчені
І. Вихованець,
К. Городенська,
Н.Клименко, А.Загнітко. Вони розглядають субстантивацію,
ад'єктивацію, адвербіалізацію, вербалізацію, прономіналізцію,
детально
описуючи
ці типи
транспозиції
та
характеризуючи їх за семантичними, синтаксичними та
морфологічними ознаками.
Розвідок щодо дослідження лексико-граматичних
ознак лексеми правда небагато. У російській лінгвістиці
частиномовну транспозицію цієї лексеми досліджували
А.Н. Баранов
(несубстантивне
вживання
лексеми
«правда»), О.О. Смірнова (концепти «правда» та
«істина»), Я.В. Валешна (частиномовний статус лексеми
«правда» в російській мові ХХ1 століття).
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Україномовне дослідження нам відоме тільки одне –
Н. Єщенко «Концепт «правда» в поетичних творах
Тараса Шевченка.
Проблема частиномовної транспозиції залишається
дискусійною у сучасному мовознавстві.
Мета статті – з’ясувати частиномовний статус
лексеми «правда» в сучасній українській мові.
Виклад основного матеріалу.
У сучасній
українській мові слова можуть переходити з однієї
частини мови в іншу, змінюючи своє лексичне,
семантичне, морфологічне, синтаксичне значення. В
основі віднесення слова до певного розряду, частини
мови, лежать семантичні, морфологічні і синтаксичні
властивості слова. В одних випадках ці властивості
виявляються чітко, в других вони завуальовані, і тому
інколи важко визначити, до якого розряду можна
віднести те чи інше слово. Довідкова література часто
категорично відносить слово до певного лексикограматичного
розряду.
Думки
мовознавців,
спостереження над мовними явищами переконують в
тому, що чітка класифікація багатьох явищ не завжди
можлива і доцільна.
Аналіз випадків функціонування слова правда
підтверджує це положення.
Cлово правда – праслов’янське. Воно збереглося у
східнослов’янських і західнослов’янських мовах.
Первісно лексема правда була похідною: мала корінь
праvъ (істинний) і суфікс -ьда [4, с.265], тобто давнє
правда мало значення істина. У сучасній українській
мові лексеми правда та істина – слова-синоніми [6], але
істина має ширше значення, ніж правда. Істина – це
положення,
твердження,
судження,
перевірене
практикою, досвідом [5, Т.4, с.50]. Ідеться про те, що
відповідає фактам, є «насправді» (тобто «дійсно»,
«реально»); це і достовірне знання, що правильно
відображає реальну дійсність у свідомості людей, і
моральний ідеал, справедливість. У давній Русі ця
лексема ще позначала закон, статут. Тому збірник своїх
древніх законів люди називали «Руська Правда»;
«Правда Ярославичів» (збір законів, виданий 1072 року
князями Ізяславом, Святославом та Всеволодом, що
найменували себе «Ярославичі»); «Салічна правда»
(збірник ранньофеодального права ).
З часу утворення досліджувана лексема зазнала
різних змін. Крім основного значення (істина, те, що
відповідає дійсності), іменник правда набуває і нових
значень: реалістичність, правдивість, правильність,
справедливість, а також щось загальноприйняте, яке
складається із суми понять, вчинків, справ (антонім
кривда). Всі вказані значення абстрактні, то, природно,
що ця лексема вживається у формі однини.
Граматичні функції слова правда ті ж, що і в інших
абстрактних іменників, але подібним вживанням цього
слова, типовим для іменників, не обмежується його
функціонування.
Наприклад, слово правда може проявляти ознаки
модального прислівника: Добра такого таки зроду У
мене, правда, не було (Т. Шевченко). Подібні випадки
функціонування слова правда часто кваліфікують як
прислівник, співвідносячи його з синонімічним справді,
дійсно, по правді. Наприклад, порівняємо: 1. Хоть що,
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по правді одгадаю, І вже ніколи не збрешу
(І. Котляревський). 2. Хоть що, правда, одгадаю, І вже
ніколи не збрешу).
Щодо синтаксичної функції – це модальна обставина.
Широкий семантичний категоріальний характер
значення іменника правда (перш за все в значенні
істина) сприяв тому, що зазначене слово стало набувати
ознак інших лексико-граматичних розрядів, які
виражають інші модальні характеристики. Це можна
пояснити цілком визначеними причинами.
Слово правда (істина) найчастіше вживається з
дієсловами говорити, сказати. У сполученні з цими
дієсловами в сучасній українській мові виділяється
функціональний ряд, компоненти якого синонімічні:
підрядне речення – прислівниковий зворот – вставне
словосполучення – вставне слово (якщо говорити правду
– правду кажучи (кажучи (сказавши) по правді) – по
правді сказати (правду сказати) – правда. Цей
функціональний
ряд
відображає
трансформацію
іменника у вставне модальне слово. Порівняємо: Якщо
правду казати, йому й самому кортіло довантажити
підводи ще бодай сотнею мін (Гончар). Я, по правді
сказавши, й тепер трохи дивуюсь, що мені так легко
пишеться до вас (Леся Українка.) І правду сказать – не
живу я з людьми як слід (П. Мирний). – Вирив Вам дучку
в повний профіль... Не дуже, правда, розкішно, але сухо
(Гончар).
Граматична трансформація аналізованого слова
вплинула не тільки на втрату первинного значення , але і
на його сполучуваність з іншими словами. Іменник
правда
володіє
великими
дистрибутивними
можливостями:
1. Прикметник + іменник (залежний прикметник
узгоджується з іменником правда): безпощадна,
безсумнівна, прекрасна, щира, жива правда тощо.
Наприклад: Це була чиста правда. Правда, гірка правда
(Ф. Стендаль).
Нікуди вони не ходили, це я тобі набрехав. От, свята
правда (Г. Тютюнник).
2. Займенник + іменник правда (залежний займенник
узгоджується з іменником правда): тая правда, наша
правда, моя правда. Наприклад: І де моя правда? І яке я
маю моральне право нав’язувати свою правду комусь?!!
(М. Шевченко).
3. Числівник + іменник правда (залежний числівник
узгоджується з іменником правда): Двох правд ніколи не
буває (Прислів’я). Одна ідеологія, одна правда на
всіх, одна істина (Із газ.).
4. Іменник + іменник (залежний іменник правда не
узгоджується з іншим іменником у роді і числі): слово
правди (правдиве слово), голос правди (правдивий
голос). Наприклад: У залі, де всі присутні одностайно
підтримують змову мовчання, одне слово правди лунає,
мов постріл із пістолета (І. Ковальчук). …все залежить
від суспільства чи воно хоче чути той голос правди ?!
(Із газ.).
5. Іменник правда + іменник (у непрямих відмінках.
Наприклад: Правда з-за грат. Безжальна правда про
нещадний бізнес. Історична правда з Вахтангом Кіпіані
(Із газ.).
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6. Дієсово + іменник правда (дієслово керує
іменником правда): Наприклад: Шукаємо правду,
клянемо брехню (В.Симоненко). Але правди в брехні не
розмішуй, не ганьби все підряд без кінця (В. Симоненко).
Правдою цілий світ зійдеш, а неправдою ані до порога.
Хліб-сіль їж, правду ріж (Прислів’я).
7. Предикативні сполуки: Встане правда! Встане
воля!, Кати згнущаються над нами, А правда наша п'яна
спить. Скажи їм ось що: «Брешуть боги, Ті ідоли в
чужих чертогах, Скажи, що правда оживе…»
(Т.Г. Шевченко).
У модального слова правда такі дистрибутивні
можливості втратились. Тенденція втрати самостійного
номінативного вживання визначилась тоді, коли слово
правда стало обов’язковим компонентом вставних
речень та вставних сполучень слів. Абстрагування
первинного значення слова правда спричинило втрату
ним основних граматичних категорій : воно перестало
змінюватися, стало нечленованим і таким чином
перейшло із самостійної частини мови у службові.
Наприклад, може виступати у функції допустового
сполучника, ознаки якого проявляються найбільш чітко
у складному синтаксичному цілому, коли наступне
речення починається зі слова правда. Наприклад,
порівняємо: Поки серед череню лежало трухле полінце
(останнє), ...Катря була ніби покійна. Правда, чорні
думки й тоді вже снували по її обличчю (П. Мирний). –
Поки серед череню лежало трухле полінце (останнє),
...Катря була ніби покійна. Хоча чорні думки й тоді вже
снували по її обличчю (П. Мирний).
В інших випадках слово правда не виражає
граматичних відношень між словами, а наближається до
питальної або ствердної частки. Наприклад: – І ваша
доня, здається, любить фрукти, любить яблука,
правда? – Правда, – сказала вона. У наведених
прикладах слово правда функціонує спочатку як
питальна, а потім як стверджувальна частка так. Сфера
такого вживання слова правда обмежена. Як правило,
воно трапляється в діалогічному мовленні і надає
реченню різних модальних відтінків (згода чи незгода з
чимось, підтвердження достовірності повідомленого та
інше). Позиційно воно не закріплене, але у функції
питальної частки частіше знаходиться в кінці речення, а
у функції стверджувальної – на початку речення.
Аналіз мовного матеріалу показує, що слово правда
не завжди можна зарахувати до визначеного лексикограматичного розряду. У ряді випадків має місце
синкретизм – гібридний характер ознак різних частин
мови у цьому слові. Так, слово правда може поєднувати
ознаки модально-вставного слова і сполучника.
Наприклад: Там, правда, якірна стоянка незручна, але
все-таки зайти можна (В. Каверін). У цьому прикладі
слово правда дає раціональну оцінку тому, що уже
висловлено, у реченні воно вставне слово і синонімічне
до вставного словосполучення правду кажучи, сказавши
по правді, якщо сказати правду. Разом з тим тут
очевидна і сполучникова функція слова правда, хоча
ознаки сполучника ослаблені за рахунок порядку слів
(речення починається не зі слова правда).Семантичний
зв’язок між реченнями забезпечується саме цим словом
у сполучниковій функції. Сполучникові функції його

проявляються за допомогою сполучника але – частини
сполучникової єдності (правда ....але). Нечітко виражені
категоріальні ознаки слова правда впливають і на
кваліфікацію синтаксичної конструкції в цілому. Так,
якщо вважати слово правда (у вказаному вище прикладі)
модальним словом, то все речення слід кваліфікувати як
складносурядне з протиставними відношеннями між
частинами складного. Якщо ж вважати це слово
сполучником (правда = хоча), то це конструкція
перехідного типу між сурядністю і підрядністю.
У сучасній українській мові зі словом правда можна
виділити функціональний ряд, в якому залежно від
синтаксичних умов простежуються більш або менш
чітко ознаки різних лексико-граматичних розрядів.
Порівняємо: Це правда, що ви подаруєте їй квіти
завтра?(Іменник у предикативній функції). Правда, що
ви подаруєте їй квіти завтра? (Гібридний випадок:
іменник – частка). Ви правда подаруєте їй квіти завтра
(Модальний прислівник, правда у значенні справді). Ви
подаруєте їй квіти завтра, правда? (Питальна частка).
Висновки. Граматична трансформація лексеми
правда впливає не тільки на втрату первинного
значення, але й на її сполучуваність з іншими словами.
Частіше ця лексема вживається як субстантив, але може
вербалізуватися.
При визначенні частиномовного статусу слова
«правда» ми враховували його синтаксичну функцію та
особливості контексту, в якому воно вживається.
Перспективи дослідження. Проведений аналіз не
вичерпує всіх аспектів
розглянутої проблеми.
Перспективи подальшого дослідження пов’язуємо з
вивченням проблеми функціонування й трансформації
лексеми правда на прикладі окремих творів художньої
літератури.
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THE РART-OF-SPEECH STATUS OF «TRUTH» LEXEME IN THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE
In the article, by means of the analysis of the definitions of truth in the Academic Dictionary of the Ukrainian Language,
the Etymological Dictionary, and Dictionary of Synonyms, a description of the conceptual features of this lexeme is given,
grammatical features are determined, and its transposition phenomena are analyzed in the system of the Ukrainian language.
Lexical and grammatical features of the lexeme truth are the same as in other abstract nouns, but similar use of the word,
typical for nouns, is not limited by its functioning. Lexeme truth can be used as an adverb, as a cry and a word inserted.
The grammatical transformation of the analyzed word has affected not only at the loss of its original meaning, but also its
compatibility with other words.
Key words: lexeme, transposition, translation, homogeneous classification, heterogeneous classification, lexicalgrammatical features.
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СКРОНЕВІ ПРИКРАСИ ЖІНОЧОГО ГОЛОВНОГО УБОРУ
ДАВНЬОРУСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ
В епоху Середньовіччя традиційний костюм багатьох народів доповнювали металеві прикраси. В убранні
давньоруської жінки прикраси становили необхідну приналежність. З писемних джерел відомо, що вони були
ознакою багатства і знатності. У бідних людей прикраси були найпростішими, литі, пластинчасті та з
дроту. У заможних прошарків населення і знаті – тонкі і дорогоцінні, іншим словом, ювелірні. Давньоруські
прикраси жіночого головного убору Прикарпаття за набором і текстурою знаходять повні аналогії серед
матеріалів городищ та поселень з інших суміжних територій середньовічної Русі.
Ключові слова: прикраси, скроневі кільця, колти, кільця-змійки, сережки-підвіски, сережки “київського
типу”.
Постановка проблеми. У давньоруський час
головний убір вважали найважливішою частиною
костюма, особливо у багатих жінок. Проте, як він
виглядав, як його носили, відомо досить мало. Головні
убори в пам’ятках археології Х–ХІІІ ст. походять
переважно з поховань і скарбів. Жодна категорія
археологічних знахідок не має такої значної різниці у
вартості, як ювелірні вироби. Серед основної маси
давньоруського населення побутували мідні, бронзові,
срібні та зрідка олов'яні і свинцеві прикраси.
Мета
роботи – проаналізувати
знайдені
на
археологічних пам’ятках середньовічного часу в
українському Прикарпатті скроневі кільця. Та
простежити еволюцію цих прикрас в регіоні з VIII по
ХVІІ століття.
Виклад основного матеріалу. Основні компоненти
комплексу прикрас, що був невіддільною частиною
народного жіночого костюма ХІХ – початку ХХ ст.,
формувались в основних рисах у давньоруський період.
Саме відомості про прикраси цієї епохи будуть в центрі
нашої уваги. Складовою частиною головного убору
були різні скроневі прикраси (скроневі кільця різної
форми, колти, підвіски) та прикраси очілля (чільця
(начільники), діадеми, пластини, коруни та ін.). У
пропонованій статті мова йтиме лише про скроневі
прикраси жіночого головного убору даного регіону.
Над проблемою працювали: Б.Тимощук, Я.Пастернак,
В. Петегирич, С. Пивоваров, І. Возний, Ю. Мисько,
Б. Томенчук. В їхніх працях досліджено матеріальну
культуру, господарство та побут населення Прикарпаття
періоду Київської Русі на ґрунті розкопок даного
регіону, відкрито різноманітний речовий матеріал,
подано опис основних знахідок предметів ювелірного
мистецтва. Проте не було зроблено аналізу та
порівняння з центрами давньоруської держави. Тому
метою даної статті є аналіз, порівняння, визначення,
класифікація металевих прикрас головного убору в

давньоруський період. Особливу увагу зосереджено на
результатах археологічних досліджень кінця ХІХ–ХХ ст.
Різні форми скроневих прикрас були у вжитку ще в
давнину. У середньовіччі вони побутували у Візантії
та Західній Європі. У VIII–IX ст. у західних слов'ян ці
прикраси були дуже популярними і вважаються їхніми
специфічними оздобами. На східнослов'янських землях
звичай носити скроневі кільця особливо пишного розквіту
досяг у XI–XII ст. Дотримувалися його і селянки, і
жительки міст.
Скроневими кільцями називаються прикраси жіночого
головного убору, які прикріплювались коло скронь. У
сучасних публікаціях немає єдиного терміну для
позначення цієї групи оздоб. Більшість науковців називає
їх «скроневими кільцями», часто використовують також
термін «сережки». Скроневі прикраси з трьох бусинок
називають ще кільцями «київського типу», «київськими
сережками», «сережками-підвісками» [1, c.572; 2, c.2; 3, c.5].
В українській науковій літературі XIX – першої
половини XX ст. використовували термін «ковтки» [3, c.2;
4, c.61]. Під такою назвою ці прикраси обліковані у
старих інвентарних книгах ЛІМ (Львівського історичного
музею). Етимологічний словник виводить цей термін із
праслов’янського «Къ! Tati» «ворушити», «хитати»,
«штовхати» [5, c.312]. Слово «ковток» у словнику Б.
Грінченка пояснюється як «сережки». У сучасних
українських словниках цього слова вже немає, або ж воно
подається як діалектне. Археологи вилучили його з
наукового обігу. У новітній науковій літературі дещо
відмінна назва «колт» закріпилася лише за скроневими
прикрасами торбинкового типу.
Іконографічні та археологічні джерела засвідчують,
що скроневі прикраси носили у різний спосіб, по одній
або по кілька пар відразу з обох боків голови, їх
прикріплювали до головного убору за допомогою стрічки
чи шкіряного ремінця, і вони звисали вниз поза або перед
вухом [5, c.61; 6, c.53]; вплітали у волосся у вигляді
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ланцюжка, нашивали на чільце [7, c.19; 8, c.100]. Нерідко
такі низки кілець звисали до самих пліч. Можливо, їх
одягали поверх убруса, як це зображено на фресках XIII
ст. у Болгарії [6, c.53]. Не виключено, що в деяких
випадках їх носили і в мочках вух [7, c.19]. Як вважають
деякі науковці, їх носили, прикріплюючи до головного
убору на низках із колодочок [9, c.316]. Інші
стверджують, що їх підвішували на спеціальних шнурах
[10, c.14]. Інколи скроневі кільця в мочці вуха як сережки.
Із зникненням цього типу прикрас в ХІV–ХV ст. в уборі
представниць привілейованого стану з’являються колти з
полями, які кріпилися до головного убору (аналогічно
кільцям) на ремінцях, ланцюжках і рясках (ланцюжок з
колодочок) [11, c.166].
В Х–ХІІІ ст. скроневі кільця були одним із
найрозповсюдженіших та найулюбленіших на Русі
жіночих прикрас, які веселили представниць всіх
прошарків давньоруського суспільства. Археологи
вважають їх етнічно-визначною ознакою. У кожного
східнослов'янського племені, що увійшло до складу
Київської держави, був свій особливий тип скроневих
кілець, несхожий на такі ж прикраси сусідів. В
давньоруських сільських могильниках зустрічається
кілька типів скроневих кілець, причому найбільше
поширення окремих типів обмежувалось, як правило,
певною територією. В області розселення сіверян були
поширені так звані спіральні кільця – вигнуті з дроту у
вигляді округлої спіралі. На Правобережжі України
переважали перснеподібні скроневі кільця, зігнуті з
дроту в півтора оборота або з відігнутим назад по
окружності довгим кінцем.
Основна маса скроневих кілець – це прості
перснеподібні кільця з роз’єднаними кінцями; кінцями,
що заходять один за одний; есоподібні та загнутокінцеві
півтораоборотні. Вони як поодиноко, так і цілими
зв’язками знайдені на землях регіону.
Як зазначив Б. Тимощук, давньоруські пам’ятки ХІ–
ХІІ ст. генетично зв’язані зі слов’янськими пам’ятками
більш раннього часу. Найпоказовішими в цьому
відношенні є жіночі прикраси, які протягом довгого часу
майже не змінювалися. Так, наприклад, слов’янки
Південно-Західної Русі носили мідні або срібні скроневі
кільця, кінці яких заходили один за одним у півтора
оборота. Ці прикраси часто зустрічаються в Чернівцях,
Василеві, Онуті, Миткові та інших місцях.
Ареал поширення таких кілець як срібних, так і
бронзових, обмежується областю розселення племен
південно-західної частини східного слов’янства. Вони
трапляються в курганах Х–ХІІ ст. літописних волинян,
древлян, дреговичів і полян, і є їхньою яскравою
етнографічною особливістю [8, c.93]. Подібні типи
кілець як поодиноко, так і цілими зв'язками знайдені
тільки на Чернівеччині у Ленківцях, Василеві,
Дарабанах, Горішніх Шерівцях, Миткові, Онуті,
Перебиківцях, Чорнівці, Дністрівці, Борівцях, Кіцмані,
Малятинцях. В численній кількості такі кільця
представлені на поселеннях і в похованнях на території
Галицької і Волинської земель та землях південних
слов’ян Х–ХІІ ст. У курганах трапляється до 16
екземплярів таких виробів при одному похованому [8,
c.100].
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Окрему групу становлять неспаяні кільця, виготовлені
з товстого дроту, один кінець яких розклепаний і завитий
у вушко; серед них характерні кільця з есовидно загнутим
кінцем (у вигляді латинської літери «S»). Цей вид
знайдений також на Волині (Зимне, Новосілки, Теремне,
Піддубці, Лище, Ставок, Старожуків, Пересипниця та
інші); рідше трапляються вони на Галицькій землі
(Пліснеськ, Звенигород, Валява та інші). Я. Пастернак
зазначав, що це були есовидні заушниці, що носилися за
вухом, нанизані на кусок шкіри.
На території регіону зафіксовані знахідки скроневих
кілець різних типів – від простих дротяних до складних
багатобусинних. Виготовлені вони з міді, бронзи та
срібла [12, c.230]. Очевидно, що всі ці кільця виконували
захисну функцію. Форма деяких з них дозволяє глибше
проникнути й зрозуміти первісний світогляд місцевого
населення.
Під час розкопок могильників cкроневі кільця, як
правило, лежать ланцюжком або купкою зліва і справа
коло голови покійника у різній кількості: від одного до
шістнадцяти, нерідко кілька типів одночасно. Найчастіше
вони зустрічаються у похованнях молодих жінок і дівчат.
Починали їх носити з певного віку, тому у похованні
маленьких дівчаток скроневі кільця покладені, звичайно,
у ролі подарунка. Це переважно кілька кілець, нанизаних
на одне [13, c.13].
Знахідки металевих скроневих кілець в місцевих
старожитностях зустрічаються досить часто. Вони були
символами захисту від навколишнього зла, їх орнамент був
наповнений магічною силою. Всі кільця являли собою
коло, а це в первісному світосприйманні мало подвійний
зміст: символ сонця і охорона від злих сил. Кругла форма
скроневих кілець пов'язується як з солярною
символікою, що повинна була сприяти родючості і
гарному врожаю, так і з колом – універсальним
оберегом від злих сил [14, c.113].
Найчисельнішу категорію скроневих прикрас у
давньоруських старожитностях Буковини становлять
дротяні кільця, виготовлені із круглого в перерізі срібного
чи бронзового дроту. Вони знайдені у Василеві,
Дністрівці, Чорнівці, Недобоївцях [15, c.224, рис.47]. Їх
особливістю є те, що за формою вони нагадують спіраль.
Кільце має, зазвичай, півтора оберта і повернутий в
зворотний бік кінець, який часто розплесканий і
оздоблений згорнутими у трубочку одним чи двома
завитками. Такого типу скроневі прикраси фігурують в
археологічних виданнях під різними назвами. Переважно
їх називають кільцями із зворотним поворотом кінця, або
ж
іменують
як
перснеподібні
півторазворотні
загнутокінцеві із завитком-кілечком на одному з кінців.
Найбільше на землях краю знахідок скроневих кілець
такого типу зафіксовано на Чорнівському городищі (36
екземплярів), матеріали з якого надійно датуються
першою половиною XIII ст. Тут вони знайдені як у
поодиноких екземплярах у клітях, переважно по 1–3, так і
в наборі з 12 штук у кліті №32. Вивчення цих кілець з
точки зору їх семантики привело до тлумачення таких
виробів як зображень згорнутої в коло змії, що
підсилювалося знахідками розпрямлених скроневих
кілець («повзуча змія»). Особливо це помітно на кільцях
із кінцем, закрученим у трубочку, яка імітує голову
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плазуна. Значно підсилюють це припущення знахідки в
окремих клітях городища розпрямлених скроневих кілець
у вигляді повзучої змії. І тому існують версії, називати
такі скроневі прикраси кільцями-змійками [14, c.115-116].
З огляду на велике значення образу змії як у
язичницькій, так і в християнській традиції, ці скроневі
кільця вважають прикрасами синкретичного змісту з
язичницько-християнським алегоричним наповненням.
Зображення плазунів (змій, вужів) були надзвичайно
популярними у первісному мистецтві. Вони прикрашають
керамічні та металеві вироби багатьох європейських
народів і вважаються покровителями дому, провісниками
дощу та охоронниками вологи. У слов'ян із зміями були
пов'язані два річних свята: 14 вересня та 25 березня, які
символізували сезонне «помирання» та «оживання»
природи. За етнографічними матеріалами, зміям
приписувалися демонічні властивості, богатирська сила,
знання лікувальних трав, багатство, жива вода та
властивість змінювати образ. Крім того, вони були
символами краси і здоров'я. З цього беруть початок звичаї
використовувати частини тіла змії (голову, шкіру, язик) та
її символічні зображення як захисні (від чар) та лікувальні
(від різних недуг, лихоманки) амулети [14, c.116] .
Не заперечуючи поданого трактування, існують деякі
зауваження, що образ змії, як хтонічної істоти, що
перегукується з язичницьким образом ящера – господаря
нижнього підземно-підводного світу, не вписується у
небесну символіку головного убору. І з цієї точки зору,
можливо,
більш
логічніше
наголосити
на
спіралеподібній формі кілець як відображенні космічної
солярної символіки. Сама спіраль – дуже давній мотив,
що виник у міфології землеробських племен як
зображення руху сонячного світила по небесному
склепінню. Він також виражає кругообіг життя у
природі. Носіння на скронях такого роду кілець могло
означати у цьому контексті видимий денний рух сонця
від його сходу до заходу [15, c.234] .
З темою сонця пов’язані і намистинні скроневі кільця.
На території регіону виявлені як однонамистинні, так і
багатонамистинні прикраси. На перших із солярною
символікою (положення сонця в зеніті) можна пов’язати
центральну
намистину,
яка
додатково
могла
оздоблюватися круглою зерню в середній частині, як у
двох срібних виробах з Цецинського скарбу. Але
найбільше ця символіка проглядається у тринамистинних
скроневих кільцях. На Чорнівському городищі знайдено 2
екземпляри подібних кілець так званого «київського
типу». Це трибусинні кільця з гладкими пустотілими
кульками, які розділяються перевитим дротом. Останні
виготовлені із свинцево-олов'яного сплаву. Аналогічні
знайдені в Ізяславлі [16, c.32], на Болохівській землі [17,
рис. 80-85], у Пскові та Новгороді і датуються XI–XIII ст.
Намистини таких кілець є ніби мініатюрним зображенням
Сонця в його трьох денних фазах – схід, зеніт і захід.
Прикраси такого типу могли кріпитися до нижньої
частини головного убору над чолом по 8-12 штук,
утворюючи своєрідний вінок на голові жінки [9, c.573-574].
Серед прикрас городища виділяються ще два срібних
трибусннних кільця Центральна кулька – овальної
форми, прикрашена посередині сканню зі срібного
дроту. З двох боків від неї йде дрібна зернь у два ряди.

Кінці бусини теж прикрашені сканню З перевитого
дроту. Бокові – круглі, покриті зерню, і відділяються від
великої простою сканню (навитим срібним дротом).
Діаметр кільця складає 5,5 см. Повних аналогій їм не
виявлено [18, c.163]. Кільця такого типу відомі серед
хорвато-тиверських старожитностей X–XII ст., тільки
там вони без зерні [7, c.19]. Майже у всіх наукових
публікаціях подібні прикраси розглядаються як
своєрідні скроневі кільця [9, c.337-338] .
Значне поширення мали сережки так званого
«київського типу» у вигляді дужки з трьома намистинами,
прикрашеними зерню. Зрідка зустрічаються сережки з
однією біконічною намистиною на дужці. Жінки племені
жителів півночі, наприклад, носили витончений різновид
кілець, що нагадує завиток або сплющену спіраль.
Радимичам більше подобалися скроневі кільця, у яких від
дужки розходилося сім променів, що закінчувалися
краплевидними потовщеннями. До групи променевих
відносяться два срібних п’ятипроменевих скроневих
кільця з Маморниці, відлитих у кам’яній формі і
знайдених у жіночому похованні [18, c.179]. До кожного
кільця з внутрішнього боку круглої дужки прикріплені
фігурки 2 водоплавних птахів, між якими розміщені
пірамідкою три кульки. Образ птаха у слов’янському
фольклорі і прикладному мистецтві полісемантичний.
Пташка символізувала тепло, світло, обіцяла врожай,
багатство, віщувала гарне майбутнє, означала позитивне
начало і була пов’язана з космогонічними легендами. В
образах птахів уявлялися душі померлих і одночасно – це
яскравий символ любовної і весільної лірики. Два птахи –
уособлення шлюбної пари, тому вірогідно, що прикраси з
Маморниці входили до весільного набору нареченої, який
завжди ніс у собі велику кількість ритуальної символіки.
Роль гуски як символу плодовитості в якості обрядової
весільної страви зафіксована етнографами в багатьох
народів, у тому числі й слов’янських. Є свідчення, що за
часів давньої Русі обрядове значення мало лебедине
м’ясо. З весільною обрядовістю пов’язане і зображення
винограду, який, за народними повір’ями, символізував
гарне, «солодке», щасливе життя. Він також згадувався у
народній поезії, коли з виноградом порівнювався
наречений, а з ягідкою – наречена. У цих виробах,
очевидно, простежується давня індоєвропейська ідея про
зв'язок неба та землі. Точних аналогій кільцю не
знайдено. Разом із тим, подібні зображення можуть
пояснюватися і з точки зору християнства, де птахи і
виноград використовувалися як популярні символи Бога і
Святого Духа [15, c.228].
Прототипами для давньоруських трибусиних кілець
слугували візантійські прикраси [20, c.314]. Не виключено,
що візантійські зразки мали іншу символіку, а на
давньоруських землях отримали нове «звучання». Із
язичницьким світоглядом пов'язуються і срібні
трибусинні кільця, центральна біконічна бусина яких,
прикрашена конічними шипами (променеподібними
відростками) [15, c.226, рис.48,1]. Це так звані «рогаті»
прикраси, а вже дореволюційні дослідники назвали
скроневими кільцями «половецького» типу, їх знахідки –
характерна особливість жіночих поховань половецького і
чорноклобуцького населення. Подібні прикраси виявлені
на Буковині в складі Цецинського скарбу і в матеріалах
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Чорнівського городища [14, c.113]. В них знайдені
відображення якісь первісні вірування кочового
населення. Можливо, той факт, що в старожитностях
кочівників зустрічається чимало рогоподібних підвісок,
які виконували функцію амулетів-онгонів і були пов'язані
з шаманськими культами духів [21, c.172-173; 20, c.124125], вплинув на оздоблення таких прикрас. Знахідки
такого роду прикрас, очевидно, свідчать про перебування
в складі населення регіону вихідців із кочового
середовища.
Значно рідше зустрічаються в описах і при розкопках
курганів і скарбів дуті круглі колти – парні порожні золоті
й срібні підвіски, які кріпилися ланцюжками або
стрічками до головного убору, які найбільше подобались
городянкам ХІ–ХІІІ ст. Вони виготовлялись з різних
металів, прикрашені перегородчастою емаллю, зерню.
Оскільки знаходять колти головним чином при розкопках
міських поселень, можна зробити висновок, що колти
були прикрасами переважно міської і місцевої феодальної
знаті. На початку ХІІІ ст. з’являються колти з олов’яносвинцевих сплавів, що імітують дорогі срібні і золоті, але
з більш простим декором. Після ординського завоювання
(ХІІІ–ХІV ст.) такі колти не прослідковуються, хоча у
духовної знаті колти з дорогоцінним камінням згадувалися
ще довго. Напевно, вони залишилися у вжитку лише як
сімейні реліквії у представників знаті [11, c.166].
Колт – прикраса торбинкового типу, порожнину якої,
очевидно, заповнювали ароматизаторами. Прийшли вони
до нас із Візантії, з провінції Сирії, і найбільшого
поширення набули наприкінці ХІ–ХІII ст. Колти із
скарбів зазвичай виготовляли з коштовних металів –
золота і срібла, прикрашали перегородчастою емаллю,
черню, зерню, сканню. Це були прикраси знаті. Із відомих
нам джерел слово „колт” уперше згадане в новгородській
грамоті № 335 (1116–1134 р.) [21, c.24]. Найчастіше вони
були напівкруглої форми, з дужкою зверху. На обох боках
знаходились різнокольорові емалеві та чернені
зображення фантастичних птахів, тварин тощо. Крім того,
трапляється інкрустація перлинами. Колти були пустотілі,
всередину їх вміщували ароматичні речовини. Інші колти
мали вигляд зірки і прикрашалися зерню.
До головного убору колти підвішували в різний
спосіб. Так, В. Петегирич зазначав, що вони
підвішувались з обох боків до головного убору на довгих
стрічках, на які нашивались видовжені опуклі прикраси
напівциліндричної форми. Б. Рибаков вважав, що це
робилося за допомогою рясен, переважно з колодочок, що
закінчувалися на рівні плеча (тоді колт доходив до
грудей), та аграфів [9, c.316-317].
Г. Корзухіна стверджувала, що колти підвішували на
складеному вдвоє ланцюжку, який защіпався на замочок.
Прикріплені до чільця ланцюжки з колтами опинялися на
рівні нижньої щелепи [6, c.54]. Такий спосіб кріплення
колтів видно на портреті Десиславп з фрески в Боянській
церкві в Болгарії. Вочевидь, колти підвішували до
головного убору на різної форми декоративних стрічках –
ряснах чи навіть ремінцях і зазвичай прикріплювали до
нього перснеподібними скроневими кільцями, у яких один
кінець був загнутий у спіраль. Проколота в головний убір
спіраль кільця затримувала підвіску в місці проколу [22, c.99].
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Унікальною і найціннішою річчю на «Золотому Току»
(с. Крилос) був золотий емальований колт торбинкового
типу,
прикрашений
стилізованим
геометричним
орнаментом та дрібними двораменними хрестиками. Він
всередині порожній, згори відкритий, кругом п’ять
дірочок, в яких були первісно на коротких штифтах
маленькі кульки. Висота колта – 37 мм, ширина – 25 мм.
Цей візантійський витвір є першою знахідкою на
західноукраїнських землях, не враховуючи двох дрібних
фрагментів, знайдених раніше, а щодо орнаментики –
немає досі аналогії на всіх українських землях [12, c.230].
Колти є найбільш яскравою і цікавою категорією
речей городищенських скарбів. Однак на інших землях
давньоруської держави вони дещо різняться. Так, колти зі
скарбу ст. Ізяславля за формально-типологічними
ознаками можна поділити на дві групи: 1) великі колти з
каймою із порожнистих кульок; 2) маленькі з каймою із
дротяних петель. Розподіл їх за скарбами вказує на те, що
пара колтів, як правило, була обов’язковим елементом
парадного убору жінки поряд з парою тринамистинних
сережок “київського типу” і комплектом дротяних
скроневих кілець. Переважають зображення фантастичного
звіра чи хижого птаха з плетінкою, а також зіставлених
птахів, грифонів з плетінкою по боках крина, просто
рослинний орнамент або складна плетінка.
На щитках маленьких колтів зображені переважно
птахи попарно чи по одному, плетінка чи рослинний
орнамент. І хоча всі вони виконані гравіруванням і черню
по сріблу, за технікою виконання ці колти помітно
відрізняються один від одного. Зображення птахів на
маленьких колтах, з одного боку, перекликається із
зображенням на круглих вставних щитках київських срібних колтів з ажурною каймою і, безумовно, походять від
орнаментики золотих колтів XI – першої половини XII ст.
З іншого боку, на деяких маленьких колтах відобразився
вплив орнаментики, характерної для великих колтів.
Перелік речей із скарбів демонструє класичний
загальноруський комплекс срібних прикрас, що
сформувався до середини ХІІ ст. і був характерним для
знатної городянки другої половини ХІІ – першої
половини ХІІІ ст., але зі своїми особливостями. Наявність
значної кількості дротяних скроневих кілець в складі
кожного скарбу поряд з типовими продуктами міського
ремесла (колтами і сережками київського типу) свідчать
про те, що не лише основне населення, але й місцева
знать були вихідцями із місцевого середовища.
На основі писемних джерел та археологічних
досліджень можна зробити висновок, що металеві
прикраси жіночого головного убору Прикарпаття були
складовими компонентами давньоруського костюма.
Характеризуються багатством і художністю форм,
майстерністю виготовлення та розгалуженістю функцій.
У їх виготовленні та побутуванні вже яскраво виражені
тенденції, що опосередковано свідчать про тривалість їх
розвитку у слов'ян, вони розвивались, еволюціонували на
основі праслов’янських традицій. І хоч наведені дані про
прикраси головного убору не дозволять дати вичерпне
висвітлення цієї теми, подальший розвиток археологічних
досліджень дозволить, безперечно, збагатити і доповнити
характеристику своєрідних жіночих прикрас.
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TEMPLE ADORNMENTS OF FEMALE HEADDRESS OF ANCIENT RUS POPULATION
OF UKRAINIAN PRYKARPATTIA
In the Middle Ages traditional costume of many nations was supplemented with metal adornments. In Ancient Rus female
apparel adornments were requisite. As is well known from written sources, they were a sign of wealth and nobility. Ordinary
people wore the simplest adornments, cast, lamellar and wire. Wealthy people and nobility wore thin and precious, in other
words, jewelry.
Old Russian adornments of female headdress of Prykarpattia by the set and texture are full of analogies among the
materials of settlements with other nieghbouring areas of medieval Rus.
Key words: Bukovina, archaeological monuments, temporal rings, typology, chronology, symbolism.
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ДАВИД КОПИЦЯ І КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
У статті висвітлюються основні віхи життя, наукової та громадської діяльності Давида Демидовича
Копиці (1906–1965 рр.), талановитого літературознавця, письменника, режисера. Особливу увагу звернуто
на Кам'янецький період у його житті. Зокрема, йдеться про його навчання і місцевому інституті народної
освіти. Зазначається, що в Кам'янці-Подільському діяч опублікував свої перші твори. Обґрунтовано мотиви
переводу Д. Д. Копиці до Харківського ІНО.
Ключові слова: Кам'янець-Подільський ІНО, літературознавство, кіномистецтво, письменник, стаття.
Постановка проблеми. Поезія і проза першої
половини XX ст. приваблювали простотою, яскравими
художніми деталями, національним гумором. Цей
літературний
метод,
названий
“соціалістичним
реалізмом”, позначився на творчості видатних митців,
імена яких відомі далеко за межами України, –
О. Гончара, А. Малишка, М. Стельмаха, О. Довженка,
О. Вишні Серед плеяди видатних літературознавців та
письменників, які народились на Подільській землі,
незабутнім залишиться ім'я Давида Демидовича Копиці.
Творчість митця не достатньо досліджена, особливо його
юнацькі роки. У Державному архіві Хмельницької
області нам вдалося ознайомитися з особовою справою
Д.Д. Копиці, яка проливає світло на навчання у
Кам'янець-Подільському ІНО.
Мета дослідження полягає у висвітленні основних
віх життя, наукової та громадської діяльності Давида
Демидовича Копиці, насамперед, подій, пов’язаних з
Кам'янцем-Подільським.
Виклад основного матеріалу. Народився Д.Д.Копиця
24 червня (за новим стилем – 7 липня) 1906 р. у
с. Слобода (нині село перебуває у складі м. Хмільник) на
Вінничині у сім'ї селян. Письменник згадував, що
батьки (батько –Демид Михайлович, мати – Юстина
Василівна) до Жовтневої революції мали “півтори
десятка орендованої землі, власну садибу на 300
саджанців городу та садок”. Після революції Копиці
отримали ще 3 га землі. Батько займався також
кушнірством, вичинкою овчин і пошиттям овечих
кожухів та шуб [1, с.12]. Демид весь час працював у
господарстві батька. Влітку ходив у найми: був пастухом
громадської череди, трудився на плантаціях цукрозаводу [2, арк.81].
Навчався хлопець у Хмільницькій трудовій школі,
яку закінчив у травні 1922 р. [2, арк.2]. Під час навчання
захопився літературою: найбільше цікавився творами
Т. Шевченка, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, М. Гоголя.
Літературознавець М. Логвиненко згодом писав, що
“...поза всяким сумнівом, невидимі нитки його творчості
тягнуться і від рідної землі, від селянської сім'ї, яка
жила в мальовничому селі...” [1, с.12].
Після закінчення школи Д. Копицю зарахували
слухачем Хмільницьких педкурсів імені Івана Франка [2,
арк.3а]. Після 2 років навчання у жовтні 1924 р. його, як
відмінника навчання, губернський комітет професійної
освіти командирував на навчання до Кам'янець-

