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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 24th issue of our journal. In this issue we
propose you 50 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, India,
Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Czech Republic, Ukraine.
According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the
authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally.
We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary
prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages:
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I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements
and assessed of its compliance to subject of the journal.
II stage. The manuscript passes double-blind peer-reviewed. The first is a blind peer review by
the members of the editorial board of the journal for relevant areas: neither the authors nor the
reviewers do not know each other. Also, this stage involves checking articles for plagiarism,
however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the borrowing of
material and copyright violation lies on the author of the publication.
III stage. The second review is carried out by the higher educational establishments (Volodymyr
Dahl East-Ukrainian National University and Lugansk Institute of Post-graduate Pedagogical
Education) and scientific organization “Sobornist”. After completion of the whole review process
and receiving of positive result, the journal is considered on academic councils of the higher
educational institutions. Only after the decision of the academic council about printing of the
scientific journal Virtus it is passed to the publisher.
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard
time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your
help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this
experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also
productive.
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on
democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on
various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the
editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and
foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions,
chairs, faculties for the common continuation of the started work.

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

M. Zhurba
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УДК 85.126.(37.248)
Вольська С.О.,
к. мист., викладач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, golvolus@ukr.net
Вербіцька І.О.,
асистент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, iruna_motanka1973@ukr.net
Україна, м. Тернопіль

ХУДОЖНІ ОБЕРЕГИ – ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
У статті досліджено поліфункціональне явище художнього оберегу як мистецького феномену та носія
етнорегіональних ознак духовно-матеріальної спадщини українського народу. Встановлено тісний
взаємозв’язок оберегу з традиційно-побутовою культурою, українськими віруваннями та світоглядом.
Розглянуто матеріали, техніки виготовлення, особливості декорування, сфери застосування, художньоестетичні та функціональні складові предметів-оберегів.
Ключові слова: художній оберіг, декоративно-прикладне мистецтво, сакральний, семантика, знак,
символ.
Постановка проблеми. Оберіг займає важливе місце
в декоративному мистецтві України і є виразником
етнорегіональних ознак духовно-матеріальної спадщини
народу. Серед творів декоративного мистецтва художні
обереги вражають своєю мистецькою довершеністю та
поліфункціональністю. Сфера їх застосування виходить
далеко за межі утилітарних функцій та задоволення
естетичних потреб. Неодмінна присутність та використання оберегу в житті людини, засвідчує його особливий
семіотичний статус та знакову роль в етнічній культурі.
Велика увага приділялася його магічним та обрядовим
функціям. У зв’язку з цим важливим є комплексне
дослідження
художніх
оберегів
як
мистецько
довершених предметів у контексті традиційної культури.
Дослідження матеріалів, технік виготовлення,
особливостей декорування, які супроводжують усі етапи
технологічного процесу, сфер застосування, історії
розвитку, художньо-естетичних та функціональних
складових предметів-оберегів допоможе розкрити їх
технічні та композиційні аспекти творення, художні
особливості та локальні відмінності. Актуальним є
визначення нових критеріїв дослідження артефактів, які
б встановили їхню відмінність від інших творів
декоративного мистецтва, а також зростає необхідність
обґрунтування їх художньо-естетичних та функціональних властивостей.
Мета роботи – проаналізувати художній оберіг як
мистецько довершений виріб та дослідити сфери
застосування, історію розвитку, технік і матеріалів
виконання та визначити локальні відмінності.
Виклад основного матеріалу. В українській
мистецтвознавчій науці до теми предметів-оберегів
зверталася низка вчених. М. Грушевський – перший
збирач та дослідник української народної іграшки.
Відоме одне з сучасних фундаментальних досліджень
української народної ляльки у працях етнографа
О. Найдена. М. Чумарна у своїй книзі «Код Української

вишивки» розкриває сутність вишитої сорочки не як
прикраси, а як потужного оберегу. До дослідження
апотропеїчних предметів у своїх працях «Автентичність
мистецтва»,
«Українська
хрестологія»
звертався
М. Станкевич. Дослідженням та вивченням древніх
оберегів займався академік Б. Рибаков, С. Китова у своїх
працях вивчала семантику та орнаментику українських
вишитих рушників. До тематики вишитого рушника
зверталися Ю. Мельничук та І. Фоменко а також,
Т. Лупій у своїй праці «Семантика рушників у весільній,
поховальній та поминальній обрядовості». До вивчення
символів, вірувань у звичаях та побуті українців
звертався В. Супруненко. Відомості про нагрудні і
поясні підвіски, амулети, жіночі та чоловічі прикрасиобереги можна довідатись у працях А. Успенської,
В. Сєдова, Є. Рябініна. Символи та обереги досліджувала також Л. Калуська у своїй праці «Про символи та
обереги дому нашого». До низки предметів-оберегів у
етнографічному нарисі «Звичаї нашого народу»
звернувся О. Воропай [1-2].
Отже, в українському мистецтвознавстві немає
узагальнюючої праці, котра б розглядала художні обереги
у всіх сферах їх використання, та як мистецький феномен
національного декоративного мистецтва. Натомість,
зустрічаються лише окремі відомості про різноманітні
предмети-обереги здебільшого у культурологічному
аспекті.
Найдавніші мистецькі вироби, знайдені на території
сучасної України, нараховують 20–15 тисяч років і
сягають періоду пізнього палеоліту. Археологічні
розкопки давніх стоянок того періоду у Києві
(Кирилівська стоянка), у Медині (на річці Десна), на
Чернігівщині (Мізинська стоянка) та в інших місцях
свідчать, що вже тоді люди захоплювалися вирізуванням
із кісток мамонта фігурок жінок, птахів, тварин. Людина
відчувала потребу в матеріалізованих захисникахоберегах. Найдавніший зразок оберега – жіноче божество,
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яке було поширеним практично у всіх народів. З ним
пов’язана і етимологія слова «оберег», яку свого часу
дослідив академік Б. Рибаков. Походить воно від слова
«берегиня», що рівнозначне грецькому «земля»
(давньоруська транскрипція – «берние», тобто земля,
глина), богиня землі, її берегуша, охоронниця. З Х ст.,
тобто з часу прийняття християнства, символічний зміст
Берегині (Рожаниці) було перекладено на образ
Богородиці. Ікони із зображенням Богоматері брали з
собою в похід, ними благословляли воїнів, що йшли на
смертний бій із загарбниками. Такі ікони часто
вважаються покровительками міст [3].
Також дуже поширеним був оберіг на шиї, біля серця
або на поясі. Гривне начиння у вигляді самої гривни,
намиста, діадеми, різних символічних прикрас для
коміра повинно було охороняти найменш захищену
частину тіла – шию. За обереги правили мініатюрні
амулети-сокирки (знак Перуна) та інші «шумні»
предмети – металеві ключі, бубонці, брязкальця, ножі,
ланцюжки, що кріпились на поясі чи на плечі. Підвіскилунниці в намисті охороняли жінку від наврочення.
Дуже популярний різновид нашийного оберега на Русі
XI–XVII ст. – змійовик-двосторонній, медальйон
круглої або овальної форми з бронзи, срібла, золота або
каміння з вушком для протягування мотузки.
Мотиви орнаменту, що мали оберігальні властивості,
бачимо не тільки в старовинному одязі, прикрасах, а й в
оздобленні побутових речей, кінської збруї, військової
зброї. Наприклад, прядка оздоблювалася сакральними
символами, знаками-оберегами (хрест, коло, ромби).
Прядка як символ жіночого єства передавалась у
спадок, шанувалась як добра помічниця, як оберег
домашнього добробуту [1].
Заслуговує на увагу і дослідження знаку хреста, який
у сучасному християнстві цілком переосмислений, тому
не можна ототожнювати давні рівнобічні хрести та
свастики з християнськими хрестами, що мають
витягнутий нижній кінець. Різновидом звичайного
хреста є так званий арійський (орійський) хрест, або
свастика. Різні види свастик і досі пишуть на
українських писанках як магічні символи найвищого
неба та сонця. Ці знаки малювали здавна на хатах, перед
дверима, на сволоці, вважаючи їх оберегами проти злих
сил. Він досить поширений у традиційних слов’янських, і
зокрема в українських вишивках.
Та чи не найбільшого розповсюдження не тільки у
слов’ян, але і в багатьох інших народів набув хрест, який
носили на шиї. Він був поширений задовго до
виникнення християнства і вважався надійним оберегом.
Для християнина хрест, благословення хрестом
прирівнюється до всевишнього заступника. Ось чому
здавна ставили хрести обабіч доріг, на узліссях і в полі,
при річках та ставках, коло містків та на них, бо люди
свято вірили, що молитва перед хрестом буде гарантом
Божої милості.
При виготовленні оберегів застосовувалися різноманітні природні матеріали – це рослинні волокна,
шерстяні, льняні, бавовняні нитки, дерево, камінь, метал
(срібло, золото, мідь), дорогоцінне каміння. Кожен тип
оберегу має своєрідні характеристики щодо декору та
технік виготовлення. Велика кількість оберегів

13

виготовлялася людиною власноруч, наприклад вишиті
рушники та сорочки, писанки, дідухи, павуки, витинанки,
ляльки-мотанки. Але були й такі, що потребували
виконання на станку (згарди, дукачі, ткані сорочки та
рушники, ґердани).
Загальновідомо, що в давнину люди боялися злих
духів не менше, ніж ворогів і звірів. Тому своє житло
намагалися захистити і суцільно «обрамовували». Воно
заповнювалося магічними знаками, речами, оберегами.
Орнаментувалися вікна, двері, комин, щоб через них не
проникла нечиста сила. Завдяки цьому вся хата, та
навколишній простір перетворювалися в магікопрактичний оберіг, в якому кожна річ отримувала
особливу вартість.
У свідомості представників архаїчного суспільства
кожна річ та явище мали подвійне значення, так звану
дзеркальну семіотику. Водночас існувала чітка градація
ритуального (тобто пов’язаного із міфологічним) та
профанного, побутового. І якщо друге мало задовольняти потреби земного існування людини, то перше
переносило ці «земні» потреби у площину сакрального,
моделюючи за допомогою звичайних речей всесвітній
лад, а також стосунки людини з божеством. Такий
розподіл відбувався на всіх рівнях і охоплював усі сфери
життя. Тому й семантика звичайних для сучасної
людини речей, а також моделей поведінки, з погляду
наших предків, мала зовсім інше значення. У результаті
взаємодії профанного та сакрального зміщувалися
акценти: речі ритуального призначення ставали
загальновживаними, а уявлення про їхні первісні магічні
функції концентрувалися в поодиноких зразках народної
обрядовості [3].
Обереги можна класифікувати на декілька груп:
особисті охоронні предмети, обереги житла та
ландшафтні обереги.
Детальніше зупинимося на деяких охоронних
предметах інтер’єру. Оберегом з давніх давен вважалась
вишивка. Головне у вишивці – колір та взір. Кольорова
гама повинна відповідати тій частині спектру, яку
вишивка покликана захищати. З функціональної точки
зору оберіг – це текст-припис, який містить в собі
вивірену послідовність магічних дій, спрямованих на
створення «бажаного» стану речей, тобто зміна світу «під
себе», збереження поточного стану речей, припинення
небажаної дії.
Рушник – це важливий інформативно-комунікативний
знак-медіатор між родовими колективами, людським і
природним світом. Він виступає і в ролі універсального
магічного оберегу та засобу ритуального очищення.
Рушники, що були оберегом, розвішували на покуті, над
вікнами та на стінах.
У стародавніх пам’ятках на рушниках вишивали
рослинний орнамент у вигляді дерев (Дерево Життя) –
стилізоване зображення жінки-матері з піднесеними
вгору руками у супроводі павичів. Це зображення
символізувало богиню землі – Берегиню.
Рушник був святою річчю, і до нього ставились з
надзвичайно високою повагою. Про це свідчить той факт,
що для вишивання використовувалося найкраще,
найтонше, найбіліше полотно, купувались дуже дорогі
червоні нитки.
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Дерево Життя, Світове Дерево, Дерево Роду, Древо,
Квітка, Вазон – все це наукові та народні назви
центрального символу в українській вишивці, особливо
на рушниках. Іконографічно Дерево Життя зображалося
квітучим. Квіти символізують людське життя сьогодення,
бруньки – зародки майбутніх поколінь, а плоди –
людські діяння, різноманітні у своїй значимості для
цивілізації. Дуже часто обабіч Дерева зображується
багато дрібних елементів різного розміру та форми.
Найчастіше Дерево вишивається проростаючим із
горщика (мотив «вазона»). Це символічне зображення
Дерева Роду, що виросло з гілочки, відламаної від
Світового Дерева Життя. Горщик семантично означає
першопредка, культуру. На окрему увагу заслуговують
кольори в рушниковій композиції, їх поєднання та
символіка. Кольоропис на рушнику не просто барвистий
колорит. Це національні барви, які відтворюються
через естетичні, мистецькі смаки народу, його
світогляду і світосприймання, його духовного
першопочатку [4].
Писанка для українців, це не тільки символ життя,
добра, надії, це ще й магічний оберіг нації, її філософії і
культури. Справжня писанка, тобто створена з
дотриманням усіх сформованих впродовж віків правил, є
священним оберегом. Кожен візерунок має своє
символічне значення: «дубовий листок» – здоров’я,
мужність, «рожа» – сонце, світло і життя, «дерево
життя» – символ безперервного відродження природи,
«трикутник» – символ вогню, безсмертя, а також
чоловічої і материнської сили [2].
За технікою виконання писанки поділяються на
«крапанки» – яйця, вкриті кольоровими плямами на тлі
іншого кольору; власне писанки-розписані за допомогою
воску різними декоративними орнаментами; «мальованки» – розмальовані пензлем; «крашанки» – забарвлені
лише одним тоном і «скробанки», або ж «дряпанки».
Люди в давнину вважали, що символічні знаки, які
наносили на писанку, мали магічну силу, і писанкарка не
мала права вносити зміни у її малюнок, так само як не
можна змінювати слів молитви, це було порушення не
тільки канону, а й релігійно-світоглядних законів, які за
ним стояли. Отже, століттями у певній місцевості
писалися писанки з подібними орнаментами. Писанка
стала архетипом у мистецтві, його початковою ідеєю, а
писанковий орнамент дійшов до свого високого
розвитку лише завдяки своїй консервативності та
обрядовому значенню [5].
Здавна у кожній родині лялька-мотанка виконувала
роль оберегу, була символом мудрості, берегинею роду,
символом матері-прародительниці та зв’язку між
поколіннями. Цей оберіг є однією з найдревніших
іграшок якій тисячі років. Найдавніші прототипи
іграшок знайдено в Україні під час археологічних
розкопок поблизу с. Мізина на Чернігівщині.
Палеологічні скульптурки жінок, тварин, птахів, вирізані
із бивня мамонта і оздоблені геометричним орнаментом,
вчені відносять до періоду, що існував понад 20 тисяч
років тому. Одним з найдавніших образів в українські
народній культурі є Берегиня. Це символ життя і
родючості, Матері всього сущого, яка дає життя і
оберігає. Це очевидне продовження і розвиток традиції

прадавнього культу Великої Богині-матері-прародительки.
Лялька-мотанка виготовляється шляхом намотування
ниток, вплітаючи сухі трави, квіти, зерна. Вона схожа на
свою сестру, яка робилася з глини і в неї також додавали
зерно, борошно або злаки. В основі своєї голови лялька
має трипільську скручену сваргу а також спіральну
форму «коловорот» (трипільський знак). Усі елементи
одягу мотанки є символічними – спідниця уособлює
землю; сорочка – три часи: минулий, теперішній і
майбутній; головний убір-очіпок, стрічка чи хустка –
зв’язок із небом [6].
Лялька-мотанка не випадково не має обличчя. Адже
вона виникла не як іграшка, а як сакральна річ.
Сакральна істота з хрестом замість обличчя, символізує
гармонію вертикалі (духовності) і горизонталі (земного
розвитку людини), тобто допомагає гармонізувати
простір. Хрест в даному випадку виступає оберегомсимволом Сонця, життя і нових починань та символізує
саму людину.
У дохристиянські часи уособленням божества був
«дідух», із старослов’янської мови «дух предків». Це
перший зажинковий сніп, або останній (обжинковий) у
деяких регіонах. Тоді як традиційно в східних регіонах
переважали «дідухи» снопом, а на заході на триніжках.
Кільканадцять пучків, окремо обплетених соломинками,
ув’язували в пишний вінок. Знизу робили триральчате
розгалуження для того, щоб дідух міг рівно стояти [1].
Верхівка новорічного вінка нагадувала конусоподібний сніп з безліччю колосся. Гілки дідуха, а за них
слугували зібрані докупи колоски, що зверху відповідно
розгалужувались, обрамлювали кольоровими стрічками,
паперовими чи засушеними квітами. Свою обрядову
функцію він виконував протягом усіх різдвяних свят. Це
був дійсно високомистецький витвір, який зовсім не
поступався сучасним ялинкам.
Дохристиянські уявлення про створення світу (образ
космосу-всесвіту) відображаються і в такому різдвяному
атрибуті, як «павук», що «снує» світ. На Лемківщині та в
деяких районах Львівщини виготовляли «павуків» із
соломи, яких підвішували в хаті до сволоку. Могли
виготовлятись павуки із тонких прутиків та дроту. У
місцях з’єднання соломинок чіпляли паперові квіти,
свічки тощо. Просовуючи нитку через порожнину,
вправні дівочі руки формували з них різноманітні
квадратики й кубики. За основу брали найбільшу
фігурку. До неї долучали з боків менші «павучки» (іноді
в середині центральної фігурки знаходилося кілька
мініатюрних ромбиків або квадратиків). Бокові стебла
обмотували різноколірним папером чи пацьорками. На
Покутті, напередодні Водохреща, робили із соломи
хрестики, їх чіпляли біля ікон, обабіч віконних рам і
дверей. Вони також виконували роль оберегів [7].
Витинанку також вважають оберегом що символізує
прагнення українців відзначити певне свято, пам’ятний
день або просто прикрашати своє житло. На свята люди
виготовляли різні витинанки: у вигляді сніжинокзірочок, хреста, у вигляді барвінку чи постатей ангелів.
Витинанка-хрест несла охоронно-символічне значення.
Її чіпляли на сволок, бо там висіла дитяча колиска.
Особливо поширеним в українській хаті було оздоблення
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божників та мисників. У вигляді серветок з ажурно
вирізаними краями вони прикрашали полиці буфетів та
тумбочок, служили замість фіранок на вікнах особливо у
тяжкі післявоєнні часи. На простінках між вікнами в
українській хаті висіли витинанки із зображенням
«дерева життя». На гіллі цих дерев часто розміщуються
птахи, внизу біля дерева можна побачити людські постаті
чи силуети звірів [8].
Висновки. Отже, у декоративному мистецтві
України, оберіг глибоко увійшов у традиції і побут
народу, що навіть з приходом християнства не зник, а
лаконічно вписався у християнську культуру. Велика
увага приділялася його магічним та обрядовим
функціям: охорони житла, родини, вшанування духів
предків, а його обов’язкова присутність в побуті і
віруваннях засвідчує особливий семіотичний статус в
етнічній культурі українців. Виявлено що, українські
художні обереги відзначаються оригінальністю форм,
конструктивними ідеями, особливостями декорування.
Усі етапи технологічного процесу виготовлення сповнені
символічно-знаковою мовою та декоративністю, що
проявляється у синтезі різних матеріалів, форм та засобів
виразності.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КУЛЬТУРИ
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА КОРІННИХ НАРОДІВ
У МУЗЕЯХ УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
В статті розглядаються особливості репрезентації культури національних меншин в музеях
Північної Америки та України. Зазначаються проблеми та перспективи експонування
кримськотатарської культури та історії єврейської громади в Україні. Наводяться конкретні приклади
репрезентації культур національних меншин та корінного населення в музеях Сполучених Штатів
Америки. Також наводяться види та різноманітні варіанти освітньої роботи американських музеїв
стосовно корінного населення. Аналізуються можливості репрезентації культури кримських татар та
історії єврейських громад в Україні. З чого виводиться необхідність введення відповідних експозицій в
українських музеях історико-культурного профілю.
Ключові слова: національні меншини, експозиція, музейна драматургія, репрезентація, культура,
нація, музейний простір.

Постановка проблеми. Етична репрезентація
культури національних меншин та корінного населення
може становити серйозне завдання для музейних
працівників. Зокрема, у випадках коли мова йде про
національні трагедії, геноцид чи колонізаторське
витіснення ендемічного населення. Наприклад, трагедія
кримських татар не отримала такого вшанування, як
Голодомор, Бабин Яр чи репресії сталінських часів, а
експозиції з їх історії та культури поодинокі (якщо
взагалі наявні) . Тоді як у ХХІ ст. після анексії Крима
Росією тиск на них поновився. Не освітлено в Україні й
життя та побуту єврейських громад. Тоді як їх вплив на
історію та культуру України досить значний. До того ж,
у стосунках українців та єврейської громади досі наявні
протиріччя, засновані на історичній основі. Наприклад,
національні герої української національно-визвольної
боротьби романтизуються українцями та демонізуються
євреями. Що спричиняє необхідність адекватного та
етичного освітлення вищеозначених питаннь. В музеях
Сполучених Штатів Америки, в основному, досить
коректно та, водночас, атрактивно показано історію та
культуру тих же індіанців, яких довгий час переслідували та витіснили у резервації. Але, в Україні на
відміну від тих же сучасних індіанців Північної
Америки, культура кримських татар і єврейських громад
збережена. Проте, в музеях України не використовується
шанс створення цікавих та, водночас, гостро актуальних
експозицій. Тому ознайомлення із особливостями
роботи музеїв Північної Америки по створенню
експозицій з історії та культури національних меншин та
ендемічного населення є важливим завданням на
сучасній стадії музейної політики України.
Мета роботи – аналіз репрезентації культури національних меншин та корінних народів у музеях України
та Сполучених Штатів Америки. Розглянути вирішення
ними проблемних питань, пов’язаних з національною
пам’яттю. В цьому аспекті поставити питання про
актуальність створення експозицій з історії та культури

кримських татар та єврейських громад на українській
землі.
Виклад основного матеріалу. Питання стосовно
музейної репрезентації культури національних меншин
та корінних народів набуло в сучасній Україні особливої
актуальності. Оскільки трагедія кримських татар набула
додаткової гостроти після анексії Криму 2013 року. До
того ж, ще в довоєнні часи Незалежності України
питанню насильницької депортації кримських татар 18–
20 травня 1944 року не приділялося питання на
музейному рівні. На другому поверсі Бахчисарайського
історико-культурного
й
археологічного
музеюзаповіднику (Ханського палацу в Бахчисараї) в 2005 році
можна було бачити експозицію, присвячену культурі
та побуту кримських татар в історико-етнографічному
аспекті. Судячи із стану його сайту, музей діє.
Більш того, 16 травня 1918 року в Художньому музеї
ГБУ РК БИКАМЗ планується відкриття виставки
«Чорний світанок», присвяченої депортації народів
Криму. Згідно анонсу, експозицію складають роботи
відомих сучасних кримськотатарських художників:
Нафієв І., Усеінова А., Трасінова З., Трасінова Л.,
Мемедляєва Х., Юнусова Е., Усеінова Р., Бекирова А. та
інших [1]. Сайт музею також інформує про роботу
виставки ювелірного мистецтва кримських татар [2].
Проте, співробітники музею звертаються до ЮНЕСКО
із приводу злочинного розграбування та знищення
автентичності пам’ятки під приводом «реставрації», яку
за засекреченим проектом проводить московська Attagroup згідно симферопольської фірми «Кірамет».
Причому, проводить без участі реставраторів фірма,
яка раніше реставрацією не займалася [3]. Тому
на тлі оголошення російською владою Меджлісу
кримськотатарського народу «екстремістською організацією» та поновлення тиску на кримських татар
набула додаткового культурно-музейного масштабу [4].
Окремі художники України іноді присвячують свої
твори кримсько-татарській трагедії. ГО «Земляцтво
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кримських татар» час від часу організовує виставки
своїх художників [5]. Проте, меморіальних та історикокультурних експозицій в музеях України, нажаль поки не
створено.Всі подібні заходи залишаються «нішевими» та
не виходять за межі земляцтва й діаспори. Що залишає
перемогу Джамали з піснею про депортацію кримських
татар 15 травня 2016 на Євробаченні в Стокгольмі
«самотнім голосом» в світовому контексті. Тоді як
систематичне культурне привернення уваги до кримських татар, як до корінного народу Криму (та одночасно
етнічної меншини України) було б дуже доречним. В
якості прикладу музейного освітлення проблемних
питань та «культури у вигнанні» міг би послужити той
же самий Тибетський дім в Індії [6].
Євреї в Україні є однією з найдавніших її меншин.
Широко відомим є весь спектр протирічливих аспектів
«єврейського питання» за часів СРСР. Проте, і за часи
Незалежної України питання юдаїки в історикокультурному контексті освітлюється лише як частина
експозицій окремих музеїв України. Наприклад,
експозиція єврейського церемоніального срібла XVIII –
початку XX ст. в Музеї Історичних Коштовностей
України [7] або відповідна експозиція Львівського
музею історії релігії [8]. Існує освітній проект
«Багатокультурне минуле і єврейська спадщина:
міський досвід Східної Європи», який тривав у
львівському Центрі міської історії з 2015 року.
Планується створити музей єврейської дільниці Львова
[9]. Українська єврейська община є однією з
найбільших у Європі. Здавалось би, сучасний стан
єврейської культури дозволяє проводити ефектну
репрезентацію єврейської історії та культури на рівні
національних музеїв. Проте, керівний директор
Національного музею пам’яті жертв Голокосту у
Вашингтоні зазначає низку проблемних питань для
юдаїки й на початку ХХІ ст. З них наголошує на тому,
що ведеться лише намагання інтеграції єврейської
історії в українську на тлі незнання та нерозуміння її
не-євреями із великою кількістю домислів та
стереотипів. А оскільки на низку неприємних питань
історії єврейської громади в Україні інтелектуальна
еліта не готова відповідати, то наявні проблеми у
створенні адекватної експозиції. Це посилюється тим,
що українські герої національно-визвольної боротьби
зовсім не завжди були такими для євреїв. Часто тих,
кого українці романтизують, євреї демонізують. До
того ж, за словами В. Алцкана, «українці знаходяться
на своїй землі та реагують на зовнішні погрози, євреї ж
знаходяться не у своїй країні» [10]. Реконструкції
єврейських містечок за типом скансену відсутні на
території України. Українські музеї народної архітектури і побуту, за виключенням «Старого села» в
Колочаві не репрезентують «єврейської частини»
українського життя. Проте, там експонується хата
єврея-шинкаря із, власне, шинком. Тим більше, що на
його території знаходиться меморіальна хата, присвячена історії місцевої єврейської громади із
фотопортретами її представників. Що робить скансен
«Старе село» унікальним [11]. Але через низку проблем,
в тому числі із логістикою, існує думка, що «скансени
України не показують життя єврейських громад». Як