Подільського інституту народної освіти. Саме на
Кам'янецький період життя Д.Копиці припадає дебют на
літературній ниві. Свій перший вірш він надрукував у
місцевій газеті “Червоний кордон”. Разом із С. Божком,
Т. Масенком, П. Довгалюком брав участь у роботі
літературної організації “Плуг” [3, с.36].
Юнак все більше і більше захоплювався літературою.
Проте профіль Кам'янець-Подільського ІНО не давав
можливості повною мірою реалізувати його уподобання.
Тому 19 серпня 1926 р. він звернувся до ректора
інституту В.О. Гериновича із заявою про перевід до
Харківського ІНО. Свій вчинок студент пояснював тим,
що “перебуваючи з жовтня 1924 р. в Кам'янецькому ІНО,
я [він] весь час не був задоволений тим знанням, що
подавав [йому] інститут. Бо Кам'янецький ІНО має лиш
один факультет соц.-виху [соціального виховання. –
Авт.], який має свої певні завдання. Я все більшу
кількість своїх сил і часу потрачаю на вивчення
літератури і соц.-ек. дисциплін (особливо перше).
Кам'янецький ІНО нічим не сприяє розвиненню моїх
знань в цій галузі. А навпаки – розриваючи свій час на
двоє для себе і для інституту, я не можу як слід
попрацювати і над літературою та соціальноекономічними дисциплінами. І крім того все більше
відстаю як студент Кам'янецького ІНО. Майбутні
фуркакція [фреквенція (відвідуваність). – Авт.] в
Кам'янецькому ІНО не зможе мене задовольнити...” [2,
арк.52]. Це підтверджують дані лекційної книжки
майбутнього письменника. За існуючою тоді трибальною
системою
оцінювання
[“добре”,
“задовільно”,
“незадовільно” – Авт.] студент на “добре” засвоїв такі
навчальні предмети: “Політекономія” (викладач –
С. Божко), “Розвитогок господарських і економічних
форм” (С. Божко), “Ботаніка” (Н. Гаморак), “Образотворче
мистецтво” (В. Гагенмейстер), “Музикально-вокальне
мистецтво” (Л. Франко), “Зоологія” (Кожухів). На
“задовільно” його знання були оцінені із наступних
дисциплін: “Українська мова” (Любарський), “Дитячий
рух” (Іваницький), “Соціальне виховання” (Іваницький),
“Енциклопедія сільського господарства” (Падалка),
“Дитячі установи” (Іваницький), “Геологія і мінералогія”
(В. Геринович),
“Історія
класової
боротьби”
(Ф. Кондрацький), “Мистецтво” (Косак), “Мовознавство”
(Любарський), “Літературознавство” (Любарський),
“Фізика” (Бернацький), “Хімія” (Красніков) [2, арк.65зв.75]. Навчальний план передбачав також проходження
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педагогічної практики. Відомо, що у січні, а також у
квітні-травні 1926 р. Д. Копиця практикувався у школі с.
Понінка Полонського району [3, с.36].
Своє бажання перевестися до Харківського ІНО
студент обгрунтовував і тим, що на “факультеті
професійної освіти відділі соціально-економічному
(літературному) [він] зможе знайти відповідні [його]
бажанням знання. Крім того сам Харків буде сприяти
розвиненню [його] знань в галузі літератури” [2, арк.52].
Ректор В.О. Геринович пішов на зустріч прагненню
студента і вже 21 серпня 1926 р. надіслав відповідне
погодження на адресу керівництва Харківського ІНО [2,
арк.53].
У Харкові Д. Копиця вчився сумлінно, жадібно
тягнувся до художньої літератури. Невдовзі після
переїзду до столиці Радянської України він став членом
літературного об'єднання “Молодняк”. Під псевдонімом
К. Давид у газеті “Комсомолець України”, журналах
“Нова громада”, “Молодняк” друкував вірші, оповідання.
Одночасно писав рецензії на художні твори і критичні
статті з питань сучасної української літератури і
літературного руху. Серед кращих його статей – “Образ
В.Чумака в українській літературі”, “Тема громадянської
війни в творах Епіка” та ряд інших [4, с.3].
Після закінчення у 1929 р. літературного факультету
Д. Копиця у жовтні 1929 – березні 1930 рр. працював
викладачем української мови і літератури Харківського
інституту народного господарства. Тоді ж він вступає до
аспірантури Науково-дослідного інституту ім. Шевченка
у Харкові [1, с.13].
З березня по вересень 1930 р. Давид Демидович
працював в управлінні Державного видавництва
України, до очолював юнсектор. У вересні того ж року
йому доручили на базі очолюваного ним підрозділу
організувати нове видавництво ЦК ЛКСМУ “Молодий
більшовик”. Поставлене завдання було успішно
виконане.
Головним
редактором
видавництва
призначили Д.Д. Копицю. У лютому 1931 р. він очолив
колектив журналу “Молодняк”[1, с.14].
Митець продовжував плідно працювати в галузі
літературознавства та критики. У 1930 р. він ввійшов до
складу бюро “Молодняка”. Його статті, огляди,
памфлети, передмови, портрети, історико-літературні
розвідки друкувалися у газетах “Комсомолець України”,
“Комуніст”, “Літературна газета”, журналах “Гарт”,
“Молодняк”, “Червоний шлях”, “Критика”.
У 1932 р. Д.Д. Копиця, отримавши звання доцента,
почав працювати на літературному факультеті Одеського
університету, де викладав теорію літератури [1, с.14].
Одночасно з березня 1932 р. трудився на Одеській
кінофабриці [1, с.3]. Спочатку був завідувачем
художнього сектора та працював у сценарних відділах,
згодом став заступником директора по художній частині,
невдовзі – директором [1, с.14]. Через часті відрядження
і великі навантаження на кінофабриці Давид Демидович
у 1933 р. залишає викладацьку роботу.
Навіть у цей напружений період Д.Д. Копиця не
полишав творчої діяльності (видав декілька статей з
питань кіномистецтва). Викладацька і наукова діяльність
все більше і більше вабили митця. У 1934 р. керівництво
“Українофільму” призначило його деканом художнього

факультету інституту кіноматографії. Щоправда, у квітні
1936 р. Д. Д. Копицю перевели на Київську кінофабрику
на посаду завідувача сценарним відділом. Згодом став
редактором художнього відділу [1, с.16].
У травні 1938 р. нарешті здійснилася мрія Давида
Демидовича про літературознавчу роботу. Саме тоді він
почав працювати в Інституті літератури
ім.
Т.Г. Шевченка АН УРСР. У науковій установі він обіймав
посаду старшого наукового співробітника, згодом –
вченого секретаря, заступника директора по науковій
частині. У цей час дослідник друкує статті про творчість
Т.Г. Шевченка, упорядковує збірник “Т.Г. Шевченко в
документах і матеріалах”, редагує щорічні збірники
праць Інституту “Радянське літературознавство”,
виступає з доповідями на наукових конференціях, бере
діяльну участь у підготовці академічного зібрання творів
Т. Шевченка та творів І. Франка. Наукові інтереси
Давида Демидовича завжди були пов'язані з розвитком
сучасного літературного процесу. Праці дослідника
визначалися багатогранністю, переконливістю аргументації [5, с.96].
Звитяжну працю Д.Д. Копиці перервала Велика
Вітчизняна війна. Давид Демидович брав безпосередню
участь у воєнних діях. Воював на Південно-Західному,
Волховському,
Ленінградському,
Прибалтійському
фронтах. Був начальником політвідділу дивізії,
заступником командира дивізії. В боях п'ять разів
зазнавав важких поранень [4, с.4].
Після війни, демобілізувавшись у військовому званні
полковника, Д.Д. Копиця повертається у стіни Інституту
ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР на посаду заступника
директора з наукової частини. У цей період митець
наполегливо працював над виданням двадцятитомного
збірника творів Івана Франка, над написанням курсу
“Історія української літератури”, виступав у пресі з
найважливіших питань поточного життя української
літератури [4, с.5].
У 1946 р. його робота у науковій установі
переривається. У 1946–1953 рр. працював заступником
начальника управління ЦК КП України, головою
Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР,
заступником міністра культури УРСР [6, с.561].
Обирався депутатом Верховної Ради УРСР третього
скликання та на ХVІІ партійному з'їзді кандидатом у
члени ЦК КП України [5, с.96].
Згодом обіймав посаду директора Київської
кіностудії художніх фільмів імені О. П. Довженка. За
сценаріями Д. Д. Копиці Одеська та Київська кіностудії
випустили на екран 5 художніх та документальних
кінофільмів: “Коні не винні”, “Пе-коптьор”, “Червоне
козацтво”, “Розповіді про Шевченка”, “Максим
Рильський” [7, с.392].
З 1953 р. Д.Д. Копиця знову та творчій і науковій
роботі. Він був головним редактором журналів “Україна”
та “Вітчизна”, членом редакційної колегії журналу
“Радянське літературознавство”. Обіймаючи такі
відповідальні посади Давид Демидович жив інтересами
очолюваних ним колективів, вітчизняної літературознавчої науки, щедро ділився своїм умінням і знаннями з
молодими працівниками [6, с.561], [5, с.96].
У післявоєнний період Д.Д. Копиця опублікував
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низку ґрунтовних наукових розвідок: “Найважливіші
питання Шевченкознавства” (1949 р.), “Історична доля
Шевченкової спадщини” (1954 р.). Одночасно виступав
із статтями про творчість І. Франка, Івана Ле, Н. Рибака,
Я. Баша, О. Корнійчука, Я. Галана, В. Василевської [4,
с.4], [7, с.396]. Частина з цих публікацій ввійшла до
збірки Д.Д. Копиці “Літературно-критичні статті”, яка
побачила світ у 1968 р. [4].
Помер Д.Д. Копиця у Києві 15 грудня 1965 р. в
розквіті творчих сил. Похований на Байковому кладовищі.
За мужність і відвагу, виявлені в роки війни, за
активну культурно-громадську діяльність у післявоєнний
час Д.Д. Копицю нагороджено орденами Вітчизняної
війни І ступеня, Суворова ІІІ ступеня, двома орденами
Трудового Червоного Прапора, орденом “Знак пошани”
та медалями [5, с.96].
Висновки. Таким чином, якщо резюмувати всю
трудову діяльність, наукову спадщину Д.Д. Копиці, то,
поза сумнівом, можна сказати, що він усі свої сили і
здоров'я віддав справі дослідження літературного
процесу, а своє життя – служінню рідному народу.
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DAVID KOPITSA AND KAMYANETS-PODILSKYI
The article shows the milestones of life, scientific and social activities of David Kopitsa (1906-1965), a talented literary
critic, writer, director. Particular attention is paid to the Kamenetsk period in his life. In particular, it is about his education in
the local institute of public education. It is noted that in Kamenetz-Podolsky the figure published his first works. The motives
for the translation of D. Kopitsa in the Kharkiv Institute of Public Education are justified.
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ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКИХ ЧИНОВНИКІВ
В СФЕРІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У 30–40 РР. ХХ СТ.
В статті розкрито зміни, що відбувалися у сфері духовного і культурного життя Тернопільщини з приходом
Червоної Армії та утвердженням радянської влади у вересні 1939 року. Зроблено аналіз запровадження нової
соціалістичної культури в усіх сферах життя і побуту населення краю.
Ключові слова: Тернопільська область, радянська влада, пропаганда, лектор, атеїст, культура, клуб, гурток,
комунізм.
Постановка проблеми. Зміст, форми і напрями своєї
політики у сфері культури партійно-державні органи
формували на основі того, що за умов панської Польщі
трудящі
західноукраїнських
земель
не
мали
можливостей для культурного розвитку. Більше того,
вважалося, що незначна кількість діючих у ті часи
польських «домів людових», «українських світлиць»,
читалень «Просвіти» будувалися на націоналістичних
принципах, перебували під впливом українських
буржуазних націоналістів і духовенства та «отруювали
свідомість трудящих націоналістичним і релігійним
дурманом, намагаючись відвернути їх увагу від питань
класової боротьби». Тобто радянські історики
висвітлюють розвиток соціалістичної культури в
західних областях України як процес напруженої
боротьби
зі
звичками
і
традиціями
людей,
успадкованими від капіталізму, та з найнебезпечнішим
породженням капіталістичного суспільства – буржуазним
націоналізмом.
Мета статті. Розкрити зміни, що відбувалися у сфері
духовного і культурного життя Тернопільщини з
приходом Червоної Армії та утвердженням радянської
влади у вересні 1939 року, та проаналізувати
запровадження нової соціалістичної культури в усіх
сферах життя і побуту населення краю.
Виклад основного матеріалу. Саме з цієї причини
вже з перших днів після приєднання всі існуючі на
західноукраїнських землях польські «доми людові»,
читальні «Просвіти», культурні установи інших
національностей, що мали своїм завданням виховання
мас у націоналістичному дусі, були закриті, а на їх місце
в усіх населених пунктах краю прийшли новостворювані
«культурно-освітні установи, багато з яких у
найближчому часі перетворилися у справжні вогнища
культури і пропаганди ідей комуністичної партії» [1;
226-227, 233].
Тактика радянізації духовної сфери була аналогічною
тактиці радянізації економічної або політичної сфер
суспільного життя: ідеологію, спосіб мислення і
культурні традиції змінювали швидко, майже за
директивними вказівками, як змінювали приватну
власність на державну, а багатопартійність – на
однопартійність, навіть із застосуванням брутального
примусу в шокових дозах. Сталінські ідеологи

враховували, що така тактика викликатиме певний
супротив, але цей супротив не міг мати зовнішнього
соціального вираження, а був лише внутрішнім опором і
мав особистісний духовний зміст.
Отже, одним із перших завдань було зламати цей
внутрішній особистісний опір, забезпечити своєрідну
«радянізацію особистості» через звернення до
внутрішньо-духовної сфери людини, на яку офіційна
пропаганда мала мінімальний, або й не мала ніякого
дієвого впливу. У цьому плані партійно-державній владі
протистояв могутній відкритий опонент, який
здійснював потужний позитивний вплив на внутрішній
духовний світ людини, чим стимулював і підтримував
духовний опір догматичній комуністичній ідеології, –
християнську церкву, непідконтрольну радянському
режимові. Церква своєю природою не вписувалась у
радянську систему як у соціально-політичному, так і в
культурно-духовному аспектах. Саме в релігійній вірі, в
церковних богослужіннях знаходили віруючі громадяни
(а таких у Західній Україні була абсолютна більшість)
порятунок від засилля чужих ідеологічних штампів і від
насилля компартійного апарату.
Статистика вказувала на широку базу церковного
впливу: 3,5 млн. греко-католиків, 2 млн. римо-католиків,
1,5 млн. православних, 800 тис. іудеїв. З метою впливу
на ці майже 8 млн. українського населення партійнодержавна влада розпочала масштабний наступ на всі
релігійні конфесії. Ідеологічну основу такого наступу на
церкву бачили в реакційній ролі релігії, церкви і
священнослужителів у суспільному житті. Влада
твердила, що ксьондзи, попи і равини як ворожі
елементи активно здійснювали антинародну діяльність,
а церква, костьол і синагога спрямовували свої дії проти
радянської влади.
Тому партійні організації західних областей України
розгорнули широку антирелігійну пропаганду. За
короткий час до Західної України було завезено великі
партії атеїстичної літератури, повсюдно організовано
читки лекції на атеїстичну тематику. На кінець 1940 р.,
за звітом Наркомату освіти УРСР, в шести
західноукраїнських областях діяли 335 атеїстичних
гуртків, які охопили майже 6 тисяч чоловік. Атеїстична
пропаганда стала обов’язковим елементом навчальновиховного процесу в усіх закладах освіти: вчителі та
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викладачі були зобов’язані включати до робочих
конспектів і текстів лекцій положення, висновки,
рекомендації та приклади антирелігійного змісту [2; 10].
Нова окупаційна влада однозначно відносила церкву
і духовенство до ворожого антирадянського табору, до
контрреволюційних сил. Одним із найважливіших
засобів боротьби з такими силами вважалося посилення
агітаційно-пропагандистської
роботи,
здійснення
планових,
правильно
політично
зорієнтованих
культурно-масових заходів серед місцевого населення,
що повинно було б дати подвійний ефект: схилити
симпатії мешканців міст і сіл до радянської влади та
мінімізувати або навіть унеможливити підтримку ними
антирадянських акцій.
Показовим
у
цьому
аспекті
є
рішення
Тернопільського обкому КП(б)У від 23 грудня 1939 р.
щодо політичного стану в Збаразькому повіті
Тернопільської області. Ситуація полягала в тому, що у
трьох селах Збаразького повіту (Кобилля, Іванчани,
Курники) у ніч з 17 на 18 грудня відбулися
«контрреволюційні» виступи селян. У постанові бюро
обкому нічого не говориться про дії радянських
каральних органів (це залишилося поза протоколом), але
детально визначені контрпропагандистські заходи:
розгортання масово-політичної роботи у повіті,
відрядження до повіту 10 членів ВКП(б) з числа
обласного партійного активу, проведення повітових
партійних зборів із проблем посилення масовополітичного виховання населення повіту з використанням
ресурсів культосвітніх установ тощо [3; 19-20].
З цієї постанови випливає, що на агітаційнопропагандистську, культурно-масову роботу в питаннях
зміцнення радянської влади на місцях партійно-державні
органи покладали не менші надії, ніж на діяльність
тодішніх силових структур. Перший висновок, що
випливає зі згаданого партійного документа: партійні
органи та органи НКВС в радянізації краю діяли в
одному напрямі як два фланги одного фронту, але
перший пропагандистськими, а другий – силовими
засобами. Другий висновок: партійно-державні органи
не відокремлювали культурно-масову роботу від
агітаційно-пропагандистської і навпаки. Але так само, як
силова структура НКВС підпорядковувалась партійним
органам, культурно-масова робота повністю служила
агітаційно-пропагандистським цілям. Тобто культура
підлягала ідеології як частина цілому, як вторинне
первинному.
Таким чином, радянізація культурної сфери
суспільного життя набувала форми «комунізації»
свідомості громадян через ідеологізацію всіх форм і
засобів
тогочасного
культурного
процесу
на
західноукраїнських землях. Посилений акцент на
питаннях агітаційно-масової і пропагандистської роботи
серед населення краю прослідковується у більшості
рішень і постанов, прийнятих партійно-державними
органами області в 1939–1940 роках. У вищезгаданому
партійному рішенні бюро Тернопільського обкому
КП(б)У вказало Чортківському повітовому комітету
партії на незадовільний стан пропагандистської та
агітаційно-масової роботи серед мешканців повіту:
відсутнє навчання активу (пропагандистів, агітаторів,
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лекторів), незадовільна організація читки лекцій для
працівників міста і села (всього 3 лекції в місяць на весь
повіт), потрапляння до складу агітаторів і лекторів
ворожих елементів (колишніх чиновників, членів
ворожих партій), відсутність гуртків з вивчення
Сталінської Конституції та роз’яснення населенню
рішень партії й уряду. Повітовому комітетові КП(б)У
доручено до 1 січня 1940 р. розробити необхідні заходи з
усунення вказаних недоліків [3; 22].
Про організацію масово-політичної роботи в повітах
доповідали обкому КП(б)У практично всі повітові
(згодом районні) партійні комітети. 13 січня 1940 р. це
зробили Тернопільський і Борщівський повіткоми
КП(б)У і Тернопільський міськком КП(б)У. бюро
обкому констатувало, що в цих повітах зроблено перші
кроки в організації масово-політичної роботи серед
трудящих: проведені відповідні збори, прочитано ряд
лекцій, практикуються бесіди з окремими групами
працівників, підбираються кадри агітаторів, списки яких
подані на затвердження у повітком. У той же час не
здійснюється належне керівництво роботою районних
газет, не створено гуртків з вивчення Сталінської
Конституції та Положення про вибори до Верховної
Ради СРСР та Верховної Ради УРСР.
На окремих крупних підприємствах, зокрема на
Борщівській тютюновій фабриці, де працюють більше
300 робітників, не прочитано жодної лекції, не
функціонують ні клуб, ні бібліотека. Повіткомам і
міськкому партії доручено підібрати повноцінні кадри
агітаторів, сформувати агітколективи, визначити і
затвердити їх керівників, проводити навчання агітаторів
шляхом організації відповідних семінарів і нарад з
обміну досвідом роботи, створити гуртки з вивчення
Сталінської Конституції, сформувати при парткомах
лекторські групи, на засіданнях бюро райкомів і
міськкому партії заслуховувати звіти керівників
агітколективів і лекторських груп про пропагандистську
і масово-політичну роботу на підприємствах, в
установах, серед сільського населення.
У цій же постанові Тернопільського обкому КП(б)У
знаходимо особливий момент: секретареві Тернопільського
повіткому партії доручено провести роз’яснювальну
роботу серед селян повіту щодо допущення
відповідальними керівниками повіту політичної помилки,
яка полягала в організації по селах повіту комітетів
незаможних селян. А це означало, що будь-яка масовополітична «самодіяльність», зокрема у створенні
несанкціонованих партійними органами громадських
об’єднань на місцях, заборонялася [4; 14-15].
Суперечливою виглядає постанова Тернопільського
обкому КП(б)У від 13 серпня 1940 р. «Про стан
пропагандистської та агітаційної роботи в Заліщицькому
районі», де зазначається, що політико-масова робота в
районі покращилась (проводяться лекції, бесіди,
співбесіди, наради з обміну досвідом, мітинги тощо), що
мобілізує
трудящих
на
виконання
політикогосподарських завдань, але має місце низка суттєвих
недоліків (відсутня допомога низовим колективам зі
сторони райкому, не проводяться необхідні консультації,
не організована робота агітколективів, а окремі з них
припинили свою діяльність, відсутня увага до групової та
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індивідуальної
агітації,
культурно-масова
робота
обмежується лише вечорами художньої самодіяльності у
вихідні дні), внаслідок чого в багатьох трудових
колективах знижується трудова дисципліна, а в окремих
колгоспах колгоспники не виходять на роботу [5; 97].
Такий підхід характерний для багатьох партійних
рішень, де позитивний зміст констатуючої частини
заперечується критичними зауваженнями і змістом
постановляючої частини: спроби видати бажане за
дійсне спростовуються конкретними вказівками на
усунення недоліків, які своєю серйозністю і масштабами
виключають попередньо задекларований позитив.
Невисока ефективність, а часто й безрезультативність
політико-масової роботи в низових колективах змушує
партійні органи постійно повертатись до розв’язування
одних і тих же питань, повторно вирішувати одні і ті ж
проблеми, що навіть ускладнюється у порівнянні з їх
попереднім станом. Так, у травні 1940 р. бюро обкому
КП(б)У вивчало стан пропагандистської та агітаційномасової роботи в Бережанському і Підгаєцькому районах.
Постанова фіксує низку позитивів: здійснюються
теоретичні акції у формі бесід, консультацій
індивідуального і групового характеру, працюють гуртки
по вивченню історії ВКП(б) безпартійним активом,
застосовуються різноманітні форми агітаційно-масової
роботи. Такі заходи дали конкретний результат, зокрема
розгорнуто соціалістичне змагання між селами,
колгоспами, районами, а Бережанський район закінчив
сівбу ранніх культур за 5 днів. До негативу у постанові
віднесено фактично один недолік: недостатня робота
окремих комуністів над підвищенням свого ідейнополітичного рівня [6; 187-188].
Буквально через три місяці, 23 серпня 1940 р., бюро
обкому знову розглядає аналогічне питання – про
виконання Бережанським райкомом КП(б)У травневої
постанови бюро обкому щодо рівня пропагандистської
та агітаційної роботи в районі. Хоча традиційно
знаходиться місце для констатації позитивних моментів
у роботі райкому партії, та перелік недоліків приводить
до висновку, що стан агітаційно-пропагандистської
роботи в районі погіршився: відсутній контроль
партійного комітету за вивченням комуністами і
безпартійним активом історії ВКП(б), з цих питань не
проводяться індивідуальні бесіди, немає нарад з обміну
досвідом роботи; слабка агітаційно-масова робота серед
колгоспників, а в окремих колгоспах під час жнив
припинили свою роботу агітатори, не організовано
соціалістичного змагання; район потребує розширення
лекційної
пропаганди,
особливо
зусиллями
кваліфікованих лекторів; необхідно пожвавити роботу
агітаторів і агітколективів, забезпечити всебічну
допомогу їх керівникам [7; 151].
Увага партійно-державних органів до культурномасової та пропагандистсько-агітаційної роботи в
трудових колективах міст і сіл особливо загострилась у
період підготовки до виборів у Верховну Раду СРСР і
Верховну Раду УРСР взимку – навесні 1940 р. Питання
підготовки до проведення виборів у вищі органи
державної влади СРСР та УРСР бюро обкому
розглянуло на своєму засіданні 27 січня 1940 р. і
наголосило, що «успіх виборчої кампанії залежатиме від

того, як партійні організації забезпечать розгортання
агітаційно-масової та політичної роботи серед широких
трудящих мас». Для цього райкоми і міськкоми КП(б)У
області були зобов’язані підготувати і затвердити на
партійно-комсомольських зборах районів конкретні
заходи по підготовці до виборів, в яких передбачити
створення гуртків, проведення лекцій, бесід, доповідей
для всіх виборців з вивчення Сталінської Конституції і
положення про вибори до Верховних Рад СРСР та
УРСР; підбір і формування агітколективів і груп
агітаторів, проведення для них інструктивних нарад і
семінарів не менше трьох разів у місяць і скликання
нарад з обміну досвідом роботи; проведення трьох- і
п’ятиденних семінарів для агітаторів з питань
конституційного
і
виборчого
законодавства;
забезпечення агітпунктів на виборчих дільницях
лозунгами, плакатами, діаграмами, що ілюструють
досягнення Радянського Союзу і Радянської України;
проведення
районних
нарад
культпрацівників
(завідуючих клубами, бібліотеками, хатами-читальнями)
з питань їх роботи на період підготовки і проведення
виборів; активізація роботи гуртків художньої
самодіяльності, радіо, районних газет, інших засобів
масової агітації; проведення зборів населення за місцем
проживання з питань виборів; висвітлення виборчого
процесу у місцевій пресі; проведення зборів молодих
виборців [8; 117-118].
На цьому ж бюро як взірець для райкомів і
міськкомів партії області були схвалені заходи
Тернопільського обкому КП(б)У по розгортанню
масово-політичної роботи в час підготовки і проведення
виборів депутатів до Верховних Рад СРСР і УРСР по
Тернопільській області. Заходи передбачали комплекс
нарад з секретарями райкомів партії і райкомів
комсомолу, головами райвиконкомів, завідуючими
відділами пропаганди і агітації райкомів партії і
райкомів
комсомолу,
завідуючими
партійними
кабінетами райкомів партії, головами і секретарями
окружних виборчих комісій, головами обкомів
галузевих профспілок з питань підготовки до виборів і
проведення виборчої кампанії. Було заплановано
обласний партійний актив «Про завдання обласної
партійної організації в підготовці та проведенні виборів»
та обласний профспілковий актив з аналогічним
порядком денним, обласну нараду редакторів районних
газет «Завдання преси в час підготовки і проведення
виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР», обласний зліт
робсількорів «Про завдання робсількорів у підготовці і
проведенні виборів депутатів Верховних Рад СРСР і
УРСР» (1500 чоловік).
Висновок. Якщо згадані заходи стосувалися
забезпечення впливу партійних органів області на
виборчий процес у напрямі гарантування необхідного
результату виборів, то інші заходи спрямовувалися
безпосередньо на місцеве населення з метою
максимального його залучення до виборчої кампанії
через діяльність культосвітніх структур, через участь у
культурно-масовій роботі. Серед таких масових заходів –
нарада інтелігенції обласного центру «Про участь
інтелігенції в роботі більшовицької преси під час
виборчої кампанії» при редакції газети «Вільне життя»,
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організація п’яти концертних бригад силами обласного
драматичного театру й обласної філармонії для
обслуговування виборців у районах області, нарада
завідуючих райвно і голів райкомів профспілки
працівників початкових і середніх шкіл з питання участі
шкіл і педагогів у виборах, п’ятиденний семінар
інспекторів райвно з питання роботи сільських клубів у
зв’язку з виборами до Верховних Рад СРСР і УРСР,
дводенний семінар керівників агітколективів, завезення
в райони області кінофільмів, кіножурналів і
забезпечення безперервної роботи кінопересувок по
обслуговуванню сільського населення у період
підготовки до виборів, активізація роботи лекторських
груп з читання лекцій за тематикою радянської виборчої
демократії, забезпечення бібліотек районів необхідною
літературою, насамперед Конституцією СРСР і
Положенням про вибори до Верховних Рад СРСР та
УРСР [9; 123-124]. Вся програма найрізноманітніших
заходів починаючи від бесід, лекцій і аж до політичного
примусу участі у виборах до Верховних Рад СРСР та
УРСР передбачали єдину мету, це ліквідація
національно-культурних та духовних цінностей і
формування радянського світогляду.
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АКАДЕМІК УААН Г.О. БОГДАНОВ (1930-2009) – ПОПУЛЯРИЗАТОР
НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТВАРИННИЦТВА
У статті представлено основні напрями популяризаторської діяльності академіка УААН
Г.О. Богданова у галузі зоотехнії — автора узагальнюючих наукових праць, укладача галузевих довідників з
годівлі сільськогосподарських тварин, члена редакційних колегій збірників і видань, таких, як: «Молочном’ясне скотарство», «Науково-технічний бюлетень», «Тваринництво України», «Животноводство»,
«Вестник сельскохозяйственной науки», «Науковий вісник Національного аграрного університету»,
«Вісник аграрної науки», «Біологія тварин» та ін. Висвітлено діяльність ученого з репрезентації досягнень
вітчизняної зоотехнії за кордоном та поширення зарубіжного досвіду ведення тваринництва на
батьківщині.
Ключові слова: Г.О. Богданов, видавнича діяльність, популяризатор знань та досягнень аграрної науки,
редактор видань і збірників.

Постановка проблеми. За умов національного
відродження та державотворення України важливого
значення надається репрезентації та популяризації
здобутків
українських
учених
у
галузі
сільськогосподарських наук і зокрема зоотехнії. До
розвитку даного напряму значних зусиль доклав
академік УААН Григорій Олександрович Богданов
(1930–2009), який залишив слід не лише як відомий
учений у галузі тваринництва, розробник науки про
повноцінну, нормовану годівлю сільськогосподарських
тварин у контексті реалізації їх генетичного потенціалу
продуктивності, відтворної здатності, виробництва
екологічно
безпечної,
високоякісної
продукції
тваринництва в сучасних напружених
умовах
технологічного
та
радіонуклідного
забруднення
довкілля, а й як талановитий популяризатор вітчизняної
зоотехнічної науки.
Попередніми дослідниками проведено низку розвідок
з вивчення окремих аспектів діяльності Г.О. Богданова,
однак до цього часу його видавничої та репрезентаційної
діяльності вивчено не було, що не сприяло цілісному
науково-історичному
аналізу
становлення
його
особистості. Тому метою роботи було дослідження
популяризаторської діяльності вченого.
Виклад основного матеріалу. Г.О. Богданов,
передусім, доклав зусиль у репрезентацію вітчизняної
зоотехнії як член редакційних колегій республіканського
міжвідомчого
тематичного
наукового
збірника
«Молочно-м’ясне скотарство» (1968–1981 рр.) та
«Науково-технічного бюлетеня» (1974–1976 рр.). Дані
збірники, започатковані у 1965 р. та 1932 р. відповідно,
були друкованими органами Науково-дослідного
інституту (НДІ) тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР.
Збірник «Молочно-м’ясне скотарство» присвячувався
висвітленню
результатів
теоретичних
і
експериментальних робіт щодо ефективності різних
методів розведення великої рогатої худоби, оцінки ліній,
родин і окремих плідників за якістю потомства,
розглядалися питання підвищення продуктивних
якостей тварин, мінливості та успадкування селекційних

ознак, технології утримання та годівлі молодняку,
організації праці на фермах і комплексах з виробництва
яловичини, а також економіки скотарства. Як свідчать
матеріали засідань редакційної колегії Г.О. Богданов
докладав максимум зусиль для того, щоб у часописах
максимально друкувалися статті на актуальні теми,
результати яких мали достовірний науковий характер [1,
с.3-5].
Впродовж різних років, Григорій Олександрович
входив до складу редакційних колегій таких видань, як:
«Тваринництво України» (1973–1976 рр.), «Животноводство»
(1977–1983 рр.), «Вестник сельскохозяйственной науки»
(1982–1988 рр.), «Науковий вісник Національного
аграрного університету» (1977–1999), «Вісник аграрної
науки» (1998–2009), «Біологія тварин» (1999–2008) та ін.
Протягом 1986–1988 рр. Григорій Олександрович був
головним
редактором
щомісячного
науковотеоретичного журналу «Вісник сільськогосподарської
науки» Державного агропромислового комітету УРСР,
де публікувалися пріоритетні проблемні, експериментальні
аналітичного,
узагальнюючого
та
методичного
характеру
матеріали
з
актуальних
питань
сільськогосподарської науки.
Іншою гранню популяризаторської діяльності
Г.О. Богданова була його участь у конференціях. Учений
брав безпосередню участь у багатьох галузевих
зібраннях. Серед них такі, як конференція «Физиологобиохимическое обоснование нормирования энергетического питания высокопродуктивных животных»
(Боровск, 1975 р.); республіканська науково-технічна
конференція «Использование отходов промышленности
в кормлении сельскохозяйственных животных» (Київ,
1975 р.); науково-технічна конференція «Резервы
кормового протеина и пути рационального его
использования в животноводстве» (Київ, 1976 р.) та
багато інших [2-4].
Водночас учений був членом редакційних колегій
конференцій. Зокрема, він разом з А.Г. Жаданом,
Г.Т. Кліценком, Г.В. Танцуровим, Л.П. Заікой входили
до редакційної колегії республіканської науково-
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виробничої
конференції
«Повышение
качества
эффективности использования кормов», яка проходила
13–14 грудня 1979 р. у м. Київ. На конференції було
сформовано п’ять секцій за такими напрямами:
1) Теоретичні та практичні питання ефективного
використання кормів, 2) Способи заготівлі, зберігання та
ефективності
використання
рослинних
кормів,
3) Способи обробки та підготовки кормів до
ефективного використання, 4) Кормові добавки та
ефективність їх згодовування; 5) Відходи виробництва
та
ефективність
їх
використання
в
годівлі
сільськогосподарських тварин. Г.О. Богданов систематично
публікував результати своїх досліджень у збірниках
конференцій. Так, у зазначеному збірнику було
надруковано тези ученого «Эффективность откорма
свиней на рационах с высоколизиновым ячменем» [5,
с.83-84].
Популяризації здобутків вітчизняної зоотехнії
сприяла
науково-методична
діяльність
ученого.
Григорій Олександрович брав активну участь у
розробленні, апробації та запровадженні методик і
методичних
рекомендацій
для
виробництва.
Усвідомлюючи першочерговість науково-методичного
забезпечення галузі тваринництва, він особисто та у
співавторстві розробив і запровадив низку методичних
рекомендацій і методів, що набули значення інструкцій
у вирішенні найбільш актуальних питань теорії та
практики кормовиробництва та годівлі тварин.
До цього часу не втратили свого практичного
значення такі методичні рекомендацій вченого, як
«Інструктивні вказівки по літньому пасовищнотабірному утриманню свиней» (1960), «Рекомендації по
зберіганню і раціональному використанню цукрових
буряків у годівлі худоби» (1962), «Рекомендации по
приготовлению и использованию кормов» (1974),
«Рекомендации по увеличению производства и
повышению эффективности использования белка в
сельском хозяйстве Украины и Молдавии» (1974),
«Рекомендації по використанню сечовини та інших
синтетичних азотовмісних речовин у годівлі великої
рогатої худоби» (1975) та багато інших.
За результатами дослідження встановлено, що
Г.О. Богданов доклав чимало зусиль до складання та
написання довідників з годівлі різних видів
сільськогосподарських тварин, де учений висвітив
питання нормування, технології повноцінної годівлі,
запропонував типові раціони для різних видів та
виробничих груп тварин відповідно до продуктивності,
призначення і віку. Зазначимо, що важливою
особливістю наукової роботи Г.О. Богданова була
надзвичайна вимогливість до результатів досліджень і
до правильності їх викладення та інтерпретації у
публікаціях. Так, у 1977 р. ученим у співавторстві з
іншими вченими було підготовлено та видано «Довідник
по годівлі сільськогосподарських тварин» об’ємом
понад 400 сторінок. Під час набору даного видання було
зроблено десяток друкарських помилок. Так, учений до
виправлення цього недоліку залучив 170 студентів, які
внесли правки до кожного примірника. Він нещадно
критикував співавторів своїх наукових праць за
найменші помилки, неточності, друкарські помилки,
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русизми і т. п. Майже через 10 р. (1986 р.) за редакції
Григорія Олександровича було видано друге його
видання, яке було доповнено новими даними
отриманими вченими у результаті досліджень та на
основі узагальнення передового зарубіжного досвіду, а
1989 світ побачило третє перевидання.
У 2011 р. учений взяв участь у підготовці довідникапосібника «Норми і раціони повноцінної годівлі
високопродуктивної великої рогатої худоби», в якому
визначено принципові недоліки і певне відставання
вітчизняної системи нормування і технології годівлі
молочної і м’ясної худоби, наприклад стосовно енергії –
у вівсяних кормових одиницях, протеїну – за сирим і
перетравним протеїном; за амінокислотами, деякими
мікроелементами (селен); вітамінами (В5); обґрунтовано
ключове значення оптимізації концентрації обмінної
енергії в одиниці сухої речовини кормів раціонів.
Репрезентації наукової діяльності вітчизняних
зоотехніків слугує низка публікацій Г.О. Богданова до
ювілейних дат відомих учених тваринників. Це,
насамперед, такі праці: «К 60-летию членакорреспондента Э.Э.Эйснера», «Академику К.М.Солнцеву –
70 лет», «С.И. Кутикову – 80 лет», «Василь Миколайович
Ремесло», «К.М. Солнцеву – 75 лет» [6, с.79,85 ].
Академік УААН Г.О. Богданов був одним із авторів
такої фундаментальної праці, як «Теоретичні основи
формування м’ясної продуктивності великої рогатої
худоби в онтогенезі і обґрунтування породних
технологій інтенсивного виробництва яловичини в
Україні: монографія» обсягом 387 с (2006). Книга
складається з 22 розділів, у яких автори виклали
теоретичні і практичні положення з формування та
прогнозування м’ясної продуктивності і кормоконверсійної здатності бичків молочних і комбінованих
порід України при інтенсивному вирощуванні на рівні
генетичного потенціалу та представили породні
технології
виробництва
високоякісної,
пісної,
конкурентоздатної яловичини [7]. Про фундаментальність
даного видання та ґрунтовність наведеної інформації
говорить навіть той факт, що при її написанні було
опрацьовано та проаналізовано 557 джерел, з яких 157 –
іноземних. Рецензентами книги виступили доктор
сільськогосподарських наук, професор, дійсний член
Нью-Йоркської академії наук, Ю.Д. Рубан та доктор
сільськогосподарських наук, професор Є.І. Чигринов.
Учений переймався підготовкою висококваліфікованих
кадрів для тваринництва, здатних до швидкого і
успішного опанування новими знаннями, уміннями і
технологіями фахівців європейського і світового рівня,
які відповідають вимогам сучасного ринку праці та
здатні забезпечити ефективний розвиток аграрного
сектору країни. Тому підготовка та видання підручників
для навчального процесу посідало важливе місце у
науковій діяльності Григорія Олександровича. Так, він
відомий,
як
автор
підручника
«Кормление
сельскохозяйственных животных» (1981), який майже
через десять (1990) років було доповнено та перевидано
у співавторстві з доктором сільськогосподарських наук
О.Є. Привало, кандидатами сільськогосподарських наук
А.І. Зверєвим, В.М. Кандибою та кандидатом фізикоматематичних наук К.І. Кунах. Рецензентами підручника
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виступили професор П.І. Вікторов та кандидат
сільськогосподраських наук Л.В. Мархотський, яким
Григорій Олександрович у передмові підручника
висловив подяку за критичні зауваження та рекомендації
щодо покращання якості видання. У підготовці
підручника допомогу надали також співробітники НДІ
тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР і Харківського
зооветеринарного інституту, за що учений їм був
безмежно вдячний. Крім того, Г.О. Богданов слова
подяки адресує академіку ВАСГНІЛ Н.А. Корнеєву та
доктору біологічних наук Б.С. Прістеру за ґрунтовні
рекомендації з покращання розділу, який стосувався
принципів організації годівлі тварин в умовах
радіоактивного забруднення навколишнього середовища.
Аналіз підручника дав змогу зробити висновок, що
ученим було затрачено немало часу, щоб підготувати та
видати видання. У другому виданні підручника було
систематизовано нові дані щодо теоретичних основ та
практичної організації годівлі сільськогосподарських
тварин за деталізованими нормами. Більш детально
розглянуто питання видових та вікових закономірностей
обміну речовин з урахуванням особливостей їх прояву в
умовах промислових технологій при сучасних системах
годівлі. Уведено нові розділи. Велику увагу приділено
екологічним аспектам годівлі. Крім того, автори
підручника узагальнили накопичений за останні десять
років експериментальний матеріал, опублікований у
вітчизняній та іноземній літературі. У цьому відношенні
потрібно виокремити дві обставини. Видання «Нормы и
рационы кормления сельскохозяйственных животных»
під редакцією А.П. Калашникова і Н.І. Клеймана та
методика
викладання
курсу
«Кормление
сельскохозяйственных животных» П.І. Вікторова багато
у чому полегшили викладання у даному підручнику
принципових положень з деталізованого нормування
годівлі тварин, оскільки основні нормативні матеріали
наведені з використанням даних, розміщених у
вищезазначених виданнях. Усе зростаюче використання
добрив, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних
речовин при обробленні кормових культур створювало
небезпеку як гострих отруєнь, так і хронічних розладів
та захворювань шлунку. Тому в підручнику велику увагу
було приділено питанням раціональної організації
кормовиробництва та годівлі тварин у зв’язку з
екологічними проблемами, включаючи й радіаційну
безпеку. Особливий акцент у виданні зроблено на
питаннях підвищення якості кормів та тваринницької
продукції, зокрема шляхом запобігання впливу на них
різних хімічних речовин у небезпечній кількості. Про
високу працездатність Григорія Олександровича
говорить той факт, що сам підручник безпосередньо
складався з чотирьох частин та 16 розділів, а саме:
Ч. 1.) Основи живлення тварин та оцінка поживності
кормів; Ч.2.) Корми; Ч.3.) Нормована годівля тварин та
Ч.4.) Організація раціональної годівлі тварин [8].
Варто відмітити, що за редакцією Г.О. Богданова
було
опубліковано
посібник
«Промышленное
производство молока» (1976), який на думку фахівців не
втратив своєї актуальності до цього часу як навчальний
посібник
для
ветеринарних
і
зоотехнічних
спеціальностей та посів чільне місце в системі

професійної освіти і був настільною книгою кількох
поколінь фахівців. У посібнику узагальнено досвід
промислового виробництва молока. Він вміщував нові
наукові і практичні дані з питань удосконалення
способів утримання худоби, організації повноцінної
годівлі та підвищення молочної продуктивності корів,
створення кормової бази і організації племінної роботи.
Значне місце відведено опису нових і удосконаленню
існуючих засобів механізації та автоматизації
виробничих процесів, питанням покращання організації
праці та підвищення ефективності виробництва молока.
Академіком
Г.О. Богдановим
також
було
підготовлено посібник «Кормовой протеин и его
использование», який вийшов друком у 1982 р. Даний
посібник містив такі розділи: 1) Шляхи збільшення
виробництва кормового протеїну; 2) Виробництво
кормів і кормового протеїну; 3) Прогресивні технології
заготовки та зберігання кормів; 4) Промислове
виробництво кормового протеїну [9].
Прагнучи поширювати передовий закордонний
досвід своїх колег Григорій Олександрович вирішив
розпочати кропітку роботу щодо перекладу та видання
книги відомого американського вченого-зоотехніка
M.E. Ensminger «Feeds and Nutrition», перу якого
належить 22 фундаментальні праці з питань
тваринництва та безліч статей. Після тривалої роботи
здійснюваної під керівництвом та науковою редакцією
ученого дане видання побачило світ у 1997 р. під назвою
«Корма и питание». Про масштабність даної роботи,
кількість зусиль, які було докладено до підготовки
даного видання можна судити з обсягу даної книги, яка
становить майже 1000 с. Книга містить відомості з
питань годівлі різних видів тварин, типових раціонів,
технології виробництва і зберігання кормів, їхньої
поживності та ін. [10].
Григорій Олександрович залишив свій слід не лише як
відомий учений у галузі зоотехнії, а і як талановитий
популяризатор досягнень тваринництва в Україні та за
закордоном. Так, у 1970 р. учений виступив з доповідями,
що стосувалися різних аспектів годівлі, кормовиробництва
та інших питань зоотехнії на симпозіумі у Швеції, 1972 –
Лондоні, 1974 – Канаді, 1977 р. – США, 1982 –
Словаччині, 1984 – Франції, 1986 – Австралії, 1990 – Чилі,
1993 – Туреччині, 1994 – Польщі, 1996 – Бельгії, 1998 –
Австрії [6, с.85,87-88-89,95].
Висновки. Таким чином, важливим напрямом
діяльності академіка УААН Г.О. Богданова була
видавнича та репрезентаційна. Він був популяризатор
здобутків вітчизняних учених та власних у галузі
зоотехнії як в Україні так і за кордоном. Григорій
Олександрович був укладачем і редактором довідкових
видань,
підручників,
рекомендацій,
автором
фундаментальних праць, членом редакційних колегій
низки видань. Наукові праці ученого з питань зоотехнії в
умовах сьогодення є цінним джерелом інформації для
сучасних науковців та дає їм змогу уточнювати деякі
факти при проведенні досліджень.
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AKADEMIK UAAS G.O. BOGDANOV (1930-2009) – POPULARIZER OF SCIENTIFIC ADVANCES
OF DOMESTIC CATTLE BREEDING
The article presents the main directions of popularization of academician UAAS G.O. Bogdanov in the field of animal
science – the author of general scientific works, the compiler of sectoral reference books on feeding farm animals, a member
of editorial boards of collections and editions such as: «Dairy and meat cattle breeding», «Scientific and technical bulletin»,
«Animal husbandry of Ukraine», «Animal husbandry», «Bulletin of agricultural science», «Scientific herald of the National
agrarian university», «Bulletin of agrarian science», «Biology of animals», etc. The work of the scientist on the representation
of the achievements of animal science abroad and the dissemination of foreign experience in livestock breeding at home is also
covered.
Key words: G.O. Bogdanov, publishing activity, popularizer of knowledge and achievements of agrarian science, editor of
editions and collections.
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CУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В ГРОМАДСЬКОПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ
Робота присвячена комплексному та об’єктивному аналізі історіографії суспільно-політичного руху в
Україні в 90-х роках ХХ століття, розкритті основних підходів, методик та особливостей вивчення цієї
проблеми вітчизняними науковцями. Здійснена спроба проаналізувати рівень науково-теоретичної
розробки проблеми в українській історіографії та інформаційний потенціал джерельної бази дослідження.
У публікації розглядається характеристика основних підходів вчених до проблем становлення
громадянського суспільства в Україні та місця й ролі у цьому процесі суспільно-політичного руху.
Виявлено недостатньо вивчені питання, які потребують подальшої наукової розробки й, таким чином,
окреслити перспективні напрямки дослідження сучасного суспільно-політичного руху в Україні.
Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та
практичної розробки методики нормативних та спеціальних курсів з новітньої історії України,
політологічних дисциплін, з теорії та методології сучасної історичної науки, при підготовці підручників,
навчальних посібників.
Ключові слова: Україна, суспільно-політичний рух, історіографія.

Постановка проблеми. Відродження та розбудова
української державності на початку 90-х років ХХ століття,
формування
її
політичної
системи,
проведення
конституційної реформи зумовлюють необхідність
збільшення уваги до ролі політичних партій та
громадських
організацій
у
період
становлення
незалежності.
Вищезгадані
процеси
потребують
об’єктивного,
всебічного
вивчення
вітчизняними
науковцями. Зважаючи на це значення частина українських
вчених, насамперед гуманітарного профілю зосередилась
на аналізі виникнення та розвитку багатопартійності в
Україні, становлення та трансформації її політичної
системи, діяльності профспілкових, жіночих, молодіжних
організацій. Ці проблеми стали темами досліджень
провідних українських вищих навчальних закладів та
науково-дослідних установ.
Сучасна українська історіографія має своїм
завданням ретельно проаналізувати науковий доробок
вітчизняних вчених, які займаються згаданими
питаннями, визначити головні напрямки та етапи
досліджень українського суспільно-політичного руху,
розкрити основні методи та підходи науковців до
вивчення цих проблем.
Мета роботи – полягає в комплексному та
об’єктивному аналізі історіографії суспільно-політичного
руху в Україні в 90-х роках ХХ століття, розкритті
основних підходів, методик та особливостей вивчення
цієї проблеми вітчизняними науковцями.
Виклад основного матеріалу. Суспільно-політичний
рух – це рух, учасники якого висувають ідеї тих чи
інших змін в організації життя суспільства і
спрямовують свою діяльність на досягнення цих змін.
Інакше кажучи, суспільно-політичний рух це об'єднання
народних мас, створені на основі спільності інтересів і
впорядкованої діяльності (профспілкові, жіночі, молодіжні,
екологічні, антивоєнні рухи тощо).

Суспільно-політичні рухи є об'єднаннями людей, які
відрізняються своїми ідейними засадами й доктринами,
цілями і способами їх досягнення, чисельністю
учасників і роллю в політичному житті.
В одних випадках вони виступають як чинники
світового політичного простору, мають глобальний
характер, наприклад міжнародний профспілковий рух,
національно-визвольний рух тощо. Нерідко такі рухи є
з'єднаннями політичних партій, ґрунтуються на засадах
морально-політичної солідарності.
В інших випадках суспільні рухи виступають як
політична система всередині країни, складова її
політичної системи. Саме в цьому розумінні суспільнополітичні рухи виступають як групи інтересів
суспільства.
Критерієм
належності
суспільнополітичних рухів як структурного елементу до
політичної системи є їхня участь у життєдіяльності
держави, формування та функціонуванні державних
органів, прагнення до виявлення політичних інтересів і
потреб соціальних спільностей.
Суспільно-політичні процеси в Україні протягом 90-х
років ХХ-го століття у період становлення незалежності
стали предметом особливої уваги з боку вітчизняної
історіографії. Свій внесок в осмислення подій
останнього десятиліття зробили політологи, соціологи,
історики, філософи. Важливе значення мають
узагальнюючі видання з історіографії історії України, які
розкривають особливості та результати історичної науки
на тому чи іншому її етапі, висвітлюють діяльність
історичних наукових установ і закладів [1], а також
наукові роботи, в яких грунтовно описано процес
формування суспільно-політичних рухів в Україні,
створення
гуртків,
об’єднань,
організацій
та
трансформування їх у партії [2].
Політичне життя української держави кінця ХХ
століття характеризувалось виникненням і поступовим
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удосконаленням багатопартійної політичної системи,
діяльністю багатьох політичних партій і громадських
організацій, громадсько-політичних рухів, які виражали
соціально-економічні, політичні та національні інтереси
як усього українського народу, так і певних соціальних
верств та груп населення і намагалися впливати на
державотворчий процес.
Формування партійної системи в Україні нерозривно
було пов'язане із процесом становлення української
державності, це позначилось як на ідеології,
організаційній будові так і на ролі партій у політичній
системі суспільства. Зародження партійного плюралізму
бере свій початок в Україні від дисидентського руху –
основною домінантою діяльності якого була боротьба за
національно-державну незалежність. Після проголошення
Україною незалежності політичні партії стали базовими
елементами та головними суб'єктами формування нової
політичної системи, однак така різка трансформація
вимагала відповідних змін і у діяльності самих
політичних партій, чого вдалося досягнути далеко не
всім партіям.
У центрі уваги науковців опинилися процеси
зародження і становлення демократичної системи в
країні. Значний інтерес в багатьох вчених викликала
історія здобуття незалежності, роль політичних партій та
громадських об’єднань у формуванні української
держави,
аналіз
результатів
президентських
і
парламентських виборів, конституційного процесу,
тощо [3-5].
Більшість дослідників доводили, що незважаючи на
труднощі, притаманні перехідним суспільствам, Україна
рухається до формування демократичної і правової
держави, поступово вибудовуючи всі елементи
громадсько-політичного
і
суспільного
життя,
притаманного розвинутим демократіям [6-7].
За період з 1991 по 1999 рік не створено жодної
фундаментальної праці, в якій всебічно досліджувався
би суспільно-політичний рух в процесі утвердження
української державності. Опубліковані монографії,
брошури, статті у журналах і збірках наукових праць за
характером та змістовною спрямованістю можна умовно
розподілити на видання, в яких містяться документи
офіційного характеру (програми, статути, матеріали
з’їздів, конференцій, рішення вищих органів політичних
партій та громадських організацій), законодавчі акти про
об’єднання громадян, громадські організації (засади їх
створення, статус, форми та методи діяльності),
узагальнюючі дослідження з проблем багатопартійності,
місця і ролі політичних партій у суспільстві [8-12].
Значна частина українських вчених у своїх
політологічних дослідженнях узагальнили досвід
політичного розвитку незалежної держави, розглянули
проблеми конституційного ладу, політичної влади,
трансформації політичного устрою, становлення
правової держави і громадянського суспільства в
Україні, взаємовпливів нації та держави [4]. Дослідники
вважали, що значний внесок у створення умов
формування державності зробив Народний Рух України,
саме від часу виникнення НРУ в Україні
започаткувалися якісно нові форми політичного життя.
Активна діяльність лідерів Руху – І.Драча, Л.Лук’яненка,
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Д. Павличка, В. Чорновола, В. Яворівського, сприяла
зростанню національної самосвідомості й політичної
активності мільйонів громадян України, закладенню
реальних підвалин для формування багатьох політичних
партій.
Визначальною особливістю партійної системи
України, на етапі становлення державотворення, була її
трансформація,
що
підтверджувалась
такими
характерними ознаками для партійної системи
поляризованого типу, як наявність політичних сил, які
відмовляються визнавати чи ставили під сумнів
легітимність існуючих у державі порядків, значна
поляризація серед політичних сил, ідеологічна
несумісність крайніх течій політичного спектру,
наявність двосторонньої опозиції, існування політичного
центру і оформлення тристоронніх взаємин в рамках
політичного центру і суспільства (між політичними
силами лівого – центристського – правого напрямків),
радикалізм політичної свідомості населення, існування
помітних відцентрових рухів, відсутність організованої
відповідальної опозиції, переважання в політичній
практиці так званої політики «набивання собі ціни».
Прийняття Верховною Радою Конституції України та
відповідного їй виборчого законодавства знаменувало
новий етап у розвитку багатопартійності в Україні. Що
зумовило визнання політичних партій інститутом, який
представляє та реалізує волю народу через участь у
виборах і парламентській діяльності.
Висновки. З-поміж опублікованих робіт останнього
десятиліття ХХ століття немає праць, де хоча б
ставилося завдання всебічно проаналізувати хід
державного будівництва в Україні та вплив політичних
партій і громадських організацій на цей процес. Крім
того, як правило, це робилось відповідно до
ідеологічних позицій авторів, тому їх висновки
відображають здебільшого суб’єктивне бачення.
Проаналізувавши праці українських істориків можна
дійти висновку, що вони надавали великого значення
впливу громадських об'єднань та організацій на
державотворчі процеси в Україні, особливо на
початковому їх етапі. Професійні спілки, на думку
дослідників, хоча і не керувалися політичними
амбіціями, однак були провідною силою в забезпеченні
соціально економічних прав працюючого населення, що
є необхідною соціальною основою всіх інших процесів в
державі.
Дослідники українського жіночого руху звертали
увагу, що в ньому є досить сильна національна
державницька складова й одну з його течій визначали,
як м'який національний фемінізм, однак на думку
науковців в Україні недостатньо реалізовується
потенціал, як жіночих організацій, так і жіноцтва в
цілому. Причинами цього є ігнорування, як багатьма
державними структурами, так і більшістю політичних
сил проблем українського жіноцтва, а також криза
жіночого політичного лідерства.
Автори, роботи яких були присвячені українському
молодіжному руху схиляються до думки, що молодіжні
громадські організації на початку 90-х років відігравали
одну з провідних ролей в боротьбі за незалежність та
розбудову української держави, були школою виховання
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громадянської позиції, з якої вийшла низка яскравих
політичних та громадських лідерів.
Розглянувши історіографію діяльності Народного
Руху України можна стверджувати, що у висновках
авторів домінувала думка про визначальний вклад
Народного Руху в боротьбу за незалежність та
становлення української державності, але з другої
половини 90-х років він втратив частину свого впливу,
оскільки не зміг виробити нові програмні засади та
методи політичної боротьби, які б відповідали тодішнім
умовам.
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SOCIO-POLITICAL MOVEMENT IN THE PUBLIC-POLITICAL LIFE OF UKRAINE: HISTORIOGRAPHY
The work is devoted to the comprehensive and objective analysis of the historiography of the socio-political movement in
Ukraine in the 90's of the twentieth century, revealing the main approaches, methods and peculiarities of studying this problem
by domestic scientists. An attempt was made to analyze the level of scientific and theoretical development of the problem in
Ukrainian historiography and the information potential of the source base of the study.
The publication examines the characteristics of the main approaches of scientists to the problems of formation of civil
society in Ukraine and the place and role in this process of the socio-political movement. The insufficiantly studied issues that
require further scientific development were identified and, thus, it became possible to outline the perspective directions of the
study of contemporary socio-political movement in Ukraine.
The conclusions drawn in this article can be used during theoretical substantiation and practical development of the
methodology of normative and special courses on the modern history of Ukraine, political science disciplines, on the theory
and methodology of modern historical science, in the preparation of textbooks and manuals.
Key words: Ukraine, social and political movement, historiography.
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ЕЛЛІНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІЙСНОСТІ
(ВІД СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ДО ХІХ СТ.)
У статті проаналізовано античні впливи на українську історію та культуру, наголошено, що в
українських осередках панує дух високої грецької античності, її культурних надбань. Доведено, що
античність в українській ментальності завжди посідала особливе місце в освічених колах, зокрема
населення українського Півдня віками перебувало в сусідстві з античними греками, що мало велетенські
наслідки для нашої країни, духовності й культури народу. Продемонстровано та проаналізовано зразки
еллінізму в українській дійсності, а також зразки рекламного креативу і доведено, що прикладами
рекламних шедеврів є грецька античність.
Ключові слова: античність, еллінізм, український народ, Греція, Рим, реклама, міста-поліси, культура.

Постановка проблеми. Доба античності – планетарне
явище, одне з найвищих досягнень світової цивілізації та
культури. Вона сформувала надзвичайно багату
культуру та духовність. Україна прилучена до неї
історією, протоісторією та культурою. Античність в
українській ментальності завжди посідала особливе
місце в освічених колах.Українська історія та культура
зробили особливий вибір – вивчати та використовувати
античність як ідеал, прагнути наблизити власну
творчість до її найкращих взірців. Бо античність – це
цілі університети досвіду, знань та умінь, незвідані
запаси розуму та краси, які ми маємо опанувати, щоб
упевнено йти власною дорогою. Цю проблематику
досліджували Є. Маланюк, В. Розанов, М. Зеров,
Д. Чижевський, І. Дройзен, Л. Куценко, В. Булах та інші.
Мета роботи – проаналізувати та розкрити античні
впливи на українську історію та культуру. Довести, що
яскравою особливістю історії нашого народу є його
правікова причетність до античної культури. Показати
зразки вияву античної спадщини в українській дійсності.
Довести, що реклама в першому універсальному значенні,
буквально розлита всюди у предметах і явищах.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що
український народ та його культура формувалися під
різними впливами. Але неповторність та яскрава
особливість історії нашого народу – його давня,
правікова причетність до античної культури Греції,
згодом Риму і Візантії. Це починається з часів Гомера
(VІІІ ст. до н. е.), а може й періоду Троянської війни
(ХІІ ст. до н. е.).
Тоді на узбережжі Кримського півострова та в
дельтах великих українських річок – Дніпра, Бугу, Дністра
з’явлися перші грецькі поселення. Їх засновники – грецькі
мореплавці й купці, найбільш рухливий елемент
грецьких міст-полісів.
Поселення згодом виростають у цілу гірлянду міст і
факторій.
Вони
розбудовуються
за
зразками
містобудівної культури материкової Греції: потужні

мури, фортечні споруди, Акрополь, палаци, театри й
храми, бруковані вулиці, міські площі.
У цих осередках панує дух високої грецької
античності,
її
культурних
надбань.
Херсонес
Пантійський і Феодосія, Пантікапей і Танаїс, Тіра і
Босфор... Це форпости давньогрецької культури на
нашій землі.
Людність українського Півдня віками перебувала в
сусідстві з ними. Це мало велетенські наслідки для
нашої країни, духовності й культури народу.
Має цілковиту рацію наш видатний поет і
культуролог Євген Маланюк, стверджуючи: «Україна –
північний сегмент античної культури». Її впливи
увійшли в кров, у гени, підсвідомість українців[1, с.12].
Греки прибули на українські землі, маючи
першорядну культуру, підприємницькі уміння, енергію
творення, гідність людської особистості й непоборну
любов до свободи. У спадок Україні дісталось багато з
цих чеснот.
Далекосяйним маяком нашого історичного поступу
був Геродот. Сучасник Перикла й Сократа писав про
нашу праукраїнську античність, життя причорноморських
територій, племена, що їх населяли, уклад їхнього буття
і спосіб господарювання, про клімат, ґрунти та води.
«Мельпомена», четвертий том «батька історії» – сага
про нашу землю. Поряд з іншими його книгами вона
влилася в духовну культуру Еллади. Україна вичитує з
неї об’єктивну й прихильну розповідь про власну
минувшину.
Той же Є. Маланюк стверджував: «Україна – це
Еллада Степова, Київ – Степова Александрія, Січ за
порогами Дніпра – Степова Спарта»[2, с.138]. І це значно
більше, ніж прекрасна поетична метафора.
Ця констатація – нагадування про нашу органічну
європейськість, закорінену в духовну спорідненість з
Елладою, підкладом новочасної європейської культури.
Фундаментальна тема національної реклами – її
утвердження в сучасності через історичні постаті, вагомі
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події, свідчення першоджерел та будь-яких інших
змістовних відомостей.
Ці впливи, зокрема, були одним з важливих факторів,
які формували здібності й обдарування українського
етносу. Давні еллінські впливи розпорошилися у віках.
Вони присутні в архітектурі Київської Русі; у перших
рукописах Гомерових поем з бібліотеки Ярослава
Мудрого; у «Слові про закон і благодать» митрополита
Іларіона, у національному епосі «Слово о полку
Ігоревім». Вони наявні, давали знати про себе – більш чи
менш і в пізніші епохи української історії.
Греки Еллади, а пізніше вихідці з Візантії, емігранти
й біженці з поневоленої турками Греції завжди були
активно присутніми в космосі України. Еллінські вчені
відіграли неабияку роль у виникненні й розвитку
Острозької вищої школи. Там викладали люди
європейської освіченості й фундаментальних знань.
Серед них греки Іммануїл Москопулос, Діонісій Раллі,
Симон Пекалід, Євстахій Нафанаїл. Помітний внесок у
діяльність закладу зробили вихованці Падуанської
академії Никифор Кантакузін і Кирило Лукарсис,
майбутній патріарх Константинопольської церкви.
Острозька академія мала тісні контакти з
Афонськими монастирями. Між Острогом і Афоном діяв
човниковий зв’язок. Ходаки з Волині, поміж них Іван
Вишенський та викладач Ісакій Борискевич, відвідували
Афонські обителі й бібліотеки. Еллінська присутність
особливо виражено простежується у полемічних творах
Івана Вишенського на захист грецького православ’я
проти унії.
Славним навчальним закладом греків України було
училище в Ніжині. Серед його випускників знаменитий
український історик М. Бантиш-Каменський. Микола
Миколайович зумів врятувати майже весь московський
архів під час пожежі 1812 року. «Збираю розпорошене», –
промовляє епітафія на його могилі, справді адекватне
визнання ролі вченого в історії вітчизняної науки,
зокрема гуманітарних наук.
Надрукувати ж державним коштом зібрані
дослідником історичні документи посприяв Іоан
Каподіотрій. Впливовий грецький сановник, дипломат
на російській службі подав клопотання Олександру І й
домігся результату. Син Бантиша Дмитро здійснив
підготовку першого наукового видання української
історії в кількох томах.
У добу Гетьманщини в Ніжині склалася найбільша
грецька колонія. Козацька держава заохочувала її
пільговими умовами життя і праці, самоврядністю.
Ніжинська община мала свій магістрат, школу й церкву,
власний суд. Заповзятливі купці об’єднувалися в
Торгове братство.
Сліди еллінської присутності в духовності й культурі
українців простежуються, звичайно, й у ХVІІІ–ХІХ ст. у
творчості Г. Сковороди. У його «Саді божественних
пісень», концепції філософії серця; оригінальному
тлумаченні змісту й духу Святого письма; в епістолярній
спадщині. У навчальних планах і програмах КиєвоМогилянської академії, діяльності її видатних вчених. У
творчості поета Василя Капніста, нащадка стародавніх
греків, автора знаменитої «Оди на рабство». «Ода...» –
це поетичний відгук на указ Катерини ІІ про

закріпачення українських селян і рішучий протест. Мало
хто наважувався тоді на публічний виступ проти
імперського свавілля і несприйняття кріпаччини. В.
Капніст дивом розминувся з Петропавловською
фортецею. Він мав відвагу подати імператриці ще й план
відродження козацьких полків в Україні. Поет і патріот
вів таємні перемовини з Прусією про її допомогу в разі
народних повстань супроти царату.
У родинному гербі Капністів викарбовано девіз: «Sub
igne immotus» – «У полум’ї несхитні». Еллінська кров
невпинно вирувала в душах українських шляхтичів.
Петро Капніст, брат поета, заснував у своєму маєтку на
Полтавщині «республіку кріпаків». «Республіканцями»
стали близько тисячі покріпачених селян [3, с.450].
Сини В. Капніста, Семен та Олекса, були приналежні
до підпільних організацій декабристів. Олекса – ад’ютант
відомого генерала М. Раєвського, входив у коло близьких
друзів і приятелів Т. Шевченка.
Еллінська присутність спостерігається й у творчості
П. Могили та видатних київських митрополитів, у
спорудженні грецької гімназії і храмових комплексів у
Ніжині, а також у визначенні стародавньої та новітньої
грецької мови як обов’язкової дисципліни у навчальних
програмах гімназій, університетів, навчальних закладах
духовної освіти.
В освічених колах українства болісно резонували
трагічні події, пов’язані з насильницьким переселенням
кримських греків у степову зону, ущемлення їх
людських прав.
Філософом нації та її проблем судилося стати у нас
Григорію Сковороді. Він вніс в українську духовність
високу античну думку, твори давньогрецьких і римських
мислителів, провідних авторитетів християнської віри.
Свою освіченість, ерудицію і щедрі таланти
Г. Сковорода віддав Україні. Чверть віку він «ходив у
народ» з посохом мандрівника й книгою мудреця в
торбині. Не злічити його зустрічей і спілкувань з
людьми, розмов на жагучі теми і сенс життя. Скарбниця
знань у невпинних мандрах, Г. Сковорода навчав думати
й жити за законами людяності й добра. Він один із
небагатьох у європейській культурі, хто повторив
духовний подвиг Сократа в служінні істині, людям і
Батьківщині.
Знакова подія духовного розвою України – поява
«Енеїди» І. Котляревського. Ця книга – переспів,
«перелицювання» на український манер класичного
давньоримського твору Вергілія Марона. Антична
класика з берегів Тібру зазвучала українською мовою
над Ворсклою. Давній Рим і Полтава ХІХ ст.
зосередилися на спільній темі.
Вергілієва «Енеїда» стала колишньому семінаристові
поштовхом і натхненням для написання самостійного,
цілком оригінального
твору.
Античні сюжети
розгортаються в Україні, у стихії її власного життя.
Героїчний пафос, патріотичні мотиви, імперська
амбітність римської «Енеїди» переведено українським
автором у буденність, жартівливий план, у бурлеск.
Фігуранти полтавської «Енеїди» – українська людність з
різних її верств, зодягнена у свити, жупани й шаровари.
Це реальне життя народу, його земні тривоги й радощі,
надії й сподівання. Вірші поета іскрять соковитим
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гумором, гострими дотепами, влучними авторськими
ремарками. «Мужича правда єсть колюча, а панська на
всі боки гнуча» [4, с.23], – зауважує автор. На
класичному творі античності постає нова українська
література. Іван Котляревський – її перший класик. Він
утверджує в поемі живу мову народу, його стержневу,
полтавсько-київську говірку. Творчу вершину поета
оцінив Т. Шевченко, написавши пророчі слова: «Будеш,
батьку, панувати // Поки живуть люди…» [5, с.89].
Тяжіння української літератури до Античності було
невід’ємною рисою і постійним чинником її розвитку.
Письменники усіх часів опрацьовували давню класику,
творчо проникали у її досвід. Художні переклади
прозових і віршованих текстів, переспіви й
наслідування, твори за античними мотивами й
принагідні згадування – все це античний сегмент
красного письменства, української культури загалом, її
репертуар.
Письменники П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка,
Л. Глібов знайомили українців з байками Езопа у
власних перекладах і переспівах. Літературні шедеври
великих і малих форм творили на античних
першоджерелах Т. Шевченко, П. Куліш та І. Франко.
Вільно почувалася серед античних авторів Леся
Українка. Вона написала драматичні твори «В
катакомбах» і «Кассандра», багато ліричних мініатюр на
античну тематику, вірш-посвяту І. Стешенкові, який
перекладав українською мовою «Метаморфози» Овідія.
Вражає вишуканою художністю драматична сцена
«Іфігенія в Тавриді». Дочка Агамемнона й Клітемнестри,
яку греки пожертвували богині Артеміді, щоб та
заспокоїла море і дала змогу човнам дістатися Трої. В
останню мить, коли все було на лезі меча, богиня
вихопила приречену з рук жерців і перенесла її у
Понтійську Тавриду.
Там Іфігенія служила жрицею храму Артеміди
Тавридської, глибоко страждаючи від розлуки з
родиною, Аргосом, любою Елладою. Служницю богині
відшукав Орест, рідний брат Іфігенії, разом з Піладом,
своїм нерозлучним другом і повернув її на Батьківщину.
Багатство й досконалість античної літератури
вимагали
фахового
опрацювання.
Першим
її
професійним перекладачем українською мовою став
П. Ніщинський, літературний псевдонім Петро Байда.
Петро Іванович, сучасник Т. Шевченка, здобув вищу
освіту і ступінь магістра в Афінському університеті.
Стародавні мови, художня аура грецької столиці
прикували увагу молодого науковця до античної
літератури. «Антігона» Софокла незаперечний творчий
успіх перекладача-еллініста. П. Ніщинський тривалий
час викладав грецьку мову й церковний спів у жіночій
прогімназії на Одещині. Там написав пісню «Закувала та
сива зозуля», що стала народною. У глухій тоді
провінції здійснив переклад «Одіссеї» й частини
«Ілліади», який не встиг завершити. Поет, композитор і
педагог мав чим пишатися, але найбільша його гордість –
переклади літературної класики. П. Ніщинський писав
своїм дітям: «А тепер я навіть кохаюсь у надії, що
колись, хоч і в далекому потомстві, а все-таки «старий
Байда», ваш батько, спом’янеться добрим словом на
ймення «українського Гомера» [6, с.422]. Так воно й
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сталося, як сподівалася ця обдарована людина,
непересічна особистість. Петро Іванович перекладав
Гомера, коли він від злигоднів життя тимчасово втратив
зір. Сліпого аеда перекладав незрячий український
геній!
Досконалі переклади давньоримської поезії належать
перу М. Зерова. Микола Костьович – поет і вчений,
глибокий знавець античної літератури, ідеолог
українських неокласиків доби Відродження обстоював
розвиток національної культури, опертої на високі
традиції Античності. «Класична пластика і контур
строгий // І логіки залізна течія», – такою уявлялася
йому новітня українська поезія. Наріжний принцип і
рекламне гасло М. Зерова – «ad fontes» тобто «до
джерел!». Перекладна поезія Давньої Греції і Риму,
вважав поет, служить пульсуючим джерелом змістовним
наповненням
української мови,
удосконаленням
художнього стилю. Античні автори, переконаний
М. Зеров, близькі своїми настроями й чуттями
українській культурі, особливо її суворої й проблемної
доби [7, с.66].
ХІХ ст. теж багате на активні вияви античної
спадщини: паломництво українських прочан до
монастиря на горі Афон. Це місце поклоніння стояло
поруч з відвідуванням святинь в Єрусалимі та КиєвоПечерській Лаврі; діяльність Кирило-Мефодіївського
братства, одним із засадницьких документів якого була
«Книга буття українського народу», складена за мотивами
Святого письма; творчість класиків української
літератури – І. Нечуя-Левицького, О. Свідзінського,
П. Мирного, Лесі Українки. Чимало авторів класичних
текстів походили з духовного середовища і мали духовну
освіту. Подвигом думки й праці в українській духовності
є й перший в історії світової літератури переклад
гомерівським гектометром давньоруського «Слова о
полку Ігоревім».
Переклад повного тексту Біблії з давньоєвропейської
та давньогрецької мов, який здійснили письменники
Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та видатний
фізик Іван Пулюй. Видання побачило світ у Відні 1904
року.
Нині в суспільній думці активізується інтерес до
історії реклами в українському суспільстві. Тема
актуальна, мало досліджена, але дуже перспективна.
Зразком рекламного креативу і прикладами рекламних
шедеврів є, знову ж таки, грецька античність. Це:
історичні оповіді Геродота, Плутарха, Стратона, Діодора
Сицилійського; епічні поеми Гомера, драми Есхіла,
Еврипіда, Софокл; у творах великих філософів давньої
Греції від Геракліта до Арістотеля і Платона; в
архітектурі та скульптурі; у художніх виробах, зокрема
оздобленні грецьких амфор, у яких зустрічаються й
мотиви з життя людності українського Півдня. А також
у міфології стародавніх греків.
Але важливо підкреслити: культура кожного народу
(а реклама є феномен культури) зазнаючи різних
впливів, усе ж розвивається на власній основі.
Ми виходимо з того, що реклама має дві іпостасі, два
обличчя:
Перше – вона є універсальним явищем, формою
пристосування в живій природі та людському
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суспільстві. У цьому значенні існує одвічно й
відноситься до першочергових потреб: як їжа, печиво,
продовження роду. Нагадаємо знаменитий вислів
«Життя – театр, а люди в ньому – актори». Ми щомиті й
щодня інші: у лікаря, на лекції, на побаченні. Ми
рекламуємо себе та свої можливості.
Друге – реклама як суспільна функція у товарному
світі, яка сама стає безпосередньо виробничою силою.
Реклама в першому універсальному значенні, буквально
розлита всюди, у предметах і явищах:
– українське Бароко – не тільки яскраве й самобутнє
мистецтво. Це розповідь про звитяжні звершення народу
у боротьбі за волю. Це й пропагування свободи та
незалежності. Це заклик пам’ятати про високе
покликання людини;
– колона Магдебурзького права – і мистецтво, і
реклама самоврядування, яка забезпечує процвітання
міст і ремесл;
– «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного –
відтворення однієї з біблійних притч. А в епізоді, коли
Чіпка виколює очі іконописному зображенню щоб «Бозя
не бачив, як хлопець бере заборонений окраєць хліба» –
це ж ціла політика войовничого атеїзму, цього абсурду,
який замість переконань нищив храми...;
– баба Палажка свариться з бабою Параскою у повісті
Нечуя-Левицького. Це ж не лише побутовий епізод, а
розкриття ментальності, реклама й антиреклама сильних
і слабких сторін;
– побут, звичаї, релігії. Тут багато реклами і
рекламних мотивів, один лише приклад. У козацькі часи
у дворі заможних людей стояв вкопаний стовп. До нього
кріпилися три великі кільця – залізне, мідне й срібне.
Гість, що прибував до хазяїна, мав прив’язати коня до
«свого» кільця: рівний за статусом – срібло, менший
значенням – мідь; зовсім простий – залізом. Усе село
легко довідувалось, хто перебуває за гостинним столом
господаря.
Висновки. Отже, прислужити Батьківщині у її
прагненні до гідних вимірів життя, усвідомити власну
ідентичність, сповна осягнути нашу історичну
приналежність до старогрецької античної школи та
органічну європейськість нам допомагає класика давніх
греків і римлян. Для того, щоб стати сучасною нацією і
залишатися нею довго, ми повинні безповоротно
повірити у власні сили і безмежні перспективи.