17

спікер лекторію в Національному Музеї Історії України
В. Алцкан наголосив на необхідності створення музею
народної архітектури і побуту, який репрезентує життя
єврейських містечок, куди можуть бути введении й інші
представники національних та культурних меншин [10].
Питання музейної репрезентації національних
меншин та корінного населення постає і перед
країнами з високорозвиненою музейною культурою.
Зокрема, перед Сполученими Штатами Америки, в
яких збережена нація корінного населення та через
історичні умови постраждала цілісність їх культури. До
того ж, українці та їх діаспора на території Канади так
само є національною меншиною.
Так, American Museum of Natural History (AMNH)
репрезентує культуру індіанців та інших корінних
народів планети в контексті певної етнографічної
«екзотики». За типом побудови експозицій він
віддалено нагадує Науково-Природознавчий музей в
Києві з набагато більш розширеною та багатою
колекцією. Він так само, як і київський природничий
музей містить наукову частину, де відвідувач може
отримати необхідну консультацію та навчальну
частину для школярів і студентів (якої немає в
українських музеях). Сам музей більше відомий не так
етнографічною, як природничо-науковою експозицією.
Згідно профілю музею, людину показано в контексті
еволюційної історії людської сім’ї, в той час як
культурні зали знайомлять з культурою Азії, Африки,
Північної та Південної Америці, а також Тихого океану
[12]. В цілому, представлено культуру народів Мексики
і Центральної Америки, народів Африки, народів Азії,
народів Південної Америки, Тихоокеанських народів,
східних індіанців, рівнинних індіанців, народів
північно-західного узбережжя тощо [12]. Проте, показ
культури тих же індіанців як ендемічного населення
Північної Америки при неоднозначній ситуації з
життям сучасних індіанців у резерваціях «в дикунському контексті» може викликати неоднозначні
відчуття. Наприклад, обурення відвідувача з колишнього СРСР та сучасних України, Грузії, Вірменії тощо
може викликати невелика експозиція народів Кавказу,
в проході між залами AMNH. Оскільки «грузини і
вірмени точно не дикуни, не неандертальці і не
якутські шамани» [13]. Тим більше, означені народи не
є нацменшинами, а є націями, які населяють відповідні
країни. В ній представлені основні екзотичні речі:
черкески, кинджали, роги для вина (з репродукцією
Н. Піросмані «Бенкет» поруч), чоловічий і жіночий
костюми, вбрання священика, начиння тощо [13].
Вочевидь, бажання кураторів ознайомити відвідувача із
такими екзотичними для американського глядача
культурами переважило необхідність перевірення
коректності відповідного контексту. Проте, при зміні
загального контексту «людської частини» експозиції з
«контексті еволюційної історії людської сім’ї» на
контекст полікультурності рідної планети питання
політ коректності буде вирішене конструктивно.
Проте, слід зазначити наскільки доречною в AMNH
є саме наочність репрезентації. Зали рівнинних і
східних індіанців знаходяться поруч. Серед східних
індіанців [14] досить точно представлені ірокези, мохе-
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гани (не слід плутати с могіканами), оджибве, крі, а також
семіноли Флориди. Наявні також невеликі макети хатин
різних племен, (куполоподібні хатини Оджибве, Довгий
Будинок ірокезів, будинок Ради племені крі, типові
хатини семінолів тощо), а також діорами з манекенами
усередині традиційного будинку-типі, манекени шаманів і
вождів, манекени в костюмах для різних обрядів,
знаряддя праці, предмети побуту, іграшки, посуд,
колиски, люльки миру, пір’я і головні убори з них. Для
репрезентації індіанського буденного життя представлено
агротехніку, процес приготування їжі, стилі одягу,
обряди, кераміку, кошики, інструменти, металеві
прикраси, музичні інструменти, тканини. У залі рівнинних індіанців [15] увага сфокусована на житті ХІХ ст. і на
племенах Хідатса, Дакота (сіу), Шеєни, Апачі, Кроу.
Означені народи залежали від бізонів. Відповідно, полювання було центром їхнього життя. Поки бізони не були
майже повністю винищені білими поселенцями, що
сильно вдарило по апачам, які не вели сільського господарства. Однак були наявні й племена, які вели сільське
господарство паралельно з полюванням та мали постійні
села. Окремо представлено церемонії, військові обряди,
ігри, зброя, сільське господарство, макети будівель
(наприклад тіпі Чорноногих) [16]. Характерно для
означеного музею те, що питання індіанців було охоплене
широко, з короткими характеристиками для відвідувачів.
Лише частково життя національних меншин та
корінного населення показано в Дитячому музеї
Брукліну [17]. Центральна колекція – це колекція із
29 000 історичних культурних об’єктів і наукових
зразків – від ящиків для сніданків до мінералів, масок і
візків». Діти можуть бути художниками, кураторами (і
реставраторами), і створити свій проект. [17]. Його
експозиція є повністю контактною й інтерактивною.
Саме за це дитячий музей Брукліну і користується
незмінною популярністю. Індіанську культуру в ньому
не представлено. Проте, в експозиції ColorLab можна
познайомитись з афроамериканськими, афрокарибськими і африканськими сучасними художниками
(включаючи Chakaia Booker, Wangechi Mutu і Jack
Whitten). Час від часу музей знайомить відвідувачів із
певними світовими культурами. Подібним чином в музеї
святкували індійське свято фарб Холі [18] в березні, і
єврейське свято Ту-бішват (Новий рік дерев) [19].
Наприклад, мексиканською культурою [20]. В її
контексті дітей знайомили, наприклад із всіма можливими мексиканськими казками та їх персонажами – від
зайчика чи хитрого койота до Кетцалькоатля [21]. Також
в програмі тематичних заходів наявні уроки іспанської
мови, традиційна кераміка та Papel Picado – національні
мексиканські витинанки [22]. Також ознайомлювали із
національними святами та важливими історичними
подіями Мексики. Наприклад, «мексиканські» музейні
заходи проходили на Сінко де Майо – день перемоги
мексиканської армії над французами в битві при Пуебла
в 1862 році [23]. Якщо пригадати наскільки багато в
сучасній Північний Америці саме мексиканських мігрантів, то важливість подібного заходу стане ще більш
очевидною. Проте, в дитячому музеї Брукліна лише
іноді в найцікавішій ігровій формі знайомлять із
культурою різноманітних національних меншин.

Власне, індіанцям присвячено Смітсонівський музей,
який має дві філії: в Нью-Йорку та Вашингтоні [24]. Тут
представлено колекцію, що включає більше 800 тис.
предметів, а також архів з 125 тис. фотографічних зображень. Колекцію, яку придбав Смітсонівський інститут у
червні 1990, збирав антиквар Джордж Густав Хей
протягом 54 років, починаючи з 1903 року. Хей
подорожував по Північній і Південній Америці, збираючи предмети побуту і культури індіанців, і на основі
даної колекції створив нью-йоркський Музей американських індіанців, який був відкритий в 1922 році [24]. На
даний момент в Смітсонівському музеї індіанців наявні
чотири виставки. Одна з них робить огляд культури
північної, центральної і південної Америки («Infinity of
nations») [25], наступна – огляд кераміки центральної
Америки [26]. Окремо слід зазначити виставку танців
корінних народів [27] та виставку «Transformer: Native
Art in Light and Sound», де 10 художників, використовуючи світло, голографію, звук, музику та інші сучасні
технології, показують безперервність культур корінних
народів, які тривають і в цифрову епоху [28]. Також у
Смітсонівському музеї індіанців наявні експозиції
кераміки племен Карибського басейну (посудини у
вигляді тварин, а поруч фото і стаття про дану тварину та
її значення для племені); експозиції, присвячені Гондурасу, Коста-Ріці, ацтекам, інкам, корінному населенню
Канади тощо. Вражає багатство експозиції костюмів,
суконь, вишивок, сумок, дитячих колисок і переносок,
зброї, шаманських бубнів, вишивки на тканині. А також
картини, написані аборигенними художниками на шкурах
від стародавніх до сучасних сюжетів.
Окрема експозиція, присвячена локальній індіанській
народності наявна у монтокському музеї маяку. Монток
знаходиться в кінці півострова Лонг-Айленд. Це
популярний
курорт
із
кварталами
невеликих
старовинних будиночків. Музей маяку в Монтоку [29,
30] присвячено історії китобійного промислу в цих
краях, загибелі кораблів в місцевих водах і історії цього
маяка, його перебудувань, відновлень і внутрішнього
устрою. В ньому наявний один зал, присвячений
місцевим індіанцям, які жили в Монтоку. Точніше, в
західному Хемптоні, і були залишками племені
Монтаукетт (Montaukett або Montauk people, Люди
Монтоку). Зокрема, показано життя родини Фараон:
Давиду Сахему, його дружині Марії, їх доньці на ім’я
Покахонтас (не плутати з одноіменним історичним
персонажем), іншим дітям, онукам та їх нащадкам: до
90-х років. А також Джейку Фаулеру (1889 р),
«останньому мисливцеві монатукеттов».
В Монтоку наявний окремий музей індіанців [31].
Музей заснував Лоуренс Кук, колишній пожежник, який
після 11 вересня 2001 року (атаки на Вежі-Близнюки)
хотів знайти затишок і спокій, а знайшов на своїй
ділянці 3000-річний наконечник стріли [31]. Він
свідчить що, тут мешкало плем’я Монтаукетт (племінної
сім’ї пекот), яке визнали вимерлим в 1910 році, хоча
вони ще залишалися. Музей індіанців Монтоку експонує
археологічні знахідки. Також тут представлено
реконструкції
вігваму,
національного
одягу,
рибальського плащу, списів та каное. І діорама про
індіанців давніх часів. Експозицію змонтовано зусил-
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лями кількох умільців. Також історичне товариство ІстГемптон подарувало музею частину колекції індіанських
предметів (гончарних вироби, вампум, мокасини,
дерев’яні чаші, ступки для кукурудзи і трав: сокири і
інструменти). В експозиції наявні два великих полотна з
портретом одного з найвідоміших Монтаукетт, Стівена
Табауса Фараона, раба, який народився в вігвамі в
Спрінгсі в 1819 році і помер від алкоголізму в 1879 році.
Він проходив багато миль на день і пізніше в своєму
житті, був завербований П.Т. Барнумом для цирку» [31].
Частково як скансен працює Музей Фенімора у
Куперстауні. Це місто засновано батьком Фенімора
Купера. На галявині біля входу в музей гордо височить
тотемний стовп і табличка з даними художника, що його
вирізав. Сам музей лише частково присвячений
письменникові [31]. Крім виставки, присвяченої життю
письменника і його романам, наявна експозиція
художників «школи річки Гудзон» та мистецька
експозиція. Одночасно експонується folk art – виставка
примітивного мистецтва (різьблення по дереву, скульптури з дроту, флюгери, полотна художників-самоуків
(з яких найцікавішими є роботи художниці, відомої як
бабуся Мозес), різьблені індіанці і фігури екзотичних
«тропічних жінок», що раніше стояли біля тютюнових
магазинів в якості реклами. Також музей Фенімора
експонує
добірку
гостросоціальних
фотографій
(наприклад, присвячені фабричним дітям). Наявний
невеличкий музей історії фігурного катання: зі
старовинними плакатами і ковзанами. Тут же працює
музей мистецтва індіанців, в експозиції якого наявні
мокасини, амулети, одяг, дитячі ляльки та іграшки,
малюнки на шкурах, барабани, посуд, тотеми, кошики,
фотографії обрядів і індіанців початку 20 століття.
З племен представлені лакота, інуїти, семіноли, ірокези.
Окремо представлена колекція folk art індіанців, із
цілком сучасними сюжети, в індіанській інтерпретації .
Дуже наочною є схема індіанських племен і місць їх
першопочаткового проживання [33]. Можливо наймальовничіша частина музею знаходиться на задньому
дворі, біля озера Отсего (Otsego, оспіваного Купером в
«Звіробої» як «Мерехтливе дзеркало». Це дві хатини, в
натуральну величину – хатина з кори племені мохавків,
і будиночок ірокезів. Також індіанський паркан та
індіанський город з типовими рослинами. Там же
представлено начиння, лавки, вогнище, що значно
посилює ефект присутності.
Українська нація та представники української
діаспори для Сполучених Штатів Америки та Канади
також є нацменшиною. Музей «Село української
культурної спадщини» (Едмонтон) є архітектурнопобутовим музеєм під відкритим небом. Спроектовано
його у вигляді ранніх поселень східно-центральної
Альберти. Будівлі були перевезені до Села та відповідно
реставровані зусиллями «Tовариства села спадщини
української культури», яке було засноване в 1971-ому
році з метою створення музею під відкритим небом,
присвяченого поселенню українців у східно-центральній
Альберті. Tовариство ж і придбало землю для музею і
розпочало переносити туди будівлі з ферм та містечок
східно-центральної Альберти [34]. Він має історикомеморіальний напрямок. Це одна з важливих для
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української діаспори локацій, яка відіграє ресурсну роль
для збереження національної пам’яті й української
культури. До чого підходять із всією серйозністю.
Наприклад, через «Село української культурної спадщини» можна отримати не лише екскурсійну інформацію,
але й ознайомитись з архівами по темі, послухати
інтерв’ю з родичами тих, хто колись жив у цих хатах,
дізнатися з яких місць України вони походили, побачити
їх архівне фото. Крім того, музейна політика «Українського села» зосереджена не лише на самому явищі
еміграції українців у Канаду та історії діаспори як такої.
Чи не у головному фокусі перебувають особистості
емігрантів та їх життя [34].
Таким чином, можна дійти висновку, що в музеях
Україні досить гостро стоїть питання висвітлення
національної пам’яті, історії та культури нацменшин та
корінного населення, вписаність яких в основну лінію
розвитку історії та культури України не виглядає
настільки очевидною. Тому перед авторами концепції
відповідних експозицій в музеях України постає питання
доведення їх гострої актуальності. Так само слід
виробити атрактивну концепцію подібних виставок
згідно до законів людського сприйняття та музейної
драматургії. Ще більш ефективним рішенням могла б
стати організація окремих музеїв, присвячених історії та
культурі кримських татар, єврейських громад та малих
етнічних груп на території України. Зокрема, скористатися пропозицією В. Алцкана перевезти збережені
будинки єврейських громад (наприклад, з того ж таки
Могильова), музеєфікувати їх та експонувати у вигляді
скансену [10]. Кримсько-татарське ж питання в зв’язку із
утисками з боку російської влади та хижацькою
«реставрацією» Ханського палацу в Бахчасараї набуло
ще більшої гостроти. Та потребує коректної етичної
репрезентації в межах музейного світу саме України.
Тим більше, що сам собою матеріал із культури, історії
та мистецтва кримських татар від часів кримського
ханства до анексії Криму обіцяє бути привабливим та,
водночас, гостро актуальним. Досвід колег зі Сполучених Штатів Америки стосовно репрезентації історії та
культури корінного населення й нацменшин в музейному просторі цілком придатний для України. Тим
більше, що нацменшини та корінне населення на її
території свою національну культуру зберегли. Чого,
наприклад, не завжди можна сказати стосовно Америки.
Для музейної культури України в цьому аспекті існує
інше питання: здатність побачити потенціал в темах, які
не представлені широко в експозиціях та обходити
ресурсні обмеження при застосовуванні методики
музейної драматургії в українських реаліях.
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FEATURES OF REPRESENTING THE CULTURE OF NATIONAL MINORITIES AND INDIGENOUS PEOPLES
IN MUSEUMS OF UKRAINE AND THE UNITED STATES OF AMERICA
The article deals with the peculiarities of the representation of the culture of national minorities in the museums of North
America and Ukraine. The problems and perspectives of displaying the Crimean Tatar culture and the history of the Jewish
community in Ukraine are mentioned. Specific examples of the representation of cultures of national minorities and indigenous
people in United States museums are provided. Also, the types and varieties of educational work of American museums
concerning the indigenous population are presented. The possibilities of representing the culture of Crimean Tatars and the
history of Jewish communities in Ukraine are analyzed. Which implies the need to introduce appropriate exhibitions in
Ukrainian museums of historical and cultural profile.
Key words: national minorities, exposition, museum dramaturgy, representation, culture, nation, museum space.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ
ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ
В статье анализируются обоснование сознания в классической теории. В современной научной
парадигме возникли гносеологические трудности понимания сознания. Это определило цель данной
статьи: обоснование перехода к новой парадигме философии сознания. Автор предлагает концепцию
сознания, в которой проблематизируются исходные предпосылки понимания сознания в классической
теории. Сознание характеризуется способностью обнаруживать себя. В концепции автора предпосылкой
этой способности определяется не субъектом познания, а особой структурой времени сознания.
Ключевые слова: сознание, феноменология, субъект познания, время, бытие, экзистенция.
Проблема перехода к неклассической парадигме
понимания сознания. Поиск новой парадигмы
философии сознания требует систематизации разнообразия уже сложившихся концепций сознания. В самом
общем приближении можно выделить классическое
понимание сознания с позиции европейской философии,
и новое – неклассическое понимание. В классическом
понимании сознание есть бытие, поэтому объяснять
сознание приходится на основе самого же сознания или
лежащих в его основе принципов (эйдосов, врождённых
идей, трансцендентальных оснований). В неклассическом понимании сознание объясняется через нечто иное,
внеположенное сознанию (биологический организм,
социальные отношения, психические факторы и т.д.).
А.Н. Книгин полагает, что эти оба подхода остаются
в категориальной сетке классических представлений, в
соответствии с которой человек находится внутри бытия
как его часть или аспект, при этом бытие как целое
является основой и истоком человека и определяет его
свойства [1, с.62]. По мнению А.Н. Книгина в «классической философии понятие бытия логически исчерпывается
категориями "субстанция", "атрибут" и "модус"» [1, с.33].
В соответствии с этим он выделяет три концепции сознания: 1) сознание как идеальная субстанция (вариант –
квазиидеальная субстанция); 2) сознание как атрибут
материальной или духовной субстанции; 3) сознание как
модус души или локально-организованной материи.
Новый неклассический подход А.Н. Книгин усматривает
в экзистенциально-феноменологической концепции, в
соответствии с которой бытие и переживание бытия
(экзистенция) совпадают. Таким образом, сознание не
субстанция, не атрибут, не модус, а экзистенция.
А.Н. Книгин пытается выйти за пределы классического понимания бытия, как обладающего набором
преданных характеристик, которые обусловливают
сознание. Вместо этого он истолковывает бытие как
экзистенцию. В отличие от классического понимания
бытия экзистенция не обуславливает сознание своими
исходными принципами и характеристиками, но напротив, сама раскрывается как сознание, являя свои
характеристики в опыте переживания. Тем не менее у
А.Н. Книгина сохраняется классическое для европейской
философии расчленение сознания на субъект и объект.

Иначе говоря, даже при попытке перейти к новой
парадигме понимания сознания у него сохраняется предзаданный принцип – расчленение бытия на два разных
онтологических начала, в соответствии с которыми
объясняется сознание. Однако если же быть последовательным, то предзаданный принцип субъект-объектного
противопоставления тоже должен быть преодолён. Это
становится возможным в темпоральной концепции
сознания.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы обосновать
необходимость перехода к новой парадигме философии
сознания, в которой пробематизируются исходные
предпосылки классической концепции сознания.
Трудности обоснования сознания в категориальной
сетке классических представлений. Сознание является
более широким понятием, чем разум. Сознание
охватывает не только мышление, но и чувства, любые
переживания, даже зачаточные. Разум лишь форма
реализации сознания, которая предполагает интеллект.
Однако интеллект и сознание не одно и то же. Интеллект –
это способность к самообучению при решении новых
задач, которой могут обладать даже машины. Однако
искусственный интеллект не порождает сознание.
Компьютер может быть наделён искусственным интеллектом, но это не приведёт к появлению у него сознания.
Можно искусственно создать интеллект, но не сознание.
Если гипотетические инопланетяне ничего не знают о
людях, то с позиции эмпирического наблюдателя они в
принципе не смогут установить, кто перед ними –
существа, обладающие сознанием, или биологические
машины с интеллектом, но без сознания.
Определяющей характеристикой сознания является
не интеллект, а способность обнаруживать собственное
существование. Это обнаружение происходит не только
в пределах ума, но и в чувствах, и в неопределённом
предчувствии. Первичное обнаружение собственного
существования – это переживание, которое не обязательно должно быть ясным, оно может быть неопределённым.
Всякое «переживание бытия реализуется лишь в формах
опыта сознания» [1, с.62] и во всяком переживании
самообнаруживается сознание.
Понимание сознания может быть разным, может
предполагать субъект в качестве исходной предпосылки,
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а может истолковываться как бессубъектное. В современной европейской культуре распространено
убеждение, что сознание обнаруживается только в
соотнесённости с субъектом. В отличие от этого
бессубъектное понимание сознания предполагает, что
любое содержание сознания уже является таким
переживанием, которое существует, и это существование раскрывается в переживании. Таким образом,
самообнаружение может соотноситься с субъектом, а
может и не соотносится. В последнем случае оно будет
рассредоточено в потоке переживаний.
Вопрос о возникновении сознания решается в
зависимости от того, как мы понимаем сознание: либо
онтологично, как целостное самодовлеющее бытие, либо
функционально, как результат предшествующих ему
процессов. В онтологическом подходе сознание есть
первичное бытие, поэтому для его возникновения и
существования не требуется материальный носитель.
В этом случае тело человека является одной из форм
проявления сознания, но не наоборот.
В функциональном понимании сознание порождается
взаимодействием каких-либо элементов. С позиции
материализма это элементы функционирующего мозга,
которые материальны и не обладают переживанием. Они
могут существовать для стороннего наблюдателя, но
сами по отношению к себе не существуют. Но если так,
то материя мозга не может породить сознание, ибо она
лишена каких-либо переживаний, внутри которых
сознание могло бы обнаружить своё существование.
Иначе говоря, сознание может возникнуть только из
таких элементов, которые явно или потенциально могут
раскрывать своё существование в переживании.
Примером может служить буддийское понимание.
Поток жизни в буддизме слагается из элементарных
мгновенных качеств – дхарм. Сами дхармы не могут
обладать сознанием, так как они элементарны. Однако
дхармы являются элементом вовсе не материи, а самого
существования, которое раскрывается в становлении
жизни. Таким образом, дхармы выступают как элементы
опыта переживания существования, то есть бессубъектного потока жизни. Каждый элемент потока жизни есть
элемент переживания, которое не нуждается в
дополнительном удостоверении своего существования с
помощью субъекта.
До эпохи Нового времени было очевидным
понимание того, что сознание может возникнуть только
из элементов, которые обладают собственным переживанием. Поэтому в античной философии Фалес
приписывал материи жизнь, Демокрит рассматривал
атомы как элементы бытия, а не вещества, Эпикур
наделял атомы импульсом свободной воли. Лишь в
современной европейской культуре пришли к идее, что
сознание возникает из элементов материи в естественнонаучном понимании. Это привело к гносеологическому
тупику. В естественнонаучной парадигме сознание
понимается как продукт мозговой деятельности, при
этом отсутствует объяснение, как материальные процессы
могут порождать переживание самообнаружения, если
сами изначально чисты от каких-либо переживаний.
К данному гносеологическому тупику привело то
обстоятельство, что человек стремиться обосновать
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сознание на основе принципа, который связывает
воедино всю его картину мира. В основе современной
научной картины мира лежит принцип каузальности или
причинности в естественнонаучном понимании. Все
явления мира причинно обусловлены, и анализ их
причинной взаимосвязи позволяет формулировать
научные законы. В соответствии с этим возникает
стремление объяснить сознание на основе законов
функционирования мозга. Однако это оказывается
невозможным.
Эмпирическая
обусловленность
на
основе
естественнонаучного понимания причинности возникает
при взаимодействии онтологически однородных
явлений, которые имеют общие свойства – физические,
химические, биологические и т.д. Соответственно,
онтологически разнородные явления, такие как
физическое тело и сознание человека, не могут
подчиняться эмпирической обусловленности. Поэтому
ни физика, ни биология, ни какая-либо иная наука не
позволяет научно описать то, как материя порождает
сознание.
Наряду с эмпирической обусловленностью можно
также выделить онтологическую обусловленность,
корреляцию и мифологическую обусловленность. Всякая
попытка осмыслить обусловленность сознания более
широко приводит к отказу от материалистической
позиции понимания сознания на основе эмпирической
обусловленности процессами мозга.
Онтологическая обусловленность подразумевает, что
разнородные явления могут влиять друг на друга, однако
только при условии, что они укоренены к общей
онтологической основе. Например, внутри сновидений
любые разнородные явления могут воздействовать друг
на друга, поскольку все они имеют общий источник в
психике, которая и порождает образы сновидения.
Аналогичным образом раскрывается взаимосвязь всех
явлений в древнеиндийском психокосмосе, в основе
которого лежит Атман, или в космосе стоиков, в основе
которого лежит Логос. На основе онтологической
обусловленности вполне возможно объяснить связь
сознания человека и его тела. Однако эта позиция уже не
материалистическая, так как общее бытие, в котором
укоренено и сознание, и тело, должно включать свойства
и того и другого, а значит, оно не является
материальным бытием.
Корреляция предполагает, что процессы могут развиваться параллельно, не взаимодействуя друг с другом.
Одной из её разновидностей является математическая
корреляция. Например, расположение точек на графике
может быть обусловлено математической функцией.
При этом сами точки никак между собой не взаимодействуют. Другой разновидностью является буддийское
понимание причинности, в соответствии с которым
дхармы коррелируют между собой, но никак не
соприкасаются и не взаимодействуют. Можно допустить
корреляцию процессов в сознании и процессов в теле,
которые протекают в разных онтологических плоскостях
и никак не взаимодействуют, хотя это будет достаточно
произвольным допущением.
Мифологическая обусловленность преобладала в
архаичном сознании и продолжает влиять на восприятие
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мира повседневным человеком. Её частным случаем
является магическая обусловленность. Например, знахарь
совершает ритуал, и человек выздоравливает. В данном
случае разнородные эмпирические явления обусловливают друг друга благодаря тому, что с помощью
ритуала в них воплощается общий мифологический
смысл. Ритуал – это такие действия человека, которые
воплощают в эмпирической вещи или событии новый
смысл, что приводит к возникновению новых свойств.
Очевидно, что возникновение сознания человека не
обусловлено никакими магическими ритуалами.
Таким образом, современная научная картина мира
не предоставляет принцип, на основе которого можно
обосновать возникновение сознания, так как эмпирическая обусловленность не позволяет связать онтологически разнородные явления. Возникает ситуация выбора,
либо возвратиться к старой модели понимания сознания
на основе онтологической обусловленности, корреляции
или как либо иначе, либо искать пути перехода к новой
парадигме понимания сознания. Поиск этого пути
требует рассмотрения темпоральной концепции сознания.
Преодоление идеи субъекта в темпоральной
концепции сознания. Современному человеку представляется очевидным, что если есть мышление, чувство или
переживание, то должен быть мыслящий, чувствующий
или переживающий субъект. Ему сложно представить
сознание без субъекта. Однако такая позиция догматична,
ибо не допускает сомнения в исходной предпосылке,
которая неочевидна в других духовных традициях,
например в буддизме или даосизме.
Преодоление идеи субъекта требует обоснования
возможности переживания самого по себе. Просто
постулировать бессубъектность переживания неубедительно, тем более что никакой объект сам по себе не
может себя переживать. Ведь переживание – это
раскрытие того, что переживается в том, что переживает.
Иначе говоря, предполагает две стороны опыта, которые
в классической европейской философии соотносятся с
субъектом «Я» и объектом: «Я "сплетено" со своими
переживаниями. И вне этой сплетённости – если
попытаться его взять "в себе", "как таковое" – чистое Я
совершенно пусто. Вместе с тем, оно как бы подталкивает
ко множеству специфических описаний. Например, само
переживание и чистое Я переживаний различимы, как
различимы субъектно-ориентированная и объектноориентированная наполненность переживания» [2, с.307].
Здесь открывается возможность выбора исходной
предпосылки. Либо исходим из предпосылки, что
сознание – это постижение объектов, то есть изначально
постулируем расчленённость мира на предметы, либо
осмысляем сознание беспредпосылочно, как поток
событий, из которого могут вычленяться, а могут и не
вычленяться предметы в качестве объектов познания.
В качестве методологического приёма отрешимся от
всех представлений о предметах, субъекте и объекте, и
представим сознание как становление бытия, которое
себя обнаруживает. Однако нерасчленённое бытие не
может себя обнаруживать, а значит и осознавать.
Следовательно, расчлененность возникает не в самом
бытии на две противоположные стороны – субъект и
объект, а в темпоральности этого бытия.