Усі речі, події, явища повертаються до людей
різними гранями. І неодмінно – рекламною стороною. Її
треба навчитися бачити, розуміти, прочитувати текст,
зміст, структуру. Тоді здобудемо ще одне надійне
джерело пізнання нашого історичного минулого.
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HELLENISM IN UKRAINIAN REALITY (FROM THE ANCIENT TIMES TO THE 19 CENTURY)
This article dedicated to the immediate relations of Hellenism phenomenon and Ukrainian mentality. Accordingly, our goal
is to determine: what kind of interrelations do we have in that case? Being situated on the verge of Ancient Greeks world,
Ukrainian territory from the times of Greeks colonization to the times of Byzantine Empire was enriched by the Antic elements.
Those relations were not ruined with the fall of Byzantine Empire. Moreover, supported by the Orthodoxy, they came to the
new stage. In summation, numerous achievements in Ukrainian culture connected with Hellenistic roots of Ukrainian South.
The most interesting embodiment of this direction is Hellenism in Ukrainian advertisement.
Key words: antiquity, Hellenism, Ukrainian people, Greece, Rome, advertising, city-polis, culture.
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
В статті досліджується стратегічна мета Російської Федерації (РФ), яка полягає у встановленні на
території України довготривалого керованого хаосу. Проведено аналіз економічних процесів, які
використовує РФ для досягнення цієї мети. На основі вивчення документальних джерел автор доводить,
що Росія, узагальнивши світовий досвід та проаналізувавши свої, фактично безкарні, втручання у
внутрішню політику сусідніх держав діє цілеспрямовано та агресивно, переходячи із «пробного» методу
ведення бойових дій на «повсякденний», використовуючи для цього ідейну платформу, зокрема і концепції
євразійства.
Ключові слова: гібридна війна, РФ, Україна, Європейський союз (далі ЄС), економічна складова.
Постановка
проблеми.
Автором
було
проаналізовано зміст наукової літератури та джерел
щодо проблем виникнення гібридної війни. Частина
наукової літератури та джерел присвячена вивченню
історичного досвіду виникнення гібридних війн, при
цьому інша частина акцентує увагу на аналізі російських
геоекономічних механізмів. Досліджені праці з історії
євразійства Г.В. Флоровського [1], Н.С. Трубєцкого [2],
П.Н. Савицького [3-4], Т. Поляннікова [5] щодо проблем
розпаду СРСР та зближення з Європою Л.Н. Гумільова
та В.Ю. Єрмолаєва [6]. Також опрацьовано праці
Н. Назарбаєва [7], О. Курбана [8], Г. Почепцова [9],
розглянутий зведений звіт 2015 року Європейського
Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Групи світового
банку щодо аналізу впливу кризи та потреб на східній
Україні [10]. Окрему увагу приділено дослідженню
Військової доктрини Російської Федерації від 25 грудня
2014 року [11]. Цікаві відомості почерпнуто з відомих
російськомовних інтернет-видань: мережеве інформаційне
агентство
«Военно-промышленный
курьер» [12],
«Военное обозрение» [13]. Окремої уваги заслуговує
систематизація виступів російської політичної еліти
щодо зазначеної проблематики.
Мета роботи – за допомогою залучення в науковий
обіг документальних джерел, пов’язаних із висвітленням
останніх подій, проаналізувати, дослідити та довести,
що домінуючою частиною правлячого російського
політикуму почала вибудовуватись тактика дій щодо
сусідніх країн, як до інструменту гарантування
регіонального лідерства Росії на пострадянському
просторі та на Євразійському континенті в цілому. Саме
за допомогою економічних чинників було визначено
розвивати «співдружні інституції» не як інтеграційні
об’єднання із рівним розподілом можливостей та
відповідальності, і не як механізм співробітництва, а як
блоки країн-сателітів, об’єднаних навколо РФ. Ці
прагнення лідерства створили умови, які призводять до
військових конфліктів, які виникають з ініціативи
Кремля.
Виклад основного матеріалу. Початок ХХІ століття
ознаменувався важливими змінами, які виникли завдяки
зростанню конкуренції між Російською Федерацією та
Європейським
союзом.
Перед
пострадянськими
державами постало питання вибору інтеграційних

проектів, представлених Брюсселем та Москвою.
Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Молдавія та
Україна зберігали свій суверенітет та намагались не
втручатись у конфронтацію між глобальними центрами.
Хоча, з одного боку економіки пострадянських держав
були пов’язані, оскільки формувались спільно протягом
багатьох десятиліть, важливою для них була співпраця з
Європейським союзом, яка відкривала нові перспективні
можливості залучення інвестицій та нових технологій. У
кінці 2000-них років РФ та ЄС відмовились від
короткострокового двостороннього підходу. Щоб
зберегти свій вплив на пострадянському просторі
Москва обрала шлях «роздавання» економічних
преференцій, чим продовжила заганяти себе «в кут»,
оскільки такі дії не приносили зиску економіці в цілому.
Для
систематизації
економічних
відносин
з
пострадянськими країнами Росії довелося відродити й
ідеї концепції євразійства.
Ідея, яка зародилась на початку ХХ століття в колах
тогочасної
інтелігенції,
визнавала
російський
націоналізм, підтримувала та розвивала ідею «Святої
Русі» [1]. Ідеологія включала в себе відмову від
еволюційної теорії, визнавала унікальність кожної
культури, формування альтернативного політичного
проекту та формування глобального альтернативного
політичного проекту для всього людства в центрі якого –
ідея Росії, як самобутньої цивілізації. Більшовики та
більша частина кадетів не до кінця поділяла ці думки,
але до певного часу їх підтримували – бо виступали
проти германського мілітаризму. Російський націоналізм
підтримували та розвивали ідею Святої Русі такі
політичні діячі, як С.Н. Булгаков, В.В. Розанов,
Н.А. Бердяєв. Згодом лінгвіст С.Н. Трубєцкой, географ
та економіст П. Савицький, історик Г. Флоровський,
музикознавець П. Сувчинський ці ідеї сформували у
концепцію Євразійства, як реакцію російських
мислителів на трагедію Росії та відсутності чіткої
національної ідеї. Ідеологи намагались осмислити
минуле та майбутнє Росії [2]. Їхнє осмислення – це щось
середнє між філософією та політикою, яке походить від
слов’янофільства, а майбутнє вбачається у симбіозі
слов’янського та азійського народів [3], [4].
Зміни, які у кінці ХХ століття відбулись у суспільстві
не могли не позначитись на складових концепції
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євразійства. Вони полягали у визнанні багатополярності
світу та в необхідності відмовитись від таких політичних
теорій, як лібералізм, комунізм, фашизм. На їх зміну
повинна прийти Четверта політична теорія, відповідно
до якої метою Москви є створення нової євразійської
держави через інтеграцію РФ з колишніми республіками
СРСР. У руках сьогоднішніх керманичів Кремля
концепція перетворюється на «химеру» до якої
додається геополітика, ЄС та США – постають в ролі
головних ворогів Росії [5].
У 1991 році після розпаду Радянського Союзу Росія
та Україна стали сусідніми суверенними державами. Для
нашої країни цей процес не став безболісним та прийняв
форму боротьби з колишнім центром. Оскільки
відповідно до результатів досліджень, проведених ще у
2004 році на замовлення НАТО науковцями всього світу,
країни, які опиняються на лінії зламу геополітичних
платформ, не мають можливості самостійно обирати
своє майбутнє, оскільки вони знаходяться між
різновекторними
сферами
впливу.
На
думку
Л.М. Гумільова центр, який уособлювався з РФ,
керувався
не
національними
інтересами,
а
людоненависною комуністичною ідеологією. Влада Рад
реалізуючи економічні утопії насильно переміщувала
народи з місця на місце. Чи варто дивуватись, що як
тільки з’явилась можливість, «окраїни» захотіли
позбавитись від такої опіки. Проте центральна влада
продовжувала
безвідповідальну
інтернаціональну
«політику соціального вибору» і в результаті не тільки
не змогла їх втримати, але й втратила Москву [6].
Створення РФ власного Євразійського інтеграційного
проекту було не першою спробою «збирання земель
руських». Цій спробі передувало створення Союзу
незалежних
держав,
який
українці
вважали
реабілітацією Радянського союзу. Росія, не без «млявої»
політики України, всіляко намагалась зберегти свій
вплив на пострадянському просторі, розуміючи, що
втративши Україну та її потенціал назавжди втратить
можливість відродження гегемонічної ролі на
міжнародній арені.
У 1994 році Президентом Казахстану Н. Назарбаєвим
запропоновано
проект
створення
Євразійського
співтовариства держав [7]. Цей союз стає основою
міждержавного об’єднання Російської Федерації,
Казахстану, Білорусії, Киргизії та Таджикистану.
Основними
завданнями
співтовариства
стало
формування єдиного економічного простору та
забезпечення оборонної політики. Цей проект мав певну
послідовність наступних етапів: створення зони вільної
торгівлі; платіжного і валютного союзу; формування
загального ринку товарів, послуг і капіталів. Серед
країн, які ратифікували угоду про зону вільної торгівлі,
України не було. З 1 січня 2015 року почав діяти
євразійський економічний союз у який ввійшли РФ,
Білорусія,
Казахстан.
Вірменія
та
Киргизстан
приєдналися згодом. Союз створений з метою всебічної
інтеграції економік країн-учасниць для стабільного
розвитку та підвищення життєвого рівня населення.
Проте євразійська інтеграція не має довготривалої ідеї, а
також засобів для її досягнення. Звичайно у планах
очільника Кремля було й приєднання України, без якої

цей союз стає нежиттєдієздатною економічною
структурою. Анексія Криму та введення«зелених
чоловічків» на Схід України, де розпочинається
«визволення російськомовного населення», мовою
«гібридної війни» говорить нам про початок формування
нового світового центру сили, і власне це «євразійське
збирання земель» стає головною доктриною Кремля, а
від так і викликом до світового панування.
«Гібридна війна» – термін, який практично з самого
початку подій в Криму та на Донбасі, все частіше
використовують, коли ведуть мову про Україну, є
симбіозом геополітичних та геоекономічних факторів,
звичайної, «малої» та кібервійни [8]. Першим описав цей
процес і дав йому визначення Френк Хоффман, який
запропонував
класифікацію
загроз:
традиційні,
іррегулярні, катастрофічні та проривні. В свою чергу
американські стратеги вважають «гібридною» загрозою
поєднання двох і більше таких загроз, війна без
повідомленням про напад із широким використанням
партизанського руху або повстанців. Обов’язковою
складовою гібридної війни є нерозривний зв'язок з
економічною та інформаційною складовими [9]. У
випадку України конфлікт на Донбасі, який історично
відповідав за біля 16% ВВП та 25% українського
експорту, має істотні наслідки для всієї країни [10, с. 21].
Узагальнивши досвід попередніх втручань у справи
«братніх народів» на Північному Кавказі, Придністров’ї,
Грузії російські військові фахівці розробили нові
концепції «гібридної війни», прописали їх у Військовій
доктрині РФ та застосували на практиці на території
Криму та Східної України. Так, зокрема, у доктрину
було внесено ряд доповнень, які чітко вказують на зміну
геополітичних поглядів очільника Кремля. Хоча правки і
виглядають незначними та вказують на вибраний
напрямок біполярності. Так у розділі 12 доктрини чітко
вимальований головний ворог – НАТО. Крім цього у
підпункті «д» цього ж пункту говориться про
«територіальні претензії до Російської Федерації
(включаючи і нові території) і її союзників, втручання в
їх внутрішні справи» – будуть розглядатись, як агресія.
Також наявність цього пункту стосується і вводу
контингенту НАТО на території України та інших
прилеглих держав, які також розцінюватимуться як
агресія до РФ. У пункті ж 22 цього документу вказується
на те, що Росія може застосовувати Збройні сили у
випадку агресії у відношенні до російських громадян не
тільки на території РФ, а також і за її межами, для
прикладу на Донбасі. Велика увага приділяється ролі
засобів масової інформації. Так у підпункті «в» пункту
13 чітко на це вказується: «діяльність інформаційного
впливу на населення, в першу чергу на молодих
громадян держави, метою якої є підрив історичних,
духовних і патріотичних традицій в області захисту
Батьківщини». На нашу думку – це навіть не
завуальована парадигма ідеолога Дугіна, яка стосується
«мережевих війн». Важливо відзначити, що у попередніх
редакціях доктрин таких понять не було. Знаходить своє
відображення у пунктах Доктрини і поняття неоєвразійця,
радника
В. Путіна
О. Дугіна – «багатополярність».
Відповідно до нього Росія вимагає для себе права
вирішального голосу, який має США, Великобританія,

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
Німеччина, а ведення діалогів розглядає лише на правах
рівності [11].
Як не парадоксально, але ще у 2013 році в РФ
проводились активні обговорення нових форм та
способів ведення сучасної війни. Так зокрема начальник
Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації
генерал армії Валерій Герасимов представив нову
стратегію і тактику ведення «гібридної» війни, відвівши
значну роль при її веденні невійськовим методам тиску,
таким як політичні, економічні, гуманітарні. Також були
і запропоновані етапи її проведення. Одним з цих етапів
є інноваційна агресія, яка передбачає економічну атаку.
Економічний напад дуже важко розгледіти, а іноді він
розтягнутий у часі. Зокрема ці дії можна сплутати з
конкуренцією між країнами та боротьбою за лідерство в
окремих галузях економіки. Власне до таких дій і
вдавалося керівництво Кремля при веденні «газових»
воєн з Україною [12].
А вже 11 березня 2016 року Валерій Герасимов
підтвердив, що метод ведення «гібридної війни» для
Росії стає основним «…в той же час одним із важливих
напрямків будівництва, розвитку і підготовки Збройних
Сил стає надання їм здатності ефективно діяти у
нетрадиційних умовах…» та робить висновки, що
«…поєднання традиційних та гібридних методів вже
зараз є характерною рисою будь-якого військового
конфлікту.
При
цьому
якщо
другі
можуть
використовуватись і без відкритого застосування
військової сили, то класичні бойові дії без гібридних –
вже ні…». Генерал стверджує, що головним у гібридній
війні, на сьогоднішній день, є дистанційна, безконтактна
дія на супротивника за рахунок масованого застосування
високоточних та далекобійних засобів ураження з
повітря, моря, космосу. І ще раз нагадує «Наявна в
арсеналі Росії ядерна зброя залишається основним
фактором
стратегічного
стримування
ймовірних
супротивників від агресії проти нашої країни та її
союзників» [13].
Відпрацьовує Москва свої гібридні методи сьогодні
щонайменше у трьох напрямках – Сирія, Європейський
союз та Україна. Це свідчить про те, що Росія завзято
взялася провокувати постійні «гарячі точки» по всьому
світу. Підводні човни РФ у Швеції, США, Великій
Британії, Франції, літаки, які «випадково» залітають на
території інших країн (бомбардувальник Су-24, збитий
Туреччиною у листопаді 2015 року), приватні військові
компанії («Вагнера») – все це провокує невизначеність
та занепокоєння у сфері міжнародної безпеки.
Висновки. На основі наведених даних та фактів, вже
сьогодні з впевненістю можна говорити, що одним з
основних завдань Російської Федерації у проведенні
«гібридної війни» є підтримка тривалого протистояння з
метою виснаження сил та ресурсів супротивника.
Гібридна війна, як найнебезпечніший виклик сучасній
колективній системі безпеки та ведеться РФ на
міжнародній арені, має надзвичайно потужну складову –
економічну, оскільки – це щоденні втрати не тільки
працездатного населення, але й озброєння та військової
техніки, матеріально-технічного забезпечення, витрати
на лікування, продовольство, пальне, руйнування
інфраструктури, мі- та еміграцію і т. і.
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THE ECONOMIC COMPONENT OF THE HYBRID WAR
The article explores the strategic goal of the Russian Federation (RF), which is to establish long-term controlled chaos on
the territory of Ukraine. The analysis of economic processes, which uses RF to achieve this goal, is carried out. On the basis of
the study of documentary sources, the author argues that Russia, summarizing world experience and analyzing its, in fact,
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ORGANIZATIONAL ISSUES OF YOUTH ASSOCIATIONS
(LATE 1917 – EARLY 1918)
The article defines the place and the role of the youth in society. The author refers to the origin of an
organizationally outlined youth movement as a form of expression of the young generation’s social activity. The
article deals with the organizational principles underlying the creation of the youth unions that existed in Ukraine
during the late 1917 – early 1918. It also gives a detailed analysis of the sources of the national communist youth
associations, shows their connection with the political parties that existed in the republic during the Civil War as
well as describes the reasons which prevented the creation of all-Ukrainian youth organizations.
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The statement of a problem. Building independent
Ukraine is accompanied by the collapse of the old political
and ideological system and the gradual confirmation of new
national values and priorities. During this period, a new
system of socio-political and socio-economic relations is
created, the foundations of civil society are laid down.
Domestic experience shows that construction of a new
society is only possible when young people, who form the
most dynamic part of the population, take an active part in
the transformation process. Youth public associations have
become an important factor in attracting young people to
participate in social processes. These associations contribute
to the satisfaction of young people’s social, professional,
educational and other needs. Effective activity of youth
associations and increasing their political participation are
essential for deepening democracy.
Youth movement as a form of expression of the young
generation’s social activity is the most effective mechanism
of interaction between the new generations and the society.
Within the youth movement, a young person does not only
acquire the necessary experience of social life but also selffulfillment.
Youth movements emerge in the course of socioeconomic and socio-political development of the society.
Their content and form of activity largely reflect the sociocultural, historical, demographic, political and other specific
features of each country, each individual situation.
Economic and political changes, which are taking place
in the modern Ukrainian society, have affected the younger
generation’s activity, accelerated the formation of the youth
movement in its formal and informal manifestation.
All these factors increase the topicality of the research
into the nature and peculiarities of functioning of youth
organizations.
Although the study of the Ukrainian youth movement has
a long history, the problem of functioning of youth
associations is not adequately investigated. Ideological
stamps, which prevailed in the historical science for a long
time, difficulty that the researchers faced while getting
access to the sources kept in special archive and library
stocks did not allow historians to examine and study the
youth movement as an integral unity. Non-komsomol youth

associations were mainly viewed during the Soviet period
from the standpoint of their being fought against by
Komsomol organizations and the Ukrainian Bolsheviks
Party [1,7,10].
Only with the collapse of the old political and ideological
system and the gradual confirmation of democratic
principles in the society, favorable conditions were created
for studying the history of the youth movement in Ukraine.
Plenty of works have appeared recently covering individual
aspects of contemporary youth associations and studying the
problems of the country’s youth movement [2,3,4,5,9,13,
15]. However, researchers focus mainly on modern
politological and sociological youth problems as well as on
the determination of the youth’s participation in the
development of modern Ukraine. The problems of the
historical past of the youth movement are considered only
fragmentarily; there is no clear coverage of the historical
connection between the youth associations that existed in the
period of 1917 – mid 1920s and modern organizations. The
research problem lies in the fact that today there is no
generalizing scientific work where the many-sided history of
the youth movement at all stages of development of Ukraine
would be comprehensively covered.
The above mentioned makes it particularly topical to
study the formation and establishment of the youth
movement in post-socialist countries, especially Ukraine.
From this perspective, considerable interest is aroused by the
analysis of historical experience of the formation and
activity of independent socio-political youth organizations
that had different political landmarks.
Hence we aim to deepen (on the basis of a complex and
objective analysis) the research of the history of the youth
movement during the Civil War and draw well-grounded
conclusions about organizational principles of socio-political
youth organizations during the late 1917 – early 1918 years.
The object of the research includes the organizational
principles of Socialist Working Youth Unions (from now on –
SWYU).
The object, the subject and the aim of the article
determined the following objectives: firstly, to highlight the
main sources of the formation of the first youth unions and
to analyze the organizational principles of the activity of
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youth organizations during the late 1917 – early 1918 years;
secondly, to conduct a wider and deeper research into the
organizational activities of youth unions during the Civil
War.
Main part. In October 1917, the Provisional Government
was overthrown and the political power in the country
passed to the Bolsheviks. After becoming the ruling party,
the Bolsheviks tried to create a new society – the
dictatorship of the proletariat. They also tried to involve the
younger generation of the country, primarily the proletarian
youth, in this process.
The switch of power to the Council of People's
Commissars marked a new stage in the development of the
political youth movement. It was greatly affected by the
state-party apparatus that was formed on the class basis. All
of its work was aimed at creating such a system of political
power which would provide unlimited possibilities for the
Russian Communist Party (bolsheviks) – RCP (b) – to
develop and strengthen the dictatorship of the proletariat
based on the principles of Bolshevism. With this purpose in
mind, the Communist Party tried to control and influence the
youth movement as well as to direct its development to
strengthening the state created by the Party.
The RCP (b) paid special attention to Socialist Working
Youth Unions (from now on – SWYU). They were
organized in the period between February and October 1917
and were under the Bolsheviks’ ideological and political
influence. The Bolsheviks intended to unite the scattered
organizations of SWYU and to create a single organization
of young workers. Ukrainian Bolsheviks carried out their
work among young people in the same sector. With their
help, the Congress of Young Workers’ Unions of DonetskKryvyi Rih region was held in Kharkiv on March 10, 1918
[24, March 10]. Organizations of the largest industrial
centers of the left-bank Ukraine were represented at the
congress, including Kharkiv, Katerynoslav etc. The congress
was attended not only by SWYU members, who adhered to
the ideological principles of Bolshevism, but also by other
non-Communist youth organizations. For instance,
Katerynoslav was represented at the congress by the
“Mayak” (the “Lighthouse”), “Jewish Working Youth
Organization” (JWYO), “Work and Light”. On the one hand,
this showed that the leaders and organizers of the first youth
organizations intended to unite young people in a single
association. On the other hand, this fact proved that the
ideological differences, which occurred between the
members of different youth groups, were not a serious
obstacle to their cooperation among the mass of Ukrainian
youth. There was no deadly feud between the SWYU and
non-Communist organizations of the younger generation in
the early 1918. Notable was the desire to compromise in
organizing the youth, followed by their involvement in the
process of building a new society.
The congress elected a regional committee of seven
people, whose main task was to create a single youth union.
This was the first attempt to unite the scattered organizations
of young workers on the Bolshevist basis.
Further development of this process was prevented by
the Civil War. Most SWYU members, influenced by the
Bolsheviks, got actively involved in the armed struggle on
the side of the Soviet authorities. Their being overthrown as

a result of the German occupation hindered the creation of
the All-Ukrainian proletarian youth organization.
What significantly hampered the formation of young
workers’ unions was their isolation from the peasant youth.
Indicative in this case is the confession of a delegate who
took part in the 1st Congress of Young Workers’ Unions of
Donetsk-Kryvyi Rih region, “We,” he said at a meeting of
old and young Komsomol members in October 1928, “had
no notion at all of what the peasantry was, and whether
peasants supported the revolution. We considered this
revolution as the urban revolution. We had no idea about any
relations with the peasantry” [28, Cert. 944. – L.9]. These
confessions prove that, on the one hand, the movement of
the younger workers’ generation was isolated from the
peasant youth and therefore could not become widespread in
the society where peasants were a major part of the
population. On the other hand, this was an evidence of a
suspicious and hostile attitude to young rural workers.
Another important reason for restricting the development
and creation of new SWYU was the fact that most of these
organizations, according to contemporaries, were neither
united enough in terms of organization nor had sufficiently
strong “roots in the labor movement. Young workers did not
organize themselves. They were organized. The unions did
not manage to identify the working (in composition) active
core” [28, Cert. 926. – L.171; Cert. 944. – L.5]. Therefore,
under the conditions of the armed struggle, significant
organizational problems and the absence of direct support
from the Bolsheviks SWYU ceased their functioning.
National youth unions, created in 1917, influenced by the
events of late 1917 – early 1918 were more actively involved
in the political processes taking place in the society. The
national youth (students, high-school students, rural youth)
joined the struggle for power and for building a national
democratic state in Ukraine. But its major shortcoming, as
well as that of a proletarian Bolshevik sector, was
insignificant organizational unity. Supporters of the national
sector of the republican youth movement were isolated and
unrelated organizationally. Although, judging by the
statements of the first Ukrainian historians, they were
numerous. To fully participate in the construction of the
national democratic state and to influence political processes
taking place in the republic they had to solve the problem of
creating a single all-Ukrainian youth organization.
Conclusion. During the post-war period (though in
difficult conditions), a student movement developed which
originated under the influence of the 1917 events. Student
associations appeared everywhere. Their formation was
influenced by the policy of the Bolshevik Party, which sought
to create a state-party mechanism that would control and
direct the development of all social aspects. With this purpose
in mind, the Bolsheviks began to pursue the policy on the
division of the youth unions formed in 1917 that were based
on ideological and organizational principles different from
those of SWYU. For example, in Kharkiv, the Union of
International Students was created in early 1918 under the
influence of the Bolsheviks and opposing the Socialist Union
of students, founded in October 1917. This union stood on the
platform of recognition of the Soviet power [28, Cert. 925. –
L.32]. The objectives of the established student youth
organization included carrying out cultural and educational
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work among students, dissemination of the ideas of
revolutionary socialism and internationalism, the organization
of the revolutionary struggle for the school democratization
[25, February 25]. Union members can be Students of all
educational institutions that supported the Soviet power could
become union members. Similar youth organizations, but
under different names, were set up in many cities of Ukraine.
A large number of students, according to a contemporary
and an active participant of this sector of the youth
movement K. Maslov, did not support the October
Revolution, and therefore “the general feeling among the
students was not in favor of the Soviets, the Mensheviks and
SR (socialist revolutionary) attitude of mind dominated” [28,
Cert. 934. – L.1]. The students mostly wanted to be out of
politics. On this occasion, one of the participants of the
meeting, held by SWYU in Poltava, wrote, “...There are
almost no students who have changed the topic “Youth and
Revolution” for theaters and cinemas. Once again it is
necessary to emphasize students’ political immaturity and
backwardness” [20, Cert. 925. – L.7]. This example
demonstrates the existence of different attitudes among
students. Nevertheless, materials of the periodical press in
1918 indicate that organizations of this sector were rather
widespread. For instance, informational articles and
declarations concerning the activity of the Working
Students’ Union appeared quite regularly in the “Drug
Narodu” (“People’s Friend”) newspaper in Oleksandrivsk
[23, May 24; May 29; June 7; June 21; July 7]. Overall, this
work was of cultural and educational character. Student
organizations of different regions and cities of Ukraine were
not organizationally related to each other.
Thus, the events that took place in 1918 in Ukraine had a
deterrent effect on the development of the youth movement
in the country. None of the established trends was shaped in
terms of organization on an all-Ukrainian scale in late 1918 –
early 1919. Therefore, creation of united national youth
organizations remained one of the main objectives.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
(КІНЕЦЬ 1917 – ПОЧАТОК 1918 РР.)
У роботі визначені місце та роль молоді у суспільстві. Автором пояснюється зародження організаційноокресленого молодіжного руху як форми вияву соціальної активності молодого покоління. У статті висвітлюються
організаційні принципи, покладені в основну створення юнацьких об’єднань, які в період з кінця 1917 – на початку
1918 років існували в Україні. Здійснено аналіз джерел формування національно-комуністичних юнацьких об'єднань,
показано їх зв’язок з політичними партіями, що існували на території республіки в роки громадянської війни,
визначені причини, які заважали створенню загальноукраїнських молодіжних організацій.
Ключові слова: організаційні принципи, юнацтво, Соціалістична спілка робітничої молоді (ССРМ), партійний
резерв, національно-комуністичні ідеї.
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ТРАЄКТОРІЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОНФЛІКТІ ІЗ ЗАКОНОМ:
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
Стаття присвячена вивченню складових ресоціалізації неповнолітніх, які відбували покарання в місцях
позбавлення волі та аналізу визначень, сутності та етапів ресоціалізації з метою вироблення механізму її
реалізації. Оскільки ресоціалізація це складний та багатовимірний процес, який передбачає розвиток,
корекцію та пристосування індивіда з метою подальшої інтеграції у суспільство, як повноправного члена
громади, який не несе загрози для оточуючих та готовий співіснувати дотримуючись загальновизнаних
моральних норм та правил поведінки, то необхідно визначити траєкторію процесу ресоціалізації з метою
прогнозування динаміки повернення неповнолітнього засудженого у морально пригідний стан для
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві після звільнення від
відбування покарання у виді позбавлення волі.
Ключові слова: ресоціалізація, неповнолітні засуджені, позбавлення волі, траєкторія ресоціалізації,
механізм реалізації.

Постановка проблеми. Практика застосування
позбавлення волі до неповнолітніх свідчить, що цей вид
покарання призначають їм як останній засіб впливу.
Аналізуючи наведені статистичні дані, можна дійти
висновку,
що
суди
переважно
дотримуються
рекомендацій, зазначених у статті 17.1 Пекінських
правил, про те, що позбавлення волі може
застосовуватися до неповнолітнього тільки за серйозні
злочини із застосуванням насильства або за неодноразове
вчинення інших серйозних злочинів [1]. На сьогоднішній
день у виховних колоніях перебуває близько 300
неповнолітніх засуджених, 80 % з цієї кількості раніше
відбували покарання без позбавлення волі. 75 %
неповнолітніх позбавлені волі за крадіжку, грабіж і розбій
(163:36:24 відповідно). За вбивство відбуває покарання 21
людина, за завдання тяжких тілесних ушкоджень – 7 осіб,
за зґвалтування – 7 осіб [2].
Поміщення неповнолітніх порушників закону до
установ виконання покарань та ізоляція їх від суспільства
змушує їх пристосовуватись до нових умов –
криміногенного оточення, в якому вони опиняються.
Неповнолітні злочинці в силу незрілої психіки,
відсутності стійких морально-етичних установок легко
набувають
нових
антисуспільних
навичок.
У
підлітковому віці особи швидко підпадають під вплив
«тюремної субкультури». Дуже часто після періоду

адаптації до нових умов кримінальна система ціннісних
орієнтацій стає для підлітка більш привабливою та
здається більш справедливою, ніж норми, з якими він
стикався на волі. У деяких формується ворожість,
злопам’ятність, скрита агресія.
Позбавлення волі та соціальна ізоляція значною мірою
трансформують поведінку підлітка, змінюють звичний
уклад життя. На його свідомість та моральний стан
впливає ціла низка факторів: розлучення з рідними, грубе
поводження, неналежні побутові умови, обмежена
можливість задоволення основних потреб, що призводить
до формування негативних рис особистості та, як
правило, нездатності самостійно відновити свій
соціальний статус після звільнення. Перед персоналом
ДКВС України та уповноваженими органами з питань
пробації постає завдання адаптувати особу, яка
перебувала в місцях позбавлення волі, та повернути
суспільству законослухняного, здатного співіснувати, не
порушуючи норми закону, члена громади.
Метою статті є поглиблене вивчення поняття
ресоціалізації, факторів впливу на динаміку процесу
ресоціалізації неповнолітньої особи, яка перебуває в
місцях позбавлення волі, та визначення сутності й
механізму даного процесу для можливості вироблення
позитивної динаміки адаптації звільненої особи в
суспільстві.
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Виклад основного матеріалу. Вивченням питань
десоціалізації та ресоціалізації засуджених неповнолітніх осіб
займалось багато вітчизняних і зарубіжних дослідників,
оскільки саме від успішної інтеграції в суспільство молодої
особи, яка відбула покарання, залежить безпека даного
суспільства, можливість безконфліктного співіснування
колишніх в’язнів із законослухняними громадянами, а також
запобігання вчиненню звільненими особами злочинів у
майбутньому. Незважаючи на наявність численних праць,
присвячених розкриттю сутності поняття ресоціалізації та
попри достатньо широкий спектр вивчення соціальноповедінко-вих аспектів даної проблеми, залишається
нерозкритим питання створення конкретної, індивідуально
спрямованої системи ресоціалізації неповнолітніх, які
перебувають у конфлікті із законом, що дозволяє визначити
векторну динаміку їх адаптації після звільнення в суспільстві.
Відомі науковці Ю. Антонян та М. Єнікеєв розглядали
десоціалізацію як непристосованість особистості до
соціального
середовища,
оскільки
її
соціальнопсихологічним змістом є розбіжність цілей і ціннісних
орієнтацій групи й особистості. У цьому аспекті
десоціалізація – це наслідок відчуження особистості від
суспільства [3, с.18,78].
Ресоціалізація – як поняття багатопланове, яке певною
мірою, можна сприймати як систему заходів протидії
десоціалізації, а з іншого боку, повторного, внутрішнього
пристосування особистості до життя в суспільстві.
Ресоціалізація належить до гуманітарних понять, яке
широко використовують у соціології, психології, педагогіці,
юриспруденції та інших гуманітарних науках. Уперше це
поняття в кримінологічній науці на початку 80-х років
використав російський правознавець, спеціаліст в області
кримінології та кримінальної психології, основний
розробник проблем кримінальної психіатрії Ю. Антонян. Він
зазначав, що ресоціалізація – це «пристосування» осіб, які
відбули кримінальне покарання, до нового життя й активна
участь
у
ньому.
Вона
повинна
здійснюватись
цілеспрямовано, спільними зусиллями державних і
громадських організацій, шляхом реалізації комплексу
заходів [4, c.69]. Цей комплекс заходів він називає ранньою
індивідуальною профілактикою, яка полягає у вирішенні
трудових і побутових питань, усуненні несприятливих умов.
Вітчизняні науковці І. Жук, Л. Жук, О. Неживець
розглядають ресоціалізацію як більш розширене поняття та
визначають через відновлення особи, яка скоїла злочин і
засуджена до покарання, як соціалізованого члена
суспільства, що здійснюється на основі застосування до неї
правових, організаційних, психолого-педагогічних, виховних
та інших заходів впливу на різних етапах кримінальної
відповідальності з метою недопущення здійснення
протиправних діянь і повернення людини до самостійного
загальноприйнятого життя в суспільстві [5, с.10].
На думку Р. Ващенка, В. Сулицького, ресоціалізацію слід
розуміти як процес виправлення засудженого, формування у
нього правослухняної поведінки, стимулювання на таку
життєву позицію, що відповідає соціальним нормам, на
основі відновлення, збереження та розвитку соціально
корисних якостей і відносин, подальшої адаптації до
самостійного життя [ 6, с.29-37].
Після набуття чинності в січні 2004 року Кримінальновиконавчим кодексом України було законодавчо закріплено
поняття «виправлення засуджених» та «ресоціалізація», після
чого в наукових колах точилось багато дискусій стосовно
тлумачення цих понять та були навіть пропозиції замінити

поняття
«виправлення
засуджених»
на
термін
«ресоціалізація». Однак, В. Євтушенко справедливо вказував
на недоцільність виключення з переліку складників мети
покарання терміна «виправлення засуджених» чи заміни
його терміном «ресоціалізація», оскільки виправлення
засуджених має самостійне значення і є однією з необхідних
умов ресоціалізації [7, с.54].
Вперше дали визначення поняттю «ресоціалізація»
американські вчені А. Кеннеді та Д. Кербер як процес
«вторинного» входження індивіда в соціальне середовище. З
часом воно набуло широкого міждисциплінарного
висвітлення. На сьогоднішній день цей термін має декілька
тлумачень, зокрема: 1) повернення особи в суспільство;
2) процес, спрямований на відновлення морального,
психічного і фізичного стану особи, її соціальних функцій,
приведення індивідуальної, чи колективної поведінки у
відповідність до загальновизнаних суспільних правил та
юридичних норм; 3) у сфері виконання покарань – процес
підготовки засудженого до повернення в суспільство, що
ґрунтується на відновленні позитивних зв’язків, відносин і
розвитку в засудженої особи соціально корисних умінь і
навичок, необхідних для повноцінного існування в
суспільстві [8].
С. Караман розглядає ресоціалізацію як процес та виділяє
ризку органічно пов’язаних етапів, що складають його
структуру:
допенітенціарну,
пенітенціарну
та
постпенітенціарну ресоціалізацію. У свою чергу кожний етап
складається з більш конкретних періодів та механізмів.
Перший етап – допенітенціарний – починається з моменту
скоєння злочину («кульмінації» десоціалізації особистості)
та арешту, продовжується в ході досудового слідства
(перебування в слідчому ізоляторі) та судового процесу.
Основними соціально-психологічними механізмами
на
цьому етапі виступають усвідомлення вини в завданні шкоди
суспільству, каяття та засудження власної поведінки. Другий
етап – пенітенціарний – відбувається з моменту прибуття у
виховну колонію і закінчується моментом звільнення.
Механізмами ресоціалізації даного етапу виступають
адаптація до умов позбавлення волі, виховання,
перевиховання, виправлення та підготовка неповнолітнього
засудженого до звільнення. І третій – постпенітенціарний
етап ресоціалізації неповнолітніх – починається безпосередньо
після звільнення з місць позбавлення волі. Провідним
механізмом цього етапу виступають соціальна реабілітація та
соціальна адаптація, які відбуваються разом або з відносною
послідовністю.
У соціології процес ресоціалізації трактується як
повторне
засвоєння
соціального
досвіду.
Термін
«ресоціалізація» є похідним від терміна «соціалізація», який,
на думку відомого вченого І. Кона, є несвідомим і
спонтанним впливом соціальних сил на людину [9, с.134],
відповідно, ресоціалізація також буде характеризуватися
цією ж несвідомістю, яку, підкреслимо, держава і
суспільство свідомо намагаються подолати, сконструювавши
конкретні правила в роботі з людиною, яка переступила
закон (дізнання, суд, режим слідчого ізолятора та виховної
установи, нагляд після звільнення і т.д.).
Правовою основою розроблення авторської траєкторії
ресоціалізації засуджених стали норми ст. 6 КВК України,
згідно з якими виправлення засудженого – процес
позитивних змін, які відбуваються в його особистості та
створюють у нього готовність до самокерованої
правослухняної поведінки (ч. 1); ресоціалізація – свідоме
відновлення
засудженого
в
соціальному
статусі
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повноправного члена суспільства; повернення його до
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного
життя в суспільстві. Необхідною умовою ресоціалізації є
виправлення засудженого (ч. 2) [10].
Спираючись
на
результати
проведеного
нами
дослідження, відзначаємо, що траєкторія ресоціалізації – це
конкретна форма, цілісна система, що дає можливість
відобразити
рух неповнолітнього засудженого до
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного
життя в суспільстві. За своєю сутністю це відображення
процесу ресоціалізації в динаміці. Аналіз терміна
«траєкторія» дозволяє виділити в ньому три ключові
смислові складові: 1) об’єкт (неповнолітній засуджений),
траєкторія якого розглядається; 2) рух (переміщення з одного
пункту в інший, у нашому випадку зовнішні та внутрішні
зміни особистості); 3) простір, у якому відбувається рух
(в залежності від етапу ресоціалізації: допенітенціарна,
пенітенціарна, постпенітенціарна).
Ресоціалізація – це багатоаспектний процес освоєння
неповнолітнім засудженим соціально схвалюваних норм
поведінки в системі сімейних, міжособистісних, соціальнорольових відносин, складне багатофункціональне явище,
результатом якого є пристосування індивіда до життя в
соціумі. Отже, процес ресоціалізації не є одномоментним, а
розтягнутий часі і може бути розділений на етапи. В. Зрітнєв
виділяє наступні етапи: 1) період початкової ресоціалізації
(ломка стереотипу правопорушника, розвінчування вуличної
субкультури); 2) період часткової (нестійкої) ресоціалізації
(можливі випадки рецидивів асоціальної поведінки);
3) період
повної
ресоціалізації
(характеризується
завершенням процесу, коли у підлітка складаються
достатньо сталі погляди, переконання, формується
самосвідомість, здатність до самоаналізу) [11].
Ресоціалізація неповнолітньої особи, яка перебуває в
місцях позбавлення волі, схожа з процесом соціалізації
особистості, але має певні відмінності. Процес ресоціалізації
осіб, які притягнуті до кримінальної відповідальності, – це
процес відновлення їх соціалізації, в тому числі в умовах
волі, з метою включення їх до соціально прийнятних форм
життєдіяльності.

Обмежені
життєві
можливості
та інше

Вплив зовнішнього середовища, суб’єктивність,
диспозиція особистості в процесі ресоціалізації

Суспільство

Цінності життя,
відмінні від
загальноприйнятих

Свідомість
неповнолітньої
засудженої
особи

Побудова
траєкторії
ресоціалізації
засудженої
неповнолітньої особи повинна відбудовуватися на його
автобіографічній розповіді, матеріалах кримінальної справи
та аналізі результатів психологічних складових портрета й
поведінки засудженого, результатах вивчення потреб
неповнолітнього, інших корисних матеріалах, які в тією або
іншою мірою дають змогу виявити взаємозв’язки між
подіями в житті, причини, прагнення засудженого та
бажання почати нове життя в новій формі.
Під час побудови траєкторії ресоціалізації засудженої
неповнолітньої особи важливо визначити окремі події та
етапи її життя – «точки життєвої траєкторії», встановити
їх взаємозв’язок, глибину соціально-психологічних змін
поведінки особистості засудженого. Ці «точки життєвої
траєкторії» є складовими частинами єдиного цілого –
людського
життя.
Траєкторія
ресоціалізації – це
відображення в інституціональних координатах життєвого
шляху неповнолітньої особи. До інституціональних
координат можна віднести соціально значимі події в житті
засудженого, а саме народження, навчання, робота,
одруження, скоєння злочину, само визнання своєї вини,
бажання відновити власну особистісну поведінку в бік
соціальної адаптації й само визнання себе гідною
людиною, яка бажає, прагне й зможе повернутися до
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного
життя в суспільстві після звільнення від відбування
покарання.
Побудова
траєкторії
ресоціалізації
засудженої
неповнолітньої особи може відбуватися за різними
принципами та підходами, однак необхідно чітко розуміти,
що ця траєкторія є певною абстрактною моделлю
усередненого впливу одних подій і факторів життя на інші,
що рознесені у часі.
З суб’єктивної точки зору траєкторія ресоціалізації – це
графічне уявлення розвитку прогнозних моделей поведінки
засудженого у часі, результат його повернення до
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного
життя в суспільстві (рис. 1).

Оновлення мислення і
власне обґрунтування
через каяття; необхідність
зміни життєвих установок;
адаптацію засудженого до
нових умов
життєдіяльності

Викривлене
мислення
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Позитивний шлях розвитку процесу ресоціалізації
Рис. 1. Процес побудови траєкторії ресоціалізації неповнолітнього засудженого (авторська розробка)
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Алгоритм
побудови
траєкторії
ресоціалізації
базується на динаміці процесу ресоціалізації з
урахуванням
життєвого
шляху,
що
пройшов
неповнолітній
засуджений,
причому
основні
характеристики вимірюються у часі.
Механізм руху траєкторії ресоціалізації розкриває
функціонування системи «засуджений – соціальне
середовище», що функціонує за рахунок взаємозв’язку
сукупності засобів, за допомогою яких приводиться в
дію
і
самореалізується
адаптивний
потенціал
засудженого. Даний механізм може реалізуватися:
1) поступово – неповнолітня особа послідовно і
планомірно засвоює практики ресоціалізації, інструменти
адаптації, поведінка засудженого змінюється через виявлення
ним ініціативи, толерантності, уваги до вимог сучасного
суспільства, сприйняття порад наставника тощо;
2) динамічно – засуджений різко в період підготовки
до виходу з місць позбавлення волі намагається зламати
себе, свої звички, що може привести до позитивних або
негативних результатів процесу його ресоціалізації.
Також слід зазначити, що характер ресоціалізаційної
траєкторії особистості залежить від впливу на
неповнолітнього двох видів сил: 1) зовнішньої дії
об’єктів соціалізації та 2) внутрішніх процесів диспозиції
особистості.
Напрямок («вектор руху») розвитку траєкторії
ресоціалізації засудженого може бути різним і залежить
від соціального руху засудженого під час впливу на
нього умов і факторів соціального середовища
(сучасного суспільства). Саме «вектор руху» відбиває
варіативність ресоціалізації засудженого (узгодженість
або неузгодженість взаємодії із соціумом), показує
швидкість процесу ресоціалізації, враховує ступінь
інституційного втручання за умов виникнення
зовнішнього протистояння ресоціалізаційного руху.
Під час прогнозування розвитку траєкторії
ресоціалізації засудженого необхідно враховувати певні
особливості:
– на різних життєвих циклах (в різних «точках
життєвої траєкторії») вплив зовнішніх факторів порізному відбивається на формуванні відповідальності за
власні дії, що впливає на рівень соціальної адаптації
засудженого;
– трудова, громадська діяльність засудженого,
планування ним життєвого шляху відбуваються у
розумінні цінності й термінів життя.
Висновки. Ресоціалізація, траєкторія її розвитку,
обумовлена подіями, які наповнюють життєвий шлях
неповнолітнього засудженого, залежать від ступеня та
типу деформації його особистості. Траєкторія
ресоціалізації має індивідуальний характер, тому
графічне її представлення дає можливість прогнозувати
динаміку повернення засудженого в морально
придатний стан для самостійного загальноприйнятого
соціально-нормативного життя в суспільстві після
звільнення від відбування покарання. Траєкторія
ресоціалізації дозволяє вибудувати закінчений процес,
результатом якого повинна стати реінтеграція (повторна
інтеграція в суспільство) з метою подальшої соціалізації
неповнолітнього, перерваної скоєнням злочину і
відбуванням покарання в місцях позбавлення волі.
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TRAJECTORY OF MINOR PERSONS’ RE-SOCIALIZATION WHICH ARE IN THE CONFLICT
WITH THE LAW: INTERPRETATION, ESSENCE AND MECHANISM OF IMPLEMENTATION
The article is dedicated to studying the components of minors’ who served sentences in places of deprivation of liberty resocialization and analyzing the definitions, essence and stages of re-socialization in order to develop the mechanism of its
implementation. Because of the fact, that re-socialization is a complex and multidimensional process which involves the
development, correction and adaptation of an individual with the purpose of further integrating into society as a full member
of community who does not endanger others and is ready to co-exist by following generally accepted moral norms and rules of
behaviour, then it is necessary to determine the trajectory of the process re-socialization in order to predict the dynamics of a
juvenile convict’s returning to a morally acceptable state for an independent, generally accepted social and normative life in
society after being released from serving a sentence in the form of imprisonment.
Key words: re-socialization, juvenile convicts, deprivation of liberty, trajectory of re-socialization, mechanism of
implementation.
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THE MODERN STATE OF IMPLEMENTATION
OF PUBLIC-GOVERNMENT REFORMS IN THE SYSTEM
OF SOCIAL SERVICES OF UKRAINE
The article analyzes state and administrative reforms in the system of providing social services. The types of
activity and principles of carrying out state-management reforms are determined. The essence of the term "state
and administrative reforms in the system of provision of social services" is revealed; the key aspects of it are
singled out and characterized. The current state of introduction of state administrative reforms into the system
of social services is analyzed. The research revealed that the field of public-management reforms should include
the following activities: change management; formation of the ability to implement these changes; training of
the representatives of the administrative apparatus on the peculiarities of carrying out these changes;
counseling all those directly or indirectly involved in the process of change; Setting up communications with
internal and external environments. Based on the analysis, it was substantiated that the mechanism of
implementation of state-management reforms in the system of providing social services is based on the main
types of activities: initiation of reforms; planning; organizational support; personnel support; monitoring and
control; providing motivation to work in new conditions; interaction of authorities with the public.
Key words: public-administrative reforms, social services, state authorities, local self-government,
implementation principles, activities, processes, control, interaction.

Problem solving in general and its connection with
important scientific or practical tasks. The modern system
of social services in Ukraine is in a state of reform and the
introduction of positive experience in providing such
services in the countries of the European Union and the
USA. Social services as a system are managed and reformed
by the relevant state structures. It should be noted that public
administration reforms in the system of providing social
services are a complex and multifaceted process, the quality
of which depends on many factors, among which: the
capacity of the state and the ability of state management
systems to ensure the transition of this system to the new
state caused by these reforms. The implementation of publicmanagement reforms in the social services system implies
that they are inextricably linked by a number of key
institutions: central and regional authorities, local
government bodies and society, which will receive these
services. An important role in conducting state and
administrative reforms in the system of provision of social
services is given to the interaction of public administration
bodies of different levels and local government with nongovernmental organizations and citizens in the management
processes, and the reform process envisages the provision of
additional powers by regional authorities and local selfgovernment bodies, but they apply should follow a single
state social policy. At the current stage of implementation of
reforms, the issue of proper interaction and partnership
between public authorities at different levels, local
government, non-governmental organizations and society
has become topical and are their main drivers.
In view of the above, at this stage of social development
of Ukraine, the issue of reforming the system of providing
social services, forming an effective mechanism for
providing high-quality social services in market conditions is

acute. All this led to the choice of the author of gender
issues, determined the need to determine the mechanism of
public-management reforms in the system of providing
social services.
An analysis of recent research and publications,
which launched the solution to this problem. In
conducting a study of the current state of state-management
reforms in the system of social services, we analyzed the
work of such researchers as S.O.Kravchenko, Y. Gonczyzh,
V.M. Ivanov, K.S. Batigin, M.P. Lukashevich, O.M. Paliy,
V.A. Skuratovsky, B.I. Stashkiv, I.M. Syrota, R. ToftisovaMateron, N.P. Yarosh, I.S. Yaroshenko and others.
Identification of previously unsettled parts of the
general problem to which the article is devoted. The
conducted monitoring revealed that scientific literature and
the Internet can find a number of scientific sources, which
reveal various aspects of reforms in the system of providing
social services to different categories of the population,
however, the current state of implementation of publicmanagement reforms in this system is analyzed in them in
passing, in the context of other research topics, and therefore
do not disclose this process to the whole.
The purpose and tasks of the article was to analyze the
current state of implementation of public-administrative
reforms in the system of providing social services. To
achieve this goal, the following tasks are set: 1) to reveal
the essence of state and administrative reforms in the system
of provision of social services and the current state of
implementation; 2) determine the types of activities and
principles of state-management reforms at the present stage
in the system of providing social services.
Presentation of the main research material with full
justification of the received scientific results. During the
period of European integration processes in Ukraine in the
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socio-economic and political space of the European Union,
public-management reforms in the system of providing
social services to the population are extremely important for
bringing the system of social protection to the provision of
social services to international standards and thereby provide
high-quality social services to people who are in difficult
living conditions, especially during the economic and sociopolitical crisis.
It should be noted that the process of providing social
services is based on the interaction of public administration
and local government bodies with non-governmental
organizations and citizens in public-management processes
in this system. In modern conditions, the development of
forms and methods of interaction between public
administration and local government systems with nongovernmental organizations operating in the system of
provision of social services can be considered directly
related to the transformations and changes taking place in
the system of social services of the population.
In order to comprehensively understand the processes of
reforming the system of providing social services, it is
necessary to define the concept of "state-management
reforms in the system of provision of social services".
According to the author, public-management reforms in
the system of providing social services are a set of
interconnected reforms of public administration, local selfgovernment in the system of provision of social services, as
well as mechanisms of their interaction with nongovernmental organizations and citizens.
The research establishes that state and administrative
reforms in the system of provision of social services should
be conducted in such a way that they do not violate the rights
of citizens to services, based on their number, cost, terms of
receipt and, at the same time, to lead the process of their
improvement and improvement of quality.
In the process of monitoring the experience of many
countries of the world, it has been grounded that the quality
of public-management reforms in the system of providing
social services depends primarily on the ability of the
respective management system to provide an effective and
socially balanced transition from an ineffective model of
social service delivery to an effective one.
Analyzing the state of the former USSR during the
transition period of their becoming as independent states, the
low level of capacity of the state and government authorities
was established, and this is the main reason that the reforms
that were implemented failed even sometimes without going
through their first stage. Investigating this state of reform in
the former USSR countries, the World Bank, in its report,
"The State in a Changing World," drew attention to the fact
that the low capacity of the state-management apparatus of
these states is a serious obstacle to progress in the
development of social and economic policies.
Government-level reforms in the system of providing
social services held in Ukraine today are aimed at the
formation of capable government bodies and local selfgovernment that will ensure the quality of these reforms and
their sustainable development in the future. In their analysis
of the national experience of the 1990s, the scientists in their
conclusions substantiate that it is impossible to reform social
policy in the system of social protection of the population
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without significant changes in the mechanisms of state
administration.
The draft Strategy for the Establishment of a Democratic
System of Public Administration defined reforms in central
executive bodies in Ukraine and envisages their
implementation within the framework of an integrated
package of political, economic and social reforms aimed at
transforming Ukraine into a modern European state with the
corresponding social standards of life of every member of
society.
The current state of state and administrative reforms in
the system of providing social services is a process of
change, for implementation of which a number of key tasks
are necessary, such as:
general and objective analysis of the bodies of state
administration and local self-government in the system of
provision of social services;
the development of mechanisms of influence for the
acquisition of desired status by the governing bodies at both
national and regional levels, which would allow the
introduction of effective reforms in the system of provision
of social services;
balanced and clear formation and implementation of
public-administrative reforms in the system of providing
social services.
Implementation of the above tasks requires the
introduction of an effective mechanism of publicmanagement reforms. Given the multidimensionality and
scale of the reform tasks, the mechanism should include a
large number of activities. World Bank experts N. Perison
and N. Minging, studying the field of public-management
reforms, concluded that it should include the following
activities:
change management;
formation of the ability to implement these changes;
training of the representatives of the administrative
apparatus on the peculiarities of carrying out these changes;
counseling all those directly or indirectly involved in the
process of change;
Setting up communications with internal and external
environments.
The process of implementing state-management reforms
in the system of providing social services is an
interconnected set of activities that ensures its successful
conduct, which is impossible without the interaction of state
authorities of different levels with non-governmental
organizations and citizens. That is why any publicmanagerial changes or innovations in the provision of social
services should be carried out for the benefit of the citizens
of the community, which in turn will make it possible to
avoid a situation where reforms in the system of social
protection are in the interests of certain political forces or
acting authorities. If social reforms are carried out for the
sake of the support of the citizens of society, they should
become controllers and experts of the innovations that they
offer.
Implementation of state-management reforms in the
system of provision of social services involves identifying
the main components of the mechanism of these reforms,
among which the prioritization and assessment of risks and
benefits plays a very important role. One cannot but pay
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attention to the planning of public-management reforms and
the development of a concept and program for implementing
reforms in the system of social protection in general and the
provision of social services to the population in particular.
An integral part of such planning is the development of
specific projects that determine the resources, means,
procedures and schedules for the implementation of planned
tasks.
Implementation of state and administrative reforms in the
system of provision of social services is impossible without
organizational support, which may be carried out with the
assistance of a special commission, a coordination center or
an authorized person of central executive authorities with
appropriate staffing [5].
The analysis of modern domestic experience in
reforming the system of social protection of the population
showed that the absence of individually defined structures
with appropriate powers and material and material resources
was very complicated, and in some ways made impossible
the successful implementation of reforms in the social sphere
and the implementation of the articles of the "Law on Social
Services" [4 ], some of them remain unfulfilled to date, such
as social order, licensing and standardization of social
services, etc.
A very important aspect of the reforms in the system of
providing social services is the creation of an organizational
mechanism by coordinating the positions of the president,
government, parliament, local authorities, non-governmental
organizations and citizens on the fundamental aspects of
reforms in coordinating the actions of various units and
levels of government.
An important factor in public-management reforms in the
system of providing social services is monitoring of the
process of reforming the system of social services through
monitoring and evaluation of the course of these reforms,
which helps to identify problems and disadvantages and
respond to them in a timely manner and adequately.
It is impossible to conduct state-management reforms in
the system of providing social services without staffing. And
here, first of all, we are talking about the selection of
specialists with the appropriate professional education and
experience of the organizers, executors and experts who will
carry out these reforms [5].
One of the key factors for the successful implementation
of state and administrative reforms in the system of
provision of social services is the motivation and ability of
officials of state and local government bodies to work in new
conditions.
The mechanism of introduction of state-management
reforms in the system of provision of social services is based
on the main types of activities:
initiating reforms;
planning;
organizational support;
personnel support;
providing motivation to work in new conditions;
monitoring and control;
interaction of authorities with the public.
The effectiveness of public administration reforms in the
provision of social services is based on the principles that are
an integral part of these reforms, including: the political will

to reform; agreement and interaction of different political
forces; strategic vision and objectivity; compliance of social
systems and structures with the conditions of reform;
alternatives and coordination of actions at different levels of
subordination; preparation, formation of staff readiness of
reformers; scientific support and adjustment of goals; public
control; Transparency and public support.
In view of the above, it can be noted that the
effectiveness of public-management reforms in the system of
providing social services depends on the mechanism of the
proceedings and the principles on which they are based.
Failure to comply with any of these aspects has negative
consequences both at the national and at the public level.
A promising direction for further research should
include:
1. Study of foreign experience and practice of conducting
state and administrative reforms in the system of social
services and the possibilities of their transformation into the
system of social protection of the population of Ukraine.
2. Analysis of the human resources capacity of local and
regional authorities that manage and coordinate the system
of social services and their readiness to work on new
approaches and principles.
3. Study of personnel provision of institutions of social
services and their ability to work in a changing environment.
4. Identification of key issues affecting the quality of
social services and ways to address them
5. Forms of quality control and volumes of social
services from the public and recipients of these services.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РЕФОРМ У СИСТЕМІ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
У статті здійснено аналіз реформ в системі надання соціальних послуг. Визначено види діяльності та принципи
проведення державно-управлінських реформ. Розкрито сутність терміну «державно-управлінські реформи в системі
надання соціальних послуг», виокремлено та охарактеризовано ключові його аспекти. Проаналізовано сучасний стан
запровадження державно управлінських реформ в систему соціальних послуг. Дослідженням з’ясовано, що галузь
державно-управлінських реформ повинна включати в себе такі види діяльності: управління змінами; формування
спроможності здійснення цих змін; навчання представників управлінського апарату особливостям проведення цих
змін; консультування всіх хто безпосередньо чи опосередковано задіяний в процесі змін; налагодження комунікацій з
внутрішнім і зовнішнім середовищами. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано, що механізм впровадження
державно-управлінських реформ в системі надання соціальних послуг базується на основних видах діяльності:
ініціюванні реформ; плануванні; організаційному забезпеченні; кадровому забезпеченні; моніторингу та контролі;
забезпеченні мотивації до роботи в нових умовах; взаємодії органів влади з громадськістю.
Ключові слова: державно-управлінські реформи, соціальні послуги, органи державної влади, місцеве самоврядування,
принципи впровадження, види діяльності, процеси, контроль, взаємодія.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІСЛАМСЬКОГО БАНКІНГУ
В даній статті розглянуто сутність таких економічних категорій, як «ісламський банкінг», «ісламська
фінансова система». Здійснено огляд загальних особливостей функціонування ісламського банкінгу, окреслено
його основні принципи ведення та проведене детальне дослідження відмінностей між традиційною та
ісламською фінансовою системою в ключових аспектах їхнього функціонування.
Ключові слова: ісламський банкінг, ісламський інститут, ісламська фінансова система, закони Шаріату,
ісламські фінансові продукти, традиційна банківська система.
Постановка проблеми. В останнє десятиліття дедалі
більше зростає інтерес до ісламської фінансової системи,
бо вона дуже стрімко розширюється по всьому світові
протягом останніх кількох років. У порівнянні із
західною моделлю розвитку ця система є більш стійкою,
бо вона нездатна до утворення криз. Світова фінансова
криза, що відбувалася у 2008–2009 рр., практично не
торкнулася ісламської фінансової системи. Це сталося
лише завдяки тим головним принципам ведення
банківської справи, на яких будується ісламська
економічна модель. Інтерес до ісламської фінансової
системи призвів до зацікавленості явищем ісламського
банкінгу. Тому останнім часом зростає використання
послуг ісламських банків не лише у мусульманських
країнах, а й у країнах Близького Сходу, ПівденноСхідної Азії, європейських країнах і навіть у країнах
Північної Америки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Треба
зазначити, що в період появи тенденції запровадження
ісламських банків спостерігалася гостра нестача
професійної та спеціальної літератури і відсутність
джерел норм шаріатського права, що, безумовно,
перешкоджало функціонуванню та розвитку ісламського
банкінгу, особливо на початку його шляху. Дане явище
згодом було виправлене прагненням мусульман
відродити іслам у всіх аспектах життя людей, зокрема
економічному, внаслідок чого стало з'являтися багато
вчених в області ісламських фінансів у зв'язку з
наростанням актуальності цієї теми.
Особливості становлення, функціонування та розвитку
ісламського банкінгу та його фінансових інструментів
вивчали такі закордонні вчені, як Л. Альнасер [1],
М. Цихак [2], І. Саба [3] та ін. Серед вітчизняних вчених,
які займалися аналізом явища ісламського банкінгу
виділимо О. Станкова [4], В. Корнєєва [5], Р. Беккіна [6]
та ін. Отже, на сучасному етапі розвитку світової
банківської системи дослідження ісламських фінансових
інститутів, їх принципів дії є досить актуальною темою і
тому потребує подальшого вивчення.

Мета статті полягає у вивченні особливостей
функціонування ісламських банків та визначенні
головних відмінностей між ісламським та традиційним
(європейським) способом ведення банківських справ.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі
розвитку світової банківської системи поняття
«ісламського банкінгу» міцно закріпилося в багатьох
розвинутих країнах. Наразі цей фінансово-кредитний
інститут, що раніше функціонував тільки в
мусульманських країнах, поступово починає відігравати
все більшу роль в традиційних фінансових системах.
Ігнорування ісламських інститутів більше неможливо,
тому що навіть у європейських країнах люди
відмовляються користуватися послугами звичайних
банків на користь ісламських фінансових посередників.
Ісламська фінансова індустрія дуже стрімко
розширилася за останні десятиліття, вона демонструє
найбільші показники зростання на планеті – 10-12%
щорічно [7]. У 2016 р. загальні активи ісламських банків
і фінансових інститутів зросли до 2 трлн. дол., що
покриває банківські і небанківські фінансові інститути,
ринки капіталу, грошові ринки та страхування.
Зазначимо, що найбільш поширеним є наступне
визначення поняття «ісламського банкінгу»: це спосіб
ведення банківських справ, який узгоджується із
релігійними правилами ісламу. Стосовно історії
становлення та розвитку ісламських інститутів, треба
відмітити, що перший ісламський ощадний банк,
заснований за принципом участі в прибутках, з'явився в
1963 році в одному з невеликих міст Єгипту. Через
побоювання із приводу можливих обвинувачень у
відкритій маніфестації ісламу цей перший сучасний
експеримент в сфері ісламського банкінгу був
здійснений в обстановці фактичної таємності. До 1967
року таких банків у Єгипті було вже дев'ять. Ці банки не
стягували відсотків за позики і не платили відсоток за
внески, вони "робили гроші" шляхом участі в
торговельних бізнес-проектах, розділяючи отриманий
прибуток між вкладниками [8]. Таким чином, вони
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виступали в ролі не стільки традиційних комерційних
банків, скільки ощадно-інвестиційних інститутів.
Становленню і закріпленню ісламських економічних
структур значною мірою сприяли дві обставини [9, с.19].
Першою є те, що саме в межах мусульманської
духовності, колективізму громади арабські теоретики
мусульманської економіки шукали ключ до консолідації
і мобілізації засобів для взаємної допомоги, а потім і
в пошуках засобів для розвитку. Друга – підйом
ісламської банківської справи був стимульований
величезними нагромадженнями фінансових ресурсів,
акумульованих основними арабськими нафтоекспортними
державами, що стали основними провідниками ідеї
ісламської економіки в її банківському вигляді.
Як було визначено вище, ісламська система була
сформована порівняно недавно, але вона відразу
продемонструвала високу стабільність в умовах
фінансової кризи порівняно із західними банками.
Секрет такого успіху ісламських банків, в першу чергу,
полягає у використанні специфічних принципів дії. Вони
засновані на шаріаті, фундаментальним джерелом якого
є Священний Коран і Сунна – головні книги ісламу.
В цих джерелах зазначено, що всі багатства належать
Аллаху, який передав їх у тимчасове користування
людині,
і ці багатства повинні раціонально
використовуватися на благо всього товариства для
створення реальної доданої вартості, приросту маси
товарів і послуг, але не грошової маси. Саме звідси
беруть свій початок головні принципи ведення
ісламського банкінгу, серед яких, насамперед, виділяють:
1. Головним принципом діяльності ісламських банків
є виключення з усіх операцій відсоткової ставки як за
кредитами, так і за вкладами. Замість видачі
бізнесменові платної позики, банк може інвестувати в
проект кошти в обмін на участь у прибутку. Тобто, якщо
традиційний банк купує і продає кошти, одержуючи
вигоду за рахунок позичкового відсотка, то ісламські
банки засновують свою діяльність не на кредитуванні, а
на інвестиціях. У центрі уваги ісламських банків
виявляється життєздатність та прибутковість бізнеспроекту, а не якість і величина забезпечення позики.
Тому ісламські банки беруться фінансувати ряд таких
проектів, які не змогли б отримати фінансування від
традиційних банків.
2. Заборона
ісламським кредиторам
укладати
ризикові угоди, тобто вкладати кошти у «віртуальні»
активи. В даному випадку, обидві сторони угоди мають
повну інформацію про її параметри та специфіку, бо
недостатність інформації для ісламського інституту є
недопустимою [10, с.14]. Приведемо такий приклад:
клієнт приходить до ісламського банку і представляє
йому проект спорудження платної автотраси для
подальшої реалізації. Банк, у свою чергу, проводить
бізнес-експертизу та визначає економічний потенціал
цього проекту. Якщо результат експертизи його
задовольняє, то банк, в цьому разі, входить у спільне
проектування із засновником проекту. Потім обидва
партнери – клієнт та банк, домовляються про подальше
розподілення прибутку реалізованого проекту, і
при цьому, без використання банківського відсотку.
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3. Використання LBO-механізму (leveraged buy-out) –
банк ділить з клієнтом його прибутки або збитки. Банк
відкриває рахунки, на яких вкладники розміщують свої
заощадження. Цими грошима він фінансує підприємців.
Але замість традиційної сплати відсотків за кредитом,
підприємець ділить з банком, а банк з вкладником як
прибутки у справі, так і збитки [8, c.444-445]. Такий
спосіб передбачає безпосередню участь ісламських банків
в управлінні виробництвом через прямі інвестиції
керуючих пакетів акцій (понад 10%). Механізм
визначення банківського прибутку, яким користуються
ісламські банки, є більш кращим у порівнянні з західним
методом, оскільки він більш точно визначає ступінь
участі кожного партнера в реалізації запланованого
проекту.
4. Використання контрактів на пайових довірчих
засадах. Для нагромадження ресурсів замість традиційних
депозитних рахунків використовуються контракти на
пайових довірчих засадах, тобто інструменти, виплати за
якими наперед не фіксуються і здійснюються на основі
розподілу перспективного прибутку з фінансовою
установою [11, c.313].
5. Відмова від фінансування таких послуг, як
виробництво і переробка свинини, торгівля тютюном та
алкоголем, індустрія азартних ігор та порнографія, що
зберігає норми моралі у сучасному суспільстві.
6. Принцип непорушення укладених договорів
(контрактів). За правилами ісламського банкінгу,
виконання договірних зобов'язань, є найважливішим для
сторін угоди. Завдяки цьому знижуються ризики для
всіх учасників.
7. Обов'язковою умовою діяльності ісламських
фінансових інститутів є соціальна відповідальність і
доброчинність. Ісламський фінансовий інститут повинен
на перше місце ставити саме надання допомоги
нужденним. Як відмічає вчений С. Харон, він має це
робити шляхом видачі безвідсоткових позик і
підтримкою соціально-економічного розвитку мусульманського суспільства [12, с.113]. Із цього, можна зробити
висновок, що більшість з ісламських банків робить
ставку саме на виконання своїх соціальних зобов'язань.
Тобто, ісламські банки мають принципово інший
спосіб мислення ніж традиційні банки: вони заробляють
свій прибуток, сприяючи досягненню цілей суспільства
[13], тоді як традиційні банки орієнтуються на
корпоративну соціальну відповідальність тільки при
досягнення високого ступеня прибутковості.
Виходячи з цього, ісламський банк повинен
інтегрувати і знаходити повну рівновагу між релігією
єдинобожжя, дотриманням законів Шаріату, моральними
аспектами і загалом бізнесом, який приділяє велику
увагу отриманню прибутку. Якщо ж в системі цінностей
такого банку є лише один елемент, – моральний аспект,
то цілком ймовірно, що у майбутньому він зіткнеться зі
збитками і буде змушений припинити свою діяльність.
Але враховуючи усі ці принципи, ісламські банки
наразі можуть стати набагато ефективнішими за
американо-європейські, що вперше було доведено під
час глобальної фінансової кризи 2008–2009 рр. Саме
тому, на сучасному етапі розвитку ісламський банкінг
достатньо швидко поширюється не тільки у
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мусульманських країнах (Кувейт, Іран, Саудівська Аравія,
ОАЕ, Бахрейн), а і в країнах Північної Африки (Судан,
Єгипет, Йорданія та Сирія), Азіатського регіону
(Індонезія, Гонконг, Сінгапур, Японія, Китай), Західної
Європи та Північної Америки (Франція, Італія, США,
Канада).
Зазначимо, що в ісламській фінансовій моделі
ісламські банки виконують ті ж функції, що і в
традиційній західній системі. Вони забезпечують
акумулювання і залучення коштів, функціонування
національної платіжної системи та виступають в якості
фінансових посередників. Види послуг, які надаються
ісламськими банками, також схожі з послугами банків
традиційного типу. Вони включають в себе ведення
поточних рахунків, електронні грошові перекази,
дорожні чеки, відкриття сейфів та акредитивів. І хоча
принципи ведення платежів ісламськими банками надто
відрізняються від способу ведення західними, ці
принципи не суперечать принципам існування ринкової
економіки, оскільки кінцева мета ісламських банків на
фінансовому ринку та ж, що у традиційних банків –
одержання прибутку. Але якщо в частині проведення
платежів ісламський банк не відрізняється від
традиційного, то реалізація ними функції фінансового
посередника фундаментально розходиться.
Ключовий момент, в якому ісламські банки
відрізняються від західних інститутів, полягає в тому,
що вони не використовують в своїй практиці винагороди
у вигляді відсоткового платежу, як було зазначено вище.
Однак, треба зауважити, що іслам отримання прибутку
не засуджує, а заборона накладається лише на
отримання фіксованої суми, яка не залежить від
результатів діяльності прибутку, як це відбувається у

разі стягнення відсотка. Крім того, банк може брати
участь в торгівлі і отримувати прибуток з націнки між
собівартістю придбання товару і ціною його реалізації.
Таким чином, принципи роботи ісламських банків не
суперечать принципам ринкової економіки, більше того,
вони посилюють вплив на обслуговування і
регулювання світових фінансових потоків.
Слід зазначити, що принципово відмінними у
ісламських та європейських банків є підходи до гарантій
збереження депозитів та обізнаності вкладників.
Вкладаючи гроші в банки європейського типу, вкладник,
як правило, не знає, на яких операціях банк буде
заробляти відсотки, кому видасть кредит і т. д. Так, у
вітчизняних умовах, вкладники часто дізнаються про ці
особливості діяльності банку тільки після введення
адміністрації в банк і заморожування вкладів. Ісламські
ж банки дають вкладнику відчуття причетності до
реального виробництва, оскільки їхня діяльність дійсно
більш тісно пов’язана із функціонування і розвитком
реального сектору економіки [14].
Секрет успіху та популярності ісламського банкінгу
закладений в індивідуальному підході до компанійклієнтів, що дає змогу якісніше оцінити ризики, та в
тому, що ісламські банки зацікавлені не просто в
надходженнях платежів за кредит, а й у прибутку
компанії-боржника.
Головний
принцип
роботи
ісламських банків можна назвати «проектним
інвестуванням». Тому вони відбирають позичальників
більш ретельно, ніж це роблять на Заході.
Підсумовуючи все вищевказане, відмінності між
принципами дії та наданням послуг банками ісламського
та традиційного (західного) типу наочно можна
представити у вигляді табл.1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика ісламського і традиційного банкінгу

Критерій відмінності
Основа діяльності
Відсоткова ставка
Спекулятивний характер операцій
Сфера дії банку
Поділ ризику, збитків та дозодів
Спрямованість на реальний сектор
економіки
Гарантовані виплати за інвестиційними
депозитами
Соціальна спрямованість
Головні клієнти
Спрямованість на клієнта

Ісламський банкінг

Традиційний банкінг

Інвестування
Ні
Ні
Бере участь у торгівлі та бізнесі
Так

Кредитування
Так
Так
Не втручається у торгівлю, бізнес і т.д.
Ні

Висока

Низька

Ні

Так

Висока

Низька
Пріоритет надається великим
підприємствам
Реалізація окремого
продукту
Так

Малий та середній бізнес
Індивідуальний підхід

Право банку змінювати умови договору
Інформаційна відкритість
Положення (статус банку)

Ні
Повна
Партнер, інвестор, покупець,
продавець

Дуже низька
Кредитор і дебітор

*Сформовано автором

Як видно з табл. 1, ісламський банкінг дозволяє
реалізувати той же діапазон банківських операцій, що і
традиційний банк, із певною поправкою на необхідність

дотримання
головних
принципів,
встановлених
шаріатом. Так, ісламський банкінг є більш стабільним,
ніж традиційний, бо має справу не з абстрактними
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потоками, а з інвестиціями у реальне виробництво. Це
вберігає ісламську систему від фінансових криз.
Ісламський банк займається управлінням фондами
вкладників і бере участь у виробництві прибутку
на основі жорстких правил. Ці правила перешкоджають
появі ефекту грошового мультиплікатора, коли
банківська система створює гроші "з повітря" на основі
необмеженого кредиту [15, c.15-37].
Перевагою ісламських банків також є те, що вони не
наражаються на надмірні ризики та повніше
відповідають потребам розвитку реального сектора
економіки. Саме завдяки цим особливостям ісламські
банки набагато ефективніші за традиційних.
Але як і будь-яке підприємство, ісламський банк
стикається із принциповими проблемами. Серед них
виділяють відсутність ефективного аналогу міжбанківського
валютного ринку. Це унеможливлює управління
ліквідністю фінансових інститутів, призводить до
«надлишку ліквідності», який «західна» економіка вважає
проблемою [11, с.314]. За таких умов, важче здійснювати
регулювання економіки, але ймовірність банкрутства
банків нижча. Дійсно, в умовах кризи надлишок ліквідності
дав ісламським банкам додатковий запас міцності, якого
не вистачило деяким з європейських колег.
Іншим недоліком діяльності ісламських банків є те,
що у разі, якщо вибраний проект виявиться збитковим,
то банк може не отримати назад видані у кредит кошти.
Також можливі різноманітні фінансові махінації з боку
клієнта-позичальника, який може спробувати приховати
від банку реальні доходи за проектом, що має право на
реалізацію [16, с.24]. Це ще раз доводить, що ризики
ісламського банку є набагато значнішими, ніж ризики
традиційного.
Також практика роботи ісламського банкінгу
показує, що участь вкладників у прибутках і збитках
банків потребує особливої уваги регулюючих органів,
тому що застосування даного принципу призводить
до переносу частини ризиків з ісламських банків
на вкладників, а також до збільшення сукупних ризиків
у банківській системі. Отже, управління ризиками
зазвичай є більш складним, ніж при звичайному
фінансуванні. Тому в ісламському банкінгу є
обов'язковим проведення аудиту потенційних проектів
для забезпечення належного управління ними та
адекватної оцінки ризиків.
Але всупереч цим недолікам, ісламські фінансові
інститути поступово поширюють зону свого впливу і
проникають і в звичайні фінансові системи. Це говорить
про те, що в найближчому майбутньому інтерес до
ісламських фінансових інструментів буде тільки зростати.
Висновки. Отже, проведений аналіз ісламського
банкінгу, як одного із методів ведення банківських
справ, та принципів його дії на сучасному етапі розвитку
дозволяє стверджувати, що ісламський банкінг є гарним
прикладом побудови прибуткового бізнесу, який
заснований на принципі корпоративної соціальної
відповідальності на відміну від традиційних банків, які
орієнтуються у своїй діяльності на отримання великого
прибутку. Тобто явище ісламського банкінгу наразі є
недосяжним
та
незрозумілим
для
більшості
представників традиційних форм бізнесу.
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Але незважаючи на це, ісламські банки і ісламські
фінансова система безумовно виступають альтернативою
пануючій традиційній фінансовій системі, ці системи
навіть здійснюють вплив одна на одну. Це призводить до
неминучого зближення їхніх фінансових інструментів і
дозволяє використовувати ісламські методи фінансування
практично в будь-якій країні світу.
Отже, на нашу думку, наразі головною стратегією
розвитку світової банківської системи має стати саме
взаємодія традиційного та ісламського банкінгу задля
досягнення її стійкості та підвищення її фінансового
потенціалу.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF ISLAMIC BANKING
In this article the essence of such economic categories as «Islamic banking», «Islamic financial system» are reviewed. The
general peculiarities of functioning of Islamic banking and his basic principles are reviewed and the research of the
differences between conventional and Islamic financial system in the key aspects of their functioning are detailed.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ, ЯК СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В статті обґрунтовано необхідність створення системи економічної безпеки кримінально-виконавчої
системи. Основними елементами системи визначено: інформаційну і технічну безпеку, безпеку
комунікаційних систем, внутрішню безпеку, безпеку персоналу. Оскільки, стратегічною метою діяльності
кримінально-виконавчої системи є реінтеграція засуджених в суспільство до параметрів стійкості
системи віднесено: рівень злочинності в країні, якість життя персоналу, ефективність господарської
діяльності. Основними напрямами побудови системи економічної безпеки є підготовка персоналу, розробка
перспективних програм розвитку органів і установ та мінімізація впливу внутрішніх і зовнішніх загроз.
Ключові слова: економічна безпека, персонал, загрози, внутрішнє і зовнішнє середовище.
Постановка проблеми. Забезпечення безпеки держави,
як еволюційного процесу створення комфортного
середовища
життєдіяльності,
дозволяє
суб’єкту
реалізувати власні інтереси та досягти поставлених
цілей [5, с.47]. Тобто, безпека – це умова, що дозволяє
суб’єктам зберігати і відтворювати власні цінності.
Сучасні світові тенденції розвитку людства, містять
нові виклики і загрози національній економіці.
Забезпечення економічної безпеки органів та установ
кримінально-виконавчої
системи,
як
складової
національної безпеки є одним з пріоритетів держави.
Причиною не відповідності системи національної
безпеки України реаліям часу, є недосконалість
соціально-філософського розуміння сутності безпеки, з
огляду динамічності змін в суспільстві та належної
уваги до неї з боку держави [5, с.49]. Питання
економічної безпеки, її структуру та стратегію розвитку
досліджують вітчизняні та закордонні вчені: Л. Абалкін,
Л. Бальцеровіч, Й. Шумперет та інші. Важливу роль в
теоретичному та емпіричному дослідженні даної
проблеми відіграють праці вчених: О. Кириченка,
Т. Ковальчук, В. Крутова, О. Соскіна, Д. Філіппової та
інших.
Водночас, незважаючи на значну кількість наукових
доробок, проблеми створення системи економічної
безпеки в органах та установах кримінально-виконавчої
системи є недостатньо дослідженими.
Мета роботи – дослідження особливостей системи
економічної безпеки в органах і установа кримінальновиконавчої системи України.
Виклад основного матеріалу. В проекті Закону
України «Про національну безпеку» зазначається, що
національна безпека – це захищеність життєво важливих
інтересів людини, громадянина, суспільства та держави,
за якої забезпечується сталий розвиток суспільства,
сучасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних
та потенційних загроз національним інтересам. Держава
і суспільство функціонує в часі, просторі, сферах
діяльності, тому національна безпека є явищем
різноплановим, яке має воєнні, політичні, економічні,
соціальні, екологічні та інші аспекти [2, с.132].