Бытие может само себя переживать только в том
случае, если то, что переживает, и то, что раскрывается в
переживании, протекают в разных временных слоях.
Иными словами, время, в котором раскрывается сознание, всегда многослойно. В эмпирическом времени, как
его представляет современная наука, сознание принципиально невозможно. Если мозг человека функционирует
только в эмпирическом времени, то он так и останется
очень сложным вычислительным инструментом и
породить сознание в принципе не сможет.
Таким образом, переживание возникает в силу
расслоения существования во времени. Это означает,
что поток времени имеет многослойную структуру,
внутри которого один слой накладывается на другой с
опережением или запаздыванием. В данном понимании
бытие само по себе не разъединяется, субъект и объект
не вычленяются, при этом каждый акт сознания – это
событие, в котором то, что способно переживать внутри
одного темпорального слоя, раскрывается как содержание
переживания в другом темпоральном слое.
Используя терминологию Э. Гуссерля, можно выделить три слоя темпоральности. В одном слое раскрывается импрессия, в другом – протенция, в третьем –
ретенция. Репродукция в памяти происходит уже в
четвертом слое темпоральности.
Э. Гуссерль также описывает непосредственно
настоящий момент «теперь» в трех модификациях:
1) импрессия, в которой схватывается первичное
впечатление
как
непосредственное
содержание
настоящего момента;
2) ретенция – горизонтом того, что было «до»,
удержание момента, который только что погрузился в
прошлое;
3) протенция – горизонтом того, что будет «после»,
ожидание или направленность на непосредственно
наступающий момент.
«"Теперь" переживания, его актуальность, имеет, по
Гуссерлю "точечную" форму. Оно связано с континуальностью того, что "было вот только что". А отсюда в
анализ вплетается необходимость ориентироваться в
континууме "теперь" и "ретенций", т. е. обращений к
уже бывшим переживаниям. Подобное же положение с
"протенциями", т. е. с возможным в будущем континуумом переживаний» [2, с.308].
Э. Гуссерль описывает переживание настоящего
момента «Теперь» как модификацию переживаемого
содержания. Содержание импрессии переходит из
настоящего в прошлое, при этом продолжая удерживаться в настоящем Теперь, но уже в модификации не
импрессии, а в ретенции. Э. Гуссерль рассматривает это
на примере звучащего тона: «Однако, когда сознание
тонального Теперь, первичное впечатление, переходит в
ретенцию, то сама эта ретенция опять-таки есть Теперь,
есть актуально существующее» [2, с.32], то есть
удерживается в настоящем моменте Теперь, но не в
первичном впечатлении, а уже в другой модификации.
При этом «каждая последующая ретенция есть не просто
непрерывная модификация, исходящая из первичного
впечатления, но непрерывная модификация всех
предыдущих беспрерывных модификаций той же самой
начальной точки» [2, с.33].
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Таким образом, Э. Гуссерль описывает длительность
времени по закону модификаций, в соответствии с
которым одно и то же содержание переживается в
длительности настоящего момента в разных модификациях. Однако в предлагаемой темпоральной модели
сознания переживание времени определяется не по
закону модификации содержания переживания, а по
закону расслоения самого потока событий. В результате
расслоения один слой времени запаздывает по
отношению к переживанию первичных впечатлений и
тем самым формирует горизонт ретенции. Другой слой
времени, напротив, опережает первичные впечатления, и
тем самым формирует горизонт ожиданий, который
открывается в протенции.
Описание многослойной темпоральности момента
Теперь имеет преимущества по отношению к гуссерлевскому описанию момента Теперь по закону модификаций.
Модификационная модель момента Теперь предполагает,
что должен быть наблюдатель, в сознании которого
фиксируются модификации содержания времени.
Иными словами, эта модель предполагает наличие
исходной предпосылки – субъекта, который сам по себе
не объясняется. В модели многослойной темпоральности
качественно различные переживания возникают из
расслоения потока времени, и для этого нет
необходимости вводить субъект в качестве объяснительной предпосылки. Напротив, появляется возможность
объяснить возникновение субъекта как результат
процесса структурирования первичных переживаний.
В данном случае преимуществом является возможность
проблематизировать наличие субъекта и объяснять его
возникновение, а не ограничиваясь догматическим
постулированием.
Другим преимуществом является возможность не
ограничиваться дескрипцией внутреннего сознания
момента Теперь и раскрыть его описания в других видах
темпоральности более высокого плана по отношению к
эмпирическому времени. Например, можно говорить о
мифологическом времени, об эстетическом синтезе
времени внутри художественного образа, о сакральном
времени богообщения и т.д.
Новые слои темпоральности сознания порождают
формы обусловленности событий и явлений окружающего мира. Магическая причинность, на основе
которой архаический человек управлял жизнью,
обосновывается только внутри особой мифологической
темпоральности, которая дополнительным слоем
накрывает поток времени сознания. Мифологическое
время отличается от эмпирического времени тем, что
если в эмпирическом времени событие безвозвратно
уходит в прошлое, то в мифологическом времени
прошлое событие может быть сопричастным настоящему.
Эта актуализация прошлого события в настоящем
происходит циклично с помощью ритуала.
Как утверждает М. Элиаде, в мифологическом
сознании прошлое событие утрачивает индивидуальные
черты и превращается в мифологический архетип, в
соответствии с которым приводится повседневная жизнь
человека. В результате «миф является истинной
историей того, что произошло у истоков времени, и
предоставляет образец для поведения человека» [4, с.22].
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Подлинность настоящего момента Теперь удостоверяется тем, насколько он соответствует мифологическому
архетипу. Причём это соответствие удостоверяется с
помощью ритуала, в котором раскрывается сопричастность давно прошедшего события настоящему
моменту. Благодаря этой сопричастности восстанавливается истинный порядок жизни. М. Элиаде отмечает,
что «для архаических обществ жизнь не может быть
исправлена, она может быть лишь сотворена заново
через возвращение к своим истокам. А истинный исток
мыслится как извержение невероятной энергии, жизни и
плодородия, которое сопровождало сотворение мира» [5,
с.39]. Мифологические события прошлого пребывают в
собственной темпоральности, их нельзя обнаружить в
прошлом профанного, то есть эмпирического времени.
При этом в сознании архаического человека эта
мифологическая темпоральность пронизывает профанное
время, в силу чего его повседневная жизнь протекает в
иной плоскости, которая представляется современному
человеку чем-то нереальном, всего лишь плодом
фантазии.
Вариации мифологической темпоральности могут
быть различны и переходить в новые формы
темпоральности. Например, в основе традиционной
китайской культуры лежит особый способ взаимосвязи
всех явлений – Дао или принцип естественности,
которому следует всё. Совсем иначе, в особой сакральной
темпоральности
раскрывается
богообщение
в
монотеистических религиях. Открытие в античной
философии интеллигибельного мира раскрыло ещё один
слой темпоральности присутствия вневременных интеллигибельных объектов во времени. Представление об
эмпирическом времени в современной науке представляет
собой абстрактный конструкт, полученный путем
редукции к одной линии времени всех возможных слоёв
темпоральности.
Основные выводы. Понимание сознания в
современной научной парадигме привело к гносеологическому тупику, так как невозможно раскрыть
взаимосвязь онтологически разнородных явлений на
основе каузальности в естественнонаучном понимании.
Возникает необходимость либо вернуться к старой
классической концепции сознания, либо искать пути
перехода к новой парадигме. Поиск новой парадигмы
философии сознания предполагает проблематизацию
всех исходных предпосылок, которые лежат в основе
классических представлений, в том числе и предпосылку субъект-объектного противопоставления. Это
возможно в темпоральной концепции сознания, в
соответствии с которой течение времени описывается
многослойно. Если в классической модели сознания
любое его переживание описывалось как данность
субъекту, то в темпоральной концепции сознания
переживание возникает как результат расслоения
времени. Соотнесенность различных слоев единого
потока времени представляет собой процесс раскрытия
переживания как факта сознания. Этот подход
позволяет
связать
феноменологию
внутреннего
сознания времени и различные формы культурного и
духовного опыта, которые имеют собственную
темпоральность.
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THE PRECONDITIONS OF TRANSITION TO A NEW PHILOSOPHICAL PARADIGM OF CONSCIOUSNESS
The article analyzes justification of consciousness in classical theory. Gnoseological difficulties of understanding
consciousness have arisen in modern scientific paradigm. They determined the purpose of this article: justification of the
transition to a new paradigm of the philosophy of consciousness. The author proposes a concept of consciousness in which the
initial premises of understanding consciousness in classical theory are questioned. Consciousness is characterized by the
ability to discover oneself. In the author's conception the prerequisite for this ability is determined not by the subject of
cognition, but by the special structure of the time of consciousness.
Key words: consciousness, phenomenology, subject of cognition, time, being, existence.
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ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА
МЕТОДОЛОГІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
У статті розглядаються основні ідеї та принципи філософської антропології, які виступають в якості
методологічної світоглядної, пізнавально-теоретичної основи сучасної філософії права, а також
визначаються сутність антропології права, її теоретичні витоки та методологічні засади теорії права як
способу правового буття людини.
Ключові слова: антропологія, екзистенціалізм, раціоналізм, персоналізм, феноменологія, психоаналіз,
герменевтика.
Постановка проблеми. Філософська антропологія в
широкому значенні – це філософське вчення про
природу, сутність, призначення людини в природному і
соціальному світі, про співвідношення раціональних і
нераціональних, свідомих і несвідомих сутнісних сил
людини; у вузькому – напрямок західної філософії
ХХ ст. (засновники М. Шелер, Г. Преснер). Особливістю
сучасної європейської філософської антропології є її
синтезуючий характер: за змістом вона вбирає в себе
філософські напрямки, як-то: філософію життя, екзистенціалізм, персоналізм, феноменологію, психоаналіз,
герменевтику тощо, котрі доповнюють один одного.
Ірраціоналістична, навіть міфологічна антитеза раціоналістичній традиції постає з творів представників
філософії життя, яка об єднала таких несхожих, а
водночас – єдиних у своїх ірраціонально-міфологічних
настановах на світ мислителів, як А. Шопенгауер,
Ф. Ніцше, В. Ділтей, А. Бергсон, О. Шпенглер, З. Фрейд.
Їхня ірраціоналістична демонстрація проти споглядального класичного раціоналізму отримала красномовну
назву – «бунт проти розуму». На противагу класичній
традиції, що розглядала дійсність як жорстоко
детерміновану певним упорядкуванням (сукупністю
механічних законів, розумом, Богом тощо) систему,
представники філософії життя оцінюють навколишній
світ як «хаотичний потік життя», нестримно активний
життєвий універсум. Розум, свідомість відіграють у
ньому скромну, суто технічну роль, оскільки, як
підкреслював А. Шопенгауер, основні життєво важливі
процеси відбуваються без участі інтелекту. З. Фрейд
також відводив свідомості лише підпорядковану роль
«механізму захисту» від руйнівних впливів зовнішнього
середовища. Основним же стимулом усіх дій людини, що
визначає рівною мірою і зміст цих дій, він оголошував не
розум, а сферу несвідомих потягів – нестримних,
алогічних, аморальних, анти правових.
Виклад основного матеріалу. Світовий життєвий
універсум – нерозумний, алогічний, ірраціональний.
Єдине, що здійснює в цьому хаотичному потоці життя
якусь «упорядковуючу» функцію, – «світова воля»

(А. Шопенгауер), «воля до влади», що підвищує
«напруженість» життя (Ф. Ніцше) тощо. Раціональне,
«свідоме», за З. Фрейдом, – це лише «поверхове» в наших
бажаннях і потягах, лише своєрідна маска, яку ніби
«надягають» внутрішні чинники нашої поведінки через
їхню принципову несумісність із вимогами зовнішнього
(природного і соціального) середовища. Якщо уважно
вдуматись у сенс того, що нас безпосередньо спонукав
до того чи іншого вчинку, міркував Фрейд, і зіставити
цей сенс раціональним поясненням вчиненого, то
бачимо, що перше з другим ніяк не збігаються. Тому
людина може виходити за межі суспільного правового
поля, скоювати акти анти правової поведінки, злочини, і
при цьому не може раціонально, «розумно» розкрити
мотиви та рушійні сили своє поведінки. Наше пояснення
завжди виявляється «вкладанням» у рамки встановлених
і освячених існуючою системою моралі, релігії, права
тощо правил і норм поведінки, того, що спершу не мало
до цих правил жодного стосунку.
Раціональна «маска» нашого вчинку – це завжди
«виправдання». Справжній же зміст поведінки, як
висловлювався З. Фрейд, «несвідомий». Оскільки ж
невідомі потяги аморальні, анти правові та алогічні,
вони можуть реалізуватися, лише прибравши зовні
прийняту для середовища раціональну форму. Таку
зміну форми несвідомих потягів – їх раціоналізацію,
З. Фрейд називав сублімацією, маючи на увазі всі види
людської діяльності,особливо творчої. Послідовник
З. Фрейда К. Юнг розробляв на основі ідеї сублімації
теорію вироблення кожною людиною штучного
комплексу поведінки, що приховує несвідомі глибини її
«Я». Раціональний зміст людської свідомості є
специфічним засобом пристосування до зовнішнього
середовища, не відображенням його, а скоріше
своєрідним механізмом захисту від нього. Середовище
проживання відіграє в концепції З. Фрейда суто
негативну роль, являє собою «світ тіл», заряджених
величезними руйнівними енергіями. Ось чому важливо
виробити ефективні засоби захисту від середовища. Що
ж до реальності, то вона, за З. Фрейдом, назавжди
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залишиться непізнаною. Свідомість, отже, виконуючи
функції механізму захисту є чимось другорядним
стосовно до «несвідомого», хоча, на перший погляд,
провідна роль належить свідомості, а «несвідоме» є
лише тим, що постійно приборкується. Проте насправді,
міркував З. Фрейд, можна порівняти відносини між «Я»
(свідомість) і «Воно» (несвідоме) з відносинами між
вершником і його конем. Кінь дає рушійну енергію, а
вершник має право на визначення мети і напрямку свого
сильного коня до цієї мети. Та надто часто у відносинах
між «Я» і «Воно» спостерігаємо картину менш ідеальної
ситуації, коли вершник буває змушений спрямовувати
свого коня в напрямку, в якому той сам хоче бігти.
У чому ж полягає методологічна роль філософської
антропології для філософії права? Основне питання
цього філософського напряму – питання про природу і
сутність людини: Чи властива людині різних епох
стійка, незмінна сутність? Чи наділена вона як
біологічний вид деякими незмінюваними властивостями?
А коли наділена, то чи можливо внутрішнє стійке ядро
людської природи розколоти, порушити, а первісну
природу перебудувати відповідно до якоїсь суспільної
програми? Усвідомлення сутності права, згідно з
філософською антропологією, неможливе без розуміння
природи людини в усіх її проявах, без проникнення в
потреби людини, її здібності, прагнення, ідеї, ідеали,
цінності, тому визначення права має розпочинатися з
антропологічного моменту. Крім того, філософська
антропологія відповідає на питання про природу добра і
зла в світі, сенс людського існування, природу
девіантної поведінки, тобто злочинності, та інших видів
відхилення від суспільних норм.
Філософська антропологія виходить із того, що
людина є тілесно-духовною істотою, що зумовлює її
властивості. Дуже добре сутність проблеми виражено в
філософії Ф. Ніцше: «У людини тваринне і творче злиті
воєдино: в людині є матеріал, уламок, надлишок, глина,
бруд, безглуздя, хаос; але в людині є і творець, різьбяр,
твердість молота – чи розумієте ви таке протиріччя? І чи
розумієте ви, що ваша жалість стосується до
«тваринного» в людині, до того, що повинно бути
поламане, розірване, вичищене?».
Застосування в пізнанні права методу філософської
антропології доповнює його філософсько-раціоналістичне
усвідомлення. Якщо у філософському раціоналізмі
розкута воля людини лише постулювалася, то
філософське-антропологічні дослідження обґрунтовують
її буттєву передумову. В основі права як форми
суспільної свідомості знаходиться свобода волі, вибору.
Якщо свобода волі – природний стан людини, тоді й
право є її природною властивістю. Порушувати право як
свободу волі означає порушувати справедливість від
природи.
Представники філософської антропології вивчають
людину такою, якою вона є в дійсності, в житті, тобто
невигадану людину, не таку, якою їй слід бути згідно з
ідеальними уявленнями. Людина має можливість
стримувати свої несвідомі нахили, контролювати їх
розумовою діяльністю. Це – перший акт свободи. Тобто
людина повинна бути вільною, незалежною не лише від
зовнішнього авторитету і чужої волі, яку вона не визнає