О.Кириченко дає наступне визначення економічної
безпеки держави, як загальнонаціонального комплексу
заходів та механізмів протидії внутрішнім та зовнішнім
загрозам, використання якого дає змогу досягти та
підтримати стабільний розвиток економіки держави [3,
с.204]. Серед вчених існують різні підходи до структури
економічної безпеки, зокрема Т. Ковальчук, основними
структурними елементами економічної безпеки України
визначає: сировинно-ресурсну, енергетичну, фінансову,
соціальну, інноваційно-технологічну, продовольчу та
зовнішньоекономічну безпеки [4, с.325]. Розробка системи
економічної безпеки в органах і установах кримінальновиконавчої системи є основою забезпечення соціальної
безпеки суспільства. Системний підхід до оцінки
ймовірності реінтеграції засуджених з врахуванням їх
кримінального потенціалу, дозволяє підвищити соціальну
ефективність діяльності кримінально-виконавчої системи та
забезпечити соціальну безпеку суспільства.
Л. Абалків в побудові системи економічної безпеки
кримінально-виконавчої системи вбачає дотримання
законності, централізації управління, конфіденційності,
сучасного технічного оснащення у відповідності до
внутрішніх та зовнішніх загроз. Серед основних
структурних елементів економічної безпеки вчений
виділяє, державні підприємства, майстерні, підсобні
господарства установ виконання покарань, захист
службової та комерційної таємниці, технічну і фізичну
безпеку, безпеку господарсько-договірної діяльності,
безпеку
зв’язку,
соціально-психологічну
безпеку
персоналу та експертну перевірку механізмів системи
безпеки [1, с.67].
Створення ефективної системи економічної безпеки
передбачає дослідження специфічних особливостей
функціонування кримінально-виконавчої системи та
оцінка і аналіз внутрішніх та зовнішніх загроз. До
внутрішніх факторів, що стримують розвиток системи
слід віднести: недостатнє фінансування кримінальновиконавчої системи, деградацію соціальної сфери,
погіршення криміногенної ситуації в суспільстві та
«перенаселеність» установ виконання покарань. До
факторів, що сприяють розвитку слід віднести: зміну
суспільної свідомості, прийняття Закону «Про пенітенці-
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арну систему» та стабілізація економічної та політичної
ситуації в країні. В. Табовцев вважає, що вихідним
елементом моделювання системи економічної безпеки є
чітке визначення місії, на основі якої приймаються
управлінські рішення щодо подальшої стратегії розвитку
кримінально-виконавчої системи [6, с.37].
Економічна безпека органів та установ кримінальновиконавчої системи виражається в забезпеченні більш
ефективного використання ресурсного потенціалу
структурних підрозділів з метою мінімізації дії
потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз, та створення
умов для стабільного функціонування її основних
елементів.
Джерелами
формування
загроз
в
кримінально-виконавчій системі є наступні елементи:
1. Людина – персонал кримінально-виконавчої системи,
засуджені, ув’язнені та особи, взяті під варту.
2. Матеріальні об’єкти – інфраструктура органів та
установ (будівлі, споруди); предмети і речі, які необхідні
для забезпечення життєдіяльності засуджених; продукція
виготовлена на підприємствах чи підсобних господарствах
установ виконання покарань; речі і предмети, які
отримують законним або незаконним шляхом засуджені
(посилки, передачі, пронесення на територію установи
заборонених предметів та речовин тощо).
3. Нематеріальні об’єкти – субкультура, погляди,
віросповідання засуджених та осіб, взятих під варту.
4. Суспільні відносини і процеси, що проходять в
установах виконання покарань, до яких долучаються всі
суб’єкти, які знаходяться на території виправних
закладів (виробничі технології, несення служби
атестованим персоналом, загальна та професійнотехнічна освіта засуджених тощо).
5. Явища природи, які діють незалежно від волі
людини на об’єкт, тобто на органи та установи (зливи,
повені, урагани, снігопади, морози тощо).
6. Фактори життєдіяльності органів та установ
кримінально-виконавчої системи (продукти харчування,
питна вода, водопостачання, побутові умови, інфекційні
захворювання, відходи виробництва, атмосферне
повітря, шуми та вібрація тощо).
Загроза може з’являтися, по-перше, всередині самої
кримінально-виконавчої системи (наприклад, виправного

закладу чи слідчого ізолятору), а також окремого
структурного
об’єкту
(наприклад,
гуртожитку
засуджених, виробничого цеху чи майстерні, підсобного
господарства тощо), їх називають внутрішніми. По-друге,
загроза може формуватися за межами кримінальновиконавчої системи (технологічні аварії чи повінь в
районі розташування виправного закладу, або ж
недостатнє фінансування тощо), їх називають зовнішніми.
Крім того, зовнішніми можуть бути локальні загрози, які
виникають в середині самої системи, але істотно не
впливають на діяльність кримінально-виконавчої системи
в цілому (наприклад, порушення правил внутрішнього
розпорядку органу чи установи).
Отже, на нашу думку джерелами виникнення загроз в
кримінально-виконавчій системі, є людина (персонал
кримінально-виконавчої системи, засуджені, ув’язнені та
інші особи), та середовище (матеріальні та нематеріальні
об’єкти, процеси, явища природи тощо), в яких вони
функціонують.
Головною метою економічної безпеки в сучасних
умовах є забезпечення стійкої і максимально ефективної
діяльності
кримінально-виконавчої
системи
та
визначення стратегічних напрямів її функціонування в
виробництві суспільних благ загального користування.
Ризик утворюючі фактори, які перешкоджають
ефективному функціонуванню органів та установ
кримінально-виконавчої системи, також поділяють на
внутрішні та зовнішні. До зовнішніх факторів відносять
політичні, соціально-економічні, науково-технічні, правові,
рівень соціальної напруги та політичної нестабільності,
платоспроможність населення і рівень життя, рівень
корумпованості суспільства, економічна злочинність
тощо. До внутрішніх факторів ризику можна віднести:
не дисциплінованість персоналу і протиправність дій,
злочинні зв’язки з засудженими та ув’язненими,
порушення режиму несення служби, звільнення
кваліфікованого персоналу, відсутність стратегічного
планування.
Основними
елементами
системи
економічної безпеки органів та установ кримінальновиконавчої системи є інформаційна і технічна безпека,
безпека комунікаційних систем, безпека господарської
діяльності та безпека персоналу (таблиця 1).
Таблиця 1
Елементи системи економічної безпеки кримінально-виконавчої системи

Елементи безпеки
Інформаційна і технічна безпека

Забезпечує
Захист відомчої інформації і попередження витоку інформаційних ресурсів, які є
комерційною таємницею, інформації з обмеженим доступом, інформаційних масивів,
несанкціонованого доступу до матеріалів службового характеру.
Безпека комунікаційних систем
Недопущення несанкціонованого зняття інформації з каналів зв’язку, забезпечення належного
функціонування автоматизованих систем і обчислювальних мереж, ліній зв’язку, засобів
передачі, копіювання і відображення інформації, допоміжних технічних систем і засобів.
Внутрішня безпека, безпека Забезпечення режимно-правових заходів по недопущенню протиправних дій збоку персоналу
майна і господарської діяльності
і загроз зовнішнього характеру, спрямованих на порушення режиму роботи, супровід і
реалізація договорів, безпека ділових зустрічей і переговорів, рекламних та культурномасових заходів.
Безпека персоналу
Забезпечення конфіденційності інформації та попередження порушень їх законних прав і
інтересів.
Забезпечення економічної безпеки Впровадження в практичну діяльність передового досвіду і розробок науково-технічної
характеру, організація проведення профілактичної роботи і системи підвищення кваліфікації
персоналу з питань економічної безпеки.
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Враховуючи, що стратегічною метою функціонування
кримінально-виконавчої
системи
є
отримання
засудженими робітничої професії та їх реінтеграція в
суспільство після звільнення з місць позбавлення волі,
до параметрів стійкості економічної безпеки органів та
установ кримінально-виконавчої системи відносять
показники:
1. економічної ефективності господарської діяльності –
рівень технічного оснащення, кількість виробленої
продукції, рівень продуктивності праці засуджених,
фондоозброєність праці, механізація і автоматизація
виробничих процесів тощо.
2. рівня і якості життя персоналу – заробітна плата,
рівень цін, рівень безробіття засуджених тощо.
3. фінансової стійкості – ліквідність, платоспроможність,
ділова активність тощо.
4. рівня злочинності – стан злочинності в суспільстві,
рівень злочинності і її структура, динаміка злочинності
тощо.
Отже, можна стверджувати, що система забезпечення
економічної безпеки органів та установ кримінальновиконавчої системи – це складна система різнорідних
зв’язків, яка здатна забезпечити уникнення потенційних
загроз з боку внутрішнього і зовнішнього середовищ та
гнучкого реагування їх виклики. Сучасне середовище
швидко змінюється, а тому необхідною умовою
забезпечення економічної безпеки є стійкий розвиток,
здатний
забезпечити
стабільне
функціонування
кримінально-виконавчої системи. На думку Д. Філіппової
основними напрямами підвищення економічної безпеки
органів і установ кримінально-виконавчої системи є [7,
с.128]:
1. скорочення соціальної і економічної бідності
персоналу кримінально-виконавчої системи, шляхом
підвищення заробітної плати персоналу та надання
адресної матеріальної допомоги.
2. створення економічних умов, які б дозволяли
персоналу підвищувати рівень споживання (покращення
якості отримуваних медичних та освітніх послуг,
забезпечення житлом та інших соціальних гарантій).
3. забезпечення доступності соціальних благ, зокрема
забезпечення громадянських прав і свобод, права
власності, можливість участі в прийнятті управлінських
рішень, доступ до інформації.
4. забезпечення кадрової безпеки шляхом спеціальної
підготовки персоналу, а саме: вивчення діючого
законодавства,
що
регламентує
різні
аспекти
економічної безпеки, освоєння сучасних методик аналізу
інформації.
5. стратегічне бюджетне планування, що дозволяє
узгодити
діяльність
структурних
підрозділів
підприємства і спрямувати на досягнення поставленої
стратегічної мети, та сприяє адаптованості органів та
установ до зміни зовнішнього середовища.
6. розробка перспективних програм розвитку органів
та установ кримінально-виконавчої системи.
Досвід функціонування кримінально-виконавчої
системи свідчить, що система економічної безпеки
повинна орієнтуватися в першу чергу на знешкодження
внутрішніх загроз, що сприятиме оптимізації її
внутрішнього розвитку.
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Висновки. Динамічність змін середовища визначає,
що необхідною умовою забезпечення економічної
безпеки є стійкий розвиток кримінально-виконавчої
системи Створити універсальну систему економічної
безпеки органів і установ кримінально-виконавчої
системи практично не можливо, оскільки кожний субєкт
є унікальним, і має власні специфічні особливості
функціонування, структуру та ресурсний потенціал.
Система забезпечення економічної безпеки органів та
установ кримінально-виконавчої системи – це складна
система різнорідних зв’язків, яка здатна забезпечити
уникнення потенційних загроз з боку внутрішнього і
зовнішнього середовищ та забезпечити гнучке
реагування їх виклики. Становлення економічної
безпеки органів та установ кримінально-виконавчої
системи дозволить мінімізувати рівень злочинності в
країні та створити сприятливі умови для виробництва
суспільних благ загального користування.
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EKONOMIC SECURITY OF THE CRIMINAL AND EXECUTIVE SYSTEM
AS A PART OF THE NATIONAL SECURITY
The article deals with the necessity of economic security system establishment. The main components of the system are
information and technical security, security of communicative system, inner security, and personnel security. As the strategic
objective of criminal and executive system activities is reintegration of convicts into the community, the level of criminality in
the country, personnel living standards, and efficiency of business activities are considered the parameters for power system
stability. The basic trends of economic security system formation are personnel training, designing of development strategy of
bodies and institutions and external and internal risk minimization.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
У СВІТЛІ ОПРАЦЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито сутність власного капіталу підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку.
Встановлено значення власного капіталу в господарській діяльності підприємства. Визначено
особливості ведення обліку та складання відповідної фінансової звітності. Уточнені процедури аналізу і
нових змін в обліку власного капіталу та дослідження і оцінки джерел його формування, визначення
помилок в обліковій практиці, окреслені методологічні і методичні проблем обліку власного капіталу у
відповідності з МСБО та надані пропозицій щодо вдосконалення такого обліку.
Проаналізовані зміни нормативно-правової бази бухгалтерського обліку і фінансової звітності
власного капіталу в Україні, яка регламентує і регулюють ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності щодо власного капіталу підприємства.
Ключові слова: капітал, структура капіталу, власний капітал, позиковий капітал, обіг капіталу,
статутний капітал, нерозподілений прибуток, додатковий капітал, зареєстрований та
незареєстрований капітал, елементи капіталу.

Постановка проблеми. Фундаментальною економічною
категорією є капітал. Наразі проблема формування
капіталу особливо загострюється, оскільки має місце
неврегульованість питання відповідальності власників за
своїми
зобов’язаннями
перед
кредиторами,
незахищеність акціонерів від шахрайства та відсутність
ринку власників корпоративних прав.
До дискусійних аспектів обліку і формування
власного капіталу належить сучасне розуміння цієї
економічної категорії і визначення його оптимальної
структури, економічне обґрунтування його елементів,
недосконалість законодавчої бази та іншого нормативноправового регулювання. Одним з найголовніших питань
є проблема узгодження спірних питань його обліку.
Спокусливим для власників, менеджерів та
фінансистів є те, що для залученні обігових коштів при
збільшенні статутного капіталу не потрібна застава
майна та гарантії третіх осіб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням
проблем формування і оцінки власного капіталу компанії
та методики його обліку присвячені роботи таких
вчених, як: Бланк І.О. [9], Білуха М.Т., Бобяк А.П. [5],
Бутинець Ф.Ф. [7], Вдовиченко К.М. [8], Івченко Л.В. [12],
Кадацька А.М. [14], Ксьондз С.М. [15], Сопко В.В. [18],
Тютюнник Ю.М. [19], Смирнов А.А., Черемісова Т.А.
[20], Щербаков В.А., Яремко І.Й. [23], Щербань О.Д. [21],
Палій В.Ф. та інших учених.
Не зменшуючи значимості вже проведених
досліджень, слід звернути увагу на наявність
проблемних моментів щодо неоднозначності і
недостатньої аргументованості підходів до визначення
сутності власного капіталу і систематизації показників,
що його характеризують.

Наявна низка невирішених питань, пов’язаних із
правовим регулюванням обліку фінансово-господарської
діяльності підприємств, зокрема власного капіталу.
Серед дослідників існує думка, що саме дія правил
П(С)БО 7 «Основні засоби» часто призводить до
завищення реальної вартість власного капіталу, або її
приховування.
Метою статті є уточнення процедури аналізу і нових
змін в обліку власного капіталу та його дослідження та
оцінки джерел його формування, визначення помилок в
обліковій практиці, окреслення методологічних і
методичних проблем обліку власного капіталу у
відповідності з МСБО та надання пропозицій щодо
вдосконалення такого обліку.
Викладення основного матеріалу. У ході
систематизації проведених досліджень було виявлено,
що низка проблем з визначення та формування
складових власного капіталу не достатньо розкриті і
потребують суттєвого вивчення. Значна кількість
вітчизняних учених досліджувала питання формування
капіталу на прикладах інших держав, а також наукових
результатів іноземних учених, при цьому враховуючи
досвід розвинутих країн, який тільки частково або
взагалі не відповідає рівню розвитку економічних
відносин у нашій країні. Також у вітчизняних науковців
відсутня єдина думка про порядок відображення обсягу
розміру власного капіталу в бухгалтерській звітності [15].
Таким чином, необхідність удосконалення сутності
та порядку формування капіталу зумовлюється
відсутністю єдиного, як наукового, так і практичного,
підходу до даного питання [3].
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Визначимо
основні характеристики
власного
капіталу:
– капітал є основним фактором виробництва, базою
створення та подальшого розвитку підприємства;
– капітал
характеризує
фінансові
ресурси
підприємства для здійснення господарської діяльності;
– капітал підприємства – це грошові, матеріальні,
нематеріальні та людські ресурси;
– капітал є головним джерелом формування
добробуту його власників як у поточному, так і в
перспективному періоді;
– капітал – вартість, що приносить дохід;
– розмір капіталу та його динаміка характеризують
рівень
ефективності
господарської
діяльності
підприємства [20, с.152].

Для формування і регулювання власного капіталу
керівникам і фінансистам підприємств необхідно
опанувати такий перелік питань:
– цілі, порядок та умови збільшення (зменшення)
статутного і власного капіталу;
– їх види та порядок формування резервів;
– порядок його формування та використання
додаткового капіталу;
– методика оподаткування операцій зміни (збільшення/
зменшення) статутного і додаткового капіталу.
Основні види власного капіталу відповідно до норм
НП(С)БО1 зображено на рис. 1.

Незареєстрований капітал
Власний капітал

Зареєстрований капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Рис. 1. Основні види власного капіталу [4, с.455]
На величину власного капіталу впливають:
– інвестиції (збільшують активи);
– вилучення коштів (зменшує активи);
– зростання капіталу від отриманих доходів;

– витрати, що зменшують власний капітал.
Отже, в процесі господарської діяльності власний
капітал підприємства може змінюватись (рис. 2).

зумовлює збільшення
відбувається збільшення
вартість необоротних

Рис. 2. Причини, які впливають на зміну величини власного капіталу [7, с. 401]
Особливість досліджуваної категорії полягає в тому,
що цей капітал інвестується на довгостроковій основі й
піддається найменшому ризику. Чим більша його частка
в загальній величині власного капіталу і чим менша
частка позикових коштів, тим вищий рівень захисту
кредиторів від збитків, а отже, менший фінансовий
ризик втрат.
Власний капітал оцінюється за різними категоріями
(рис. 3).

Наразі визначено більше сорока показників для
аналізу капіталу, в т.ч. і власного [6, 10-12,14,16].
Так, виокремлюють показники, що характеризують
елементи капіталу: страхування статутного капіталу,
коефіцієнт страхування власного капіталу, коефіцієнт
страхування бізнесу [23], частка статутного капіталу у
власному капіталі [18], співвідношення власного та
статутного капіталу [23].
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Власний капітал як
актив
Частина в активах
підприємства, що
залишається після
відрахування його
зобов’язань

Власний капітал як
документ
Найважливіший розділ пасиву
балансу компанії. Власний
капітал складається з
акціонерного капіталу,
додаткового капіталу і
накопиченого прибутку
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Власний капітал як засоби
Характеризує загальну вартість
засобів підприємства, що
належать йому на правах
власності, які використовуються
ним для формування певної
частини його активів

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
ПІДПРИЄМСТВА
Власний капітал як
власність
Відбита у звітності
(у балансі) частка власності,
на яку можуть претендувати
власники звичайних і
привілейованих акцій
корпорації; загальна вартість
активів за винятком пасивів

Власний капітал як
цінність
Належність матеріальних
і нематеріальних цінностей
певній юридичній або фізичній
особі і забезпеченність правом
вільно розпоряджатися ним

Власний капітал як майно
Майно, створене за рахунок внесків
засновників (учасників) б удь -якого
господарського товариства,
підприємства, а також зроблене
та придбане цими організаціями
в процесі їхньої діяльності

Рис. 3. Власний капітал в оцінці за категоріями [21]
Проте, зазначені показники не дозволяють оцінити
вплив елементів власного капіталу на фінансову
стійкість підприємства комплексно. При визначенні
фінансової стійкості треба проводити факторний аналіз
впливу елементів капіталу на фінансово-господарську
діяльність підприємства, тобто треба аналізувати їх
динаміку та тенденції їхніх змін, а не просто
порівнювати фактичні значення показників з плановими
(нормативними), при цьому одержані в наслідку аналізу
показники необхідно співставляти із середньогалузевими.
У 2013 р. відбулись суттєві зміни у законодавчонормативному забезпеченні обліку та звітності власного
капіталу підприємства [1,2].
Формами фінансової звітності, у яких відображається
інформація щодо стану та змін у власному капіталі
підприємства є: Баланс, Звіт про фінансові результати,
Звіт про власний капітал.
Відображення у бухгалтерському обліку операцій із
власним капіталом має відбуватися після аналізу
операцій, які змінюють числове наповнення його
елементів. Це в першу чергу стосується операцій з
отримання (передачі) оборотних активів, зміни позаоборотних активів, оскільки ці операції часто впливають
на зміни в розмірах власного капіталу. Він може бути
оцінений адекватно стосовно визнання доходів та витрат
за наявності відповідної облікової політики оцінки
активів підприємства. Але діюча наразі в Україні
методика складання Звіту про власний капітал
вбачається малоінформативною.
Недоліками структури звіту є недостатність
інформації щодо змін власного у власному капіталі,

в т. ч. щодо активів, одержаних безоплатно (в розрізі
джерел надходження) тощо.
В обліку (звітності) резервного капіталу, вилученого
капіталу, неоплачений капіталу та непокритого збитку
(нерозподіленого прибутку) законодавчих змін не
відбулось.
Треба зазначити, що наразі синтетичний та
аналітичний облік власного капіталу має цілу низьку
недоліків, а саме:
– відсутність обліковій політиці фірм пункту
стосовно формування і обліку власного капіталу;
– несвоєчасність надходження інформації через
використання журнально-ордерної форми;
– невизначеність проблеми покриття збитків;
– проблема неоперативності і загальної недосконалості
аналітичного обліку статутного капіталу в Україні [6].
Наразі в обліковій практиці щодо власного капіталу
підприємства допускають такі помилки:
– порушення або недотримання нормативної бази з
формування, обліку, аналізу та використання власного
капіталу;
– неякісне
складання
первинних
документів
(використання самостійно розроблених і пристосованих
шаблонів-форм, відсутність необхідних реквізитів,
безпідставне виправлення записів);
– невірне відображення паїв (часток) власників
(засновників);
– використання прострочених або відсутність
юридично і бухгалтерські правильних документів;
– наявність спотворень і фальсифікації (фіктивних
документів);
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– невнесення (часткове, не повне внесення) часток до
зареєстрованого (пайового) капіталу засновниками;
– несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів;
– необґрунтоване
збільшення
зареєстрованого
(пайового) капіталу за рахунок підвищення вартості
запасів або необоротних активів понад погоджену
засновниками «справедливу» вартість;
– неврахування курсових різниць у разі внесків до
зареєстрованого
(пайового)
капіталу
валютних
цінностей засновником-нерезидентом;
– відсутність документів щодо передачі в оренду або
викупу паю;
– неправильний
розрахунок
нерозподіленого
прибутку та дивідендів;
– виплати дивідендів при наявності у підприємства
ознак банкрутства;
– при вилученні акцій невірне або не повне
відображення (чи взагалі не відображення) емісійного
доходу;
– неправильне відображення дооцінки або безоплатно
одержаних необоротних активів;
– невірне створення або використання резервного
капіталу;
– використання прибутку на цілі, не пов'язані з
формуванням чи поповненням резервного капіталу, або
на нарахування і виплату дивідендів впродовж року
– не відображення (невірне, або навмисно спотворене
відображення) операцій з формування зареєстрованого
(пайового) капіталу [11].
Щодо обліку власного капіталу у відповідності з
міжнародними стандартами на вітчизняних підприємствах, можна зазначити, що на сьогодні існує низка
методологічних і методичних проблем в цьому питанні,
а саме:
– відсутність нормативних і методичних указівок
щодо обліку власного капіталу;
– недосконалість аналітичного обліку за окремими
складовими капіталу;
– нерегламентованість обліку виплат у разі виходу
учасника з товариства;
– невизначеність необхідної інформації у наказах про
облікову політику щодо власного капіталу;
– неврахування впливу економічних чинників
(наприклад, інфляції) на величину власного капіталу;
– відсутність конкретного стандарту обліку власного
капіталу у підприємствах;
– недотримання
прийнятного
співвідношення
величини складників власного капіталу.
Одним із найскладніших питань, які виникають із
прийняттям фінансово-економічних рішень, є вибір
більш ефективної структури власного капіталу, що
передбачає прийнятне співвідношення залучених і
власних джерел. Для вирішення цих завдань на
підприємстві необхідно належним чином розвивати і
поєднувати управлінський і бухгалтерський облік.
Важливим в оцінюванні власного капіталу є зміна
величин і співвідношення основного та оборотного
капіталу. Власний основний капітал визначається як
різниця необоротних активів і довгострокового
залученого
капіталу,
що
використовується
на
фінансування необоротних активів.

Величина власного оборотного капіталу – це різниця
всього власного капіталу і власного основного капіталу,
або оборотні активи за мінусом поточних зобов'язань і
довгострокового залученого капіталу, що використовується на фінансування оборотних активів [4, с.161-162].
Підвищення частки власного оборотного капіталу в
загальній величині власного капіталу є свідченням
більшої його мобільності за рахунок зростання
високоліквідного капіталу, а також позитивної динаміки
фінансової стійкості підприємства.
Водночас необхідно враховувати, що власний капітал
обмежений у розмірах. Крім того, фінансування
діяльності підприємства лише за рахунок власних
коштів не завжди вигідне для нього, особливо якщо
виробництво має сезонний характер. При цьому в окремі
періоди можуть накопичуватися надлишкові кошти на
рахунках у банку, а в інші періоди їх не вистачатиме.
Тому
суб'єкти
господарювання
використовують
залучений
капітал:
у
вигляді
довгострокових
зобов'язань, як правило, при формуванні необоротних
активів; короткострокових кредитів банків – для
формування оборотних активів. Залучення позикових
коштів сприяє поліпшенню фінансового стану за умови,
що вони не заморожуються на тривалий час у
господарській діяльності, а своєчасно повертаються.
В окремих випадках, залежно від ситуації, що
склалася на підприємстві, більш вигідно менше залучати
позикові кошти і використовувати власний капітал для
мінімізації фінансового ризику. Водночас необхідно
враховувати, що пропорційно підвищенню частки
позикового капіталу в джерелах формування капіталу
зростає ризик недостатньої фінансової стабільності і
платоспроможності підприємства, знижується прибутковість
його сукупних активів.
Отже, завдяки залученню позикових коштів
підприємство може отримати суттєві переваги. Однак за
певних умов це може призвести до погіршення його
фінансового стану. Тому оцінювання оптимальності
співвідношення власного і позикового капіталу є
важливим питанням в аналізі джерел формування
капіталу.
Аналіз складу, структури та динаміки позикових
коштів передбачає з'ясування ролі короткострокових і
довгострокових кредитів у діяльності підприємства.
Відсутність у джерелах фінансування довгострокових
кредитів може бути з причин невигідності їх залучення
або через незадовільне оцінювання банком кредитоспроможності підприємства. На відсутність серед
зобов'язань короткострокових кредитів банку потрібно
звернути особливу увагу, оскільки це один із чинників
зниження рентабельності власного капіталу при
прийнятних умовах отримання кредиту.
З огляду на те, що існують кризові ситуації на
підприємстві, виникає необхідність створювати резервний
капітал, який призначений для покриття загальних збитків
при відсутності інших можливостей їх покриття і
формується за рахунок резервів, утворених відповідно до
чинного законодавства, і за рахунок резервів, утворених
відповідно до установчих документів. Щорічні
відрахування на поповнення резервного капіталу
передбачаються
установчими
документами
та
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здійснюються за рахунок чистого прибутку, але не
можуть бути менше 5% його загальної вартості.
Отже, якщо в умовах сформованого співвідношення
доходів і витрат частка власного капіталу є
недостатньою, структура джерел формування капіталу
небезпечна для кредиторів.
За результатами дослідження можна надати такі
пропозиції:
– з метою удосконалення обліку власного капіталу
доцільно не допускати вище зазначених помилок в
обліковій практиці підприємства;
– для потреб бухгалтерського обліку власний капітал
доцільно визначати згідно п. 3 НП(С)БО №1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»;
– класифікувати власний капітал згідно Плану
рахунків та Інструкції про застосування плану рахунків,
зокрема за 4 класом «Власний капітал та забезпечення
зобов'язань».
Зазначені рекомендації спрямовані на удосконалення
бухгалтерського обліку, його економічної сутності та
класифікації власного капіталу для потреб підприємства
та не суперечать чинному законодавству.
Висновки. Наразі в Україні існує низка невирішених
проблем та питань, пов’язаних із чітким правовим
регулюванням обліку фінансово-господарської діяльності
підприємств, зокрема власного капіталу. Законодавчонормативне регулювання зазнає значних змін з метою
удосконалення
всієї
відповідної
системи
його
формування, нормування і обліку.
Наразі як вітчизняними, так і зарубіжними
дослідниками відмічається, що у фізичному і
абстрактному аспектах власний капітал, з одного боку
містить у собі такі елементи, які не відображають
реальної його вартості, а з другого – ті складові, що не
беруть участі у виробничому процесі, тобто мають
непродуктивний характер.
Серед дослідників існує думка, що саме дія правил
П(С)БО 7 «Основні засоби» часто призводить до
завищення реальної вартість власного капіталу, або її
приховування.
Окремі науковці вважають, що уцінки та дооцінки
основних засобів негативно впливають на достовірність
власного капіталу, приводячи його до штучного його
збільшення (зменшення) [11, с. 6].
Дискусійними
є
питання
відображення
в
бухгалтерському обліку капіталу безоплатно отриманих
основних засобів. За вимогами вітчизняного законодавства
безоплатно отримані основні засоби признаються
капіталом з наступним перенесенням його на доходи
частинами по мірі нарахування амортизації. Такий
підхід, на переконання окремих дослідників, містить
протиріччя, які впливають на господарську діяльність
підприємства, бо на такі активи не було витрачено
ніяких витрат на отримання цього доходу, тому не є
доцільним вживати рахунки капіталу та доходу.
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КЛІЄНТОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ВЕДЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Розглянуто теоретичні аспекти формування довготривалих взаємовідносин підприємства зі
споживачами, формування клієнт-орієнтованості та підвищення рівня лояльності споживачів.
Проаналізовано систему класифікації споживачів та конкурентоспроможність готельно-рестораного
бізнесу. Обґрунтовано шляхи розвитку клієнторієнтованого підходу в готельно-рестораному бізнесі.
Ключові слова: клієнторієнтованість, взаємовідносини із клієнтами, клієнторієнтований підхід,
лояльність, обслуговування клієнтів, конкурентоспроможність, бізнес-процесів.
Постановка проблеми. Загострення конкуренції,
збільшення комунікаційних витрат, виникнення ефекту
дефіциту споживачів і зростання їх очікувань
обумовлюють
розвиток
концепції
маркетингу
взаємовідносин зі споживачами, яка приходить на зміну
класичному трансакційному маркетингу, переорієнтації
діяльності підприємств на використання клієнторієнтованого підходу.
Питанням побудови довготривалих взаємовідносин
підприємства зі своїми споживачами, визначенням
лояльності, її побудови, видів та факторів, що
впливають на вибір типу лояльності розкриті в наукових
роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених та
практиків, як Д.Аакер, Д.І.Акімов, І.ЛАкуліч., Т.Амблер,
Л. Беррі, К. Гренрооса, Ф. Котлера, Д. Пепперса,
Ф.Райхелда, М.Роджерса, Дж.Шета, Манн. І., Штерна Л.,
Ель-Ансари А., Кунца К., Кофлана Е., Гантера Б.,
Рижковського Б., Д.Аакера, Дж.Хофмейра, Ф.Ф. Райхельда, Т.,
Бусаркіна В.В., Лошков В.В., А. Цимбалюк, А.В. Цисарь,
П.А. Черкашин, С.В. Чернишева, Б. Чернишев, Р. Честнут,
Дж.Шет, И.П.Широченская, Дж.Шлессінгер, С.С.Штапаук,
Г.П. Штапаук, Дж. Якоб та ін.
Метою статті є комплексне дослідження теоретичних
та практичних засад формування клієнторієнтованого
підходу в роботі підприємства та розробка прикладних
рекомендацій щодо їх впровадження в готельнорестораний бізнес.
Виклад основного матеріалу. Клієнтоорієнтованість
компанії в сучасному бізнесі зумовлює здатність
організації отримувати додатковий прибуток за рахунок
глибокого розуміння й ефективного задоволення потреб
клієнтів. В основі клієнтоорієнтованої стратегії компанії
лежить лояльність споживача.
Український ринок поки що знаходиться в процесі
зародження культури клієнтоорієнтованого підходу,
націленого на вподобання клієнта. Сьогодні одним із
найбільш ефективних інструментів конкурентної
боротьби за клієнтів є грамотно складена і продумана
програма з формування лояльності покупця.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що
клієнтоорієнтований підхід за рахунок підвищення
якості обслуговування клієнтів і задоволення їх потреб,
рівня сервісу є важливішою конкурентною перевагою в
умовах жорсткої конкуренції на ринку. Залучення

клієнтів і утримання найбільш прибуткових з них
забезпечує ріст дохідності фірми.
Не дивлячись на популярність у сфері менеджменту,
термін «клієнтоорієнтованість» не має чіткого наукового
визначення. Існує велика кількість думок різних вчених,
бізнесменів і експертів відносно даного поняття.
Один з варіантів трактування даного терміну дає
Манн. І., який під клієнтоорієнтованістю розуміє процес
ініціації позитивних емоцій й захвату у потенціальних і
існуючих клієнтів, що веде до вибору товарів і послуг
компанії серед великої кількості конкурентів, до
повторних покупок і отриманню нових клієнтів за
рахунок рекомендації існуючих клієнтів [1].
Бусаркіна В.В. і Лошков В. розуміють під даним
терміном характеристику, і визначають її, як здатність
організації отримувати додатковий прибуток за рахунок
глибокого розуміння і максимального задоволення
потреб клієнтів [2].
Інші вчені під клієнтоорієнтованістю розуміють
інструмент управління взаємовідносинами з клієнтами,
націлені на отримання стійкого прибутку в
довгостроковому періоді і який базується на трьох
категоріях: ключова компетенція, цільові клієнти і
рівність позицій [3].
Таким чином, проаналізувавши підходи різних
авторів до визначення клієнтоорієнтованості Руднев
Р.В. зробив висновок, що це стратегічний підхід до
розвитку організації, який забезпечує підвищення її
конкурентоспроможності і ріст доходності, який
зумовлює мобілізацію всіх її ресурсів на виявлення і
залучення клієнтів, утримання найбільш прибуткових з
них, а за рахунок підвищення якості обслуговування і
задоволення потреб клієнтів [4, с.56].
Варто також відзначити, що в бізнесі дотримуються
розширювального трактування терміна «клієнт». Це не
тільки покупець і одержувач послуг, але і будь яка
зацікавлена
сторона:
співробітники
компанії,
постачальник, дилер, партнер, акціонер, суспільство та
інші.
Головною ціллю клієнтоорієнтованого підходу є
лояльність споживача, тобто бажання споживача
здійснити подібну покупку повторно у того самого
продавця. Саме завдяки лояльності споживачів,
партнерів і співробітників, компанії мають велику
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конкурентну перевагу на ринку і можуть розраховувати
на гарантію отримуваних доходів.
«Лояльність – міра прихильності споживача бренду,
яка зумовлює ступінь вірогідності переключення
споживача на інший бренд, особливо, коли марочний
продукт зазнає змін по ціновим і іншим показникам» [5,
с.38].
Лояльність клієнта можна уявити як поєднання
поведінкової і емоційної лояльності, які разом
утворюють комплексну лояльність.
Емоційна лояльність проявляється в емоціях і думках
клієнта, його ставленню до компанії і продукту. Така
лояльність вимірюється рівнем задоволеності, ставленням
до компанії, готовністю до покупки, готовністю
рекомендувати друзям і родичам.
Поведінкова лояльність відображається в діях
покупців, в кількості покупок, їх розмірами і частотою.
Рівень поведінкової лояльності є вимірюваним і може
бути відображеним у реальних цифрах: кількість
повторних покупок, середній чек покупки, розмір
збільшення покупки за часовий проміжок, тривалістю
часу співпраці, частота покупок та інше.
Варто розрізняти поняття лояльного і задоволеного
клієнта. Хоча задоволеність надає прямий вплив на
лояльність, поняття «лояльність» більш широке.
Задоволений
клієнт
не
завжди
є лояльним.
«Задоволеність необхідно сприймати як стан, який
людина відчуває при повному задоволенні свої потреб
незалежно від того, чи лояльна вона до споживаного
продукту(послуги) чи ні; стан задоволеності частіше
наступає значно швидше, ніж формується лояльність;
задоволеність можна купити, а лояльність ні» [6, c.66].
Крім того, варто розрізняти лояльність і
прихильність. Якщо в магазині буде відсутнім продукт
потрібної марки, лояльний споживач купить продукт
іншого виробника, в той час як прихильний споживач
взагалі відмовиться від покупки і піде в інший магазин в
пошуках потрібної марки.
Таким чином, задоволеність необхідна для
формування лояльності, а прихильність – найвища
ступінь лояльності.
Створення клієнтоорієнтованого підходу повинно
відбуватись на наступних рівнях розвитку бізнесу:
1.Організація в цілому (стратегія і тактика,
організаційна культура, методи управління).
2. Бізнес-процеси (стандартизація роботи, показники
результативності, сфери відповідальності).
3. Людський капітал (цінності, стереотипи поведінки,
мотивація, компетенції).
При цьому саме людський капітал відіграє основну
роль в процесі реалізації стратегії клієнтоорієнтованості,
адже він забезпечує функціонування двох верхніх рівнів.
Ефективність продажів залежить від процесів
залучення, утримання і обслуговування клієнтів.
Відповідальність за стосунки з клієнтами повинна
ділитись між всіма підрозділами. Якість обслуговування
клієнтів передбачає спільну роботу всіх структурних
підрозділів, як основних, так і допоміжних.
Актуальними стають питання розробки стандартів
обслуговування
і
побудови
повного
ланцюга
обслуговування клієнтів. Необхідна єдина інформаційна

основа взаємодії з клієнтами для отримання
несуперечливої інформації про клієнтів і про їх
відносини з усіма підрозділами організації.
Сучасна етика бізнесу повинна ґрунтуватися на трьох
найважливіших
положеннях:
– створення матеріальних цінностей у всьому
різноманітті форм
розглядається як мета стратегічного управління
підприємствами;
– прибуток та інші доходи розглядаються як
результат досягнення різних
суспільно значущих цілей;
– пріоритет у вирішенні проблем, що виникають у
діловому світі, повинен віддаватися інтересам
міжособистісних відносин, а не виробництву продукції [7,
С.262-265].
Процес планування і реалізації клієнтоорієнтованого
підходу полягає в послідовній побудові етапів,
здійснення підбору необхідних методів і технічних
засобів, що забезпечують оптимальне співвідношення
між ступенем задоволеності клієнтів і фінансовими
результатами компанії.
Можна
виділити
наступні
етапи
розробки
клієнтоорієнтованого підходу:
1. Побудова системи взаємодії зі споживачем. Даний
етап передбачає визначення цілі клієнтоорієнтованості
компанії. Наприклад, компанія може бути націлена на
залучення нових клієнтів або на утримання вже
існуючих. Також необхідно визначити канали взаємодії,
підрозділів, здійснюючих процеси взаємодії, алгоритм
здійснення
процесів
взаємодії,
інформаційні
інструменти, які дозволяють фіксувати «історію
взаємодії» і відстежувати проходження запитів.
2. Створення внутрішніх умов, які допомагають
компанії виробляти товари і послуги відповідно до
вимог клієнтів. Ці умови передбачають:
– визначення бюджету;
– навчання співробітників. Компанія повинна навчити
способам здійснення робочих задач, а також способах
реагування на типові і нетипові ситуації в процесі
роботи;
– однозначне формулювання інформації, яка описує
характеристики товарів і послуг, які повинні бути
забезпечені виробничими процесами;
– надання необхідних інструментів і устаткування.
3. Організація
моніторингу
результативності
клієнтоорієнтованого підходу, шляхом формулювання
критерії функціонування системи, які свідчать про
ступінь задоволення вимог клієнта. Моніторинг повинен
включати як оцінку внутрішньої клієнтоорієнтованості,
тобто задоволення співробітників компанії, так і оцінку
клієнтоорієнтованості співробітників, тобто їх ставлення
до клієнтів.
Для формування клієнтоорієнтованого підходу
компанії необхідно створити конкретні методи, які
застосовуються і окупаються саме в її випадку.
Підбір клієнтоорієнтованого персоналу викликає
зацікавленість керівників підприємств, адже ця HRпрактика являє собою критично важливу умову для
досягнення клієнтоорієнтованості і успішних бізнес-
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результатів компанії. Неправильно підібраний персонал
може негативно впливати на ефективність всієї
організації, більше того, може призвести до
встановлення ситуації, яку буде складно виправити.
Можливо
виділити
такі
стадії
підбору
клієнтоорієнтованого персоналу:
1) розміщення інформації про певну вакансію на
відповідних ресурсах (в мережі Інтернет на сайті
роботодавця, на сайтах пошуку роботи, в друкованому
виданні та ін.);
2) відбір кандидатів по резюме, аналіз вказаних ними
анкетних даних;
3) вибір найкращого кандидата за допомогою
проводження інтерв’ю, тестування та ін.;
4) проведення необхідних заходів з адаптації нового
працівника на робочому місці [8, c.42].
Також варто відзначити сукупність заходів із
залучення клієнтоорієнтованого персоналу і створення
привабливого іміджу роботодавця для потенційний
робітників (таких як презентації компаній в вузах,
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ярмарки вакансій, інтерв’ю зі співробітниками компаній
в ЗМІ та ін.
Відповідно до позитивної установки повинна
формуватися
і
поведінка
персоналу
компанії.
Дотримання принципів ділової етики дуже важливе в
процесі спілкування з клієнтом, оскільки служить для
нього найдостовірнішим підтвердженням істинного
іміджу компанії. Перше враження від спілкування із
співробітниками компанії досить складно (і дорого)
виправити. Звідси – особливий підхід до підбору
персоналу, що безпосередньо спілкується з клієнтом [9,
с.168-176].
В сучасній міжнародній практиці методи підбору
клієнтоорієнтованого персоналу можна розділити на дві
групи: індивідуальне інтерв’ю та Assessment center.
Індивідуальне інтерв’ю застосовується для посад
середнього рівня або одиничних вакансій. В такому
випадку для оцінки клієнтоорієнтованості претендента
можна використовувати такі методи:
Таблиця 1

Методи оцінки компетенцій клієнтоорієнтованості в ході інтерв’ю
Поведінковий індикатор
Здатність зібратись, навіть за умов високого ступеня втоми
Самоконтроль. Здатність переключатись з негативних на
позитивні емоції.
Прямий погляд, легке налагодження контакту з незнайомими
людьми
Позитивна реакція на будь яке бажання гостя, готовність
виконати прохання
Здатність до імпровізації, відповіді на нестандартні питання
Швидко реагує на ситуацію

Способи оцінки в ході інтерв’ю і групових зустрічей
Тест на перемикання уваги (закреслення літер)
Стресове інтерв’ю з елементами провокації
Оцінка під час рольової гри, в ході особистого спілкування з
фахівцем з підбору та ін.
В ході рольових ігор або тренінгів. Наприклад впустити ручку,
простежити, чи захоче кандидат вам допомогти за власною
ініціативою
Скласти список нестандартних питань і попросити кандидата на
них відповісти
В ході рольових ігор на ін.