за свою, а й від власної, в собі суттєво-тілесної засади,
сфери несвідомих інстинктів і потягів. Завдяки волі
духовне життя людини не зумовлюється тією
механічною причинністю, яка панує у фізичному світі.
Духовне життя людини – це життя у світі цінностей
інтелектуальних, естетичних, етичних. Перевага духовного життя над іншими способами буття полягає у
здатності увійти в світ цінностей, насамперед етичних, а
отже, дозволяє жити життям, яке є цінністю. Характеристика цінностей відкриває шлях до розуміння сенсу
людського життя, призначення людини у світі.
Її призначення й мета – жити вищими цінностями,
множити їх, охороняти, насолоджуватися ними, передавати нащадкам. Тільки таке життя, як суто людське,
має цінність і сенс, тільки воно відповідає закладеним у
людині духовним началам. Отже, духовне життя
людини – це вихід у світ цінностей. І насамперед –
забуття вітальності (людина має дух не тому, що вона
6іологічно недосконала, навпаки, вона позбавлена
багатьох інстинктів тому, що має мислення та інші
здатності. Якщо її вітальність може вдосконалюватися
без власного активного сприяння, то духовні здібності,
дані людині природою у формі можливостей,без її
активного сприяння залишаться можливостями. Ось чому
реалізація духовного життя залежить од вільного вибору
людини. Вона саме вирішує, чи піднятися до вершин
духовного життя, чи уподібнитися тварині й жити лише
у світі задоволення своїх фізичних потреб. Отже,
людина сама вибирає сама вибирає мету свого життя,
сама визначає стратегію життєдіяльності. Отож, людина
– вільна істота. Свобода волі (свобода вибору)
зумовлена природним фактом об’єктивно існуючої
двоїстої природи людини. Важливо додати, що і в
християнській антропології свободу волі людини
вважають однією з абсолютних істин стосовно природи
людини.
За релігійним тлумаченням, людина складається з
тіла, душі й духу. Потреби тіла зводяться до задоволення
двох інстинктів: самозбереження і продовження роду.
Все, що пов’язане з тілесною будовою людини,
живиться, наповнюється змістом завдячуючи душі. Вона
є життєвою (віталістичною) силою людини, щоб
управляти тілом. Усі її порухи поділяються на думки,
почуття, бажання. Взагалі, душевне життя складається з
задоволення потреб розуму, почуттів і волі: душа прагне
до здобуття знань і переживає ті чи ті почуття. Одначе
життя людини не обмежується задоволенням потреб тіла
й душі. Над тілом і душею панує дух, який часто-густо
виконує роль судді душі і тіла, даючи загальну оцінку з
особливої вищої позиції. Завдячуючи силі духу, сенс
життя людини полягає в єднанні з Богом: спілкуватися з
Богом, жити з волі Божої, перебувати в любові до Бога.
Згідно з християнською доктриною людина – це єдина
з-поміж усіх живих істота, свободу волі якій подарував
Творець. Воля людини має свободу вибору тому, що
воля підкоряється людській владі. Ми можемо на свій
лад скерувати вибір вірним шляхом, а можемо й
утриматися від нього.
До речі, саме завдяки такій істині християнська
церква пояснює витоки зла у світі. Вони – в самій
людині, в її спотвореній необмеженій волі. Господь
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наділив людини свободою волі, отже, вона мусить
вибирати, як саме їй діяти: згідно з заповідями Господа
чи всупереч їм. Отже, згідно з релігійною антрепологією, гріх має своїм витоком тіло людини. Тому
релігія розглядає людину як плотську істоту, котра
містить у собі радикальне зло. А втім, християнство все
ж таки стверджує, що людина створена згідно з образом
і подобою Божою. Вона несе на собі знак іншого
покликання, бо на неї накладено відбиток абсолютної
особи Творця. Людині, отже, доступна духовна велич, яка
полягає в морально-релігійному перетворенні особистості, на відміну від її нікчемності, яка проявляється в
рабській залежності від тіла і тілесних благ.
Мету життя вибирає сама людина, одначе вона
підпорядкована внутрішньому голосу совісті, й у цьому
розумінні є визначеною. Об’єктивною основою совісті є
здатність оцінити індивідом його внутрішнє «Я»
(самооцінка), оцінити інших індивідів, їхні дії,
обставини, за яких здійснюється дія. Немає совісті поза
оцінною діяльністю індивіда. «Совість є святим і
недоторканним у людині, це – непохитна впевненість у
самому собі... совість є знання про добро» (Г. Гегель).
Оцінки, що їх виносить розум, «історичні», тобто їхній
характер залежить від рівня соціального розвитку в
якому проживає людина (людина – сукупність усіх
суспільних відносин). Совість – внутрішній регулятор
людських вчинків. Це, насамперед, вимоги, що їх
людина висуває до самої себе. Совість – це наш
внутрішній суддя (П. Гольбах), це закон, який живе в
кожному з нас (І. Кант).
Духовно розвинена людина керується насамперед
почуттям або розумінням свого обов’язку (морального,
правового). Обов’язок людини – це вимога до неї
суспільства, що сприймається людиною як особисте
завдання. Власне, це розуміння того, що людина
повинна робити, як діяти, як зобов’язана ставитися до
інших і до самої себе. Не можна уявити духовно
розвиненої людини, для якої були б байдужими гідність
і честь. Гідність визначається самоцінністю людини.
Вже хоча б тому, що вона є унікальною, неповторною,
людина заслуговує на повагу інших людей, і має право
на різноманітні прояви своєї особистості, якщо вони не
заважають жити і не завдають шкоди іншим людям.
Отже, духовно розвинена людина – це людина, яка
глибоко усвідомила саму себе і може свідомо керувати
своїми вчинками, підпорядковуючи їх нормам моралі,
права й вимогам людяності. Зрозуміти, що є справжнім
правом, неможливо без пізнання природи людини.
Визначення сутності права мусить розпочинатися з
антропологічних пошуків. Ось чому філософськоантропологічна методологія конче потрібна для
побудови теорії філософії права. Тому детальніше
зупинимося на аналізі екзистенціальної методології
права (екзистенціалізм – найважливіший напрям в
антропологічній філософії ХХІ ст.).
З тривогою спостерігаючи за процесом знелюднення
людини в сучасному світі, екзистенціалісти вбачають
основне його джерело в технічній цивілізації, що
спирається на раціоналістично – об’єктивістські
спрямовану науку. Так, уже М. Гайдеггер категорично
заперечував на цій підставі цінність раціонально-
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наукового об’єктивного аналізу реальності. На його
думку, об’єктивне дослідження дозволяє фіксувати лише
«зовнішність» буття, зводити знання до «усередненої»,
вкрай збідненої, абстрактної, мертвої схеми світу.
Відкидаючи об’єктивний аналіз реальності, Гайдеггер
пропонував звернутися до «екзистенціальної аналітики
буття», яка єдина може розкрити світ не як «суще»
(повторне в речах і явищах), а як «існування» речі та
явища в їхній неповторності й цілісній «унікальності».
Прагнучи здолати відрив сутності від існування,
загроза якого народжується такою постановкою
питання, Гайдеггер твердив, що людське існування
завжди є «буття-в-світі» і водночас – «спів-буття», тобто
людина не відділена «китайською стіною» від
навколишніх речей і процесів, а тим паче від інших
людей. Але проголошувана «єдність» виявляється
значною мірою чимось зовнішнім. «У-світі-буття»
тлумачиться як «закинутість» у світі, а «спів-буття» – як
формальний колектив. У процесі «спів-буття» окремі
людські існування ніби взаємно «тлумлять» унікальність
своїх індивідуальних прав, і люди перетворюються на
«безликі» одиниці, «натовп». Взаємонівелювальний
вплив людського існування призводить, зрештою, до
виникнення анонімної, безособової влади «іншого» над
кожним (man), яка «вирівнює будь-які відмінності» і
спричиняє «втрату власного існування». Панування man
призводить до того, що кожний уподібнюється кожному.
Гайдеггер намагався вказати якийсь вихід з-під
знелюднювальної влади man. Для цього він пропонував
абстрагуватися від повсякденного буття і прислухатися
до «голосу з глибин самої самотності людини», який
нібито є «покликом землі й крові», покликом самої
«долі». Однак єдине, що може звільнити людину з-під
влади man, це смерть, яка виражає найпотаємнішу
сутність людського існування. Проте такий вихід
багатьма екзистенціалістами розцінювався як занадто
песимістичний. Так, Ж.-П. Сартр уважав, що сутність
людського існування виражає не смерть, а свобода. Він
протиставляв «речове буття», природу людському
буттю. Матеріальний світ розглядався Сартром як
постійна загроза нашому життю. Людина вперто, хоч і
марно, намагається подолати ворожість матеріального
світу, уподібнюючи своє буття «буттю речей», щоби
«злитися» зі світом у стійку, «гармонійну» цілісність.
Одначе такі спроби закінчуються трагічно для людини,
оскільки призводять до втрати нею своєї специфічності
й перетворення її на «річ серед інших речей». Вихід із
лещат відчуження Сартр пропонував шукати в
гуманізації «ситуації в світі». Людина, стверджував
Сартр, щодо своїх тілесних (природно-біологічних),
соціально-рольових, класових, професійних та інших
характеристик цілком подібна до інших людей.
Специфічність же її розкривається в неповторності,
унікальності людської особи, що знаходить своє
безпосереднє втілення в цілях, задумах, проектах,
звернутих у майбутнє. Отже, специфічність людини
Сартр убачав у її постійній «націленості» на майбутнє.
Але через те, що майбутнє завжди багатозначне,
репрезентоване множиною можливостей, людина
постійно перебуває в ситуації вибору, яка і є єдиною
справді людською ситуацією. Людина завжди вибирає,
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навіть відмова від вибору теж є вибір – «вибір не
вибирати». Звідси Сартр робив висновок про свободу як
універсальну характеристику людського існування.
Внаслідок своєї універсальності така свобода мислилася
ним як «тотальна свобода». Проте вона не замінює, а,
навпаки, посилює «чужість» людини і світу речей.
Висновки. Отже, філософсько-правова антропологія
вивчає природні джерела права. Сфера права при цьому
не вичерпується позитивним законодавством. Останнім
окреслюються ті юридичні норми, котрі діють у певний
час і в певному місці. Але ж юридичні закони не
залишаються вічними й незмінними, як закони природи,
що їх треба вивчати і яких завжди слід дотримуватися.
Значить, основою методологічної парадигми філософії
права є філософський раціоналізм, позитивізм,
філософсько-антропологічні напрямки, з допомогою яких
пізнається ідея (сутність) права. Істинне в праві, отже, є
узгодженістю юридичного буття зі своєю сутністю, тобто
ідеєю, поняттям права. Юридичне буття, про яке йде
мова, є саме тим юридичним елементом змісту
методології філософії права, щодо необхідності розкриття
якого було зауважено вище.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ТА ПОДОЛАННЯ МОБІНГУ МОЛОДИМИ ПЕДАГОГАМИ
У статті розглядається дуже важлива проблема, яка пов’язана із вивченням психологічних
особливостей попередження та подолання недружньої поведінки до молодих педагогів в освітньому
середовищі – мобінгу. Автор розкриває основні ознаки, види, форми мобінгу. А також характеризує
взаємодію між керівником та співробітником з елементами босінгу. Розкрито чинники, які викликають
негативні явища психологічного тиску на молодого вчителя. Вказано рекомендації психологам щодо
попередження та подолання мобінгу в педагогічному колективі. Подано програму тренінгу попередження
та подолання мобінгу молодими педагогами в колективі.
Ключові слова: мобінг, види мобінгу, молоді педагоги, босінг, психологічний тиск, психологічне насилля,
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Постановка проблеми. У освітньому просторі, як у
всьому українському суспільстві, відбуваються трансформаційні зміни, які спонукають до пошуку нових
підходів в діяльності педагогічних працівників середніх
закладів освіти. Реалізація концепції «Нової української
школи» вимагає від вчителів психологічної готовності до
здійснення такої педагогічної діяльності, яка відповідає
новим вимогам. Тому надзвичайно важливого значення
набуває проблема підготовки молодого педагога до
діяльності в умовах змін. Зазвичай до особистості
молодого педагога висуваються певні вимоги: високі
моральні якості; відповідна педагогічна освіта; належний
рівень професійної підготовки та постійне її підвищення;
здійснення
педагогічної
діяльності;
забезпечення
результативності та якості своєї роботи; відповідний
фізичний та психологічний стан здоров’я, який дозволяє
виконувати професійні обов’язки в середніх та вищих
закладах освіти; забезпечення високого науковотеоретичного і методичного рівня викладання дисциплін
тощо [1;2]. Проте на внутрішній, психічний стан під час
виконання професійної діяльності, особливо молодого
педагога, увага від членів колективу та керівництва
звертається недостатньо. Молоді педагоги, відчуваючи
психологічний тиск, іноді висміювання, або відкриту
зневажливу критику в свій бік, сприймають це як
мовчазну змову членів колективу відносно професійної
неспроможності. Нездатність молодих педагогів пояснити
таку поведінку членів колективу, а іноді і керівництва,
може призвести до виникнення конфліктів в колективі,
зниження працездатності, а іноді навіть до звільнення.
Причин виникнення такої ситуації в освітньому
середовищі може бути безліч, проте однією із них може
бути таке явище, як мобінг.
Мета статті: виявити психологічні особливості та
чинники виникнення мобінгу в освітньому середовищі
та запропонувати програму тренінгової роботи з

молодими педагогами щодо попередження та подолання
цього явища в педагогічному колективі.
Виклад основного матеріалу. Проблемі дослідження
входження молодих педагогів в освітнє середовище
присвячували свої дослідження ряд авторів, проте
найбільшої актуальності дана проблема досягла в наш
час при запровадженні Концепції «Нова українська
школа». Де вчитель повинен володіти такими
компетентностями, які сприяли б не тільки наданню
знань, але й навчанню дітей володіти ними в житті у
подальшому.
Варто зазначити, що поняття «мобінг» в науковій
думці з’явилося не так давно, запропоноване воно у
XX ст. Хайнцом Лейманном для змалювання психологічного тиску, що включає систематично повторювану
ворожу й нетолерантну поведінку однієї людини (або
групи людей), спрямовану на приниження іншого [3].
У визначенні багатьох авторів [3;4;5] мобінг (від
англ. mob – юрба) – це поняття, яке вказує на систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження
авторитета, форма психологічного тиску у вигляді
приниження співробітника у колективі, зазвичай з
метою його звільнення.
Незважаючи на важливість вияву проблеми мобінгу у
стосунках керівника і підлеглого, дане явище поки що
залишається мало досліджуваним, особливо в
освітянській сфері. Проте проблемами вивчення
мобінгу, займалися такі вчені [5] :
 О. Кірейчев (мобінг у сфері управління людськими
ресурсами);
 К. Колодей (психотерор на робочому місці);
 О. Митцель (мобінг у трудовому колективі);
 О. Тищенко (мобінг в трудових правовідносинах);
 Ю. Філіппова (мобінг як педагогічна проблема) та ін.
Загалом у психологічній літературі виділяють два
основних види мобінгу:
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вертикальний – босинг – від вищестоящих людей;
горизонтальний (коли витіснення відбувається
людьми, що стоять з об’єктом приблизно на одному
щаблі соціальної драбини).
Зупинимося більш детально на характеристиці
вертикального виду мобінгу, який має назву босінг.
Варто відмітити, що проблема босінгу, у тому числі в
освітньому середовищі, явище, яке поки що залишається
мало досліджуваним. Серед науковців, які вивчали
босінг
можна
назвати
[4;5]:
Ю. Криворучко,
Г. Дмитренко, А. Тельнов, С. Кожем’якіна, Г. Безкровна
(проблеми ефективної взаємодії керівника з підлеглим);
Г. Дмитренко (необхідність вербального та невербального спілкування в процесі управління); В. Афанасьєв,
А. Ковальов, А. Свєнціцький (стилі керівництва з
підлеглими).
Ознаками босінгу в освітньому середовищі можуть
бути: систематичне приниження одного із членів
колективу (за гендерною, віковою, інтелектуальною тощо
ознакою); надання такого завдання, виконання якого або
не можливе, або утруднене за визначений термін; членам
колективу через довірених осіб, надається дозвіл «травлі»
людини за дрібницями; позбавлення рівних можливостей
доступу до необхідної для роботи інформації;
приниження, цькування, гноблення, тиск, відкрита
вербальна агресія [4;5]. Переживання такого ставлення
досвідчених педагогів по відношенню до молодих
педагогів під час виконання трудової дільності часто
викликає негативну реакцію організму у людини, яка
розпочинає свою діяльність, а саме: погіршення
самопочуття; порушення фізичного стану (підвищення
серцебиття, пітливість, ознаки нездоров’я тощо); ознаки
психічної нестійкості (відчуття депресії, з’являється
відчуття повної самотності; пригніченість, невпевненості
у собі; відчуття непопотрібності, виникнення відчуття
соціальної неповноцінності тощо.
Враховуючи вищесказане можна констатувати, що
вплив керівника на діяльність співробітників, особливо
молодих фахівців є дуже значущим. Від їх настанов,
навіть мовчазних (а тим паче скерованих) у колективі
можуть скластися такі внутрішньогрупові міжособистісні
стосунки, які не завжди є позитивними та ставить під
загрозу виконання професійних обов’язків, а іноді, навідь
звільнення.
Також варто зупинитися на характеристиці інших
видів мобінгу, які віднесено до горизонтальних [3].
Сендвіч-мобінг – одночасний мобінг як по горизонталі,
так і по вертикалі. Це до речі найважчий вид мобінгу.
Свідомий (навмисний) і несвідомий (стихійний) мобінг,
де свідомий – це цілеспрямовані дії, котрі мають
конкретну, чітко сформульовану мету: створити людині
такі умови, аби вона звільнилася із займаної посади. У
такому випадку найчастіше йдеться про корисливі
мотиви – обійняти чиюсь посаду, провести на неї когось
зі «своїх», вислужитися перед начальством. Несвідомий –
це коли людина не усвідомлює, що займається
цькуванням. Просто хтось із колег викликає у неї
постійне роздратування, що накопичується і вже просто
проривається назовні. Як стверджує О.Г. Резнік, «мобінг
може бути латентний і відкритий, індивідуальний і
груповий. А ще хронічний, або самовідроджуваний –



коли, виживши одного колегу і трохи понудьгувавши,
«колективчик» береться за нову жертву. Так само може
поводитися «серійний булер-кілер» (який найчастіше
трапляється серед керівників відділів), який «мочить»
жертву за жертвою. Нерідко трапляються булери-вампіри.
Їх цікавить переважно процес – попити крівці, а зовсім не
результат у вигляді звільнення колеги чи підлеглого» [4].
Отже, враховуючи дані характеристики мобінгу у
освітянському колективі, можна посприяти молодим
педагогам бути більш готовими до ефективного
входження в освітню організацію. А також уміти
попереджати ті ситуації, які можуть призвести до
дезадаптивних проявів поведінки педагогів, у тому числі
і молодих.
Прояви мобінгу можна відслідкувати, коли в
колективі існує змова бойкотувати будь-які пропозиції
одного із членів колективу, або відмова в допомозі та
спілкуванні. Ще характерним можуть стати такі: різке
припинення контактів; ігнорування прохань; припинення ділових контактів; провокування стресових ситуацій;
різного роду приниження. А ще, як вказують науковці
[4;5], ініціатори мобінгу, регулярно ставлять під сумнів
професійну компетентність колеги; ігнорують його
успіхи; за його досягнення хвалять інших; тощо. Дієвим
є переплутати папери; видалити потрібні файли;
зіпсувати техніку; не передати важливу інформацію.
Інші автори вказують на [6]: нерівноцінне ставлення
керівника до своїх підлеглих, заохочення поширення
пліток, чуток, доносів у колективі; наявність проблеми
непрозорості та нелегітимності правил, що стосуються
різних інтересів роботодавця та працівників.
Чинники, що спонукають до виникнення мобінгу
можуть бути різноманітні. Але їх можна розподілити на
зовнішні та внутрішні [7;3;4;5;6].
До
зовнішніх
можна
віднести:
відсутність
впевненості у майбутньому; побоювання конкурентності;
вседозволеність та потурання керівництва недостойної
поведінки в колективі; недостатня організація праці;
наявність неформальних лідерів; негативний соціально
психологічний клімат; дефіцит інформації щодо змін в
освітньому середовищі; неможливість здійснитися як
висококласний фахівець; політика вседозволеності;
можливість неуставної поведінки; потреба відчуття
влади; соціальна нестабільність; сімейні обставини.
До внутрішніх чинників віднесено: дратівливість,
недружелюбність, злість; емоційна нестійкість; когнітивна необізнаність; особиста безвідповідальність;
внутрішня черствість; нудьга.
Саме наявність таких чинників, які спонукають
виникнення мобінгу, треба остерігатися в стосунках із
колегами. Проте їх необхідно вміти відслідковувати.
Адже на думку Леймана існує динаміка мобінгу, яка
проявляється у вигляді фаз [3].
Перша фаза – «невизначена». Актуалізує проблему та
не може виявити чинники невдоволення. Людини в
новому колективі відмічає агресивне середовище
навколо себе, проте насправді нічого серйозного ще не
відбувається.
Друга фаза – «відчуження». У даній ситуації в
колективі обрано «жертву» проти якої починається тиск,
цькування, терор.
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Третя фаза – «перевищення влади». Зазвичай тут чітко
прослідковується людина, проти якої відбувається мобінг.
Вона виявляється повністю ізольована, відчуває повну
незахищеність. Окрім того, в колективі панує думка, що
можна і треба її труїти, раз вона така нікчемна. Однак,
інша сторона цієї фази – це психо-фізіологічний стан
людини, яка відчуваючи таке ставлення до себе, починає
себе почувати розгубленою, невпевненою. Все частіше по
роботі виникають помилки, відповіді на запитання
невпопад, поглиблюється відчуття зайвості.
Четверта фаза – пов’язана із проблемами здоров’я,
діазноз яких складно установити. Найгірше для людини
це те, що медицина безпорадна.
П’ята фаза – «видавлювання» з професійної сфери.
На останньому етапі мобінгу людина виключається з
нормального соціального життя. Часто це відбувається в
результаті серйозного захворювання і, отже, непрацездатності, або звільнення «за власним бажанням», або
відбувається достроковий вихід на пенсію.
Для попередження та подолання мобінгу в колективі
педагогічного середовища, можна запропонувати комплекс заходів для психологів щодо попередження та
подолання мобінгу молодими педагогами.
Для здійснення цих заходів психолог повинен:
 проводити психодіагностику з метою виявлення
мобінгу та причин його виникнення у колективі.
А також: виявлення ініціаторів мобінгу, виявлення
жертви мобінгу, виявлення пасивних (вимушених)
учасників мобінгу, виявлення передумов виникнення
мобінгу у підлеглому підрозділі, виявлення наслідків
мобінгу для його ініціатора та жертви тощо.
 здійснювати
психокорекційну
діяльність
(індивідуалну та групову): тренінги для керівників та
персоналу щодо підвищення особистісних якостей, а
саме: самооцінки, впевненості в собі, особистісному
зростанні тощо; тренінги щодо формування антимобінгової поведінки в колективі;
 проводити просвітницьку діяльність у колективі:
профілактика мобінгу за допомогою залучення інших
фахівців (психотерапевтів, науковців, громадських
активістів тощо); навчання менш досвідченого
співробітника більш досвідченим у процесі роботи;
інституціоналізувати проблему мобінгу: проведення
тематичних семінарів із підвищення кваліфікації
персоналу; розробка і впровадження організаційних угод.
 формувати ефективну організаційну культуру:
підтримання сприятливого соціально-психологічного
клімату в колективі; налагодження зворотного зв’язку
«персонал-керівник»; жорстка позиція керівництва щодо
пліткарів і підбурювачів конфліктів.
На основі аналізу наукової літератури, теоретичного
аналізу даної проблеми, а також практичного досвіду
розроблено програму тренінгу «Психологічні особливості попередження та подолання мобінгу молодими
педагогами».
Метою тренінгу є підвищення психологічної
компетентності щодо попередження та подолання
мобінгу молодими педагогами.
Завданнями тренінгу є:
 оволодіння молодими педагогами знаннями щодо
поняття змісту, видів, форм мобінгу в колективі;
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 опанування
молодими педагогами методиками
психодіагностики та самодіагностики адаптації;
 дослідження прояву психологічних особливостей та
специфіки діяльності молодих педагогів;
 виявлення впливу соціально-демографічних чинників щодо прояву мобінгу в освітньому колективі;
 оволодіння технологіями попередження та подолання мобінгу в колективі.
Прослухавши тренінг, молоді педагоги мають знати:
 зміст та специфіку психологічних особливостей
прояву мобінгу в освітньому середовищі;
 методики психодіагностики мобінгу в освітньому
середовищі;
 зміст інтерактивних технологій, спрямованих на
попередження та подолання мобінгу в колективі;
Проходження тренінгу, передбачає розвиток у
молодих педагогів умінь: аналізувати психологічні
передумови виникнення ситуації мобінгу як власних, так
і інших педагогів; діагностувати психологічні особливості
молодих педагогів та використовувати обґрунтовані
методи їх вивчення; виявляти соціально-психологічні
чинники мобінгового впливу та визначати технології
конструктивного його подолання.
Тренінг містить три змістові модулі:
– Модуль 1. Психологічні основи дослідження проблеми мобінгу в педагогічному колективі.
– Модуль 2. Методики дослідження проявів мобінгу
у педагогічному колективі у тому числі до молодих
педагогів.
– Модуль 3. Психологічні умови підготовки молодих
педагогів до протидії мобінгу.
Тренінг розраховано на 72 год (тематична дискусія –
16 год, практичні заняття з елементами тренінгу – 36
год, самостійна робота – 20 год).
Для розробки тренінгу «Психологічні особливості
попередження та подолання мобінгу молодими
педагогами» було використано технологічний підхід
(Л.М. Карамушка) [8], який містить три блоки (змістовносмисловий, діагностичний, корекційно-розвивальний),
які описано нижче.
Модуль 1. Психологічні основи дослідження проблеми
мобінгу в педагогічному колективі.
Тема 1. Основні підходи та принципи вивчення
мобінгу в колективі.
Мета полягає в ознайомленні молодих педагогів з
основними підходами щодо змісту й особливостей
мобінгу та виявлення психологічних проблем підготовки
молодих педагогів до попередження та подолання його
проявів.
Питання для обговорення:
1. Поняття «мобінг» та його прояви в педагогічному
середовищі.
2. Основна характеристика процесу мобінгу в
колективі.
3. Вплив соціально-демографічних чинників на
прояви мобінгу до молодих педагогів.
4. Психологічні умови підготовки молодих педагогів
до попередження та подолання мобінгу в колективі.
Модуль 2. Методики дослідження проявів мобінгу у
педагогічному колективі у тому числі до молодих
педагогів.
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 Мета цього заняття: опанування молодими
педагогами методиками психодіагностики та самодіагностики адаптації; дослідження прояву психологічних
особливостей та специфіки діяльності молодих педагогів;
виявлення елементів мобінгу в колективах освітнього
середовища.
Завдання заняття:
1) оволодіння молодими педагогами методиками
діагностики та самодіагностики психологічних характеристик, необхідних для конструктивного подолання
мобінгу;
2) уміння
аналізувати
отримані
результати
діагностики задля виявлення ознак мобінгу та характеристик, які надають можливість виявити ті, які
спонукають використовувати до молодих педагогів
мобінг та навпаки можуть допомогти в протидії.
Психологічний практикум (1): Методика «Самооцінка
стійкості до стресу» [9].
Психологічний практикум (2): Опитувальник «Який
Ваш креативний потенціал?» [9].
Психологічний практикум (3): Тест на стрес [10].
Модуль 3. Психологічні умови підготовки молодих
педагогів до попередження та подолання мобінгу в
колективі.
Тема 2. Психологічні технології підготовки молодих
педагогів до попередження та подолання мобінгу в
колективі.
Мета цього заняття – формування у молодих
педагогів здатності протидіяти мобінгу в педагогічному
колективі.
Завдання заняття:
1) засвоєння молодих педагогів до попередження та
подолання мобінгу в колективі знань про зміст та
психологічні особливості мобінгу;
2) оволодіння молодими педагогами уміннями і
навичками конструктивної протидії мобінгу.
Зміст заняття розгортається шляхом поєднання
основних компонентів психолого-педагогічної програми
й інтерактивних технік, які використовуються для
представлення кожного із визначених блоків.
Висновки. Отже, в статті було розглянуто важливу
проблему, пов’язану з входженням молодого педагога в
освітнє середовище, у якому часто виникають суперечливі проблемні, міжособистісні стосунків. Такі стосунки
можуть вказувати на негативні психологічні чинники
тиску на молодого педагога, а саме – мобінг. Виявлно,
що мобінг – це поняття, яке вказує на систематичне
цькування, психологічний тиск, різні форми приниження
співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення. Проаналізовано ознаки негативної взаємодії між
керівництвом та персоналом, а саме – босінг. Розроблено
та подано програму тренінгу «Психологічні особливості
попередження та подолання мобінгу молодими
педагогами». У подальшому планується запровадження
даного тренінгу у систему післядипломної педагогічної
освіти задля підвищення компетентності молодих
педагогів та перевірки ефективності її результативності.
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PSYCHOLOGICAL SPECIAL ASPECTS OF DRIFTS AND COVETOUSNESS MOBING
BY YOUONG TEACHERS
In this article very important problem was discovered. It connects with studding psychological specialties of young teachers`
protecting from unfriendly behavior in education society. This situation is called mobbing. Author uncovers basic aspects, kinds and
forms of mobbing. He characterizes connection between head and employer with bossing elements. Factors are revealed which cause
negative phenomena of psychological pressure on young teacher. Recommendation for psychologies for the drift and covetousness of
mobbing in collective are specified. Were tacked a program for the drift and covetousness of mobbing in collective.
Key words: mobbing, kinds of mobbing, young teachers, bossing, psychology pressure, psychology violence, drift, covetousness.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
АГРЕССИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
В КОНТЕКСТІ ЇХ ЕМОЦІЙНОЇ, МОТИВАЦІЙНОЇ
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ
Виділено групи старшокласників за рівнем виразності агресії й ворожості (гіперагресивні,
старшокласники з нормальною агресією, гіпоагресивні), визначено психологічні особливості їх агресивної
поведінки в контексті їх емоційної сфери, мотиваційної сфери та інтелектуальної сфери. Найбільш
розповсюдженими формами агресивної поведінки серед старшокласників з високим рівнем агресивності є
фізична, вербальна, непряма агресія і почуття провини.
Ключові слова: психологічні особливості, агресивна поведінка, старшокласники, види агресії, рівень агресії,
почуття провини.
Постановка проблеми. Вивчення психологічних
особливостей агресивної поведінки старшокласників
передбачає знання особистісних рис учнів, що
детермінують вияв агресії (можливість її виникнення,
інтенсивність, спрямованість). Більшість дослідників
(І.С. Мазоха, А.П. Назаритян, А. Налчаджан, А.О. Реан,
Т.Г. Румянцева, О.П. Саннікова, З.В. Спринська) указує
на те, що особистісні характеристики відіграють більш
важливу роль у становленні агресії, ніж ситуаційні
фактори. Вони пояснюють це тим, що особистісні змінні
відіграють роль посередника щодо ситуаційних факторів
(певна ситуація по-різному інтерпретується особами з
різними рисами характеру). На думку А. Налчаджана,
особистісні риси, що сформувалися, є константною
величиною [3, с.542]. Однак в останні роки з’являються
дані про можливість зміни, у процесі набуття нового
досвіду, не тільки рис характеру, але й темпераменту
(І.С.Мазоха, Т.Г.Румянцева О.П.Саннікова, Л.С. Славіна,
В.О. Татенко). Ці дані мають значення для визначення
психолого-педагогічних умов ефективного керування
розвитком у старшокласників здатності контролювати
власні агресивні вияви.
Мета статті: аналіз результатів дослідження психологгічних особливостей агресивної поведінки старшокласників в контексті їх емоційної, мотиваційної та
інтелектуальної сфери.
Виклад основного матеріалу. За результатами
тестування за допомогою методики А. Басса-А. Даркі,

експериментальної методики «Анкета старшокласника»,
а також проективних методик «Тест руки», тест ситуацій
С. Розенцвейга, нами була виділена група агресивних
випробуваних. Основними критеріями виділення були:
високий рівень індексу агресивності й ворожості за
методикою
А. Басса-А. Даркі;
високий
відсоток
відповідей агресивної спрямованості за тестом
С. Розенцвейга; високий кількісний показник відкритої
агресивної поведінки за «Тестом Руки» та високий
показник спрямованості агресії проти соціального
оточення за «Анкетою старшокласника».
Міра агресивності, як фактор, включає п’ять
структурних елементів: фізична, вербальна, непряма
агресія, дратівливість та негативізм. Основним критерієм
віднесення того чи іншого старшокласника до групи
ризику був високий бал за показниками «індекс
агресивності», «індекс ворожості», що визначався за
допомогою методики А. Басса-А. Даркі. До структурних
елементів індексу ворожості відносять такі форми
агресивної поведінки, як образа й підозрілість.
Аналіз результатів тестування за методикою
А. Басса-А. Даркі дозволив нам диференціювати три
рівні вираження агресії й ворожості у досліджуваних:
вищий за норму, у межах норми, нижчий за норму.
Відповідно до цих рівнів, умовно були виділені три
групи старшокласників: гіперагресивні, старшокласники
з нормальною агресією, гіпоагресивні (Таблиця 1).
Таблиця 1

Розподіл показників агресивності й ворожості у старшокласників (N=230)
Тип
показника
Агресивність
Ворожість
Відкрита агресія
Соціальна агресія

вищий за норму
«гіперагресивні»
абсолютне число
у%
> 25
85
36.95
>10
104
45.21
<1
108
46.95
104
45.21

Кількість учнів зі значеннями показника
в межах норми
нижчий за норму
«нормальна агресія»
«гіпоагресивні»
абсолютне число
у%
абсолютне число
у%
21 – 25
< 21
103
44.78
42
18.26
7 – 10
<7
102
44.34
24
10.43
1
>1
38
16.52
84
36.52
49
21.30
77
33.47
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Підставою виділення трьох рівнів виразності агресії є
кількісний критерій відповідних шкал, що вказує на
ступінь
агресивності,
ворожості
особистості
(О.К. Осницький, Є.М. Росєєв). Логіко-рівнева структура
агресії являє собою відому психометричну логіку
виділення норми і відхилень від неї: ліворуч (занижені
показники) і праворуч (завищені показники).
Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що
«ненормальна» агресивність (гіпо або гіпер виражена)
вимагає психокорекційних програм, спрямованих на
доведення її до нормального рівня. Дані, наведені у
таблиці 2.2, свідчать, що 55 % (18 + 37) старшокласників вибірки за параметром «агресивність» та
56% (45 + 11) старшокласників вибірки за параметром
«ворожість» (за шкалою методики А. Басса-А. Даркі)
мають потребу у психокорекції.
На основі результатів методики А. Басса-А. Даркі,
крім трирівневої диференціації досліджуваних за ступенем виразності агресії, ми виявили найбільш поширені
форми вияву агресії серед старшокласників, що одержали
високі значення за параметром «індекс агресивності»
(> 25) за шкалою тесту А. Басса-А. Даркі. Дані наведені у
таблиці 2.
Таблиця 2
Розподіл обстежених старшокласників за видом
агресії та статтю (у %) (N=127)
Стать
Хлопці
Дівчата
усього

фізична
20
8
28

Види агресії
вербальна
24
26
48

непряма
11
13
24

Як бачимо, старшокласники вдаються до вербальної
(словесної) атаки частіше, ніж до фізичної і непрямої.
Отримані дані доводять, що у детермінації агресії
важливу роль відіграють когнітивні механізми, тобто
знання, засвоєні учнями відповідно до суспільних
стереотипів чоловічої або жіночої ліній поведінки.
У той же час аналіз даних свідчить, що частотність
вияву вербальної агресії майже однакова як у хлопців
так і у дівчат, однак хлопці частіше вдаються до
фізичної агресії. Перевага вербальної агресії над
фізичною у дівчат може свідчити про вищий рівень
соціальної адаптації, оскільки словесна, а не фізична
атака, начебто підтверджує їх уміння стримувати власні
імпульсивні дії, можливості переорієнтовувати власні
вчинки із соціально-несхвалюваних на схвалювані. Така
інтерпретація узгоджується з даними літературних
джерел, в яких зазначається, що словесна лайка є
стандартним заміщенням фізичного насильства [3].
Однак у своїх спостереженнях Р. Берон, Д. Рідчардсон
та інші відзначають, що словесна лайка, знущання,
сарказм та словесно виражені інші форми негативного
ставлення до людини, ображають її сильніше, ніж
неприємні фізичні подразники. Це більш розповсюджені
форми вербальної агресії, ніж покарання кулаками. І
вони звичайно викликають сильні агресивні відповіді.
Причому вербальний напад часто викликає у
фрустрованої людини фізичну агресію. Саме тому
словесні баталії нерідко переходять у фізичні, кулачні.
Словесна атака – часто більш ефективний засіб для
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виклику агресивних дій, ніж багато інших провокацій.
Словесний напад на людину – це агресія проти неї, на що
вона відповідає агресією – словесною або фізичною. Це
так звана відплата за агресію супротивника [2,3].
Якщо враховувати той факт, що в багатьох ситуаціях
вербальна атака здатна викликати сильні агресивні
відповіді, то пріоритет вербальної агресії над фізичною
(у кількісному співвідношенні) не є свідченням менш
негативних наслідків словесної агресії над фізичними
діями.
З таблиці 2 видно, що після вербальної агресії хлопці
віддають перевагу фізичній, а дівчата непрямій агресії.
Наведені результати узгоджуються з даними наукових
джерел щодо гендерних розходжень в агресії [1,2,4]. Ці
відмінності зумовлюються біологічними та соціальними
причинами .
У процесі гендерної диференціації обстежених
старшокласників за видом агресії ми звернули увагу на
істотні відмінності між учнями 9-х, 10-х, 11-х класів за
ступенем виразності такого виду агресії, як почуття
провини. За методикою А. Басса-А. Даркі, почуття
провини розглядається авторами як одна із форм
агресивної поведінки і трактується як ставлення та дія
щодо себе і навколишніх, що виникають через можливе
переконання самої людини в тому, що вона поводиться
недобре: шкідливо, злісно, безсовісно. Так було
встановлено, що в агресивних старшокласників 9-х класів
кількісні показники параметра «почуття провини»
трапляються з меншою частотністю, ніж у агресивних
старшокласників 10-х і 11-х класів. Причому найбільш
високі оцінки і найбільш висока частотність розподілу
параметра «почуття провини» спостерігається в
агресивних учнів 11-х класів (таблиця 3).
Таблиця 3
Розподіл обстежених старшокласників за параметром
«почуття провини», за класами і статтю (у %) (N=127)

Стать
Хлопці
Дівчата
усього

Тип показника за шкалою теста
А. Басса-А. Даркі
Почуття провини
Класи
9 класи
10 класи
11 класи
7
15
20
6
17
35
13
32
55

Наведені у таблиці розходження кількісних
показників та частотності вияву параметра «почуття
провини» серед агресивних учнів 9-х, 10-х, 11-х класів
можна пояснити тими змінами, що відбуваються з
людиною у процесі соціалізації її особистості.
У процесі дорослішання особистості становлення її
самосвідомості, засвоєння суспільних норм, переконання
людини, її особистісні риси починають визначатися
нормами, стереотипами і заборонами даного суспільства.
У результаті чого в характеристиках, що афектують
агресивну поведінку, домінуватимуть особистісні риси,
які набуті і закріпилися у процесі розвитку. Це такі риси,
як острах суспільного несхвалення, тенденція вбачати у
своїх діях щось негарне («я поводжусь злісно,
безсовісно, аморально»), схильність відчувати почуття
сорому і провини у багатьох ситуаціях [3,5].
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Як відомо з наукових джерел [2,3,4,5], незважаючи
на деякі коливання у рівнях самосвідомості і розмаїтість
варіантів особистісного розвитку, можна говорити про
загальну стабілізацію особистості старшого школяра
(11 клас), яка починається з формування «Я – концепції»
на межі старшого підліткового та раннього юнацького
віку.
У цей період підвищується контроль за власною
поведінкою і виявом власних особистісних характеристик. Знання про норми моралі поєднуються у
свідомості старшокласника в єдину картину. Завдяки
цьому моральна саморегуляція стає більш осмисленою.
А це означає, що високий ступінь вираження почуття
провини, особливо в агресивних старшокласників 11-х
класів, реально має місце в контексті фрустрації «Я –
концепції» особистості та її захисної поведінки. Почуття
провини у людини виявляється тоді, коли вона не в змозі
виконати власні соціальні обов’язки, ролі й обіцянки [3,
с.565]. Оскільки, як уже відзначалося вище, власні
погляди і переконання старшокласника формуються на
основі набутих знань і загальноприйнятих норм
поведінки, то виникнення почуття провини у нього,

можливо, пов’язане з порушенням яких-небудь
соціальних норм.
Відповідно можна припустити, що низька частотність
розподілу почуття провини в агресивних учнів 9-х класів
пояснюється особистісною нестабільністю. Оскільки, як
відзначає В.А. Аверін, у цьому віковому періоді у
старших підлітків ще тільки складаються різноманітні
образи «Я», які схильні до зовнішніх змін і ще не
інтегрувалися в єдине ціле – «Я – концепцію».
Наступний етап вивчення агресії супроводжувався
дослідженням емоційних і поведінкових характеристик
особистості старшокласників за допомогою опитувальника Р. Кеттелла (16 PF). Наше завдання складалося у
визначенні залежності між параметрами методики
А. Басса-А. Даркі – «індекс агресивності», «індекс ворожості» та емоційно-поведінковими рисами особистості –
конституційними факторами Р. Кеттелла. Значущий
коефіцієнт кореляції визначався за таблицею критичних
значень критерію Пірсона і склав p ≤ 0,05.
Результати залежності між вимірюваними параметрами «Індекс агресивності», «Індекс ворожості» та
конституційними факторами відображені у таблиці 4.
Таблиця 4
Кореляційна матриця залежності між індексом агресивності, індексом ворожості та емоційно-поведінковими рисами
(N=230)
Фактори за
шкалою теста
Басса-Даркі

Індекс агресивності

Фактори за шкалою теста Р. Кеттелла
A

B

C

F

G

H

I

*
*
0,115

**
0,135

**
-0,505

**
0,183

**
0,990

*
**
*
0,103
0,133
0,108
Примітка: * значущість на рівні p ≤ 0.05; ** значущість на рівні p ≤ 0.01.
Індекс ворожості

Спираючись на інтерпретацію факторів методики
багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла
та отриманий характер кореляційних зв’язків між
вимірюваними параметрами (таблиця 4), ми виділили
три блоки залежностей. До цих блоків належать: 1) блок
інтелектуальних особистісних особливостей; 2) блок
емоційно-вольових особливостей особистості; 3) блок
міжособистісної взаємодії.
Блок інтелектуальних особистісних особливостей
характеризує залежність між «індексом агресивності»,
«індексом ворожості» та деякими характеристиками
інтелектуальної сфери особистості. Як останні, з
урахуванням знака коефіцієнта кореляції виступають:
1) ригідність і дезорганізованість мислення – фактор В;
2) консерватизм у поглядах – фактор Q1.
Наведені у таблиці 4 результати кореляційної
залежності між факторами першого блоку свідчать, що
низький рівень агресії, виражена ригідність мислення
приводять до пасивності, конформності (коефіцієнт
кореляції між «індексом агресивності» і консерватизмом
– фактор Q1 – дорівнює − 0,118, за рівнем імовірності
помилки p ≤ 0.05, коефіцієнт кореляції між «індексом
ворожості» і ригідністю мислення – фактор B – дорівнює
– 0,133, за рівнем імовірності помилки p ≤ 0.01).
Оскільки консерватизм світосприймання, обумовлений
низьким рівнем агресії, може звужувати розвиток
інтелектуальних інтересів, обмежувати вихідні цілі

L

*
0,109

N

Q1

Q3

**
-0,144

*
-0,118

-0,253

**
0,174

0,146

Q4

0,163

вузькими межами заданого, ми вважаємо, що вправи
щодо вдосконалювання інтелектуальних здібностей
можуть стати одним із основних напрямків у
корекційній роботі вчителя і шкільного психолога.
Другий блок емоційно-вольових особливостей
відображає залежність між «індексом агресивності»,
«індексом ворожості» та деякими негативними
емоціями. Ураховуючи коефіцієнт кореляції, соціально
небажаний агресивний характер емоційних реакцій
обумовлює: 1) емоційна нестійкість – фактор С;
2) безвідповідальність щодо соціальних норм – фактор
G; 3) надмірна самовпевненість – фактор І; 4) внутрішня
конфліктність – фактор Q3.
Отримані кореляційні залежності другого блоку
свідчать про те, що надмірний розвиток таких негативних
особистісних характеристик, як неорганізованість, безпринципність, низький самоконтроль, свобода від
впливу норм, сприяють зростанню агресії та можуть
призвести до антисоціальної поведінки. Так, ще одним з
напрямків корекційної роботи може стати навчання
технікам особистісної саморегуляції.
Третій блок міжособистісної взаємодії відображає
залежність між «індексом агресивності», «індексом
ворожості» та деякими комунікативними властивостями
особистості. З урахуванням знака коефіцієнта кореляції
комунікативні властивості обумовлюють: 1) товариськість – фактор A; 2) експресивність – фактор F;
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3) підвищена схильність до ризику – фактор Н; 4) егоцентричність – фактор L; 5) безтактність і прямолінійність –
фактор N.
Установлена кореляційна залежність між вимірюваними параметрами третього блоку свідчить про те, що
чим вищий рівень соціальної сміливості, емоційності й
динамічності спілкування, тим вищий рівень агресії.
Також установлена позитивна кореляція між «індексом
агресивності», «індексом ворожості» і егоцентризмом,
прямолінійністю (фактори L, N). Висновки з цього
очевидні: якщо егоцентризм і прямолінійність впливають
на емоційне ставлення особистості до людей, то не
виключено, що така особистість виявиться джерелом
конфлікту, особливо в емоційно-напружених ситуаціях.
Враховуючи розглянуту кореляційну залежність третього
блоку, ми можемо виділити наступний напрямок у
корекційній роботі – навчання технікам саморефлексії,
розвиток в особистості здібностей до усвідомлення
власних дій.
Висновки. Таким чином, з огляду на характер
особистісних особливостей досліджуваних, обумовлений
високим або низьким рівнем агресії, можна говорити про
високу узгодженість між «індексом агресивності», «індексом ворожості» та деякими емоційно-поведінковими
рисами особистості. Ці особистісні риси були виділені у
три блоки: а) блок інтелектуальних особливостей
особистості; б) блок емоційно-вольових особливостей
особистості; в) блок міжособистісної взаємодії.
Подальше вивчення особистісних характеристик
гіперагресивних старшокласників, гіпоагресивних старшокласників і старшокласників з нормальним рівнем агресії
буде полягати в оцінці спрямованості типу реакцій у
стані фрустрації. Необхідність цього дослідження
визначається тим, що поведінку людини часто
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визначають стереотипи її емоційного реагування.
Найчастіше вони виявляються в конфліктних ситуаціях.
Такого роду реакції моделюються методикою вивчення
фрустрації С. Розенцвейга.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СПІВІСНУВАННЯ
ЕТНОСІВ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Статтю присвячено питанню, яке висвітлює проблему вивчення основних проблем, які можуть бути
наявними в студентському середовищі, якому притаманна поліетнічність. Метою стає аналіз відповідей
студентів різних категорій (студентів-румунів і студентів-українців) за результатами параметричної
бесіди, проведеної для з’ясування труднощів міжетнічної взаємодії. В статті наведено висновки, які
показують, що менша кількість проблем виникає в змішаних за етнічним складом академічних групах,
натомість як студенти обидвох категорій, які навчаються в однорідних академічних групах,
демонструють меншу толерантність у ставленні один до одного.
Ключові слова: етнос, етнічна меншина, міжетнічна взаємодія, поліетнічне студентське середовище.
Постановка наукової проблеми. Як відомо,
сьогодні територію України заселяють понад 130
національностей і народностей. Найбільшою етнічною
спільнотою є українці, які являють собою титульний
етнос. Інші етнічні спільноти належать до категорії
етнічних меншин меншин. Однією з таких етнічних
меншостей, яка проживає в досить великій кількості
(близько 12%) на Буковині, є румуни. Ішшими слова, на
сьогодні румуни є найчисленнішою етнічною меншиною
на території Чернівецької області.
У Чернівецькій області для румун на території їх
проживання створено загальноосвітні навчальні заклади,
в яких навчання відбувається рідною мовою. Оскільки
випускники цих шкіл у подальшому вступають до різних
навчальних закладів, у тому числі й до університету.
В такій ситуації цікавою виступає проблема їх
співїснування з титульним етносом в усовах вузівського
навчання.
Аналіз досліджень із зазначеної проблеми. Проблемам співвідношення соціальної та етнічної адаптації,
визначенню механізмів, засобів, стратегій, типів адаптації, які характеризують становище етносів і етнічних
груп у соціальному середовищі, присвячені дослідження
В. Гриценко [1], Г. Денисової [2], Н. Захарова [3],
Н. Касаткіної [4], Л. Корель [5], П. Кузнєцова [6],
Н. Лебедєвої [7], С. Лур’є [8], Е. Маркаряна [9],
М. Ромма [10; 11], Т. Ромм [10], Т. Сафронової [12],
Т. Стефаненко [13], А. Сусоколова [14] та інших.
Питання вивчення психологічних аспектів міжетнічної
взаємодії культур розкриваються в роботах таких
науковців, як Д. Беррі, Р. Бріслін, Н. Лебедєва,
Р. Редфілд, Т. Стефаненко, Г. Тріандіс та ін. В працях
Ю. Бромлея, П. Гнатенка, К. Коростеліної, Л. ОрбанЛембрик, М. Пірен знаходимо розкриття проблем
етнічної самосвідомості та ідентичності, етнічних
стеріотипів та уявлень.
Метою статті постає аналіз можливих проблем, які
виникають при міжетнічній взаємодії студентів в умовах
вузівського простору.

Виклад основного змісту. Для з’ясування основних
проблем, які виникають у студентів українців і румун,
було проведено параметричні бесіди з представниками
кожної етнічної групи ( по 15 осіб з кожної категорії).
Досліджуваними групами стали:
 основні групи: категорія Рум-Од – румуни, що
навчаються у складі однорідних за етнічним складом
груп (далі – однорідні групи); категорія Рум-Зм –
румуни, які належать до навчальних груп зі змішаним
етнічним складом (далі – змішані групи);
 допоміжні групи: категорія Укр-Од – українці, які
входять до складу однорідних за етнічним складом груп.
категорія Укр-Зм – українці, що навчаються у змішаних
за етнічним складом групах.
Параметрична бесіда дозволила виявити основні
проблеми, які існують сьогодні при взаємодії студентів у
поліетнічному просторі.
У результаті виявлено, що питома частина студентіврумунів обох досліджуваних категорій задоволена
вибором
навчального
закладу
та
майбутньої
спеціальності (97% і 94%). 34% студентів категорії РумОд і 31% студентів категорії Рум-Зм зазначили, що на
вибір навчального закладу для здобуття майбутньої
професії вплинуло те, якою мірою вони володіють
державною мовою, тобто значущою для них була
можливість навчатися і (або) спілкуватися рідною
мовою. 48% студентів-румунів, які навчаються в
однорідних групах (категорія Рум-Од) обрали майбутню
спеціальність із метою навчатися саме рідною мовою, і
40% планують у подальшому працювати за фахом,
спілкуючись рідною мовою. 69% студентів категорії
Рум-Зм обрали майбутню спеціальність задля
вдосконалення володіння ними державною мовою,
оскільки більшість із них (87%) у своїй професійній
діяльності використовуватиме саме українську мову.
Цікавими виявилися відповіді на запитання «Чи
подобається вам проживати у поліетнічному регіоні?»
(табл. 1)
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Таблиця 1
Аналіз відповідей на запитання «Чи подобається вам
проживати в поліетнічному регіоні?», %
Варіанти відповідей
Так
Ні

РумОд
76
24

Категорія студентів
РумУкрУкрЗм
Од
Зм
100
73
81
27
15

Ствердну відповідь («так») на це запитання дають
студенти-румуни, які навчаються у змішаних групах,
тоді як 24% студентів-румунів однорідних за етнічною
наповнюваністю груп дають негативну відповідь, і тільки 76% – позитивну. Подібна картина виявляється і
серед студентів-українців. Так, позитивне ставлення у
цьому запитанні виявляють 81% студентів категорії УкрЗм (змішаних груп) і тільки 73% студентів категорії УкрОд. Отже виявляється загальна тенденція більш позитивного ставлення до проживання у поліетнічному регіоні
студентів (українців і румунів), які навчаються у
змішаних за етнічним складом групах.
Таблиця 2
Аналіз відповідей на запитання «Як ви ставитеся до
навчання студентів відповідно до етнічної належності?», %
Варіанти відповідей
у групі мають навчатися
студенти тільки однієї
національності
у групі мають навчатися
студенти різних національностей

РумОд

Категорія студентів
РумУкрУкрЗм
Од
Зм

29

-

45

31

71

100

55

69

Про те, що у студентській групі повинні навчатися
студенти тільки однієї національності, висловилися 29%
студентів категорії Рум-Од, 31% – категорії Укр-Зм і
45% – категорії Укр-Од (табл. 2.25). Натомість решта
опитаних (71% категорії О 1, 100% категорії О 2, 69%
категорії Д 1, 55% категорії Д 2) вважає, що у студентській групі повинні навчатися студенти різних
національностей.
Більшу прихильність до навчання у змішаних за
етнічним складом групах виявляють студенти-румуни
змішаних груп (100%). Свій вибір вони пояснюють тим,
що навчання в такій групі сприяє вдосконаленню
володіння державною (українською) мовою (34%), а
також тому, що представники різних етносів
почуваються рівними (51%). Решта (15%) студентів цієї
категорії свій вибір не пояснюють нічим. Другу позицію
щодо такого ж вибору посіли студенти категорії Рум-Од
(71%). Вони навчаються в однорідних за етнічною
наповнюваністю групах, але вважають, що переваги
навчання у змішаних групах полягають у такому: почуття рівності (12%); можливість пізнавати нове про
інший етнос та його мову (12%); розвиток, толерантність, краще розуміння, цікавість, удосконалення
української мови (по 6%). Серед студентів-українців
більший інтерес до змішаних груп продемонстрували
студенти категорії Укр-Зм (69%), хоча цей показник
менший, ніж у студентів-румунів обидвох категорій.
Свій вибір вони пояснюють прагненням до рівності
(31%), полегшенням спілкування між представниками
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різних етносів, цікавістю, зацікавленістю життям інших
народів, можливістю більшої згуртованості і специфікою
регіону (по 6%). Найменший показних при відповідях на
це запитання у студентів категорії Укр-Од (55%).
Аргументами на користь такої відповіді були рівні
правам всіх (18%), більш цікаве мовне середовище (9%)
і те, що не бачать суттєвої різниці (9%).
При виборі варіанта однорідної групи студенти
зазначають такі причини: Рум-Од: певну недооцінку
румунів з боку українців (6%), краще розуміння один
одного між представниками одного етносу (6%),
більшим психологічним комфортом (6%); Укр-Зм: для
кращого розуміння один одного (18%) і уникнення будьяких незручностей (6%); Укр-Од: для зручності у
спілкуванні і навчанні (36%) і щоб не було приниження
інших (9%).
Студенти виокремили проблеми, які в них виникали
при взаємодії з представниками інших національностей
під час навчання. Для частини студентів категорії РумОд цими проблемами виявилися певна стереотипність у
сприйнятті румунів із боку українців (12%), критичне
ставлення до того, як румуни спілкуються українською
мовою, непорозуміння при висловленні думки, нерозуміння незнайомих українських слів (по 6%). Водночас
12% із них відмічають, що такі проблеми відсутні.
Студенти категорії Рум-Зм називають проблему мовного
непорозуміння при спілкуванні (17%) і 83% не бачать
жодних проблем. Студенти категорії Укр-Зм зазначають
тільки часткові непорозуміння при висловленні думок
(6%), решта (94%) ніякі проблеми не називають.
У студентів категорії Укр-Од не виникало жодних
проблем (100%). Студенти також висловлювалися з
приводу того, що нового вони дізналися під час
міжетнічної взаємодії у студентському середовищі
(табл. 2.). Так, респонденти категорії Рум-Од зазначили,
що вони усвідомили відмінності між представниками
різних етносів (12%), взнали багато про культуру,
історію (6%), відкрили для себе добре ставлення людей
один до одного незалежно від етнічної належності (6%),
вивчили нові іншомовні слова (6%), почали краще
спілкуватися українською мовою (6%). Студенти
категорії Рум-Зм повідомили, що вони вивчили багато
нових слів (33%), ознайомилися зі звичаями інших
народів (33%), усвідомили, що національність не
розділяє людей, оскільки всі ми є громадянами України
(17%), підкреслили, що нічого не взнали 17% опитаних.
27% студентів категорії Укр-Од дали дещо розпливчату
відповідь «багато чого» і 73% не змогли нічого
назвати. Студенти категорії Укр-Зм вивчили іншомовні
слова (40%), пізнали нову культуру, звичаї, обряди
(33%), усвідомили, що представники етнічних менших
потребують підтримки і розуміння (14%), краще
пізнали інших людей (7%), відмітили однакове
ставлення до усіх (7%), нічого не відмітили 7% і
залишили запитання без відповіді 33% опитаних.
Що стосується того, чи виникали будь-які непорозуміння з викладачами у студентів у зв’язку з їх національністю, студенти категорії Рум-Од зазначають: жодних
непорозумінь – 59 %, відсутня відповідь – 12 %, певне
ігнорування – 12 %, проблеми у висловленні думок –
6 %, привласнення стереотипів через мовні труднощі
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(6%), категорії Рум-Зм відмічають тільки нерозуміння
маловідомих слів (17%). Те, що не виникало жодних
непорозумінь, відзначили 83% з них. Студентам було
запропоноване запитання «Що
б ви могли