У разі необхідності підбору великої кількості
клієнтоорієнтованого персоналу більш ефективним буде
Assessment centre. В Assessment centre приймають участь
12-15 кандидатів. В експертну групу, зазвичай, входять:
менеджер по персоналу та безпосередный керівник
претендентів. Вони оцінюють претендентів після
виконання кожної вправи.
Зазвичай використовують не більше чотирьох вправ.
Адже на виконання саме такої кількості вправ

витрачається оптимальна кількість часу, за який ні
експерти, ні кандидати на посаду не втомляться, і
результати співбесіди будуть об’єктивними.(Приклад
вправи: до вас звернувся незадоволений якістю товару
клієнт і кричить на весь магазин. Ви вибираєте з
команди людей для ролей клієнта і продавця і
відтворюєте в реальному часі дану ситуацію). Після
цього комісія проставляє в заздалегідь підготовлений
бланк оцінки (табл.2).
Таблиця 2
Бланк оцінки кандидата

Прояв поведінки
Уважно слухає клієнта, не перебиває
Спокійно відповідає на питання
Інші питання....
Сума балів

Кандидат 1

Шкала оцінок (0–10 балів), де 10 – найкращий
результат, 0 – найгірший результат. Після цього експерти
підсумовують оцінки та обирають кращого кандидата на
основі підсумкових балів.
В значній кількості компаній також встановлюють
стандарти зовнішнього вигляду, наприклад, у стандартві
роботи з клієнтами готелів Marriott сказано, що
«співробітниці повинні носити колготи тільки тілесного
або чорного кольору, уникати яскравого макіяжу і
педикюру, а також не використовувати громіздких

Кандидат 2

Кандидат 3

ювелірних прикрас. Чоловікам забороняється носити
бороду та вуса»
Досить цікавим є досвід General Motors і Disneyland.
Обидві компанії були сильно здивовані результатами
опитування клієнтів, який провели один раз. General
Motors хотіла зрозуміти, чому люди купують саме її
автомобілі, і вважала, що відповіді будуть пов'язані з
технічними характеристиками машин. Але все
виявилося інакше [16]. На першому місці в переліку
чинників, що викликають прихильність покупця,
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виявилася телефоністка, на другому – керівник відділу
клієнтського сервісу, а на третьому – бухгалтерія, куди
клієнти віддавали свій чек, коли забирали машину і
оплачували різні технічні інспекції. Про сам продукт
взагалі не було сказано ні слова! Компанія Disneyland
з'ясовувала, які чинники роблять клієнтів лояльними і
підштовхують їх прийти в парк розваг ще раз.
Найважливішим фактором, на подив ініціаторів
опитування, люди вважають ввічливість прибиральників.
Саме до них відвідувачі зверталися з питаннями, як
потрапити в певну зону парку.
В наш час все важче залишатись конкурентоспроможними, особливо на ринку готельно-ресторанних
послуг, тому варто постійно удосконалювати свій бізнес.
Висока клієнтоорієнтованість, яка проявляється в
успішному обслуговуванні клієнтів – конкурентна
перевага підприємства, адже технологічні рішення і
маркетингова стратегія можуть бути скопійовані
конкурентами, а відтворити систему успішної взаємодії з
клієнтами – більш складніше завдання, тому що вона
розробляється для конкретної компанії і конкретної
специфіки діяльності.
Роботу над вдосконаленням клієнтоорієнтованості
потрібно починати вже на стадії підбору нових
робітників. Необхідно використовувати максимальну
схожість корпоративних інтересів і культурних
цінностей з інтересами та цінностями кандидатів.
Щоб отримати максимально точну інформацію про
наявність
у
претендента
такої
якості,
як
клієнтоорієнтованість, потрібно вивчити його досвід з
колишніх місць роботи за допомогою інтерв’ю, під час
якого будуть задані відповідні питання. У співробітників
клієнтської підтримки потрібно запитувати про їхній
досвід роботи з клієнтами, на скільки добре, на їхню
думку, вони справлялись зі своїми обов’язками, чи
якісно вони будуть надавати послуги клієнту. Окрім
інтерв’ю, під час співбесіди можна проводити ділові ігри
з продажу неіснуючого товару чи послуги, кейси на
визначення недоліків надання послуги, їх усунення та
інші.
Також у потенційного співробітника можна запитати
про
його
розуміння
задоволеності
клієнтів,
охарактеризувати клієнтський досвід, отриманий раніше.
Додатковим завданням може бути вирішення міні-кейсу.
Покращувати
клієнтоорієнтованість
персоналу
найкраще за принципом наслідування. Якщо в компанії
будуть транслюватись моделі проводження комунікацій,
які спрямовані на споживачів, то співробітники через
певний відрізок часу почнуть використовувати дані
схеми.
Кожен співробітник повинен розуміти, яку вигоду
вони отримають разом с підприємством, використовуючи
клієнтоорієнтований підхид. Показники завжди є
переконливими. Мова йде про дослідження, що
показують залежність прибутку фірми від її репутації та
якісного обслуговування клієнтів. Варто взяти до уваги,
що і самі працівники з часом бачать на прикладі власних
компаній всі плюси клієнтоорієнтованого підходу.
Не всі співробітники матимуть таку рису як
лояльність до клієнта. Саме тому доцільно мати чітку
систему навчання, завданням якої буде розвиток в

працівнику потрібної якості. В цьому допоможуть
навчальні тренінги такі як «Важливість корпоративної
культури», «Клієнтоорієнтований підхід як конкурентна
перевага» та подібні. Вони показують працівникам
ефективні моделі успішних комунікацій, формують
сприйняття цінності покупця, розвивають активну
поведінку та позитивне мислення.
Висновки. Підсумовуючи все вище зазначене, можна
стверджувати, що працівника можна навчити розуміти
як працює певний продукт і примусити вивчити
стандарти обслуговування, але бути відкритим і готовим
допомогти – дуже важко. Оцінювати дані якості у
кандидатів потрібно при наборі в команд. Тільки так
можна підібрати персонал, який буде обслуговувати
клієнтів на вищому рівні.
Використання наведених вище рекомендацій з
покращення роботи з клієнтами разом з високою
клієнтоорієнтованістю
персоналу призведуть
до
збільшення рівня задоволеності клієнтів. В компанії
розшириться клієнтська база за рахунок утримання
старих і залучення нових лояльним споживачів.
Література
1. Золотова С.И. Подробности из жизни CRM-приложений /
С.И. Золотова // PC Week. – 2009. – №25. – С. 31-34
2. Лошков В. Клиентоориентированность, в чем суть?
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosbo.ru/
articles.php?cat_id=2
3. Рыжковский Б. Когда клиент голосует деньгами?
//Управление компанией. – 2005 – № 7. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.advertology.ru/article27313.htm
4. Руднев, Р.В. Клиентоориентированный подход в работе
современной строительной компании / Международная научнопрактическая конференция (20 апреля 2010 г.): материалы и
доклады / под общ. ред. проф. Е.В. Сибирской. - Орёл: Орёл
ГИЭТ, 2010. - 250 с.
5. Старов С.А. Лояльность бренду: классификация, методы
оценки и программы формирования марочной приверженности
// Вестник Санкт- Петербургского университета, № 2 (1), 2007.
с. 119.
6. Коновалова Е.Г. Формирование лояльных клиентов –
фактор устойчивого развития предприятия // Вестник
Полоцкого государственного университета. Экономические и
юридические науки, № 5, Минск, 2011. с. 55-68.
7. Мазур В.С. Етика бізнесу в сучасних умовах
господарювання /В.С. Мазур//Актуальні питання, проблеми та
перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному
інформаційному просторі: національний та інтернаціональний
аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. –
Частина 2. – Монреаль:ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во
СНУім.В. Даля., 2015.– С.252-265
8. Клепнева К.В. Підбір клієнтоорієнтованого персоналу //
Економіка і наука. Серія: Економіка. - 2019. №9 - С.11-46
9. Мазур В.С. Діловий імідж підприємства: етапи та
структурні компоненти / В.С. Мазур // Ужгородського
університету. Серія «Економіка». Випуск 1 (94). Т.1. –
Ужгород, 2017. – С. 151-176
References
1. Zolotova S.I. Podrobnosti iz zhizni CRM-prilozheniy / S.I.
Zolotova // PC Week. – 2009. – #25. – S. 31-34
2. Loshkov V. Klientoorientirovannost, v chem sut?
[Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.rosbo.ru/
articles.php?cat_id=2

Scientific Journal Virtus, February # 21, 2018
3. Ryizhkovskiy B. Kogda klient golosuet dengami? //Upravlenie
kompaniey. – 2005 – # 7. [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa:
http://www.advertology.ru/article27313.htm
4. Rudnev, R.V. Klientoorientirovannyiy podhod v rabote
sovremennoy stroitelnoy kompanii / Mezhdunarodnaya nauchnoprakticheskaya konferentsiya (20 aprelya 2010 g.): materialyi i
dokladyi / pod obsch. red. prof.E.V. Sibirskoy. - OrYol: OrYol GIET,
2010. - 260 s.
5. Starov S. A. Loyalnost brendu: klassifikatsiya, metodyi otsenki
i programmyi formirovaniya marochnoy priverzhennosti // Vestnik
Sankt- Peterburgskogo universiteta, # 2 (8), 2007. s. 114.
6. Konovalova E. G. Formirovanie loyalnyih klientov – faktor
ustoychivogo razvitiya predpriyatiya // Vestnik Polotskogo

295

gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki,
# 6, Minsk, 2013. s. 65-68.
7. Mazur V.S. Etyka biznesu v suchasnykh umovakh
hospodariuvannia /V.S. Mazur//Aktualni pytannia, problemy ta
perspektyvy rozvytku humanitarnoho znannia u suchasnomu
informatsiinomu prostori: natsionalnyi ta internatsionalnyi aspekty:
zb. naukovykh prats / za zah. red. d. filos.n. Zhurby M.A. –
Chastyna 2. – Monreal: TsSP «NBK»; Sievierodonetsk: vyd-vo
SNUim.V. Dalia., 2016.– S.262-265
8. Klepneva K.V. Pidbir kliientooriientovanoho personalu //
Ekonomika i nauka. Seriia: Ekonomika., #4, 2014. - S.38-46
9. Mazur V.S. Dilovyi imidzh pidpryiemstva: etapy ta strukturni
komponenty/ V.S. Mazur// Uzhhorodskoho universytetu. Seriia
«Ekonomika». Vypusk 1 (94). T.1. – Uzhhorod, 2017. – S. 168-176

Mazur V.S.,
PhD in Economics, Associate Professor Department of International Tourism and Hotel Business
Ternopil National Economic University, mazur_volodymyr@ukr.net
Ukraine, Ternopil
CUSTOMER-RELATED APPROACH – EFFICIENT TOOL FOR ENTERPRISE HOUSING-RESTAURANT
BUSINESS
The theoretical aspects of formation of long-term relations of the enterprise with consumers, formation of client-orientation
and increase of consumer loyalty level are considered. The system of consumer classification and competitiveness of the hotel
and restaurant business are analyzed. The ways of development of client-oriented approach in hotel-restaurant business are
substantiated.
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ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Стаття присвячена оцінюванню рівня фінансової безпеки торговельного підприємства за допомогою
інтегрального показника. Розглянуто існуючі підходи та запропоновано систему показників для обчислення,
моделювання та прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки торговельного підприємства
засобами економіко-математичного моделювання.
Ключові слова: фінансова безпека, інтегральна оцінка, економіко-математичне моделювання, модель,
прогнозування.
Постановка проблеми. За сучасного стану розвитку
вітчизняної
економіки,
діяльність
торговельних
підприємств формується під впливом внутрішніх та
зовнішніх загроз, що потребує прийняття зважених
рішень у сфері економічної безпеки. Для створення
надійної системи управління економічною безпекою
торговельного підприємства варто застосувати комплекс
підходів до аналізу і прогнозування рівня його
фінансової безпеки.
Ринкові умови господарювання сприяють створенню
належного механізму забезпечення фінансової безпеки
торговельного підприємства задля покращення його
конкурентоспроможності, досягнення стійкого фінансового
стану та позитивних фінансових результатів. З огляду на
це в сучасних умовах варто сформувати ефективний
систему забезпечення фінансової безпеки торговельного
підприємства для стійкого та динамічного його розвитку
шляхом побудови інтегрального показника рівня
фінансової безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий
вклад у дослідження процесу формування та
забезпечення фінансової безпеки підприємств внесли
О.Ареф’єва, О.Барановський, Д.Баюра, І.Бланк, А.Бєрл’є,
Ю. Благова, М. Бутко, О. Василик, М. Войнаренко,
Ш. Валітова, О. Вільямсона, Д. Волкова, К. Горячева,
М.Дженсена, М.Єрмошенко, І.Івашковської, В.Катькала,
Р. Коуза, Т. Кузенко, Л. Малюта, В. Меклінга, К. Мерфі,
Г. Мінза,
В. Мунтіян,
В. Лук’янова,
В. Нижник,
Є. Олійникова, Г. Пирогова, Н. Хрущ, Г. Шиназі,
Л. Шемаєва та інші. Проблеми економіко-математичного
моделювання процесу управління фінансовою безпекою
підприємства і прогнозування її рівня досліджують такі
вчені, як В. Вовк, В. Геєць, В. Здрок, Т. Клебанова,
Ю. Лисенко, В. Пономаренко, А. Татаркін, О. Черняк,
В. Юринець та інші. Незважаючи на різноплановість та
глибину проведених досліджень, питання формування
ефективної системи забезпечення фінансової безпеки

торговельного
підприємства
знаходяться
на
дискусійному рівні. Тому, у наведеному дослідженні
буде запропоновано методику оцінки рівня фінансової
безпеки на основі інтегрального показника фінансової
безпеки торговельного підприємства.
Актуальність і важливість питань застосування
математичних методів для розв’язання задач управління
фінансовою безпекою підприємства, недостатня теоретична і
практична розробленість цієї проблеми та її велике
значення для підвищення ефективності функціонування
торговельних підприємств в сучасних ринкових умовах
господарювання обумовили мету дослідження.
Метою роботи є дослідження та моделювання
фінансової
безпеки
торговельного
підприємства
засобами
економіко-математичного
моделювання
шляхом побудови інтегрального показника фінансової
безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу. В економічній
літературі під фінансовою безпекою підприємства
розуміють багатоаспектну та динамічну ознаку, що
змінюється під впливом чинників внутрішнього та
зовнішнього середовища. Вона розглядається як стан
ефективного використання ресурсів і захищеності
інтересів підприємства, як стабільну і динамічну
систему забезпечення фінансовими ресурсами, як процес
досягнення певного стану торговельного підприємства.
Систематизація основних поглядів та тлумачень поняття
«фінансова безпека» у розрізі основних підходів до її
формування подана на рисунку 1.
Система
забезпечення
фінансової
безпеки
торговельних підприємств формується на основі
загальної концепції забезпечення фінансової безпеки, що
являє собою комплексну систему поглядів на ключові
інтереси торговельного підприємства у фінансовій сфері,
принципи і засоби їх реалізації та захисту від внутрішніх
та зовнішніх загроз (рисунок 2).
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Стратегічний підхід – забезпечує захист фінансових
інтересів підприємств від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Фінансова
безпека

Захисний підхід – ґрунтується на захисті
підприємства від економічних злочинів

Ресурсно-функціональний підхід – забезпечує ефективне
використання потенціалу або ресурсів та виокремлення
його функціональних складових
Гармонізаційний підхід – забезпечує гармонізацію в часі і
просторі економічних інтересів суб’єктів.

Рис. 1. Основні підходи до трактування «фінансової безпеки»[1–3]
Концепція фінансової безпеки торговельного підприємства (ФБТП)
принципи системи
забезпечення ФБТП
обґрунтованості
своєчасності
стратегічної
орієнтації

мета та завдання системи
забезпечення ФБТП
ідентифікація
та
нейтралізація
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та
небезпек

чинники впливу на систему
забезпечення ФБТП
фінансовий
механізм

організаційний
механізм

методи та прийми
впливу на ФС та
фінансове
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методи, способи
та прийоми
організації
системи ФБТП

науковості
планомірності
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спрямованості
оптимальності

забезпечення
фінансової
безпеки
в
поточному і
стратегічному
періодах

правове
забезпечення
організації
системи ФБТП

важелі впливу на ФС та
фінансове забезпечення
діяльності ТП

нормативне
забезпечення
організації
системи ФБТП
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фінансової діяльності
ТП

кадрове
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організації
системи ФБТП

механізми
забезпечення ФБТП

правове забезпечення
фінансової діяльності
ТП
інформаційна база
управління фінансами ТП

інформаційний
механізм
методи, способи
та прийоми
організації збору,
опрацювання та
збереження
інформації
правове,
нормативне та
кадрове
забезпечення
організації збору,
опрацювання та
збереження
інформації

напрями та заходи реалізації
системи забезпечення
ФБТП
підвищення ефективності
фінансово-господарської
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зростання вартості
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Рис. 2. Загальна концепції забезпечення фінансової безпеки торговельних підприємств [3-4].
Формування надійної системи фінансової безпеки
торговельного підприємства забезпечує його стабільне
функціонування і створює умови для зростання його
економічного потенціалу. Тому для покращення процесу
управління
фінансовою
безпекою доцільним
є
використання
економіко-математичних
методів
оцінювання, моделювання і прогнозування рівня
фінансової безпеки торговельного підприємства.
Отже,
ефективний
розвиток
торговельного
підприємства передбачає забезпечення фінансової
безпеки шляхом своєчасного виявлення та запобігання
зовнішнім та внутрішнім загрозам, забезпечення захисту
інтересів підприємства та досягнення ним основної мети
діяльності. Оцінити її рівень доцільно за допомогою
інтегрального
показника
фінансової
безпеки
торговельного підприємства. При його побудові варто
дотримуватись таких вимог[3]:
− забезпечення комплексного підходу у наданні
оцінки, спрямованої на отримання загального показника
фінансової безпеки;
− обґрунтування
та
узагальнення
часткових
показників, які характеризують стан кожної складової
фінансової безпеки;

− порівнянність
часткових
показників,
які
використовуються для побудови інтегрального показника.
За індикаторним та інтегральним методами надамо
інтегральну
оцінку
рівня
фінансової
безпеки
торговельного
підприємства
за
фінансовими
коефіцієнтами у наступній послідовності[5]:
− формування множини показників за відповідними
критеріями
(агрегованими
показниками)
та
їх
нормалізація;
− визначення вагових коефіцієнтів показників у межах
кожного агрегованого показника;
− розрахунок агрегованих показників ефективності за
методом зважених сум;
− встановлення вагових коефіцієнтів агрегованих
показників;
− розрахунок інтегрального показника.
Початковим етапом оцінки рівня фінансової безпеки
торговельного підприємства за індикативним методом є
визначення факторів (груп) та показників факторів (груп)
фінансової безпеки, що відображають стан фінансової
системи підприємства. Відібрані фактори фінансової
безпеки підприємства упорядковані за експертним
методом у чотири групи (таблиця 1).
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Таблиця 1
Групи індикаторів фінансової безпеки підприємства [6,7]
Назва групи

Назва показника

Методика розрахунку
∑
∑
∑
∑
∑

Коефіцієнт покриття
Оцінка
ліквідності
активів

Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

Коефіцієнт фінансової
стабільності
Коефіцієнт
Оцінка
фінансової незалежності
(автономії)
стійкості
Коефіцієнт
маневреності робочого
капіталу
Коефіцієнт
рентабельності активів
Коефіцієнт
Оцінка
рентабельнос рентабельності
власного капіталу
ті
Коефіцієнт
рентабельності
продукції
Коефіцієнт оборотності
основних засобів
Оцінка
Коефіцієнт оборотності
ділової
активів
активності
Коефіцієнт оборотності
власного капіталу

Характеристика показника
Індикатор здатності фірми відповідати за поточними
зобов'язаннями оборотними активами.
Показує рівень платоспроможності компанії
Демонструє частку поточних зобов'язань компанії, яка
може бути погашена негайно

∑
∑

Показує скільки гривень власного капіталу припадає на
кожну гривню зобов'язань компанії.

∑

Вказує на те, яку частину своїх активів компанія здатна
профінансувати за рахунок власних коштів

∑
∑

Вказує на частину власного капіталу, яка може бути
використана для фінансування оборотних активів, а яка
частина спрямована на фінансування необоротних активів
Показує ефективність використання активів компанії для
генерації прибутку

∑

Характеризує ефективність використання власного капітал

∑

Характеризує ефективність реалізації продукції (товарів,
робіт та послуг)

Вказують на
підприємства.

ефективність

використання

активів

Динаміка коефіцієнтів фінансової безпеки торговельного підприємства подана у таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка фактичних та нормалізованих значень індикаторів фінансової безпеки торговельного підприємства
Назва показника
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт фінансової
стабільності
Коефіцієнт незалежності
Коефіцієнт маневреності
робочого капіталу
Коефіцієнт рентабельності
активів
Коефіцієнт рентабельності
власного капіталу
Коефіцієнт рентабельності
продукції
Коефіцієнт оборотності
основних засобів
Коефіцієнт оборотності
активів
Коефіцієнт оборотності
власного капіталу

2010р
1,70 0,26

2011р
3,92 0,60

2012р
3,46 0,53

2013р
4,98 0,77

2014р
6,50 1,00

2015р
6,25 0,96

2016р
4,90 0,75

2017р
4,35 0,67

0,93

0,39

2,10

0,88

2,36

0,99

2,39

1,00

1,67

0,70

1,08

0,45

0,73

0,30

0,33

0,14

0,12

0,11

0,57

0,53

1,08

1,00

0,44

0,41

0,45

0,42

0,35

0,33

0,11

0,10

0,06

0,06

1,56

0,18

4,24

0,50

3,85

0,45

6,05

0,71

8,52

1,00

7,34

0,86

5,27

0,62

4,90

0,58

0,61

0,68

0,81

0,90

0,79

0,89

0,86

0,96

0,89

1,00

0,88

0,98

0,84

0,94

0,83

0,93

0,92

0,70

1,08

0,83

1,11

0,85

1,22

0,93

1,31

1,00

1,17

0,90

1,08

0,82

1,13

0,86

0,13

0,38

0,34

1,00

0,31

0,92

0,18

0,54

0,09

0,27

0,23

0,68

0,24

0,71

0,06

0,17

0,21

0,44

0,47

1,00

0,39

0,82

0,22

0,47

0,11

0,22

0,26

0,55

0,28

0,59

0,07

0,15

1,37

0,92

1,34

0,90

1,37

0,92

1,49

1,00

1,39

0,94

1,49

1,00

1,44

0,97

1,30

0,87

4,02

0,83

4,38

0,91

4,67

0,97

4,18

0,86

3,78

0,78

3,80

0,79

4,83

1,00

4,64

0,96

0,25

0,40

0,62

1,00

0,55

0,89

0,35

0,57

0,18

0,30

0,41

0,66

0,42

0,68

0,11

0,18

4,46

1,00

3,65

0,82

3,16

0,71

2,79

0,63

2,47

0,55

2,46

0,55

3,00

0,67

2,93

0,66

Наступним етапом оцінки фінансової безпеки
торговельного підприємства є визначення вагових
коефіцієнтів нормалізованих показників у межах окремих
груп показників, а також вагових коефіцієнтів груп
показників – у межах інтегрального показника. Для

встановлення рівня значущості індикаторів, за правилом
Фішберна, здійснено їх ранжування. Упорядкувавши
систему показників за ступенем зниження їх значущості
розраховано ваговий коефіцієнт[8]:
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(1)

де r1 – ваговий коефіцієнт і-го показника сукупності;
N – кількість показників сукупності;
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і – порядковий номер (ранг) показника сукупності
Результати ранжування індикаторів та груп
показників представлені у таблиці 3.

Таблиця 3
Ранги та вагові коефіцієнти індикаторів та груп показників фінансової безпеки торговельного підприємства
Назва групи

Ранг Вага групи

Оцінка ліквідності активів (Y1)

1

0,40

Оцінка фінансової стійкості (Y2)

2

0,30

Оцінка рентабельності (Y3)

3

0,20

Оцінка ділової активності (Y4)

4

0,10

Назва показника
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт фінансової стабільності
Коефіцієнт незалежності (автономії)
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу
Коефіцієнт рентабельності активів
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
Коефіцієнт рентабельності продукції
Коефіцієнт оборотності основних засобів
Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт оборотності власного капіталу

За нормалізованими значеннями індикаторів та
відповідними їм ваговими коефіцієнтами визначено
показники агрегованих груп та інтегральний показник
фінансової безпеки[8]:
∑
∑
(2)

Ранг
1
2
3
1
2
3
1
2
4
1
2
3

Вага показника
0,50
0,33
0,17
0,50
0,33
0,17
0,50
0,33
0,17
0,50
0,33
0,17

де zi – нормалізовані індикатори фінансової безпеки;
ai – вагові коефіцієнти.
Динаміка основних груп показників та інтегрального
показника фінансової безпеки торговельного підприємства
представлена у таблиці 4.

Таблиця 4
Оцінка груп та інтегральний показник фінансової безпеки торговельного підприємства
Назва показника
Оцінка ліквідності активів
Оцінка фінансової стійкості
Оцінка рентабельності
Оцінка ділової активності
Інтегральний показник

Позначення
Y1
Y2
Y3
Y4
I

2010р
0,28
0,44
0,49
0,72
0,41

2011р
0,68
0,69
0,98
0,92
0,77

2012р
0,76
0,66
0,89
0,90
0,77

2013р
0,78
0,83
0,59
0,73
0,75

2014р
0,80
1,00
0,37
0,58
0,75

2015р
0,69
0,91
0,69
0,71
0,75

2016р
0,49
0,76
0,71
0,84
0,65

2017р
0,39
0,74
0,28
0,65
0,50

За даними таблиці 4 видно, що з 2011р. по 2015р.
спостерігається найкращий рівень фінансової безпеки, у
2010р. значення інтегрального показника є найменшим.
Також, з 2016р. по 2017р. помітною є тенденція до

скорочення рівня фінансової безпеки торговельного
підприємства.
Ілляшенко С.М. виділяє п’ять рівнів фінансової
безпеки підприємства (таблиця 5).
Таблиця 5
Оцінка рівнів фінансової безпеки підприємства [9,10]

Значення інтегральної
оцінки
I = 0,8
0,75 ≤ I < 1,0
0,50 ≤ І < 0,75
0,25 ≤ І < 0,50
0,00 ≤ І < 0,25

Критерії фінансової безпеки підприємства
Абсолютний рівень безпеки – для функціонування підприємству достатньо власних оборотних коштів
Нормальний рівень безпеки – підприємство обходиться власними джерелами формування запасів і
покриття затрат
Хиткий рівень безпеки - підприємству недостатньо власних оборотних коштів і воно залучає середні
й довгострокові позики і кредити
Критичний рівень безпеки – крім власних оборотних коштів, середньо й довгострокових позик і
кредитів, залучаються ще й короткострокові
Кризовий рівень безпеки – підприємство знаходиться на межі банкрутства

Отже, на торговельному підприємстві у 2010 р.
спостерігається
найгірший
(критичний)
рівень
фінансової безпеки, тобто крім власних оборотних
коштів підприємство залучає короткострокові кредити
та позики. Однак з 2011 р. по 2015 р. підприємство
вийшло на нормальний рівень фінансової безпеки, воно
обходиться власними джерелами формування коштів та
покриття витрат. Проте з 2016 р. по 2017 р. значення
показника інтегральної оцінки фінансової оцінки
зменшилось, але залишається в межах нормального
рівня. Така ситуація спричинена зниженням значень

коефіцієнтів груп ліквідності активів та фінансової
стійкості, тому торговельному підприємству необхідно
вжити заходів, щоб запобігти переходу в хиткий стан
фінансової безпеки.
Для ефективного та стабільного функціонування
варто здійснити прогнозування інтегрального показника
фінансової безпеки підприємства. Для цього відібрано
найбільш впливові фактори: коефіцієнт швидкої
ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності та
коефіцієнт автономії, які чинять суттєвий вплив на
результуючий показник (таблиця 6).
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Таблиця 6
Вихідні дані для здійснення прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки торговельного підприємства
Назва показника
Інтегральний показник
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт незалежності (автономії)

Позначення
Y
х1
х2
х3

2010р
0,41
0,93
0,12
0,61

За допомогою інструменту аналізу даних «Регресія»
побудовано економетричні моделі зміни інтегрального
показника фінансової безпеки:
(3)
R2 = 0,9095; Fp = 13,40 > Fтабл. = 6,59;
;
(4)
R2 = 0,8572; Fp = 15,01 > Fтабл. = 5,79;
(5)
R2 = 0,8911; Fp = 20,45 > Fтабл. = 5,79.
Найбільший вплив на зміну інтегрального показника
фінансової безпеки торговельного підприємства здійснює
коефіцієнт незалежності. Також, трьохфакторна модель (3)
має високе значення коефіцієнта детермінації, який вказує на
те що на 90,95% відібрані фактори впливають на зміну
інтегрального показника фінансової безпеки підприємства і
лише 9,05% припадає на дію факторів що не включені у цю
модель. У двохфакторних моделях також спостерігається значний
вплив відібраних факторів на результативний показник.
Розрахункові значення критерію Фішера перевищують його

2011р
0,77
2,10
0,57
0,81

2012р
0,77
2,36
1,08
0,79

2013р
0,75
2,39
0,44
0,86

2014р
0,75
1,67
0,45
0,89

2015р
0,75
1,08
0,35
0,88

2016р
0,65
0,73
0,11
0,84

табличне значення, тому ці моделі (3–5) можна вважати
адекватними і за ними варто прогнозувати інтегральний
показник фінансової безпеки торговельного підприємства.
Далі за допомого трендових моделей визначено вплив
фактору часу на коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт
абсолютної ліквідності, коефіцієнт автономії. Результати
трендового прогнозування показали не значний вплив
часового фактору на відібрані показники. Для кращих
результатів прогнозування використаємо два способи
розрахунку прогнозних значень міни факторів впливу на
інтегральний показник фінансової безпеки підприємства. За
першим способом зміна факторів впливу відбуватиметься з
урахуванням існуючих тенденцій на підприємстві, тому
застосуємо
стандартну
функцію
«TREND»
для
прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки
торговельного підприємства. Другий спосіб прогнозування
передбачає, збільшення значення факторів на 1%
експертним шляхом. Результати проведених розрахунків за
обома способами відображено у таблиці 7.

Результати прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки торговельного підприємства
Роки

Інтегральний
показник

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0,41
0,77
0,77
0,75
0,75
0,75
0,65
0,50
прогноз

Фактичні значення
Коефіцієнт
Коефіцієнт
швидкої
абсолютної
ліквідності
ліквідності
0,93
0,12
2,10
0,57
2,36
1,08
2,39
0,44
1,67
0,45
1,08
0,35
0,73
0,11
0,33
0,06
0,61
0,36
0,14
0,07
0,42
0,40
0,08
0,07

Коефіцієнт
незалежності
(автономії)
0,61
0,81
0,79
0,86
0,89
0,88
0,84
0,83
0,92
0,91
0,95
1,00

Для наочного відображення результатів прогнозування
інтегрального показника, побудовано графік динаміки

2017р
0,50
0,33
0,06
0,83

Таблиця 7

Розрахункові та прогнозні значення:
зі збільшенням значення
за функцією «TREND»
факторів на 1%
Yр1
Yр2
Yр3
Yр1
Yр2
Yр3
0,41
0,42
0,40
0,41
0,42
0,40
0,73
0,74
0,71
0,73
0,74
0,71
0,79
0,75
0,82
0,79
0,75
0,82
0,79
0,82
0,72
0,79
0,82
0,72
0,77
0,77
0,76
0,77
0,77
0,76
0,70
0,69
0,72
0,70
0,69
0,72
0,61
0,62
0,62
0,61
0,62
0,62
0,57
0,56
0,60
0,57
0,56
0,60
0,68
0,68
0,71
0,65
0,65
0,69
0,69
0,68
0,72
0,74
0,74
0,78

інтегрального показника фінансової безпеки торговельного
підприємства (рисунок 3, 4).

Інтегральний показник
фінансової безпеки
підприємства

Інтегральний
показник
Ур1

0,90
0,80

Прогноз

0,70
0,60

Ур2

0,50

Прогноз

0,40
0,30

Ур3

0,20

Прогноз

0,10
0,00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Роки
2020

Рис. 3. Динаміка фактичних, розрахункових та прогнозних значень інтегрального показника фінансової безпеки
за першим способом
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Ур2

0,40
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Рис. 4. Динаміка фактичних, розрахункових та прогнозних значень інтегрального показника фінансової безпеки
за другим способом

Згідно даних рисунків 3 та 4 видно, що прогнозні
значення відповідно до різних моделей значно
відрізняються. Прогноз, що здійснювався на основі
двохфакторної моделі (5), дав найвищі значення
інтегрального
показника
фінансової
безпеки
торговельного підприємства за обома способами.
Отже, на основі проведеного дослідження та
побудови прогнозних значень інтегрального показника
торговельного підприємства на 2018р. та 2019р. можна
зробити висновок, що усі моделі дали позитивну
динаміку результуючого показника у майбутньому в
порівняні
з
фактичними
даними.
Результати
прогнозування інтегрального показника фінансової
безпеки отримані згідно другого способу (рисунок 4) є
кращими для діяльності та практичної можливості
застосування під час планування та прийняття
управлінських рішенні на майбутній період. Це
пояснюється тим, що торговельне підприємство
самостійно контролює зміну тих чи інших факторів
впливу на інтегральний показник, шляхом їх
коригування. Що стосується результатів прогнозування
інтегрального показника згідно першого способу
(рисунок 3), то можна сказати, що прогнозне значення
на наступні періоди завжди буде залежати від загальної
тенденції зміни інтегрального показника торговельного
підприємства протягом досліджуваного періоду.
Висновки. Таким чином, можна вважати, що фінансова
безпека торговельного розглядається: як складова
економічної безпеки підприємства; як стан, що забезпечує
захищеність фінансових інтересів від ідентифікованих
реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього
характерів,
фінансову
рівновагу,
стабільність,
платоспроможність і ліквідність, тощо; як здатність
здійснювати ефективно і стабільно свою діяльність або
ефективно використовувати потенціал підприємства та
ресурси; як здатність підприємства самостійно розробляти і
проводити фінансову стратегію; як діяльність з управління
ризиками; як система, що забезпечує стабільність важливих
фінансових пропорцій розвитку підприємства або
збалансований стан; як специфічний вид відносин.

Узагальнюючи методи оцінки рівня фінансової
безпеки підприємства слід вказати на відсутність єдиної
системи показників для розрахунки інтегрального
показника
фінансової
безпеки
торговельного
підприємства. Кожний автор має своє бачення щодо
переліку індикаторів формування оцінки інтегрального
показника підприємства. Нами обрано індикаторний та
інтегральний підхід оцінки рівня фінансової безпеки
торговельного підприємства на основі інтегрального
показника. Після аналізу специфіки торговельної
діяльності, в якості індикаторів, згідно індикаторного
підходу, було обрано наступні коефіцієнти: коефіцієнт
покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт
абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової стабільності,
коефіцієнт автономії, коефіцієнт маневреності робочого
капіталу, коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт
рен6табельності
власного
капіталу,
коефіцієнт
рентабельності продукції, коефіцієнт оборотності
основних засобів, коефіцієнт оборотності активів,
коефіцієнт оборотності власного капіталу.
У результаті оцінки рівня фінансової безпеки
підприємства на основі комбінованого методу, можна
сказати, що згідно теорії С.Н. Ілляшенка на
торговельному підприємстві у 2010р. рівень фінансової
безпеки є критичним. З 2011р. по 2015р. підприємство
вийшло на нормальний рівень фінансової безпеки, але з
2016р. по 2017р. значення показника інтегральної оцінки
зменшилось, що є загрозою до переходу у хиткий стан
фінансової безпеки.
У результаті моделювання інтегрального показника
фінансової
безпеки
торговельного
підприємства
побудована
трьохфакторна
модель
інтегрального
показника (3) за допомогою аналізу даних «Регресія». Ця
модель має досить високе значення коефіцієнта
детермінації (0,9095), тому її можна вважати адекватною.
В процесі моделювання інтегрального показника
фінансової безпеки виявлено мультиколінеарність між
відібраними факторами впливу на інтегральний показник,
тому, здійснено побудову двох двохфакторних моделей (4–5)
за допомогою стандартної функції «LINEST». Побудовані
двохфакторні моделі мають достатній рівень коефіцієнта
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детермінації і розрахункове значення критерію Фішера
перевищує його табличне значення, що дозволяє зробити
висновок про адекватність побудованих моделей.
Прогнозування рівня фінансової безпеки інтегрального
показника за результатами комбінованого методу
(поєднання індикаторного та інтегрального методів)
здійснювалося на основі побудованих економетричних
моделей. Для кращих результатів прогнозування
використано два способи розрахунку прогнозних значень
факторів впливу на інтегральний показник фінансової
безпеки. Результати прогнозування показали, що значення
інтегрального показника фінансової безпеки торговельного
підприємства у майбутньому будуть зростати.
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ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА АНГЛІЇ НАПРИКІНЦІ ХХ –
ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
У статті висвітлюється імміграційна політика Англії на межі ХХ і ХХІ ст., яка є продовженням її
власної імміграційної політики, започаткованої з другої половини ХХ ст., коли вона остаточно прийняла
обмежувальний характер і базувалась на досягненні так званої «нульової» міграції та вирішення проблем
інтеграції мігрантів у британське суспільство. Останній критерій набув дуже важливого значення
наприкінці 90-х рр. ХХ ст., коли виявилася суперечність між політикою міжрасових відносин та
імміграційною політикою.
Ключові слова: імміграційна політика Англії, обмежувальний характер її, суперечності британського
суспільства, межа ХХ і ХХІ ст., вирішення практичних завдань, консервативність, прагматичність.
Постановка проблеми. Практично в кожній державі
проживає чимало людей, які не є громадянами даної
держави, але які користуються певними громадянськими
правами. Відтак у сучасних умовах внаслідок зростаючої
інтернаціоналізації світового господарства, виникають
різні міграційні потоки, тобто переміщення великих груп
людей з однієї країни в іншу. За рахунок припливу
іммігрантів швидкими темпами зростає населення країн з
високим рівнем життя (США, Англія, ФРН та ін.),
значними є пересування людей між вивільненими
країнами; підприємницькі кола розвинених держав
систематично займаються переманюванням висококваліфікованих фахівців з цих країн.
В умовах транскордонної мобільності людей, що
існує в світі на даний момент, процеси міграції кидають
виклик домінуючому досі в міжнародному праві
принципу національної держави. Певний відтінок на це
накладає й той факт, що досі не вирішена колізія між
потребами та цілями глобалізації і обмежувальною
візовою політикою більшості держав.
Отже, актуальність теми дослідження визначається
необхідністю розвитку ефективної системи імміграційної
політики із визначенням основних специфік надання
правового статусу іммігрантам в тій чи іншій державі.
Та враховуючи той факт, що положення іммігрантів в
британському суспільстві сьогодні, безумовно, займає
одне з найголовніших місць в політиці діючого уряду
Великобританії з огляду на сучасні тенденції розвитку
міграційних процесів на теренах цієї країни, а також
вплив імміграційного законодавства та імміграційної
політики на становище Англії при її майбутньому виході
зі складу Європейського Союзу, дослідження цієї теми
видається достатньою мірою актуальним.
Стан наукової розробки теми певною мірою є
умовним, оскільки аналіз наукової розробки окресленої
теми розглядається головним чином через публікації та
роботи науковців країн СНД та окремих західних
дослідників.
У дослідженнях імміграційного законодавства та
імміграційної політики Великобританії у відповідний

період, російські науковці переважно розглядали це
питання в контексті розвитку імміграційної політики в
країнах Заходу в цілому, а також в межах Європейського
союзу. Серед таких науковців слід виокремити статті
Кукліної І. Н. [8], Астапенко В. А. [2] та Таран П. [9].
Більш детальну увагу саме проблемам британської
імміграційної політики присвятили такі науковці як
Андреєва Т.Н., в статті якої проводиться детальний
розгляд імміграційної політики Великобританії з 50-х рр.
ХХ ст. і до 2010 р. [1], Шарапова А. Є., який в своїй праці
основний акцент робить на впливі засад минулого
імміграційної політики Англії на її сучасний розвиток
[10]. Внесок у розгляд теоретичних засад британської
імміграційної політики зробили і такі російські науковці
як Денисенко М.Б., Хараєва О.А., Чудиновських О.С. [5].
Разом з тим, незважаючи на наявність цих праць, на
сьогодні не до кінця зроблено комплексні дослідження
основних напрямів імміграційної політики Великобританії
як кінця ХХ ст., так і початку XXI ст.
Аналіз наукової розробки проблеми дозволяє зробити
висновок про те, що тема, пов’язана з вивченням зміни
основних
пріоритетів
імміграційної
політики
Великобританії на межі ХХ–ХХІ ст. в раніше опублікованих роботах висвітлювалася лише фрагментарно –
найчастіше в контексті тенденцій розвитку імміграційної
політики в західних країнах. При цьому у вітчизняній
літературі відсутні спроби повноцінного аналізу причин
формування імміграційної політики Англії.
Мета статті. В цій розвідці автор поставив собі за
мету на основні аналізу джерел та літератури дослідити
особливості розвитку імміграційної політики правлячих
партій Англії на межі ХХ і ХХІ ст., визначити основні
фактори впливу на її розвиток.
Виклад основного матеріалу. Починаючи з другої
половини ХХ ст., британська імміграційна політика
остаточно прийняла обмежувальний характер і базувалась
на двох основних критеріях: 1) досягнення «нульової»
міграції; 2) вирішення расових проблем в британському
суспільстві, зокрема проблем інтеграції мігрантів.
Останній критерій набув дуже важливого значення
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наприкінці 90-х рр. ХХ ст., коли виявилася суперечність
між політикою міжрасових відносин та імміграційною
політикою. Якщо міграційний контроль був спрямований
на недопущення в країну «кольорових», то політика
міжрасових відносин створювала враження, що ці люди –
бажані члени британського суспільства.
На довершення до всього Великобританія сама
вступила в «кризу ідентичності», при цьому питання
міжрасової політики тільки сприяли її поглибленню [1,
c.101]. Справа в тому, що і без мігрантів Британія є
багатонаціональною державою. Ірландці, шотландці та
уельсці не обов’язково вважають себе британцями.
Цього не можна сказати про англійців, які виявляються
найбільш вразливими. У мові навіть з’явилися терміни
«чорний британець» або «азійський британець» [9, c.68].
В такому скрутному становищі досить добре
проявили себе консервативні уряди з їх радикальними
програмами боротьби з наслідками імміграції, які, перш
за все, заклали основи імміграційного законодавства та
імміграційної політики Великобританії. Серед них варто
виокремити уряд Маргарет Тетчер. Її політичний
дискурс був здебільшого обумовлений сукупністю
внутрішніх та зовнішніх процесів, таких як соціальна
напруженість в Британії та результати накопиченої за
роки імміграції, а також значні зміни в політичному
устрої світу. Наслідком цього стали жорсткі за всіма
мірами імміграційні акти та позитивні результати їх
реалізації, які виявилися в значному скороченні
міграційних потоків.
Після несподіваної смерті лідера лейбористів Джона
Сміта в 1994 р. перемогу на виборах лідера партії
отримав Т. Блер, який зайнявся проведенням реформ,
зокрема в сфері імміграційної політики, яка з роками
багато в чому стала пов’язана з політикою Євросоюзу в
сфері міграції.
На початку правління лейбористського кабінету Т.
Блера зазначалося традиційне для лейбористської партії
ослаблення в порядку надання притулку і в управлінні
імміграційними потоками. Очікувалося при цьому, що
слідом за консерваторами лейбористи займуться,
головним чином, обмеженням регулярної міграції
кваліфікованої робочої сили. Однак на перший план
вийшла міграція з політичних і моральних міркувань:
надання притулку, возз’єднання сімей, виконання
зобов’язань перед Співдружністю [1, c.103].
Крім того, у лейбористів не було однозначного
ставлення до імміграційної політики Євросоюзу. Так,
вони вважали за краще ухилитися від участі в
Шенгенській зоні, проте продовжували брати участь на
основі принципу субсидіарності в обговоренні питань
імміграції, надання притулку та статусу «тимчасово
захищеного» в рамках Ради ЄС, Комісії ЄС,
Європарламенту та на міжурядових конференціях.
Під управлінням Т. Блера Великобританія відмовилася
і продовжує відмовлятися від будь-якої угоди, що
передбачає скасування її національного прикордонного
контролю. До того ж, Британія підтримувала незгоду
національних урядів передати органам ЄС права
прийняття основних рішень у сфері міграційної
політики. Сильну протидію з її боку зустріла також
пропозиція полегшити умови натуралізації та інтеграції