запропонувати
для
вдосконалення
діяльності
навчального закладу в напрямку роботи зі студентами
різних національностей?» (табл. 3).
Таблиця 3

Переваги міжетнічного спілкування, які виокремлюють студенти, %
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рум-Од
краще пізнання української
мови (18%)
нова інформація про інші
народи (18%)
збагачення культури (12%)
краще розуміння представників інших етносів (6%)
жодних переваг (11%)
нічого не назвали (35%)

Категорія студентів
Рум-Зм
Укр-Од
краще пізнання
пізнання інших звичаїв, традицій,
української мови (50%) особливостей культури (54%)
багато переваг (17%)
вивчення іншої мови та краще
пізнання один одного (по 18%)
жодних переваг (17%) нова інформація про інший етнос
(18%)
нічого не назвали
нічого не назвали (9%)
(16%)

Найбільша кількість пропозицій належить студентамукраїнцям, які навчаються у змішаних групах. Загалом,
проведена бесіда підтверджує те, що студенти змішаних
груп (румуни і українці) виявляють високий рівень
поваги один до одного, знають основні труднощі, які
можуть виникати при міжетнічній взаємодії, виявляють
взаєморозуміння і взаємопідтримку, відкриті для
міжетнічної взаємодії і спілкування. На відміну від них,
студенти однорідних груп більше тяжіють до
моноетнічного середовища, демонструють деяку
упередженість по відношенню один до одного,
залишаються певною мірою закритими один для
одного.
Висновки. У результаті проведеної параметричної
бесіди виокремлені основні проблеми, які виникають у
студентів різних категорій під час міжетнічної взаємодії
в умовах навчання. Студенти змішаних груп (румуни і
українці) виявляють більш позитивне ставлення до
поліетнічного середовища і проживання в поліетнічному
регіоні, до поліетнічної наповнюваності груп. Це
дозволило припустити, що змішаний склад груп сприяє
становленню толерантної взаємодії між представниками
різних етносів. Основною проблемою для представників
різних категорій у ході навчання виявилась мовна. Серед
основних переваг міжетнічного спілкування студентирумуни обох категорій вказали вдосконалення володіння
українською мовою, а студенти-українці обох
досліджуваних категорій – пізнання звичаїв, традицій,
особливостей
культури
інших
етнічних
груп.
Респонденти всіх категорій зазначили основні особисті
надбання, які є результатом міжетнічної взаємодії, куди
також віднесли мовне спілкування, збагачення себе
через пізнання особливостей іншої культури, толерантне
ставлення до всіх, розуміння проблем представників
етнічних меншин. Здійснено аналіз тих пропозицій, які
наводять студенти з метою вдосконалення діяльності
навчального закладу з урахуванням поліетнічності
студентського середовища. Серед основних з-них –
додаткова можливість вивчення української (для
румунів) і румунської (для українців) мови, додаткові
культурні заходи для збагачення знань про різні етноси.
При цьому високу активність у висловлюваннях
виявляють українці змішаних груп і абсолютно не

Укр-Зм
пізнання інших звичаїв, традицій,
особливостей культури (50%)
вивчення іншої мови (33%)
усвідомлення рівноправ’я,
пізнання інших (по 7%)
нічого не назвали (15%)

знають, що запропонувати, українці однорідних груп.
Отже, виявлено залежність між ставленням до
представників різних етносів у студентському середовищі
й етнічною наповнюваністю академічної групи, яка
полягає у виявленні більш високого рівня толерантності,
поваги, емпатії, готовності до надання допомоги,
відкритості у міжетнічній взаємодії у студентів –
представників змішаних груп.
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TO THE ISSUE OF ETHNOS COEXISTENCE IN STUDENT ENVIRONMENT
The article under discussion deals with the issue of poly-ethnic contradictions in student environment. The objective of the
article lies in analyzing the responses of students, belonging to various categories (Romanian and Ukrainian ethnic groups), to
parametric conversations, conducted for determining the difficulties of inter-ethnic communication. The authors of the article
conclude that ethnically mixed academic groups have fewer problems in dealing with the issue under discussion than those,
consisting of students, learning in homogeneously identical groups, who display less tolerance in treating each other.
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КІЛЬКА ЗАВВАГ ЩОДО ВТОМИ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Оскільки студенти й викладачі протягом тривалого періоду щоденно залучені до одноманітної й
напруженої роботи, було припущено, що даний людський ресурс знаходиться у групі ризику щодо втоми. На
засадах пілотного опитування викладачів та студентів Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця, як вагомого людського ресурсу одного з закладів вищої освіти, було проведено порівняльний
аналіз відповідей та встановлено, що респонденти в кінці семестру і навчального року знаходяться на
середньому рівні втоми.
Ключові слова: втома, людський ресурс, вища освіта.
Постановка проблеми. Динамічність цивілізації з її
безмежними інформаційними потоками, потужними
виробництвами, науковим потенціалом, міграційними
процесами тощо, змушує людину до активнішого
використання внутрішніх ресурсів та можливостей
організму. Власне, сама цивілізація використовує
людський ресурс у повну силу. Збереження тенденції
поділу праці на фізичну й розумову мусило б економити
людині принаймні один з її особистісних ресурсів –
фізичну силу чи енергію мозку. Прийнято вважати, що
інтелектуальна праця більш виснажлива, ємнісна,
затратна для організму в усіх сенсах. В результаті
фізичної праці людський організм ніби розквітає:
загартовується, стає стрункішим, збільшує м’язову масу
тощо. Напевне, сьогодні не існує виключно фізичної чи
інтелектуальної праці – вони інтегруються одна в одну.
У будь-якому випадку тривала й одноманітна робота
збільшує шанси на втому. Стомлення – це стан
організму, який об’єктивно виникає під впливом тієї чи
іншої тривалої роботи і характеризується тимчасовим
зниженням працездатності. Втома буває: загальною,
локальною, розумовою, зоровою, м’язовою та ін.
Оскільки організм – єдине ціле, то межа між цими
видами втоми умовна і розмита. Характер втоми
залежить від виду трудової діяльності, оскільки
функціональні зміни в організмі локалізуються там, де
існує найбільше навантаження. Накопичення втоми
пов’язане з відсутністю чи недостатністю відпочинку:
прогулянок на свіжому повітрі, восьмигодинного сну
поспіль, проведення часу на одинці із рідною людиною,
реалізації хобі тощо. Як зазначає О.В. Романюк: «…
людина, власне, не обмежується своєю тілесною
оболонкою і фізичним життям, а існує за її кордонами і є
безмежною у своєму бутті» [1, с.12]. Можна припустити,
що в освітніх закладах учасники навчального процесу,
які залучені до розумової праці, знаходяться в групі
ризику щодо втоми.
Аналіз попередніх досліджень. Представники
різних галузей знання приділяють увагу дослідженню
проблем людського ресурсу, зокрема втоми. Наприклад,
медики зауважують, що втома може бути передумовою
виникнення більш складних захворювань: A.W. Appel
(інфаркту
міокарда),
В.Ю. Наумова
(емоційного
вигорання), Н. Долішня (критичної втрати ваги) тощо.
Натомість, соціологи розглядають втому людських
ресурсів як складову соціальних процесів: М. Лукашевич,

Т. Семигіна (адаптація до втоми представників різних
соціальних груп), С. Макєєв, М. Чурилов (вільний час у
боротьбі зі втомою). Відомий філософ Н. Гартман
говорив про інтелектуальну «втому від проблем», яка
знищує мислення як таке.
К.О. Левчук вважає, що втома характеризується зниженням уваги, продуктивності, морфо-функціональних
можливостей людини. Ю.А. Воробьева акцентувала
дослідну увагу на впливі втоми на навчальну та
професійну діяльності, що відображається у відсутності
будь-якого інтересу до роботи. О.Л. Очеретна говорить
про можливість розвитку синдрому хронічної втоми при
збільшенні психофізіологічних навантажень на людину.
В.В. Розенблат зазначав, що перевтома сприяє нейронфізіологічному конфлікту між діяльністю і відновлювальними процесами. Н.О. Зелененко стверджує, що
втоми людського ресурсу можна позбавитись завдяки
циклічним змінам періодів стійкої і високої
працездатності та періоду її зниження.
Мета: порівняльний аналіз рівня втоми викладачів та
студентів Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця.
Виклад основного матеріалу дослідження. З одного
боку, сучасна людина широко ознайомлена з поняттям
здорового способу життя, його методами і засобами. З
іншого, наш історичний період умовно можна назвати
«вік вимушених працеголіків». О.В. Романюк зауважує
про необхідність запобіганню проблемним формам
поведінки, зокрема працеголізму, «шляхом самосвідомості, самоорганізації та пошуком альтернативних
рішень» [2, с.90]. Масовість самогубств у технологічно
розвинених державах (наприклад, Японія), де людина
працює без відпусток, без вихідних та по 20 годин на
день, свідчить про неабиякий вплив втоми на бажання
жити. Можливо випадки самогубств серед студентів
українських навчальних закладів можуть свідчити про
деструктивні процеси в освітній галузі, коли навіть
молодий людський ресурс немає сили для життя –
тотальна втома.
Пілотне опитування студентів (100 осіб медичних
факультетів усіх курсів, що дорівнювало 100%) та
викладачів (100 осіб з теоретичних кафедр, що
дорівнювало 100%) НМУ імені О.О. Богомольця
дозволило нам зробити зріз показників щодо рівня
втоми людського ресурсу саме цього навчального
закладу. Ознайомившись з різними вимогами до наукових
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опитувальників ми створили власний варіант анкети, яка
складалась з кількох блоків, що могли б виявити ознаки
різних видів втоми. У підсумку було отримано кілька
цікавих даних.
1. На питання про періодичні головні болі, що
з’являються безпричинно відповіді викладачів і студентів
нашого вузу (200 осіб склало 100% респондентів)
співпали і розподілились таким чином: 57% респондентів
стикалися зі спалахами головного болю протягом
робочого дня; 26% не мали ніяких проблем подібного
роду; 17% опитаних утруднялись відповісти.

Рис. 1. Відповіді на 1 питання.
Похибка становить ± 4.7% (без дизайн-ефекту).
На нашу думку, це може свідчити про понижений
імунітет, метеозалежність певних респондентів, прояви
симптомів деяких хвороб, або просто вияв фізіологічної
втоми. Циклічність головних болей респондентів є
суттєвою причиною для проходження спеціалізованого
обстеження, а також ознакою необхідності періодичного
відпочинку протягом робочого дня (можливо з
коротенькою гімнастикою).
2. На питання щодо тривалої концентрації уваги на
роботі опитані викладачі (48%) зауважили, що не
дивлячись на закінчення семестру і збільшення робочого
навантаження, вони таки можуть довгий час
зосереджуватися на роботі, 47% сказали, що все-таки
сконцентруватись їм дещо складніше, а 5% затруднялись
відповісти. Натомість, серед студентів спостерігається
інакший розподіл: 64% опитаних нами стверджували,
що у зв’язку з великою кількістю навантаженням їм
стало важче зосередитись на певному виді діяльності,
11% не пов’язують зміну своєї продуктивності зі
збільшенням роботи, 25% підкреслюють, що їх
здатність концентрації уваги залишається незмінною.

Рис. 2. Відповіді на 2 питання.
Можемо припустити, що професіоналізм і звичка
працювати у напруженому режимі сприяли покращенню
концентраційної здатності викладачів. При цьому слід
враховувати, що об’єми навантаження на викладачів за
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останні
кілька
освітянських
реформ
суттєво
збільшились. Так, вимоги до публічності усіх аспектів
освітянського процесу сприяли збільшенню роботи
викладача з оприлюднення усіх видів навчальних,
наукових, організаційних, волонтерських та ін. матеріалів.
О.В. Романюк зазначає, що сьогодні на офіційних сайтах
університетів
існують такі блоки повідомлень:
«…подробиці про діяльність підрозділів, історія їх
розвитку й існування; навчально-методичні матеріали з
дисциплін; електронний деканат …» [3, с.27]. При
всьому цьому викладачі адаптуються до збільшених
об’ємів праці. Натомість, студентам стало важко
концентрувати увагу, з одного боку, через стрес
пов’язаний із закінчення семестру і навчального року, а
з іншого, через відсутність навику навчатися у форсмажорних обставинах постійно реформованої галузі,
відсутності допомоги батьків у побуті, подекуди
необхідності
підпрацьовувати,
монументальному
збільшенню об’єму навчально-наукової інформації, яку
сучасному студенту необхідно освоювати. В результаті
цього ми спостерігаємо накопичення втоми, про яку
свідчить погіршення здатності до концентрації уваги
на навчальному матеріалі.
3. На питання про проблеми зі сном 39% викладачів
заявили, що страждають від безсоння, 55% втомлюються
настільки, що засипають «як мертві», 6% затруднялися
відповісти. Серед студентів відповіді розділились таким
чином: 47% не мають проблем зі сном; 34% страждають
від безсоння; 19% через великі навантаження і
підготовку до іспитів/модулів по кілька діб не сплять.

Рис. 3. Відповіді до 3 питання.
Наслідки такого виснажливого стилю життя для
студента можуть бути різноманітні: від погіршення
пам’яті та швидкої втомлюваності, до розвитку важких
психічних хвороб, депресивних станів тощо. До того ж,
достатньо великі показники здорового сну в
респондентів можуть свідчити про фізичну втомлюваність, компенсація якої відбувається безпосередньо
під час сну. Безсоння ж навпаки може означати
інтелектуальну та психоемоційну втому в результаті
переживань чи інших турбот, які оточують особу.
І.В. Васильєва зазначає, що нерівність у здоров’ї є
інтегральним показником поділу суспільства. Вона
зауважує: «соціальні групи, які живуть у найбільш
сприятливих соціальних умовах, посідають вище
соціальне становище у суспільстві, мають і кращі
показники здоров’я, більшу тривалість життя аніж
представники нижчих класів» [4, с.49]. Але виходить
так, що поки студент підніметься по соціальних щаблях,
то встигне невиправно нашкодити своєму здоров’ю.
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4. На питання про наявність почервоніння та сухості
очей 48% викладачів відповіли, що не стикалися з такою
проблемою; 38% опитаних спостерігали такі симптоми
та відчували певний дискомфорт через це; 14%
зауважило, що через надто навантажений графік роботи
не мали часу щоб звертати увагу на почервоніння очей.
Серед студентів: 41% не мали таких симптомів; 44%
спостерігали проблеми такого типу; 15% не звертали
увагу.
В значній мірі почервоніння очей може бути
зумовлено довготривалою роботою з комп’ютером, в
результаті порушення режиму дня, надмірної втоми,
також можливі алергічні реакції. У випадку алергічних
реакції знижується загальна працездатність в наслідок
поганого самопочуття

Рис. 4. Відповіді до 4 питання.
5. На питання: «Чи помічали ви останнім часом за
собою спалахи роздратованості коли хтось просив вас
про допомогу?» відповіді були такі: 53% викладачів
заявили, що останнім часом спостерігали за собою
спалахи роздратованості, коли їх відволікали від
важливих і недуже справ; 36% зауважили, що не
дивлячись на втому завжди охоче готові допомогти і не
відчувають роздратованості; 11% не стали відповідати.
Натомість, серед студентів спостерігається протилежна
картина: 47% не відчували роздратування коли чули
про прохання допомоги; 39% спостерігали за собою
спалахи роздратованості, чуючи про необхідність
додаткової роботи при допомозі іншому; 14% не стали
відповідати.

на жорстоких і аморальних…» [5, с.57].
6. На питання про настрій 44% викладачів зауважили, що останнім часом у них без яких-небудь причин
зовсім немає настрою; 23% стверджують, що завжди
позитивно настроєні; 33% вважають, що їх настрій
повністю залежить від того, що відбувається з ними. Від
студентів ми отримали наступні показники: 56%
зауважили, що їх настрій залежить від подій, що
відбуваються протягом дня; 35% підмітили, що останнім
часом в них часто безпричинно немає настрою; 9%
відчувають себе радісними.

Рис. 6. Відповіді на 6 питання.
7. На питання: «Чи були випадки коли Ви не могли
вимовити певне слово (заговорювалися)?» отримано
відповіді: 47% викладачів відповіли «так, були»; 30% не
помічали за собою таких проблем; 23% не звертали на це
уваги. У студентів спостерігається значний відсоток
(70%) осіб у яких траплялися випадки заговорювання;
22% не звертали уваги; 8% не стикалися з такої
проблемою.

Рис. 7. Відповіді на 7 питання.

Рис. 5. Відповіді на 5 питання.
З одного боку, постає досить важливе з моральноетичної сторони питання про право лікаря/викладача
дратуватися, коли хтось потребує його допомоги.
З іншого, тотальна втома, що призводить до
роздратованості може мати й гірші наслідки. Наприклад,
О.В. Романюк звертає увагу на можливість «модуляції
таких рис викладача, які можуть навіть суперечити
гуманістичній позиції, або ж перетворювати окремих осіб

Часті випадки заговорювання можуть свідчити про
суттєву розумову втому, внаслідок чого мозку
потребується більше часу на обробку інформації. Дещо
менший показник серед викладачів свідчить про їх
багаторічний досвід і відповідно більше часу для
обробки і систематизації інформації, що зменшує рівень
саме щоденного навантаження на мозок.
8. На питання, що стосується розсіяності в останні
дні, думки наших респондентів розділилися: 39%
викладачів зауважили, що в останні дні вони стали
більш розсіяними ніж зазвичай; 38% зауважило, що в
міру свого професійного досвіду та обов’язків вони
повинні бути завжди зібраними і організованими; 23%
не змогли визначитися з відповіддю. Результати
студентів не сильно відрізняються від викладацьких – з
них 33% вважають себе зібраними і високо
організованими; 36% останнім часом стали дещо
розсіяними; 31% не змогли визначитися з відповіддю.
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Рис. 8. Відповіді на 8 питання.
На рівень розсіяності людини впливають безліч
факторів, як от наприклад: фізіологічна та розумова
втома, безсоння та недосипання, вікові особливості,
сильне хвилювання. Таким чином, в період найбільшого
навантаження у студентів та викладачів великі
показники незібраності через втому (фізіологічну від
однотипної роботи, розумову від необхідності вивчати/
перевіряти великий обсяг матеріалів, також впливають
переживання студентів перед іспитами).
9. Серед викладачів 47% опитаних признались, що
мають бажання відпочити від буденності вмостившись в
зручному кріслі і переглядаючи розважальні програми;
22% віддають перевагу відпочинку з улюбленою книгою;
31% підмітили, що незважаючи на велике робоче
навантаження в них є ще безліч справ які їм хочеться
зробити. В своїх відповідях студенти були майже одностайні: 80% стверджувало, що їм конче необхідний
відпочинок за переглядом улюбленого фільму; 10%
прихильники відпочинку з улюбленою книжкою; 10%
займаються різними видами активностей і не потребують
відпочинку.

Рис. 9. Відповідь на 9 питання.
10. Більше ніж половина викладачів (57%) зауважили,
що мають бажання абстрагуватись від оточуючих і побути
певний час наодинці з собою; 37% повністю задоволені
своїм оточенням; 6% віддають перевагу спілкуванню у
великих компаніях. Значний відсоток студентів (64%),
також хотіли б залишитись на одинці; 30% повністю
задоволені оточенням; 6% швидше відвідали б вечірку.

Рис. 10. Відповідь на 10 питання.
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Таким чином, більшість опитаних нами респондентів
віддають перевагу відпочинку наодинці (чи то за
переглядом улюблених передач, чи то розмірковуючи
про життя), що може свідчити про значний рівень
емоційного виснаження і небажання спілкуватися зі
своїм оточенням.
11. На питання про те, «Якому виду відпочинку ви
надаєте перевагу?» результати такі: 59% опитаних нами
респондентів-викладачів вибирають активний вид
відпочинку; 39% надають перевагу горизонтальній
позиції в ліжку; 2% не визначилися. Серед студентів
62% надають перевагу пасивному відпочинку; 34%
вибирають активний; 4% не визначилися.
Відповіді на питання блоку про відпочинок
демонструють, що викладачі, як повністю сформовані й
самодостатні особистості, мають певну ціль в житті,
прагнучі досягти яку не дуже звертають увагу на втому.
Натомість, студенти, у яких ще не повністю сформовані
особисті якості більше піддаються втомі та стресу.
З проаналізованих вище даних ми прийшли до висновку,
що активний відпочинок краще впливає на відновлення
сил ніж пасивний, з цим пов’язана більша витривалість та
продуктивність викладачів у порівнянні зі студентами.

Рис. 11. Відповідь на 11 питання.
Похибка вимірювань в питаннях 2–11 склала ±6.7%
(без дизайн-ефекту).
На наступному етапі дослідження нами було
присвоєно кожній відповіді респондентів певну кількість
балів залежно від рівня ознаки втоми: відповідям на
питання, що позначались «так» присуджено 2 бали, «ні» – 0,
«невизначена відповідь» – 1 (крім питань № 3: «так» – 1,
«ні» – 0, «невизначена відповідь» – 2 та № 9: «так» – 2,
«ні» – 1, «невизначена відповідь» – 0). Таким чином, від 0
до 7 балів – це показник низького рівня втоми; 8-15 балів –
середнього та від 16 до 22 – високого. Підрахунок
показників відповідей викладачів демонструє в цілому
середній рівень втоми, а саме 12 балів. Показник
студентів виявився трохи більшим, але теж в межах
середнього рівня – 13,6 балів.
Висновки. Було апробовано дослідний інструментарій
на двох соціальних групах – студентах і викладачах
НМУ імені О.О. Богомольця. Первинна гіпотеза, що
людський ресурс в системі вищої освіти (одна з
зазначених груп) в кінці семестру і навчального року
знаходиться в критичному стані втоми не підтвердилась.
Рівень втоми обох опитуваних груп знаходиться в межах
середньої позначки (за винятком кількох осіб, яким
рекомендовано обстеження у сімейного лікаря). Питання
потребує подальшого дослідження на контрольній групі,
наприклад, на студентах і викладачах іншого медичного
вищого навчального закладу.
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SEVERAL REMARKS ABOUT FATIGUE OF HUMAN RESOURCES IN HIGHER EDUCATION
Students and teachers carry a lot of workload related with the educational process for a long period of time. It was
suggested that people who are involved in higher education has a higher risk of fatigue. Was made a comparative analysis
of the responses of teachers and students, as a significant human resource of one of the institutions of higher medical
education, was conducted on the basis of a pilot survey in the National Medical University named after O.O. Bogomolets. The
results showed that the respondents have the average level of fatigue at the end of the semester and academic year.
Key words: fatigue, higher education, human resource.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ ПЕДАГОГОВ
Статья посвящена актуальной проблеме развития личности и профессионального самосознания
педагога. Профессиональное самосознание рассматривается как интегральное психическое образование,
являющееся проекцией личностного самосознания в профессию. Исследования в области профессионального
самосознания базируются на единой методологии, но с разными акцентами в зависимости от их целей, что
обусловливает наличие разнообразной терминологии.
Ключевые слова: развитие личности, самосознание личности, профессионализм учителя, профессиональное самосознание, педагог-психолог, компонентный состав, этапы развития профессионального
самосознания.
Постановка проблемы. Изменение социальной
ситуации, общественного сознания, ценностей и ориентаций обуславливает поиск новых подходов совершенствования образования с учетом всего предшествующего
опыта. При этом большое значение имеет не только
изменение содержания и технологий образования, но и
реорганизации подготовки студентов педагогических
вузов, а также переподготовки педагогов в плане
совершенствования процесса становления их профессионального самосознания.
Актуальность данного вопроса также связана с тем,
что в теории и практике до сих пор остается не решенным
вопрос о компонентном составе профессионального
самосознания и этапах его становления. В самом общем
виде практически всеми исследователями принимается
утверждение, что в состав профессионального самосознания входят когнитивные, эмоционально-ценностные и
поведенческие компоненты, которые конкретизируются
относительно какой-либо специальности.
Современное образование нацелено на изменение и
развитие ценностносмысловых ориентиров субъектов
образования, а потому на первый план выходит задача
формирования самосознания личности каждого из
субъектов образовательной системы – педагога и обучающегося. Развитие сознания и самосознания – это одна
из групп задач интеллектуального и нравственнодуховного воспитания в образовательных учреждениях.
Для того чтобы осуществлять задачи этой направленности, необходимо полное понимание закономерностей
и механизмов психолого-педагогической деятельности
по формированию структур самосознания педагогов.
Цели и задачи исследования. Изучение основных
особенностей формирования профессионального самосознания педагогов.
Методы исследования. Анализ современных
источников.
Изложение основного материала. В современной
психолого-педагогической литературе проблеме самосознания уделяется много внимания [5,6,9].

Самосознание человека С.Д. Максименко понимает
как осознание с помощью языка себя самого, своего
отношения к природе и к другим людям, своих действий
и поступков, своих мыслей, переживаний и различных
психических качеств [5].
Самосознание, по В.С. Мухиной, «представляет
собой ценностные ориентации, образующие систему
личностных смыслов, которые определяют индивидуальное бытие личности. Эта система организуется в
структуру самосознания,
представляющую собой
единство развивающихся по определенным закономерностям звеньев» [13, с.118].
Этапы формирования профессионального самосознания представляют постоянный интерес у исследователей. Для понимания проблемы профессионального
самосознания, необходимо учитывать особенности
формирования самосознания с детства до старости.
С.Л. Рубинштейн выделяют самосознание как относительно поздний продукт развития сознания. Он считает,
что не сознание развивается из самосознания, личностного Я, а самосознание возникает в ходе развития
личности, по мере того, как она становится самостоятельно действующим субъектом [7].
И.В. Вачков рассматривает формирование профессионального самосознания через изменение содержания
подструктур профессионального самосознания и
выделяет следующие ступени. Первая ступень определена регулятивно-прагматическим уровнем профессионального самосознания и характеризуется только
ситуационными аспектами самосознания. Вторая ступень
определена эгоцентрическим уровнем, где исходным
моментом являются личная выгода, удобство, престижность. Данная ступень характеризуется обознанием себя
в когнитивном аспекте профессионального самосознания,
но Я – отношение обнаруживает явную деформацию в
силу резко завышенной самооценки. Особенностью стереотипно-зависимого уровня третьей ступени
является то, что жизнедеятельность человека с этим
уровнем развития самосознания определяется его
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близким окружением, группой, с которой он либо себя
отождествляет, либо ставит выше себя. Высшей ступенью
профессионального самосознании является субъективно
универсальный уровень. Его главные характеристики
связаны с внутренней смысловой устремленностью
человека на создание результатов (продуктов труда,
деятельности, общении, познания), которые принесут
равное благо людям, обществу, человечеству в целом.
Таким образом, акцент делается на развитие
самосознания учителей и обучающихся в полисубъектном взаимодействии [3].
С другой стороны, Т.Н. Сериков рассматривает
формирование профессионального самосознания через
формирование сознательности личности. Автором
определены основные показатели сознательности: логичность рассуждений и следственность выводов,
целенаправленность или ocмысленность, намеренность;
соотнесенность усвоенных знаний с действительным
отношением человека к себе и к миру.
Обоснование основных показателей сознательности
подводит Г.Н. Серикова к выделению этапов формирования профессионального самосознания и созданию
требований к разработке системной характеристики
профессионального самосознания. Начальному этапу
профессионального самосознания будет свойственен
пассивный уровень. Данный этап следует отнести к
периоду завершения общей образованности и выбору
направления профессиональной образованности. На этом
уровне личность имеет определенные представления о
себе как представителе социума, но не имеет четких
знаний о профессиональной деятельности; оценка выбора
профессии поверхностно-эмоциональная осознанность
поведения проявляется в усилии и действиях,
направленных на возможность поступления в
профессиональное учебное заведение. Следующий этап
связан с определением начального присвоения профессиональной образованности и ему свойственен,
пропедический уровень. Данный уровень характерен для
адаптационного периода в общении. На данном этапе
необходимо через короткий срок скоординировать
позицию личности студента на овладение профессиональными знаниями, умениями, направить
самосознание личности в профессиональное русло. Для
этого уровня характерно расширение рамок самопознания, в которых представлены общие сведения о
профессиональной деятельности и качествах личности
специалиста [1].
Периодизация развития человека как субъекта труда, –
предложенная Е.А. Климовым, помогает рассмотреть
некую возрастную динамику формирования ценностных
ориентации. Труд является одним из важнейших факторов социализации в любых культурах. В процессе труда
в семье, затем в школе, в группе молодой человек осваивает социальные нормы и ценности, присущие различным
формам трудовой деятельности, самоутверждается и
реализует свои социально-профессиональные интересы.
Климов выделяет два уровня в понимании профессионального самоопределения; а) гностический (перестройка сознания и самосознания самоопределяющегося
человека и б) практический (реальные изменения
социального статуса человека) [9].

В свою очередь, Л.Д. Олейник определил стадии:
1. Стадия закладывания основ самосознания (от рождения
до 2-3 лет); 2. Стадия становления личности и формирование субъекта сознания на конкретном уровне (от 3 до
10–12 лет); 3. Стадия дальнейшего становления личности
на абстрактном уровне (от 12 до 18-20 лет); 4. Стадия
зрелого самосознания (от 20 лет и далее) [13].
И.И. Чеснокова онтогенез самосознания рассматривает как развертывающийся во времени психический
процесс, состоящий из трех все более усложняющихся
форм: самопознания, эмоционально-ценностного отношения, саморегуляции. Через прохождение этапов
кризисов и стадий в жизни индивида – от года до 3 лет,
от 3 лет, до 7 лет, от 7 до 12 лет, от 12 до 14 от 14 лет до
18 лет [13].
Э.Ф. Зеер, анализируя процесс становления личности
профессионалов, выделяет идею, что «...субъект все
более выступает фактором своего развития, изменения,
преобразования объективных обстоятельств в соответствии со своими личными свойствами». Необходимо
осознавать сам факт того, что осознание себя как субъекта
профессиональной деятельности, означает осознание
своей ответственности и своей роли в постановке задач,
в формировании целей, в выборе средств выполнения
деятельности, в получении конечного продукта. Не менее
важным является и осознание своей индивидуальности в
выполнении деятельности [7].
Итак, по нашему мнению, структура самосознания
личности – это совокупность устойчивых связей в сфере
ценностных ориентаций и мировоззрения человека, обеспечивающих его уникальную целостность и тождественность самому себе. Структура самосознания личности,
предполагая сохранение основных значений и смыслов
при внешних и внутренних изменениях, строится внутри
порождающей ее системы – той человеческой общности,
к которой принадлежит личность.
В качества структурных компонентов самосознания
Л.Д. Столяренко выделяет следующее:
– осознание близких и отдаленных целей, мотивов
своего Я (Я как действующий субъект);
– осознание своих реальных и желаемых качеств (реальное Я и идеальное Я);
– познавательные, когнитивные представления о себе
(Я как наблюдаемый объект);
– эмоциональное, чувственное представление о
себе [13].
Структуру самосознания личности формируют:
– идентификация с телом, именем собственным (ценностное отношение к телу и имени);
– самооценка, выраженная в контексте притязания на
признание;
– осознание себя представителем определенного пола
(половая идентификация);
– временной аспект представления себя (индивидуальное прошлое, настоящее и будущее);
– оценка себя в рамках социального пространства
личности (права и обязанности в контексте конкретной
культуры) [12].
Развитие самосознания личности обучаемого происходит под влиянием общественного сознания и
мировоззрения, нравственных и этических норм. Воз-
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можно
также
целенаправленное
формирование
самосознания слушателя с помощью психолого-педагогических средств.
Ряд ученых предлагают рассматривать формирование
профессионального самосознания через использование
различных форм деятельности, таких, как педагогические
приемы (В.Г. Каташев), разнообразные семинары
(Э.Ф. Зеер, Е.К. Исаев, С. Косорецкий, B. Слободчиков,
Л.М. Митина), традиционные программы повышения квалификации (А.К. Маркова, Т.В. Сикорская, Т.В Заморская),
супервизию (Е.Р. Калитеевская, Н.С. Глуханюк), психологическую службу ВУЗа (Р.Г. Габдреев).
С.В. Васьковская, Е.М. Боброва, А.И. Иноземцева и
другие, исследуя становление и развитие профессионального сознания, называют основу профессионального
самовоспитания – мотивацию на самоактивность.
Одним из основных инструментов развития самосознания слушателей является рефлексия. «Рефлексия (от
позднелат. геаехю – обращение назад) – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление
и осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критический анализ
его содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее строение и
специфику духовного мира человека» [1]. С психологических позиций рефлексия – «внутренняя психическая
деятельность человека, направленная на осмысление
своих собственных действий и состояний; самопознание
человеком своего духовного мира» [4, с.121].
М.Т. Громкова утверждает, что рефлексивные способности заключаются в умении ответить на вопросы:
«для чего? что? как?». Рефлексия направлена на
осмысление своих собственных действий, их целей,
содержания, методов, результата, причин и следствий,
т. е. на самопознание путем самонаблюдения, самоанализа [5].
Если рассматривать рефлексию в педагогических
категориях, то, по нашему мнению, следует выделить:
– естественность, которая исходит из потребностей,
норм, способностей человека;
– целостность – соответствие в целях, содержании,
методах осознания;
– технологичность – корректировка целей, содержания, методов в соответствии с изменившимися
условиями [2].
Выделяют следующие функции рефлексии:
– осознание собственного мира деятельности;
– реализация самосознания;
– реализация мыслительных и коммуникативных
способностей.
Можно выделить два типа рефлексии (по предмету,
на который она направлена):
– рефлексия как техника осмысления процесса, способов и результатов мыслительной работы и
практических действий;
– рефлексия состояний.
Учить рефлексии трудно: начинать нужно с того,
чтобы в какой-то момент времени заглянуть в себя и задать себе вопрос: «Почему это произошло?», «Что стоит
за тем или иным моим действием?».
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Условно этот процесс можно изобразить следующим
образом.
1. «Я» осуществляю рефлексивный выход, т.е. осуществляю такой поворот сознания, при котором вижу
себя и свою ситуацию извне;
2. «Я» нахожусь в рефлексивной позиции, т.е. занимаю позицию внешнего наблюдателя по отношению к
самому себе, своей ситуации;
3. «Я» осуществляю рефлексивное отношение, т.е.
отношусь к себе, к своей ситуации как к целому из рефлексивной позиции, смотрю на себя как бы со стороны.
Важным слагаемым рефлексивной деятельности
педагога является его умение проводить самоанализ, т.е.
методическую рефлексию, когда предметом размышлений становятся средства и методы собственной
педагогической деятельности, процессы выработки и
принятия практических решений.
М.Т. Громкова выделила следующие этапы осуществления педагогической рефлексии: 1) исследование;
2) проблематизация (сопоставление с нормой), выбор
новых норм; 3) депроблематизация (практические пути
достижения нормы) [5].
В процессе осуществления деятельности по развитию
структуры самосознания педагогов речь может идти
именно о перцептивно-рефлексивном анализе.
Перцепция – это познание людьми друг друга,
В.А. Якунин называет ее «особой формой информационного обмена... взаимоотражением людьми друг друга»
[13, с.171].
А.А. Реан связывает рефлексивно-перцептивные умения с умением личности учитывать в своей деятельности
собственные индивидуально-психологические особенности,
адекватно оценивать свое психическое состояние, а
также разносторонне воспринимать и адекватно
познавать
другую
личность
[7].
Выделяя
в
концептуальной модели педагогической деятельности
гностический компонент, А.А. Реан отмечает, что рефлексивно-перцептивные умения являются особой
группой внутри большого блока гностических умений в
структуре профессиональных умений специалиста [15].
Для реализации данной умений ставятся следующие
цели и задачи.
1. Развитие профессионального самосознания слушателей посредством овладения ими рефлексивных и
аналитико-синтетических процедур исследования своего
сознания, а также когнитивных, эмоциональных и интуитивных приемов управления собственным личностным
и профессиональным потенциалом.
2. Знакомство с теоретическими и практическими
знаниями в сфере личностного и профессионального самосознания.
3. Формирование практических умений, связанных с
развитием профессионального самосознания слушателей
в рамках сложного психологического развития личности
в контексте возрастной динамики и педагогического
(воспитательного) общения и взаимодействия.
4. Формирование
поведенческого
репертуара
слушателей с учетом компенсации дефицита их
профессионального развития и становления системы
профессионального целеполагания и смыслообразования.
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Выводы. В процессе профессионализации профессиональное самосознание расширяется, меняются сами
критерии оценивания своих профессиональных возможностей. Это происходит за счет включения новых
признаков осваиваемой профессии, и заставляет человека
предъявлять новые требования к себе как к профессионалу.
Расширение профессионального самосознания выражается
и в возрастании числа признаков профессиональной
деятельности, отражающихся в сознании специалиста, в
преодолении стереотипов образа профессионала, в
целостном видении себя в контексте образа своей
профессиональной деятельности. Зачастую профессиональное самосознание складывается стихийно, но
профессиональное самосознание требует специальной
работы по его развитию и формированию, что тесно
связано с успешностью овладения человеком профессией и
профессиональной деятельностью. Все это делает не только
возможной, но и необходимой специальную работу по
управлению процессом формирования профессионального
самосознания.
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PECULIARITIES OF FORMING THE PROFESSIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF TEACHERS
The article deals to the pressing issue of the development of the self-consciousness of the teacher. The professional
consciousness is considered as the integrated mental education which is the projection of personal consciousness in a
profession. Researches in the field of professional consciousness are based on uniform methodology, but with different accents
depending on their goals, which gives rise to a variety of terminology.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ В ПРИШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ
У статті представлено розуміння формування творчої активності учнів початкової школи в пришкільному
оздоровчому таборі.
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Постановка проблеми.
Формування творчої
активності – складова гармонійного розвитку учнів
молодшого шкільного віку. Розвиток творчого
потенціалу людини трактується сьогодні як основне
завдання нової української школи. Для реалізації його
потрібно насамперед розглянути учня не як суму
зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, компетентну
особистість. Саме така особистість є справжнім творцем
історії, оскільки весь шлях, пройдений людством, – це
безперервний процес творіння. Відповідно програми
творчої майстерні для вчителів початкових класів –
головним завданням гуманізації та демократизації освіти
в Україні є створення умов для розвитку і самореалізації
кожної особистості, формування покоління, яке здатне
вчитися протягом
усього
життя,
продуктивно
розв’язувати нагальні проблеми сучасності, розвивати
цінності громадянського суспільства. Велику роль у
вирішенні цих завдань відіграє пришкільний оздоровчий
табір початкової ланки освіти. Фундаментальність
початкової освіти – у формуванні знаннєвої сфери, а й у
формуванні ключових компетентностей, які є
найважливішим надбанням розвивальної шкільної
освіти. З точки зору реалізації основних засад
компетентнісного підходу вчитель початкових класів
має спроектувати стратегію організації діяльності
молодших школярів з домінуючим акцентом на
пізнавальну активність з метою досягнення її найвищого
рівня – творчості. Реалізована творчість в пришкільному
оздоровчому таборі дає дитині можливість актуалізувати
свої потреби, інтереси, здібності, знаходити форми
прояву індивідуальної активності.
До проблеми формування творчої активності учнів
початкової школи зверталися у своїх працях вчені,
педагоги та науковці А. Амонашвілі, Ю. Бабанський,
Г. Ващенко, О. Савченко, В. Сухомлинський, Л. Хомич
та ін. Великого значення в організації виховної роботи з
учнями молодшого шкільного віку в пришкільному
таборі мають праці: В. Максимчук, Г. Самолюк,
М. Хорощак, Н. Шевчун тощо.
На сучасний стан формування творчої активності
молодших школярів в пришкільному оздоровчому
таборі початкової школи істотно вплинули положення,
що містяться у ряді концепцій, які розробили І. Бех,

Ю.Руденко, В.Сластьонін, С. Сисоєва, М.Стельмахович,
О. Сухомлинська, Х. Чорна та ін.
Мета роботи – проаналізувати формування творчої
активності учнів початкової школи в пришкільному
оздоровчому таборі.
Виклад основного матеріалу. Вивчивши теоретичні
положення наукових досліджень педагогів і психологів,
можна зробити висновок, що у час глобальних
перетворень, появи нових соціально-економічних
відносин, інтеграції у світовий освітній простір одним із
найактуальніших завдань сучасного суспільства є
формування і розвиток творчої активності особистості і
в пришкільному оздоровчому таборі, зокрема. Не
зважаючи на те, що на тлі різноманітних реформ в
освітній сфері, сьогодні практично втрачено досвід
масового оздоровлення дітей, що накопичувався в
Україні протягом минулого століття.
Творче самовираження сприяє усвідомленню
особистісної
ваги,
емоційному
розкріпаченню,
зростанню впевненості у власні сили у відпочинковий
період. У зв`язку з цим все більшої теоретичної і
практичної значущості набуває залучення учнів до
творчої діяльності, створення необхідних умов для
формування творчої активності школярів. У цьому
основна суть педагогіки партнерства де буде
проявлятися творча активність дитини. Учень – не
об’єкт, а насамперед творець свого власного «Я».
Важливий для вчителя і принцип активності дитини.
Цей принцип допоможе дитині виробити в собі
впевненість у власній цінності і у ціннісному ставленні
до інших і подолати труднощі, які траплятимуться на її
життєвому шляху [5].
Найкраще формування творчої активності учнів
початкової школи відбувається у відпочинковий період,
коли навчальний рік позаду, коли дитина може, не
боячись зробити помилку, творчо розкритися в
пришкільному оздоровчому таборі при правильно
спланованій активній діяльності.
Літні канікули для школярів – це відновлення
здоров’я, і розвиток творчого потенціалу, та
вдосконалення особистісних можливостей, і залучення
до культурних та освітніх цінностей, і входження в
систему нових соціальних зв'язків, і втілення власних
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планів, і задоволення індивідуальних інтересів в
особистісно значимих сферах діяльності.
Дитячий пришкільний оздоровчий табір є позашкільним виховним закладом, що створюється з метою зміцнення здоров’я, організації активного відпочинку, задоволення Інтересів і духовних потреб дітей і підлітків [2].
Робота в пришкільному оздоровчому таборі включає
розумне поєднання відпочинку праці спорту з навчальною, пізнавальною, естетичною, оздоровчою діяльністю.
За переконаннями вчених, основними функціями в
пришкільному оздоровчому таборі є: оздоровча;
навчальна; пізнавальна; естетична; трудова; фізична,
творча.
Зміст, форми та методи роботи в пришкільному
оздоровчому таборі визначаються його статутом, педагогічним колективом і грунтуються на принципах творчої
ініціативи й самодіяльності учнів початкової школи
молоді, демократії і гуманізму, розвитку національних
духовних досягнень і цінностей.
Виховання в пришкільному оздоровчому таборі має
дві взаємопов'язані сторони. Одна – це педагогічний
вплив вчителя початкової школи, який як-правило
виконує роль вихователя, вожатого – друга готовність
вихованця сприйняти і усвідомити цей вплив.
Для успішного виконання поставлених завдань
вожаті мають глибоко усвідомити основні психологопедагогічні закономірності й особливості виховного
процесу. Зокрема, необхідно урахувати, що поведінка
дитини визначається безперервним зовнішнім впливом
на неї, з другого боку її природженими і набутими
індивідуальними якостями та внутрішнім психічним
станом.
Згідно Типового положення про дитячий оздоровчий
заклад, виховний процес у дитячому оздоровчому
закладі здійснюється відповідно до індивідуальних
можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з
урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану
здоров’я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених
статутом (положенням).
Науковці-практики вважають, що під час проходження організаційно-дозвіллєвої практики в пришкільних
таборах майбутні вчителі початкових класів повинні
оволодіти такими вміннями:
визначати цілі та завдання оздоровчої й виховної
роботи з дітьми та підлітками в таборі, специфіку
виховної роботи в період канікул, відпочинку;
складати план оздоровчої й виховної роботи на
табірну зміну та на кожен день з урахуванням інтересів,
вікових й індивідуальних особливостей дітей;
здійснювати профілактичну, інформаційну, корекційну діяльності;
організовувати та проводити дозвіллєву, оздоровчу,
просвітницьку роботи з дітьми молодшого шкільного
віку, спрямовану на розвиток творчості, ініціативності,
самостійності, відповідальності;
організовувати самоуправління в дитячому колективі,
різноманітну діяльність дітей, створювати умови для
розвитку творчої активності;
педагогічно осмислювати та аналізувати досвід своєї
педагогічної діяльності.

Основними
напрямками
діяльності
вожатого
(вихователя) є:
1. здійснення професійної діяльності, спрямованої на
збереження та зміцнення здоров'я в учасників педагогічного процесу, з урахуванням специфіки оздоровчого
табору, вікових особливостей вихованців;
2. забезпечення режиму і правил техніки безпеки
педагогічного процесу;
3. створення сприятливих умов для організації
педагогічного процесу;
4. сприяння соціалізації вихованців, формування в
них загальної культури, розвиток їх різноманітної
творчої діяльності. Як, бачимо, виховання в пришкільному таборі – процес безперервний, творчий, активний.
Так, Т. Коваленко зазначає, що творча активність
найчастіше розглядається у двох аспектах: як стихійний
процес творення нового і як сукупність властивостей
особистості, які забезпечують її залучення у цей процес.
Особливо науковці акцентують на самостійності мислення учня, тому що тільки у творчій активності
найбільш яскраво виявляється його індивідуальність.
Формування творчої активності, за переконаннями
вчених, необхідно розглядати у єдності двох сторін.
Перша (пов’язана з поняттям «творчість») – комплекс
якостей і властивостей особистості, який сприяє повній
реалізації її творчого потенціалу і виражається в оригінальному, своєрідному мисленні й емоційності. Друга
(пов’язана з поняттям «активність») – ініціативність,
енергійність, самостійність творчих дій і поведінки,
мотивом яких служить потреба у самореалізації.
Тому, зважаючи на загальноприйняту психологопедагогічну думку, творчу активність тлумачимо як
найвищий рівень пізнавальної активності особистості,
що виражається у здатності активізувати свої природні
задатки і здібності, вмінні нестандартно мислити,
генерувати ідеї за умови відповідної мотивації та
високого розвитку психічних процесів.
Дитина – це перш за все творча особистість, яка
потребує постійної реалізації своїх задумів і планів. На
думку В. Максимчук, тільки правильно спланована, з
урахуванням потреб дітей у самореалізації, робота
пришкільного оздоровчого табору може дати можливість цікаво, весело та з користю для здоров’я провести
час, позбавити вихованців нудьги та формувати творчу
активність відкриваючи в собі нові таланти [3].
М. Хорощак зауважує, що виховна робота у пришкільному оздоровчому таборі базується на розвитку дитячої
ініціативи, самодіяльності, колективної творчої справи й
полягає у проведенні кожного дня змістовної, цікавої,
активної діяльності. Звичайно, що реалізація завдань
змісту роботи залежить від педагогічного колективу,
його виховного потенціалу та майстерності [2].
Проаналізувавши погляди вчених зазначимо, що:
дитячі пришкільні оздоровчі табори є частиною
безперервної освіти, в якій діти реалізують свої творчі
можливості, потреби в індивідуальній, фізичної та
соціальної компенсації;
в основі діяльності пришкільного оздоровчого табору
лежать принципи масовості та загальнодоступності
заходів за інтересами, що сприяють формуванню
творчої активності, розвитку самодіяльності, соціально
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значимої спрямованості діяльності; єдності оздоровчої
та виховної роботи з дітьми; взаємозв’язку з родиною і
оточуючим середовищем.
Дитячі оздоровчі табори характеризують предметнопрактичну діяльність, конкретні життєві ситуації, які
допомагають пізнати дитину, вибудувати стосунки між
дітьми, дітьми та дорослими.
При правильно організованої діяльності дитячий
оздоровчий табір має в своєму розпорядженні
сприятливою атмосферою для формування творчої
активності, самопізнання і самовиховання, що зумовлено низкою особливостей. В умовах табору можуть
бути організовані всі провідні види діяльності (комунікативна, спортивна, трудова, пізнавальна, естетична,
художньо-творча, освітня тощо).
Особливою популярністю у пришкільному оздоровчому таборі, за переконаннями науковців, користується
в учнів початкової школи художньо-творчий напрям
роботи, бо саме заходи такої спрямованості сприяють
розвитку обдарованості, дозволяють учням реалізувати
свої креативні можливості, спробувати себе в різних
ролях, проявити свою творчу активність.
О. Савченко стверджує, що між розвитком інтелектуальної сфери дитини та її творчими здобутками у будьякій діяльності, пов’язаній з творчістю, існує тісний
взаємозв’язок. Вона розглядає творчу активність як
важливий компонент у формуванні ключових компетентностей молодших школярів [4].
Висновки. Таким чином, сьогодні в умовах існування початкової освіти в Україні на засадах компетентнісного підходу формування творчої активності учнів
початкової школи в пришкільному оздоровчому таборі,
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за свідченнями науковців – є важливим напрямом
гармонійного розвитку молодшого школяра в умовах
нової української школи.
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THE GUIDANCE AS A MODERN FRAME OF MANAGEMENT
BY CHANGES IN EDUCATION
The authors institute to the English-language scientific using of concepts «guide», «guidance in education». There
have been researched historical and philosophical origins of guidance in Ukrainian culture. For the first time there
have been given the definition of the concept «guidance in education». There have been determined its phenomenal
essence and sacrifice. The reference for availability of aggressive features of «guide» and «guidance» has been
refuted. There has been made an attempt of methodologization the ideas of guidance in education.
Key words: «guide», «guidance in education», methodologization, frame.
Formulation of the problem. The globalization «time
arrow» has initiated unprecedented in scale challengers to
education and management of this education. There has been
intensified the role of supra-state bodies of management
integrated educational spaces. The point is not only that,
А. Toffler writes, that we expanded the sphere of changes,
made them large-scale – we have changed their pace. There
are a great number of events which quickly replace each
other that leads to transformation of our time perception.
We «feel» life differently than our predecessors, this is the
difference of modern person. He called it a «jump of
time» [20].
Domestic education shouldn’t remain aside from
globalization and futures processes. The progress will be
made by man who doesn’t just ignore the globalization
challenges but that man who organizes change management
according to the principle «ahead of schedule», produces
new managerial ideas and technologies. Of course, they can
be borrowed, taken over but without taking into account the
peculiarities of ethnic identity and sociogenesis of
«educational civilization» (V. Vernadsky) it is impossible to
achieve significant changes in management of it. Our
research demonstrates the great role of guidance movement
in the development of educational civilization. For more
detail understanding of the sphere of existence of the idea of
guidance we think that it is necessary to refer to introduced
by I. Kolesnykova the concept of «pedagogical civilization»
[10] which is considered as a definite level of the development of the philosophy of education, psychological and
pedagogical science and level of professional qualification
and pedagogical culture in a certain period of real time.
Study of the problem. Our research is aimed at finding
of effective approaches to management of education.
V. Andruschenko writes that in study of our own history we
didn’t always determine the priorities of achievements for
honor. In the search of national idea the great role belongs to
the ethnic idea of «guide» and «guidance». This is the idea
of social concept and it is very difficult to find comparative
analogues for it [16].