мігрантів у державах – членах ЄС, – особливо такі
заходи, як надання мігрантам права голосу, можливості
отримання ними подвійного громадянства і т. д.
Конвенція ЄС про порядок перетину зовнішніх кордонів
також виявилася надовго заблокованою через
розбіжності між Іспанією і Великобританією з приводу
статусу Гібралтару. Незважаючи на досягнутий Радою
міністрів внутрішніх справ ЄС компроміс про надання
спеціальних повноважень Європейському суду, Англія
спочатку не підписала протокол конвенції про
екстрадицію і Європол [1, c.106].
Амстердамський договір 1997 р. став проривним у
питаннях імміграції та надання притулку, оскільки саме ці
аспекти політики внутрішніх справ і правосуддя
виявилися
переданими
зі
сфери
міжурядового
співробітництва в компетенцію інститутів ЄС. При його
обговоренні ЄС лейбористський уряд на чолі з Т. Блером
висунув реформаторську повістку дня, прагнучи
домовитися з усіх питань співробітництва щодо кордонів,
проблем імміграції та притулку. Проте в результаті уряд
Англії обмовив для країни особливі умови участі в деяких
положеннях спільної міграційної політики більшості
країн-членів ЄС, фактично утримавшись від участі в цій
політиці. Це ускладнило надалі роботу Англії в таких
організаціях як Європейське агентство з охорони
зовнішніх кордонів країн – членів Європейського Союзу
(FRONTEX) і Шенгенська інформаційна система. У ході
Амстердамського саміту країни ЄС погодилися на
збереження за нею прикордонного контролю. Крім того,
Британією висловлювалась готовність на певних умовах
співпрацювати з країнами ЄС у питаннях імміграції та
візової політики [2].
Лейбористський уряд також прагнув розвивати
власне законодавство для того, щоб встигати за
розвитком реформ імміграційної політики в ЄС.
У 1998 р. Акт про права людини поширювався на всіх,
хто з тих чи інших причин проживав на території
Сполученого Королівства (незважаючи на обставини і
громадянство). Акт передбачав право на повагу до
приватного і сімейного життя. Його особливість полягала
в тому, що він робив Європейську конвенцію з прав
людини одночасно застосовуваною і в британських судах.
Наприкінці 90-х рр. XX ст. лейбористи стали
прагнути обмежувати імміграцію. Влітку 1999 р., після
набуття чинності Амстердамським договором, Комісія
ЄС розглянула прохання уряду Т. Блера про участь
Великобританії в роботі Шенгенської групи. Інтеграція
шенгенських правил в право Співтовариства відкрила
можливості для неї взаємодіяти з іншими державами ЄС
в таких областях, як поліцейське співробітництво,
боротьба з розповсюдженням наркотиків та Шенгенська
інформаційна система. При цьому Англія зберегла
власний контроль за своїми кордонами.
Приплив біженців у кінці ХХ ст. до Англії сприяв
розвитку прийняттю рішення про відмову від встановлення
квот прийому біженців в ЄС. Також було вирішено
направляти в кожну країну Євросоюзу тільки ту кількість
біженців, яку вона попередньо погодилася прийняти [1,
c.107]. Розселення їх загострило расові проблеми у
Великобританії. У цьому зв’язку в 2000 р. були внесені
поправки в Акт про міжрасові відносини 1976 р.
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Відповідно до них визнавалася незаконною дискримінація
кого б то не було за расовою, національною чи етнічною
ознакою або країною походження [13]. У тому ж році уряд
закликали зробити заяву, що Сполучене Королівство являє
собою мультиетнічне суспільство.
У лютому 2001 р. прем’єр-міністр Італії Джуліано
Амато та прем’єр-міністр Великобританії Т. Блер
висунули спільну ініціативу по боротьбі з нелегальним
ввезенням іммігрантів в ЄС з північно-балканського
регіону.
Прем’єр-міністри
запропонували
ряд
конкретних заходів проти нелегальної міграції:
відправка в регіон представників національних
міграційних служб для участі в акціях, спрямованих
проти незаконного перевезення людей; стимулювання
репатріації нелегальних мігрантів та ін. [1, с.108].
Теракт 11 вересня 2001 р. сильно вплинув на
британський уряд, посприявши ще більшому посиленню
імміграційної політики та політики щодо надання
притулку. Великобританія перейнялася подальшим
розвитком національного законодавства про порядок
в’їзду легальних мігрантів – тим більше, що довгий час
легальна
імміграція
залишалася
повністю
в
розпорядженні національної юрисдикції [1, с.108].
У січні 2002 р. вступила в дію нова програма за
висококваліфікованими мігрантами. Мета програми
полягала в залученні вчених, докторів, бізнесменів і
фінансистів-професіоналів
до
Великобританії.
Незважаючи на стримане ставлення Англії до
гармонізації питань імміграції та прикордонної служби в
рамках ЄС, лейбористський уряд виявився зацікавленим
у підтримці цілих напрямків співпраці з ЄС, особливо
заходів щодо регулювання нелегальної імміграції [14]. У
грудні 2002 р. на зустрічі міністрів внутрішніх справ
Англії та Франції, Тоні Блером та Домініком де
Вільпеном була досягнута домовленість про посилення
спільного контролю за морськими перевезеннями та
вирішення проблеми нелегального перетину кордонів по
каналу під Ла-Маншем. В цілому уряд підтримував
співпрацю, здійснювану на базі даних розвідки і
спрямовану на вирішення практичних завдань: звідси
його інтерес у розвитку ФРОНТЕКС, та «бригад
швидкого прикордонного реагування» [1, с.109].
Фактично, розширюючи процес і процедуру імміграції
в бік не тільки отримання віз на в’їзд та перебування в
Британії, але й набагато більш затяжних процедур
натуралізації та інтеграції, імміграційна влада наділяла
себе більшою, ніж раніше, владою над резидентами, які
не є громадянами, і таким чином збільшувала можливості
управління імміграційними потоками.
За часів правління лейбористського уряду Т. Блера
обов’язковими для співпраці Великобританії з іншими
країнами-членами ЄС стали положення «Гаазької
програми» (листопад 2004 р.), що мала своєю метою
сформувати загальноєвропейську імміграційну політику
до 2010 р., коли повинно було почати функціонувати
спеціальне відомство ЄС з питань імміграційної політики
та притулку. У завдання «Гаазької програми» входило:
– встановлення загальноєвропейських стандартів
інтеграції мігрантів у приймаючих країнах;
– розробка політики повернення нелегальних
мігрантів на батьківщину;
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– посилення партнерства з третіми країнами для
протидії нелегальній імміграції;
– більш ефективне використання біометричних та
інформаційних систем;
– визначення можливостей іноземців працювати в
Євросоюзі відповідно до потреб ринків праці та ін. [4].
Стосовно власне британського законодавства, в 2004 р.
уряд Т. Блера опублікував третій документ про імміграцію.
Цей Акт ознаменував собою початок здійснення
наступної
фази
реформ
британської
системи
імміграційної політики. Новий Акт 2004 р. вводив
змінену систему апеляцій, переміщення, перелік
додаткових порушень імміграційних правил [11].
Оскільки
основна
законодавча
база
для
врегулювання проблем боротьби з нелегальною
імміграцією і наданням притулку була створена, уряд
Англії в 2004 р. зайнявся темою легальної імміграції, яка
ще поки продовжувала перебувати в компетенції
національних держав. В цілому з 2004 р. уряд остаточно
взяв курс на підтримку імміграції кваліфікованої робочої
сили. Так, головною думкою виступу прем’єр-міністра
Англії на Конфедерації британської промисловості у
квітні 2004 р. стала заява про те, що існують півмільйона
вакансій на ринку праці, а наша сильна і зростаюча
економіка потребує міграції для того, щоб зайняти ці
місця [6]. Незважаючи на жорсткість заходів з міграції, в
травні 2004 р. Великобританія стала однією з небагатьох
країн ЄС, яка гарантувала негайний доступ до роботи
легальним мігрантам з восьми нових країн, прийнятих
до того часу в ЄС.
У другій половині 2005 р., під час свого головування
в ЄС, Британія виступила з ініціативою «Глобальний
підхід до питань міжнародної міграції». Ініціатива
сприяла появі безлічі нових заходів з контролю або
запобігання імміграції переселенців з африканських
країн. Великобританія з великим ентузіазмом взяла
участь у здійсненні морського патрулювання разом з
іншими країнами ЄС південних берегів Євросоюзу.
Разом з країнами-членами ЄС Англія брала участь в
проектах щодо запобігання нелегального в’їзду на
Балкани. Також уряд Т. Блера прагнув до гармонізації
міграції, виступаючи в цій галузі за конвергенцію
стандартів (хоча залишився скептично налаштованим з
питань передачі суверенітету в таких областях як в’їзд,
інтеграція та охорона власних кордонів), проте віддав
перевагу утриматися від участі в заходах ЄС з питань
економічної та інших форм законної міграції [1, с.110].
У грудні 2005 р. в британське імміграційне
законодавство була інкорпорована Директива Євроради
про мінімальні стандарти процедур, що дають і
позбавляють статусу біженця в країнах-членах ЄС.
Інкорпоруючи директитиви ЄС, британський уряд
заговорив про проведення політики «керованої
міграції». Такий поворот у політиці лейбористів значно
відрізнявся від підходу консервативного уряду 70-80-х
рр. Іншими словами, лейбористи вважали за краще
поставити під ще більш жорсткий контроль надання
легальних дозволів на роботу і видачу віз і пішли по
шляху створення нових і розширення повноважень вже
наявних інститутів, які здійснювали контроль за
легальною міграцією [6].
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7 листопада 2006 р. британським урядом були внесені
зміни до проекту програми «високоосвічений мігрант». За
новими умовами кандидат-іммігрант повинен представляти
свідоцтво про володіння англійською мовою відповідно
до сертифіката Міжнародної системи тестування
англійської мови IELTS хоча б шостого рівня за останні
два роки. Був потрібен також британський сертифікат
бакалавра англійською мовою з тим же шостим рівнем
іспиту з IELTS. Щоб набрати потрібну кількість балів
відповідно до вимог рейтингової програми «висококваліфікований мігрант», здобувачеві належало надати
документи, еквівалентні ступеням бакалавр, магістр або
доктор наук. Крім того, здобувач-іммігрант повинен
надати відомості про мінімальний заробіток, який він
отримував у своїй країні протягом 12-15 місяців до подачі
заявки на в’їзд для роботи у Великобританії [1, с.110].
В 2007 р. було створено Прикордонне агентство,
якому були передані повноваження в питаннях імміграції,
митниці, візового режиму та порядку затримання
незаконних іммігрантів. У травні цього ж року Комісія
ЄС прийняла рішення про введення єдиних на території
всього Євросоюзу кримінальних санкцій (від штрафів до
кримінальної відповідальності) відносно роботодавців,
що використовують працю нелегальних мігрантів.
Практично тут же в британське законодавство були
введені положення, що передбачають покарання для
таких роботодавців. У листопаді 2007 р. у Великобританії
встановлено максимальний штраф у розмірі 10,000 фунтів
стерлінгів за кожного нелегального працівника. Уряд
планував впровадити обов’язкові посвідчення особи для
іноземців, які пропрацювали у Великобританії шість і
більше місяців [12].
На шляху зближення з ЄС, у червні 2007 р. з’явився
спільний документ Міністерства внутрішніх справ і МЗС
Великобританії під назвою «Управління глобальною
міграцією: стратегія створення більш сильного альянсу
для регулювання міграції». У документі прописуються
сфери взаємодії Британії та ЄС у названій області. Так,
Сполучене Королівство мало намір співпрацювати в
розробці паспортів громадян країн-членів ЄС з
мікрочіпом, що містить інформацію про власника. Англія
приєдналася до випуску дозволів на проживання в країнах
ЄС іноземних громадян не з країн Європейської
економічної зони, що включали цифрову фотографію і
відбитки пальців. Планувалося, що такі дозволи (подібні
до ідентифікаційної карти) почнуть випускатися в Англії
з 2008 р. Слідом за іншими країнами-членами ЄС
Великобританія
припускала
почати
випуск
ідентифікаційних карт для своїх громадян з 2009 р. [7].
Крім того, уряд Британії планував налагодити обмін
імміграційною інформацією систематично і на законній
підставі з країнами ЄС, США, Канадою та Австралією, а
також вивчити можливості взаємодії з Візовою
інформаційною системою ЄС. Великобританія мала
намір брати участь у зборі біометричної інформації на
зовнішніх кордонах ЄС в рамках проекту проекті
Біометричної бази візових даних BioDEV II,
спонсованих Комісією ЄС. Незважаючи на збереження
суверенітету за своїми кордонами, вона висловлювала
зацікавленість у співпраці з країнами ЄС з питання про
охорону зовнішніх кордонів Союзу, оскільки на них

припадає основний тиск потоків нелегальних мігрантів, –
особливо у форматі таких організацій, як Європейське
прикордонне агентство (FRONTEX) [1, с.111].
Лейбористський уряд на чолі з Т. Блером своїми діями
дав зрозуміти, що керована міграція для Британії є одним
з найбільш важливих питань, яке в умовах все зростаючих
міграційних потоків, жорстко вбудоване в британську
зовнішню політику. Відтак, за часи правління цього уряду
основна мета лейбористів полягала в тому, щоб змусити
міграцію працювати на Англію, і зберегти при цьому
впевненість, що її кордони залишаються в безпеці, а
міграція управляється відповідно до потреб Великобританії.
В цьому контексті Т. Блер дуже вміло користувався
зв’язками з Євросоюзом, вдало впроваджуючи свої ідеї та
програми в імміграційну політику Союзу, а також
постійно поповнюючи британське законодавство новими
актами, що регулюють основні питання імміграції.
З 2007 р. імміграційна політика Великобританії
перетерпіла значні зміни. Лейбористський уряд Ґордона
Брауна проводив ліберальну політику, орієнтуючись на
курс свого попередника. В основі його політичного
дискурсу лежало прагнення знизити рівень міграції та
водночас змінити його якісний склад, віддаючи перевагу
висококваліфікованим мігрантам, здатним зайняти на
внутрішньому ринку ті місця, які залишають поза
увагою британці, та тим самим підняти рівень
економічного розвитку країни.
У стосунках з Євросоюзом за часи правління уряду
Девіда Кемерона спостерігається погіршення відносин,
оскільки британське суспільство наразі однією з головних
проблем вважає значний приплив мігрантів з нових країнчленів ЄС та отримання ними певних привілеїв у
Великобританії. Так, прем’єр-міністр країни Д. Кемерон
підкреслив, що він не ставить під сумнів загальні
принципи ЄС, однак зауважив, що не вважає
справедливим право мігрантів з «нових членів»
Євросоюзу на отримання високих допомог з безробіття у
Великобританії, а також можливість використання ними
безкоштовної системи охорони здоров’я. Д. Кемерон і
раніше неодноразово заявляв про необхідність обмеження
міграційних потоків в країну та проведення референдуму
про доцільність Британії бути членом ЄС [3]. Референдум
уже відбувся, і більша половина британців висловилися за
вихід Сполученого Королівства з Евросоюзу.
Висновки. Таким чином, на сучасному етапі
розвитку суспільства проблема міграції є дуже
важливою та вимагає до себе ретельного ставлення,
оскільки її наслідки мають досить суперечливий
характер. Проте Англія пройшла значний шлях розвитку
своєї імміграційної політики, і в процесі її реалізації
непохитно дотримувалась виключно британської
консервативності, Її визначальними рисами завжди були
прагматичність, здатність щоразу ставити і вирішувати
насамперед конкретні практичні та політичні завдання.
Однак вона й досі не має проробленої ефективної
політики в сфері міграції. Враховуючи деякі перші прояви
дезінтеграційних тенденцій в ЄС умовах сьогодення, ця
тема вимагає свого подальшого вивчення. Разом з тим,
досвід Англії в проведенні нею імміграційної політики
можна розглядати як досить репрезентативний для ряду
східноєвропейських держав, та для України зокрема.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті проводиться дослідження понятійного апарату категорії «інформаційна економіка», огляд
термінів «інформаційне суспільство», «мережева економіка», «економіка знань», «нова економіка»,
надається їх порівняльний аналіз.
Ключові слова: інформаційна економіка, інформаційне суспільство, мережева економіка, економіка знань,
нова економіка.
Постановка проблеми. Сучасній економіці притаманні
тенденції глобальної інформатизації суспільства. У
інформаційному суспільстві формується історично нове
явище – інформаційна
економіка.
Поняття
про
інформаційну економіку, як нову категорію економіки,
ще дуже розмите і суперечливе. Це обумовлює ряд
нових невирішених проблем, а саме формування теорії
та методології дослідження нового типу відносин.
Мета роботи – проаналізувати та систематизувати
поняття «інформаційна економіка», «інформаційне
суспільство», «мережева економіка», «економіка знань»,
«нова економіка».
Виклад основного матеріалу. Технологічні досягнення
та глобалізація економічних процесів визначили
створення нової економічної парадигми, в якій
посилюється роль інформації та інформаційних
процесів, зменшується значення географічних кордонів
та змінюються комунікації, структура і спосіб
виробництва, торгівлі. В даному контексті формуються
нові теоретичні концепції в рамках економічної теорії та
соціології.
Розвиток
процесів,
пов'язаних
із
впровадженням інформаційних технологій, викликав
появу термінів для характеристики нових понять:
«інформаційне суспільство», «інформаційна економіка»,
«мережева економіка», «економіка знань», «нова
економіка». При відсутності загальноприйнятого
визначення інформаційної економіки, різними вченими
було висунуто різні формулювання та характеристики
даної категорії в контексті власних теорій.
Уперше
термін
«інформаційне
суспільство»
зустрічається в роботах Ф. Махлупа. При цьому автор
вказує, що критерієм розвитку такого суспільства є
частка інформаційного сектора в рості ВВП. Цієї ж
точки зору дотримувався Д. Белл, який використовував
термін інформаційне суспільство, як нову назву
постіндустріального
суспільства,
підкреслюючи
визначальну роль інформації в суспільних процесах [1].
Аналізуючи економічні та соціальні структури країн з
високим рівнем індустріалізації, Белл виокремив
наступні характеристики постіндустріальної економіки:
 значне зростання частки сфери послуг;
 професійна диференціація, провідне місце професійнотехнічного класу;
 осьовий принцип: центральне місце теоретичних
знань як джерела інновації та формування політики для
суспільства;
 орієнтація на майбутнє, контроль технології та
технологічних оцінок;

 створення
нової «інтелектуальної технології»
прийняття рішень.
Незалежно від Ф. Махлупа термін «інформаційне
суспільство»
використовував
японський
учений
Т. Умесао. З його точки зору, формування інформаційного
суспільства є якісною зміною економіки, спричиненою
зростанням кількості інформації, доступної суспільству.
В роботі С.А. Дятлова інформаційне суспільство
розглядається як суспільство, що входить у фазу
інформаційно-комунікаційної революції, результатом якої
є формування інформаційно-мережевої економіки [2,
с.50-66].
В інформаційному суспільстві сама інформація
займає провідну роль і розглядається як продукт з рядом
специфічних властивостей. Особливостями інформаційного
продукту є: його збереження незалежно від кількості
використань, результатом чого є істотна економія на
масштабі виробництва; властивість з часом невідворотно
застарівати; адресність інформації (адаптація до вимог
споживачів, яким вона надається); компліментарність
(вимога функціонування в єдиному стандарті).
Таким чином, інформація набуває статусу мережевого
ресурсу, який змінює середовище функціонування для
суб'єктів економіки. Під впливом основних характеристик
інформаційної економіки змінюються організаційноекономічні та виробничі відносини, а також принципи
функціонування ринку, в тому числі віртуального ринку,
що пов'язано з глобальним характером інформаційної
економіки, обумовленим орієнтацією на знання, швидким
зростанням науково-технологічного прогресу, інноваційною
природою, зміною суспільного та індивідуального
споживання, а також відносин «виробник-споживач» і
творчим, інтелектуальним характером праці. У рамках
цієї теорії змінюється значення людського фактора як
основної економічної ланки. В першу чергу це пов'язано з
кардинальною зміною ролі людини у виробництві.
З'являються нові форми людської діяльності, які
недостатньо досліджені на сучасному етапі. Динамічно
формується людський капітал, який, насамперед,
характеризується поновлюваним обсягом знань та навичок.
Дослідження Дж. Акерлофа, М. Спенса, Дж. Стігліца
показують, що вільні ринки в умовах асиметричної
інформації діють не завжди ефективно і можуть
гальмувати
економічний
розвиток
суспільства.
Збільшення цього розриву може призвести навіть до
руйнації ринку [3]. Дослідження цих проблем призвело
до подальшого розвитку теорії інформації в економіці, в
рамках якого були запропоновані моделі ринкової
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рівноваги з асиметричною інформацією, що пояснюють
роль і значущість інформації в різноманітних економічних
процесах – від сільськогосподарських до сучасних
фінансових ринків.
Аналізуючи трансформаційні процеси, що відбувалися в
економічному просторі, М. Кастельс зазначає появу в світі
економіки нового типу, яка є інформаційною і глобальною.
Його робота дала поштовх до розуміння ролі інформації в
сучасному світі та спроб розвинути економічну теорію
інформаційного суспільства [4]. На думку вченого, існування
економіки в епоху інформатизації можливе лише за
наявності глобальної мережі, що пов’язує економічних
агентів. Кастельс підкреслює інструментальний характер
інформації, відводячи основоположне місце інформаційним
технологіям. Таким чином, саме технології стають основою,
яка змінює економічні відносини суб'єктів в економічній
системі і вимагає відповідної перебудови соціальних,
інституційних структур.
Однією з характеристик інформаційної економіки за
Кастельсом є її мережева природа. Тим не менш, слід
розрізняти мережеві економічні ефекти з самим поняттям
інформаційна економіка, яке включає в себе і
функціональну інституційну систему, і суспільне
середовище, що не мають мережевої форми.
Мережева економіка – це економіка, пов'язана з
виробництвом і розподілом мережевих благ. Мережевий
принцип організації замінює домінування систем з високою
концентрацією виробництва системою горизонтальної
кооперації. Така можливість призводить до переплетіння
економічних процесів і подолання національних кордонів у
сфері виробництва, завдяки чому мережева економіка
розглядається як глобальна, і з нею пов'язується виникнення
феномена глобальної конкуренції. Специфічний характер
мережевої економіки обумовлений ефектами, які якісно
відрізняють її від альтернативних механізмів взаємозв'язку
між агентами економічної системи. До таких відносять:
комплементарність і стандартність – необхідна умова для
підтримки комунікації між вузлами мережі та її поширення;
економія на масштабі виробництва, що є результатом
низької вартості тиражування в порівнянні з вартістю
продукції мережевого блага; поширення мережевих ефектів
– із залученням кожного додаткового суб’єкта до мережі її
цінність значно збільшується для інших учасників; ефект
пастки, згідно якого технологічні стандарти мережевих
благ обмежують переміщення суб’єктів і ресурсів між
мережами (перетворення інформації з однієї форми в іншу,
витрати, пов'язані з навчанням, витрати, зумовлені
підключенням до мережі, існуючі контакти і угоди,
витрати, пов'язані з втратою лояльності). Цей ефект діє
також за виробництва ординарних благ, але у випадку з
мережевими
благами
він
виявляється
набагато
ефективніше: витрати на виробництво першої одиниці
такого блага є значно вищими, ніж наступних.
З іншого боку, ситуацію інформатизації економіки
характеризує «економіка знань». Даний термін також ввів в
обіг Ф. Махлуп в 1962 році. Сьогодні під економікою знань
розуміється тип економіки, в якому ключову роль
відіграють виробництво, поширення і використання знань.
У цьому контексті інформація стає знанням, коли
перетворюється на продуктивну силу. Знання в даний час
визнані рушієм підвищення продуктивності і економічного
зростання, що призводить до зосередження уваги дослідників
на ролі інформації, технологій та навчання в економіці.
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Схожим терміном у даному теоретичному полі виступає
«нова економіка». Вперше термін «нова економіка»
зустрічається в праці Л. Гронлунда в 1898 р. Він вказує на
необхідність соціальних перетворень і визначає нову
економіку як економіку домінування колективізму. Один з
ідеологів мережевої економіки К. Келлі використовує
поняття «нова економіка», як тотожне мережевій, вказуючи
на глобальний масштаб технологічних перетворень, перехід
до нематеріальних благ, збільшення взаємозалежності між
суб’єктами відносин. Сформовані підходи до терміну «нова
економіка», акцентують увагу на тому, що майбутнє
ринкової економіки – це виробництво товарів і послуг із
застосуванням інформаційних технологій на основі
розвитку галузей, які ці технології використовують.
Висновки. Теорія «нової економіки» пов'язує розуміння
механізмів економічного зростання з впровадженням
інформаційних технологій, у чому виражається схожість
даної теорії з теорією «економіки знань». Разом з тим, між
ними існують відмінності, що полягають у фокусуванні
уваги економіки знань
на системі створення і
комерціалізації
ідей,
інноваційній
системі
та
інфраструктурі, що забезпечує передачу технологій від
науки до промисловості, в той час як нова економіка
характеризує загальний результат трансформування
економічної системи під впливом процесів глобалізації та
інформатизації. У кожному з понять використана теорія
мережевої економіки, як інструментальна основа
досліджуваних трансформацій, а самі ці поняття
розкривають змістовні аспекти та цілі категорії
«інформаційна економіка».
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МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ
ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
У статті проаналізовані напрями діяльності Міжнародної організації зі стандартизації (International
Organization for Standardization, ISO) у галузі документаційного забезпечення управління та суміжних
галузей пізнання. Описана історія становлення ISO, її сучасна структура. Визначено завдання ISO/TC 37
Language and terminology (Мова та термінологія), ISO/ТС 171 Document management applications
(«Прикладні системи створення та зберігання документів»), ISO/TC 46 Information and documentation
(Інформація та документація).
Ключові слова: Міжнародна організація зі стандартизації, документаційне забезпечення управління,
стандартизація.
Постановка
проблеми.
Серед
міжнародних
організацій, що мали значний уплив на розвиток
вітчизняної стандартизації, у тому числі й термінології,
найавторитетнішою була Міжнародна організація зі
стандартизації (International Organization for Standardization,
ISO).
ISO отримала кoнсультативний статус категорії І при
Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) –
головному органі з координації економічної діяльності
ООН та спеціалізованих установ, пов’язаних з ООН, –
що свідчить про визнання ООН значних досягнень ISO.
Діяльність зі стандартизації у галузі документаційного
забезпечення управління ISO потребує подальшого
аналізу, що дасть змогу визначити основні вектори
розвитку цього напряму діяльності для вітчизняних
органів стандартизації.
Мета роботи – дослідження напрямів діяльності
Міжнародної організації зі стандартизації (International
Organization for Standardization, ISO) у галузі
документаційного забезпечення управління та суміжних
галузей пізнання.
Виклад основного матеріалу. ISO утворилася від
об'єднання двох організацій: ISA (Міжнародної федерації
національних стандартизаційних асоціацій), заснованої в
Нью-Йорку в 1926 році і керованої зі Швейцарії, та
Координаційного комітету Організації Об’єднаних Націй
(UNSCC), створеного у 1944 році й керованого з Лондона.
Незважаючи на свою трансатлантичну батьківщину,
діяльність
ISA
в
основному
обмежувалася
континентальною Європою. Органи стандартизації
Великобританії та США ніколи не брали участі в роботі
організації,
хоча
Великобританія
приєдналася
безпосередньо перед Другою світовою війною. Війна
призвела до завершення діяльності ISA, однак у 1944 році
Сполученими Штатами, Великою Британією та Канадою
був заснований Координаційний комітет Організації
Об’єднаних Націй (UNSCC), керований з лондонських
офісів поважної на той час міжнародної організації зі
стандартизації – Міжнародної електротехнічної комісія
(IEC), що була створена в 1906 році [2].
Поява ISO завдячує учасникам Конференції
національних стандартизаційних організацій, яка

відбулася в Лондоні в Інституті цивільних інженерів з 14
по 26 жовтня 1946 року. Двадцять п’ять країн
представляли 65 делегатів. Саме вони прийняли рішення
про створення нової міжнародної організації «для
сприяння міжнародній координації та уніфікації
промислових стандартів» [5].
Мета ISO, як зазначено в Уставі, «сприяння
розвиткові стандартизації та пов’язаних із нею галузей у
світовому масштабі для полегшення міжнародного
товарообміну та взаємодопомоги, а також для
розширення співробітництва у сфері інтелектуальної,
наукової, технічної та економічної діяльності» [6].
Оновними напрямами дільності ISO є:
– «уживати заходів для полегшення гармонізації
стандартів і відповідних галузей діяльності у світовому
масштабі;
– розробляти та видавати Міжнародні стандарти та
вживати заходів щодо їх застосуванню у світовому
масштабі;
– організовувати обмін інформацією про роботу
своїх членів і технічних комітетів;
– співпрацювати з іншими міжнародними організаціями,
зацікавленими питаннями, в тому числі вивчаючи за
їхніми
просьбами
питання,
що
стосуються
стандартизації» [6].
ISO – некомерційна й недержавна організація, що є
найбільшим у світі розробником і видавцем міжнародних
стандартів у всіх сферах життя суспільства. Члени ISO –
національні інститути стандартизації 162 країн світу. ІSО
працює в тісній співпраці з двома іншими міжнародними
організаціями з розроблення стандартів: Міжнародною
електротехнічною комісією (IEC) та Міжнародним
союзом електрозв'язку (ITU). У 2001 р. ІSО, IEC та ITU
створили Всесвітній союз зі стандартизації з метою
зміцнення системи стандартів цих трьох організацій. Крім
того, ІSО взаємодіє зі Світовою організацією торгівлі
(СОТ), яка високо цінує внесок міжнародних стандартів в
усунення технічних бар’єрів у торгівлі. ІSО працює з
партнерами з Організації Об’єднаних Націй, наприклад, зі
спеціалізованими установами ООН, які займаються
технічним узгодженням або надають технічну підтримку.
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У цілому, ІSО співпрацює з більш ніж 700
міжнародними,
регіональними
та
національними
організаціями. Ці організації беруть участь у процесі
розроблення стандартів, а також обмінюються досвідом і
кращими науковими надбаннями. У 80-их роках ХХ ст.
одним із напрямів діяльності ISO було створення в межах
ISONET – Інформаційної мережі ISO – національних
центрів із нормативно-технічної документації, які
безпосередньо пов’язані з системою обміну між країнами
нормативно-технічними документами.
Верховним органом вищої інстанції Організації є
щорічна Генеральна асамблея, що затверджує звіти про
роботу, перспективні плани розвитку та приймає
стратегічні рішення. Рада ISO є центральним органом
управління
Організації,
що
підпорядковується
Генеральній асамблеї. Центральний секретаріат під
керівництвом Генерального секретаря відповідає за
діяльність Організації та забезпечує функції підтримки,
необхідні для виконання місії Організації.
Членами ISO є комітети-члени – національні органи
зі стандартизації, найбільш представницькі у сфері
стандартизації у своїх країнах (за станом на 1 жовтня
2012 року членами ISO можуть стати національні органи
стандартизації лише тих країн, які офіційно визнані
Організацією Об’єднаних Націй). Національні органи,
які займаються стандартизацією в країнах, не
представлених комітетом-членом, можуть вступити до
ISO як член-кореспондент або член-абонент без права
голосу.
Технічні комітети – це органи, що відповідають за
розроблення міжнародних стандартів та інших
документів Організації (на сьогодні каталог ISO
нараховує 21989 стандартів). Перший ТК 1 пов’язаний з
гвинтовим різьбленням і був створений ще в 1947 році.
Нині в укладанні стандартів беруть участь 314 комітетів,
чия
діяльність
розповсюджується
на
сільське
господарство, будівництво, машинобудування, транспорт,
медичне обладнання, інформаційні та комунікаційні
технології тощо. Розподіл тематики відбувається
відповідно до напрямів діяльності технічних комітетів, в
яких зосереджується робота зі створення, обговорення
та узгодження міжнародних стандартів у різних галузях.
Технічні комітети мають свої програми діяльності,
конкретно сформульовану сферу діяльності. Для
вивчення окремих питань створюються підкомітети та
робочі групи, що підпорядковуються технічним
комітетам. Підкомітет може мати робочі та спеціальні
групи для підготовки найбільш вузьких питань.
Безпосередньо термінологічною діяльністю займається
ISO/TC 37 Language and terminology (Мова та
термінологія). ISO/TC 37 створений у 1947 році для
«стандартизації ресурсів, технологій та послуг,
пов’язаних з термінологією, перекладом, інтерпретацією
та іншими мовними діями в багатомовному
інформаційному суспільстві» [3]. На сьогодні функції
Секретаріату
виконують
SAC
(Standardization
Administration of China) та ASI (Austrian Standards
Institute). Комітет об’єднує зусилля 34 повноправних
членів та 29 спостерігачів. На початок 2018 року
ISO/TC 37 розробив та опублікував 53 стандарти, 23
стандарти на стадії розроблення.

У бізнес-плані ISO/TC 37, опублікованому 27.09.2013 р.
на сайті ISO, окреслений перелік питань, які розробляє
комітет та його підкомітети [1]. Так, у площині
діяльності TC 37 є інструменти мовної технології та
ресурси контенту (тобто термінологія та інші ресурси
мови), а також мовні послуги (наприклад, науковотехнічна література, технічне спілкування, переклад і
тлумачення тощо). Крім того, зазначається, що «ISO /
TC 37 був створений з метою стандартизації методології
стандартизації термінів. Сьогодні стандарти TC 37
виходять за межі стандартизації термінології, а також
охоплюють стандартизацію у сфері інших мовних і
контентних ресурсів у будь-якій галузі, яка передбачає
спілкування, а також створення, управління та передачу
інформації та знань» [1]. TC 37 – це один з дев’яти
технічних комітетів ISO, які визнають, що вони
горизонтально впливають на всі галузі, що є стратегічно
важливим для стандартизації (не тільки через ISO та
IEC). Стандартизаційні органи по всьому світу є однією
з найбільших груп користувачів стандартів TC 37.
Стандартизацією у сфері керування документаційним
процесами, у тому числі й термінології означеної галузі,
займається низка інших технічних комітетів ISO. Так,
ТС 154 «Документи та інформація в торгівлі,
промисловості та управлінні» розробив такі стандарти:
ІСО 8439:1990 «Forms design – Basic layout» («Бланки.
Основна схема укладання») та ІSО 8601:2000 «Data
elements and interchange formats – Information interchange –
Representation of dates and times» («Елементи даних та
формати обміну даними – Обмін інформацією –
Представлення дат та часу»). Стандарт ІSО 8439:1990
визначив побудову формуляра-зразка бланків документів
у сфері управління, торгівлі та промисловості. ДСТУ
3239-95 «Документація у сфері зовнішньої торгівлі.
Формуляр-зразок», гармонізований зі стандартом ІSО
8439:1990, набув чинності в Україні в 1995 р. Стандарт
ІSО 8601:2000
встановлює
уніфіковані
формати
написання дати, часу та часових періодів, а також
термінологію цієї сфери.
Сучасне глобалізоване суспільство характеризується
стрімкою
інформатизацією,
широким
спектром
можливостей доступу до інформації, а також прагненням
до підвищення її надійності, збереженості, захисту та
використання. У таких умовах інформація як
обов’язковий атрибут світових виробничих, культурних,
освітніх та інших процесів стала об’єктом зацікавленості
фахівців з систем управління якістю. Світове
співтовариство приєдналося до універсальної системи
управління якістю на основі стандартів İSO 9000.
Оскільки ефективність організації багато в чому
залежить від упровадження й підтримки системи
управління, яка забезпечує постійне поліпшення
діяльності, методологію прийняття рішень й управління
ресурсами для досягнення цілей організації й відповідає
потребам усіх зацікавлених сторін, зарубіжні, а останнім
часом
і
вітчизняні
підприємства
починають
переосмислювати
документаційне
забезпечення
управління як частину загальної моделі системи
управління якістю. Технічний комітет 176 «Управління
якістю та забезпечення якості» розробив стандарти з
питань управління якістю серії 9000: ІСO 9000:2005
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«Quality management systems. Fundamentals and
vocabulary» («Системи управління якістю. Основні
положення та словник»); ІСO 9001:2008 «Quality
management
systems.
Requirements»
(«Системи
управління якістю. Вимоги»); ІСO 9004:2009 «Managing
for the sustained success of an organization. A quality
management approach» («Управління з метою досягнення
стійкого успіху організації. Підхід з позиції управління
якістю»). З їх появою уперше в історії міжнародної
стандартизації діловодство та документообіг були
визнані важливими складовими діяльності організацій та
установ. Згадані стандарти в окремих розділах,
присвячених керуванню документацією та визначенню
ролі документації у процесі ефективної діяльності
організації, містять вимоги до документування систем
управління якістю, у тому числі й до термінології.
ТС 171 ISO «Document management applications»
(«Прикладні системи
створення та зберігання
документів») розроблена низка стандартів, що
стосуються мікрографії, мікрофільмування, технічних
аспектів зберігання електронних документів. Питанням
збереження архівних документів присвячена низка
стандартів ІSO: базовий стандарт ISO 11799:2003
«Information and documentation – Document storage
requirements for archive and library materials»
(«Інформація та документація. Вимоги до зберігання
архівніх та бібліотечних матеріалів») встановлює вимоги
до зберігання документів в архівах та бібліотеках. У
ньому визначено
характеристики
сховищ,
що
використовуються для довготривалого зберігання
архівних та бібліотечних матеріалів, розміщення та
конструкцію будівель та обладнання, призначеного для
збереження архівних документів. Стандарт не визначає
спеціальні вимоги для довготривалого зберігання
документів на непаперовій основі, таких як пергамент
або пергаментний папір, а також для фотодокументів.
Стандарти ISO/TC 46 Information and documentation
(Інформація та документація) зосереджуються на
питаннях стандартизації діяльності інформаційних
центрів, бібліотек, архівних установ, музеїв та
комерційних структур у процесі виявлення, опису,
збереження, зберігання та аналізу інформації, а також
документообігу та керування документами. Ці стандарти
подають правила для ідентифікації, опису, індексування,
класифікації, доступу, вибору, експлуатації, комунікації,
обміну та збереження як паперової, так і цифрової
інформації. Стандарти TC 46 стосуються організацій,
контент-галузей та виробництва засобів масової
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інформації. Ці стандарти широко використовуються
людьми, які працюють з інформацію, студентами та
дослідниками
з
інформатики,
лінгвістами
та
перекладачами, архівістами тощо [4].
Висновки. Отже, проведений аналіз напрямів роботи
Міжнародної організації зі стандартизації, її комітетів,
підкомітетів і робочих груп дає підстави стверджувати
про їхню значну роль в укладанні стандартів та керівних
принципів, що відповідають потребам промисловості,
торгівлі та адміністрування щодо міжкультурного
спілкування та управління інформацією.
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