The representatives of progressive Ukrainian elite of the
XVIII – XX centuries (M. Hrushevsky, V. Vynnychenko,
D. Dontsov, V. Lypynsky, M. Shlemkevych, Julian Vassyan,
Y. Lypa, D. Myron – «Orlyk», Lev Sylenko) in their works
which then and later were considered as nationalistic,
developed and promoted the idea of national guide. This idea
is original and it laid down in the genetic code of the
Ukrainian people.
But, unfortunately, we can state that the theme of
guidance in domestic education hasn’t become expressive in
scientific research and social inquiries. Some where in public
speeches of our leaders, in publications such as: V. Kremen
«Elite, intelligence – guides of the nation» or «I. Zyazun –
guide of pedagogical skills» we read and hear this word.
In 2004 year there was published a book of Seymour
Sarason, Professor of Yale University «Political guidance
and possible failures in reforming of education» [17].
Together with wonderful books-research of educologist
Michael Fullan «The power of changes. Measuring the depth
of educational reforms» and «A new understanding of
reforms in education» they have become good advisers for
our political and sectoral leadership in realization of reforms
in educational branch [22].
In 2017 year the idea of guidance in education as the first
domestic scientific investigation was researched in collective
monograph «The guidance in education. From idea to
eternity» [16].
There have been started the dissertation research «The
phenomenon of guidance in education» by educatorresearcher S. Lysakov.
The purpose of the article is to attempt the
reincarnation of the Ukrainian ethnic phenomenon of social
management – «guide» and «guidance» in the field of
education; institution of transliteration of «guide» in
English-speaking scientific environment; attempts to model
the idea of «guide» with the help of frames technologies.
The presentation of the main material.
In general, in scientific discourse the guidance is
interpreted in different ways:
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1. The guidance as a phenomenon that ensures progress,
development and change the system of education.
2. The guidance as an organized activity of masses,
groups and individuals in implementation of certain ideas
(guide, leader, manager, authority…).
We believe that conception of guidance acts as a
methodological regulation of management science and
innovative practice in the field of education in Ukraine.
Any society is the result of previous history, the
intersection point of heterogeneous and often contradictory
trends which come from the past through the present to the
future. The theory of society which doesn’t take into
consideration the historically concrete time of its existence,
its past and its future is not only abstract and unhelpful, but
empty and harmful, – notes the philosopher А. Ivin [9].
The main idea of sociogenesis is that we are dealing not
with an abstract person, but with a person of the certain
ethnos, country and era that interacts in sociocultural context
with people. The phenomenon of guidance is the result of
sociogenesis of Ukrainian ethnos, it geminated as a social
code of mutual understanding. So we have the right to speak
about a unique managerial guiding idea.
The central problem of discussions in Western
philosophy of education as for putting forward of integrative
core of alternative strategy of education, based on what
M. Foucault called the principle of epimeleya («self-care»),
almost didn’t touch upon Ukrainian pedagogical discourse.
But there is a part of population which today needs guides,
leaders and not so much even they, but managers,
supervisors, ets., because they are not able to manage
themselves [27]. The antithesis to Ukrainian civil war
according to Mykola Shlemkevich, is the synthesis of
heterogeneous social «creative forces» – monarchy,
democracy and guidance, and for modern society, it is
extremely necessary to synthesize these sectors of
population – needing leaders and their antipodes, people
living according to the principle «lord himself» [24].
The brand of modern scientific authority has become the
necessity of publishing the results of scientific research in
scientometric editions, most of which are English-speaking.
Here there is a serious problem for us. In English the term
«провід» is absent. Its presentation in the form of
transliteration «provid» in English-speaking editions seems
to be incorrect and incomprehensible.
We have consulted at the chair of translation study and
contrastive linguistics named after Grygory Kochur of Ivan
Franko national university of Lviv (the head of the chair
professor Roksolana Zorivchak). Thanks to teachers of this
scientific institution in Ukraine there have been published
works of T. Serdgiovani «Management of education and
school management», Mark E. Genson «Education
management and organizational politics», Seymour Sarason
«Political guidance and possible failures in reforming of
education», M. Fullan «Measuring the depth of educational
reforms». In these work for the first time the notion
«guidance» in the sphere of education was legitimized.
As a result of discussions of linguists and managers the
guidance has found its identity in English language as «The
Guidance», guidance in education – «The Guidance in
Education». In the basis the root of the word guide – to lead,
to manage, direct.
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In the United States of America more than a century
there is a state program in the form of the service
«Guidance». It unites all educational forces of the society –
family, school, community and church. Its mission is to give
psychological, pedagogical and social help for solving
problems «self made man». This is a program of mass social
adaptation (primary socialization).
We are attempting to establish in the English-speaking
scientific educational community the concept of guidance,
which has Ukrainian ethnic roots and autochthonous in fact.
Besides, it gives us opportunity to distinguish and to divide
concepts «guidance» and «leadership». Very often these
concepts are considered in the context of the term
«leadership» that generates unjustified confusion and
substitution of scientific concepts and makes the discourse of
guidance impossible.
In S. Lisakov’s research there have been attempted
grounding ideas of guidance in the management of
education. He has come to the conclusion that the method of
explanation of managerial phenomena is one: construction of
theories. S. Sysoeva and T. Krystopchuk declare that
construction of scientific theory of every science provides
clear definition of its methodological attributes, in particular,
its own object and subject of the research [18]. Therefore,
the idea of guidance needs a deep and comprehensive
methodological elaboration.
Depending of which methodology of management
science we accept, the English philosopher Imre Lacatos
says, that movement of science is measured: either by
discovery of irrefutable facts and their inductive
generalization; or the invention of more simple systems; or
promotion of theories and their refutation in decisive
experiments; or competition and displacement of scientific
program [12]. As A. Einstein and L. Infeld wrote, «All
existing ideas in science were born in dramatic conflict
between reality and our ways to understand it» [26].
Yu. Bekh and A. Furman express the idea that philosophical basis of the process of forming the general theory of
management has its methodological levels [3; 23; C.43].
The first level of methodology includes two kinds of
preconditions: meaningful preconditions (worldview
foundations of scientific thinking, philosophical «picture of
the world») and formal, which relate to general form of
scientific thinking, to its historically defined categorical
system (chronotope).
The second level of methodology – is the level of general
scientific principle and forms of research.
The third level of methodology includes methods and
technique of research. At this level the ideas on the base of
which it would be possible first, to create a paradigm, then
the concept and finally, general theory of management are
accumulated.
The new idea (guidance) is not just a change of ideas
about the object of research, it is a qualitative leap of thought
beyond perceived by feelings of data and proven solutions.
The new ideas can arise under influence of paradoxical
situations when insignificant, unexpected result is appeared.
This result is quite different from the generally accepted
positions of science – paradigms [26].
According to the classical view about a «theory» which
provides the definite logical structure of concepts, we are not
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going to analyze in detail presented by American researchers
(Thomas Sergiovani, Martin Barlingheim, Fred Kumz, Paul
Thurston, Mark Genson, Seymour Sarason, Michael Fullan,
William Cunningham, Don Gresso) «theories of guidance».
We refer only to the fact that scientific theories include such
components as «initial bases» – fundamental concepts,
principles, laws, axioms, etc. But in research of guidance the
methodological references of these scientists are absent.
The logics of research makes us turn to methodological
reflections of Alexander Bogdanov (Malinovsky) as for
construction of the theory of management «Tectology.
General organizational science». A. Bogdanov writes that
any product of «spiritual creativity» – a scientific theory, a
poetic work, a system of legal or moral norms – has its own
architecture, presents dismembered complex of parts which
perform different functions, mutually complementing each
other. In this case any task of practice and theory is reduced
to tectologic question: about the way how the most
expediently to organize some complex of elements – real or
ideal. The absence of logical order in distribution of future
theory’s material is determined, first of all, by the way of
accumulation of experience. It happens spontaneously,
without definite connection and consistence; the new content
is added then in one then in another field [4].
The philosopher Rene Descartes thought that in order the
idea contained that and not another objective reality, it must,
of course, have it for some reason [6, P.338]. In our research,
it is sociogenesis of the Ukrainian ethnos and national
system of education is the causative engine.
In the document «Guidance» is indicated that
«Guidance» – is a difficult science. As in every art the final
mystery can not be taught. The artist must be born and there
is no census neither «way of life», nor it hasn’t any
«corrector» for the guide. But although no one can be made
a guide, but it is possible to find out what is the basis of
guidance» [15].
The educational field of Ukraine is built, developed
according to social goals and scientifically grounded means,
methods and ways of their realization. It provides a great
number of pedagogical theories, systems, conceptions,
technologies and methods. They are the basis of conceptual
models, imaginary ideal variants of the development of
education. The basic models of modern education are built
with considering of generic, essential characteristics of
created human history the types of interaction between
participants of the educational process (teacher-pupil,
teacher-student, higher educational establishment-customer)
for achieving a socially defined purposes and standards.
Each such basic model corresponds to a certain scientific
pedagogical paradigm. The research of paradigm
manifestations at the level of functioning of different
pedagogical systems is an actual task of the methodology of
pedagogical science. This requires a serious theoretical,
methodological and empirical basis.
Significantly, it is attractive the intention of methodology
the idea of guidance to the category of scientific paradigm.
We turned to the idea of real mechanisms for construction of
scientific paradigms. In the opinion of S. Grof, the paradigm
is always more than just a useful theoretical model in
science, mediated influence of its philosophy on personality
and society is determined in fact within the world. At the

same time none of the paradigms will ever explain all facts,
for theoretical explanation of the same data can be used
some paradigms. It is necessary to remember about the
relative nature of any paradigm – no matter how progressive
it was and no matter how convincingly it was formulated.
We can’t confuse it with the truth about reality. In any case,
paradigms should be considered as models but not as a final
description of reality [5].
It is very useful for us to consider the works of
S. Nemchenko about methodologization of educational ideas
on the basis of reflexive paradigm and works of
O. Starokozhko about polyparadigmality (polilog) of
education management [21].
The founder of paradigmatic idea Thomas Kuhn has put
the final point in our romantic aspirations as for guidance
paradigm. The research of his scientific heritage has
convinced us that only when experiment and trial theory are
relevant to one another, discovery appears and the theory
becomes a paradigm. And it is main (!) – Not all theories are
paradigmatic [11].
We have come to the conclusion that guidance in
education – is a creative extraparadigmal activity of the
subject (subjects) of educational system with expansion of
its theoretical and applied field on the basis of unique
author’s vision of conscious perspectives which are beyond
the existing normative reality [16].
This process is phenomenal in essence. It gives us opportunity to confirm that guidance can’t be attributed to paradigmatic phenomena. Another reason – is the lack of formed
scientific discourse in philosophy of education and theory of
state management of education as for guidance activity.
British Nobel Prize laureate Cecil Frank Powell shows
the reaction of Chinese sages to descriptions of European
science. «The sages think that the very idea of science is
absurd, because although the owner of Celestial is allowed to
established laws and require their execution under threat of
punishment, to obey the laws and obey them can only someone who can «understand» these laws, and «wood, water and
stone» (read guidance, ed.), which are interpreted by
mystifiers-Europeans, obviously don’t possess the property
of «understanding»: it’s impossible to ascribe laws for them
and it’s impossible to demand their fulfillment» [19].
American sociologist Daniel Bell pointed out that «it’s
not difficult to create some chimera theory which in its
historical space will make an impressive clime of
originality». But when such theory, finally, is verified by
reality, it becomes a caricature» [1].
From the idea to scientific paradigm there is a great
distance in time and forming of scientific community, which
exploits productively a guiding idea.
The S. Lisakov’s researches about informativity,
resonance of «guidance» in the sphere of education are very
significant. The results have shown the following picture
among teaching staff: «complete lack of knowledge» – 27%;
«this is military attribute» – 38%; «this is achievements of
nationalist community» – 23%; «this is a philosophical
vision of the state administration» – 12%.
84% of respondents in the field of education consider
ministries of education as guides, 16% of respondents have
included to this concept the president of the National
Academy of Pedagogical Sciences, famous scientists.
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Among students (masters) the results are more
impressive. «complete lack of knowledge» – 78%. 20% –
answers that are difficult to classify (favorite school teacher,
parents, school director, dean of the department), 2% – of
respondents have called political and state leaders as
guides)
Professor I. Bogdanov and teacher-researcher S. Lisakov
determine some levels (formats) of educational guidance:
1. The guides are all who are situated in «trenches», on
advanced line of education. They are teachers … They
conduct the line of state educational politics defined in laws,
directives, programs, standards and curricula. 2. The guides
are a primary link in the management of educational
institutions. They implement «guide» of educational
establishments, create their image, trends, brands and
corporative culture in struggle for competitiveness in the
market of educational services. 3. The guides are carriers of
fundamental and principal basics of educational system. If
leaders harmonize these systems, that guides go beyond the
standards established by practice. Leaders are in every
collective, guides are few within a century. 4. The guides are
carriers of changes which have received recognition and
conditions for implementation of their ideas in educational
and scientific institutions. These are so-called «regulated»
guides; their activity is limited by the scale of author’s
school, teaching staff, scientific conferences and publishing
houses. 5. The guides are authors of theories and
conceptions. They (guides) are oriented on their introduction
into the methodology of education, «conquering» of
educational space and supporters. 6. The guides are state
employees who formulate state educational politics on the
level of laws, directives, standards and they conduct its
guide. 7. The guides are personalities who declare global
changes in educational space of modern human civilization
(report by J. Delor at UNESCO, Rome club reports,
Pedagogical Constitution of Europe…). 8. Network guides
are challenge of knowledge society. Not indifferent to the
fate of education people. Those who have already have or
had the experience of guide, the ambitious workers who
want real changes but do not have the access to official
governmental tribunes [16]. We are sure that really such
formats are many more.
In what system of management can be instituted
«guidance»?
At the beginning of the XX century the main managerial
ideology – scientific management was developed quickly
and aggressively. Throughout the century, the United States
of America exported the most progressive ideas of social
management and created scientific schools. «American»
management has taken much non-American ideas. So,
famous German organizational order (gem. organisatorische
Reihenfolge, Ordnung) was called European management.
Japanese philosophy Kaizen was implemented as a Japanese
school of management. O. Bogdanov’s «tectology» became
a hidden science of management. The «tectology» was
discussed only when the synergetic principles of the
development of complex systems were proclaimed.
The theory of guide was appeared chronologically earlier
from management but it was burdened by nationalistic slogans
and didn’t get the development owing to soviet partycommunist ideology. The great stratum of ethnic Ukrainian
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idea enriched by domestic philosophers of the XIX–XX
century has become a social taboo.
Finally, the soviet ideological propaganda considered the
idea of guidance as aggressive. One of the provocative factors
was views of the theorist of Ukrainian nationalism Mikola
Scziborskij. These views were described in «The essays of the
project of main laws of /constitution/ of Ukrainian state» in
1939 year. It was envisaged that future Ukraine «is a
sovereign, authoritarian, totalitarian, professionally estates
state». And then – «in the choice of guiding idea of every
politics we don’t hesitate, it is Majesty, Power and Good of
the Ukrainian nation» [8].
At the same time, the analysis of works of domestic
philosophers (M. Hrushevsky, V. Vinnichenko, D. Dontsov,
V. Lipinsky, M. Shlemkevich, Julian Vassian, Yuri Lipa,
D. Myron – «Orlyk», Lev Silenko, I. Kuras, S. BlagodetelevaVovk, S. Datsiuk, S. Klepko, E. Lebid, A. Malik, E. Sverstiuk,
M. Ivaneyko, M. Tkach and others) speaks about
interpretation og guide as a state building tool, capable to
defend the very idea of Ukrainian guidance. D. Dontsov wrote
that an idea which is limited to «altruism» is powerless. It is
not enough to have in the heart the ideal. If it is not defended
from bitterness fanatics – this ideal will be broken by another,
alien fanatical force [7].
The ideas of domestic philosophers as for imple-menttation of
the guide were not taken into consideration by leadership of
Ukrainian People’s Republic in 1917–1920 years, this fact
shows the complete absence of aggression of this institution
even under threat of destruction of national independence. So,
what kind of aggression are we speaking about?
Concerning aggression as for realization of guidance in
education there are some measurements. The psychologists
say that sometimes it is very difficult to determine borders of
aggression. For some people aggressiveness seems to be what
other people call simple vitality. It’s very important for us to
consider fundamental works of American psychologist
Leonard Berkowitz. It’s quite natural that guiding activity of
any format and level provides expression, irrational origins,
desire to master the mind, hearts and believe in great number
of supporters. L. Berkowitz considers aggression as an
aspiration for independence or vigorous asserting of one’s
own opinion. Such broad understanding of the meaning of the
term can create serious problems. Problems for guide!
L. Berkowitz associates with aggression the concept
«frustration» and admits the thought that frustration should be
considered as an external barrier (systems of stereotypes,
educational standards, ideas and scientific paradigms), that
hinders to achieve the goal defined by the guide [2].
English psychologist Anthony Storr has directed us that
aggression is not only a deliberate desire to do harm to another
person, but also «the basis of intellectual achievements,
establishment of independence and even self-respect that gives
a person opportunity to hold the head high among other
people». All words which are used to description of
intellectual (guiding) activity – are words which related to
aggression. We attack problems or we bite into them. We
master the problem, struggling and overcoming its complexity
[28]. Taking into consideration the sacrificial nature of
guiding activity in education we allow the anordinary
behaviour of guide within established system. Let’s put the
question differently: «Is leadership not aggression?»
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Picture 1. The structural components of the idea of guidance in education.
The structural and logical architecture of the theory of
guidance is created with the help of the following
components: a). theoretical and methodological (philosophy
of education, educational politics, educology): b). social and
pedagogical: knowledge about globalized education, principles and values of superpower educational conglomerates;
the content of value and activity existing of children and
students; production and development of moral norms;
axiology, acmeology, andragogy; deep psychology;
c). technological: the analysis and correction of the
experience of transforming educational and organizational
activity; working out and development of frames of
successful and emotional and positive educational activity of
person.
Georgii Shchedrovitsky explained that the most
important feature of man’s methodological thinking is the
creation by man his own cognitive schemes and project of
his own thoughtful activity. This thesis brings us to the idea
of frames, worked out by American researcher of artificial
intellect Marvin Lee Minsky. G. Shchedrovitsky and
M.L. Minsky have similar model, schematic approach to the
methodogization of creative activity.
We try to use the idea of «frames» – it is a structural and
logical model, the framework in which there is a thinking
process of accumulation, coordination and exclusion of
phenomenological positions as an intermediate methodological instrument. «The essence is in the fact that any activity
transforming the behaviour of artificial system in conditions
of real external world requires the presence at this system of
special organized model of this world, any … model, that
reflects the complexity of real world, it should be built in the
form of rather great totality of certain way formed data –
frames which are models of (often repeating) situations. The
situation is understood in generalized sense, it can be action,
reasoning, visual image and narratives etc…» (Marvin
Minsky. Frames for the presentation of knowledge. [Ed.,

Edited by F.M. Kulakov]. M .: Energiya, 1979. – 151 pp. ML
Minsk, Moscow, Energia, 1979.).
The frame is a virtual model, scheme of actions of guide
in real routine situation. The starting point of our
methodological approach is the fact that guide trying to get
to know the new for yourself situation or to take a fresh look
at familiar things, takes from the memory some structure of
data and images which M. Minsky called frames, with such
conditions that by means of changing some individual details
to make it suitable for understanding wider class of
educational and managerial phenomena or processes. It
forms such component of the frame as a presumption –
certain indescribable knowledge (phenomenology), irrational
nature of guidance.
In our case presumption is considered as a status of idea
which hasn’t yet realized by the guide, as a status of guide
himself in standard educational system.
According to the theory of frames we accept as fixed by
it «procedures» of transforming guiding activity as for
main «terminals» of traditional frame.
1. Foresight (guide’s view). At this stage there is irrational
towards real educational practice of guide’s thinking activity.
The limits of conflict with the system are determined.
2. Ditalization. The guide works out a frame of
influence on the system: soft power, propaganda of
author’s idea, belief, explanation, search of like-mind
people and stakeholders, analysis of predecessors’
mistakes, foresight of results of changes and social
responsibility, determination of frames, format of changes.
3. Change. There is a change of system frames (main
frame), the principle of presumption the new frame is
realized. The influence of guide on subframes which
conflict and sabotage changes.
4. Renewal. The guide motivates, manages or consults
of components of the structure of the new frame,
paradigmatic shift. The guide restricts or excludes parasitic
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contexts of frame essence. The guide correlates the new
structure of the frame with those that exist side by side,
simultaneously or remained in traditional format.
5. Teaching. The guide provides the environment for
idea’s perception, structure of the new frames by majority.
The guide secures the existence of the frame, puts it in the
state of relative homeostasis, and neutralizes internal and
external fluctuation influence. The guide enlarges the
frame’s form on account of new components, which earlier
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were in the phase of obstruction. The guide gives the
rational status to its irrational ideas.
The weak point of this strategy is the thesis that all
people act rationally or at list share with a guide of
organization a single rational position. (Mark E. E. Genson,
«Management of Education and Organizational Behavior»)
The guidance in the format of frame’s theory relies on
the analysis of «situation» which can be changed and also
it relies on phenomena of «understanding» of situation on
every stage of change or resistance.

Frames of guiding action

Terminal «Foresight»

Task of absence
Scripts
Coordination
Barrier
Transformation
Expertise
Parasitic contexts
Resume

Conclusions. The theory of frame win a lot thanks to
opportunity of using in it expectation and other kind of
irrational assumptions, prognosis and guide’s expectations.
The methodology of guidance by resources of ideas of frames
seems us productive and promising.
The further perspectives of the research the authors see in
some directions:
1. It is necessary to work out philosophical measurements
of inculcation of «guide» «guidance» in the modern system of
domestic education with the aim to figure out why «guidance»
remains in Ukraine «unrealized social managerial project».
2. To strengthen scientific discourse and polylogue as for
guidance in education.
3. To coordinate mechanisms of guide the educational
sphere with challenges of modernity.
4. To implement different approaches as for methodology
of guidance in education.
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ПРОВІДНИЦТВО ЯК СУЧАСНИЙ ФРЕЙМ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОСВІТІ
Автори інституюють до англомовного наукового вжитку поняття «провід», «провідництво в освіті». Досліджено
історичні та філософські витоки провідництва в українській культурі. Вперше наведено визначення «поняття
провідництво в освіті». Визначено його феноменальну сутність та жертовність. Спростовано посилання на наявність
агресивних рис «проводу» та «провідництва». Здійснено спробу методологування ідеї провідництва в освіті.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті обґрунтовано авторську теоретичну модель формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, розглянуто особливості її функціонування та
представлено графічну інтерпретацію запропонованої моделі. Побудова моделі відбувалась на основі
врахування поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених, компонентної структури та обґрунтованих
педагогічних умов формування психолого-педагогічної компетентності, експертної думки і методів
математичної статистики. Представлена модель має свою структуру, ієрархію та складові блоки,
побудована з дотриманням наукових загальноприйнятих та специфічних принципів і з урахуванням
базових положень відомих концепцій психолого-педагогічних досліджень. Розроблену модель можна
розглядати як дієвий інструментарій організації процесу формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання у закладі вищої військової освіти.
Ключові слова: психолого-педагогічна компетентність, майбутні офіцери-прикордонники,
особливості, загальноприйняті принципи, модель формування, структура, ієрархія, графічна
інтерпретація.

Постановка проблеми. Сучасний офіцер-прикордонник повинен мати не лише професійні знання, уміння та
навички, але й повинен вміти приймати оптимальні
рішення в ситуаціях вибору або екстремальних ситуаціях,
брати на себе відповідальність за власну діяльність, а
також за діяльність і долю підлеглих, вирізнятися мобільністю, динамізмом, товариськістю, будувати конструктивно-позитивні стосунки з підлеглим персоналом,
знаходити спільну мову з оточуючими, вміти переконувати, проводити освітню діяльність. Він повинен бути
професійно компетентним. Серед складових професійної
компетентності офіцерів Державної прикордонної
служби України (ДПСУ) особливе місце займає
психолого-педагогічна компетентність, яка являє собою
сукупність необхідних психолого-педагогічних знань,
вмінь та навичок, готовність їх використовувати у ході
власної професійної діяльності та сукупність важливих
для вирішення психолого-педагогічних завдань професійної діяльності якостей. Зрозуміло, що підготовка
такого фахівця розпочинається під час навчання у
закладі вищої військової освіти. Для кращого розуміння
особливостей відповідної підготовки, врахування її
особливостей, можливостей наявних засобів та для
досягнення максимально бажаного результату актуальним питанням є побудова моделі формування психологопедагогічної компетентності, яка б враховувала всі
особливості цього процесу і давала можливість спрогнозувати наслідки цілеспрямованого впливу на становлення
та розвиток досліджуваної компетентності засобами
розробленої методичної системи.
Слід відмітити, що моделюванням процесу формування різного роду компетентностей фахівців силових
структур займались багато науковців та педагогів, серед

яких М. Карпушина, Н. Логвінова, О. Пономаренко,
О. Коба, Н. Мась та ін. Але аналіз наукових та науковометодичних джерел засвідчив відсутність достатньої
уваги питанням дослідження психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів ДПСУ загалом, та
моделюванню процесу її формування зокрема.
Отже, метою статті є аналіз особливостей побудови
та функціонування теоретичної моделі формування
психолого-педагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
психолого-педагогічні науки все більше уваги приділяють
питанням організації і управління складними цілеспрямованими процесами, що зумовлено необхідністю їх
наукового аналізу з точки зору їх структури і організації.
Практика від науки потребує рекомендацій з як найкращого (оптимального) управління такими процесами, а
такі рекомендації можна отримати лише на підставі
застосування відповідних (кількісних, якісних) методів
дослідження, котрі передбачають побудову моделі
досліджуваного явища.
Процес побудови моделі складається з наступних
етапів: споглядання об’єкту моделювання, без посередньо
побудови моделі (абстрактного мислення) і перевірки її
адекватності. На етапі практичної перевірки і застосування моделі з її допомогою одержують деякі нові відомості
про об’єкт, порівнюють їх з експерименттальними даними, використовуючи методи математичної статистики,
котрі дозволяють встановити ступінь співпадання прогнозованих і експериментальних даних [1, с.18].
Загальних способів побудови моделей не існує та і
вимоги до моделі суперечливі. З одного боку, вона
повинна бути достатньо повною, тобто в ній мають бути
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враховані всі важливі чинники, від яких істотно залежить
результат операції. З другого боку модель повинна бути
достатньо простою для того, щоб можна було встановити зрозумілі залежності між параметрами, що входять
в неї. Погоджуємось з думкою В. Пулима, який стверджує, що модель повинна мати властивості подібності до
оригіналу, нейтральності (відсутності суб’єктивізму),
схематичності (спрощеності в певних межах), а також
мати здатність відтворювати динамічні та функціональні
характеристики та «відчувати» зміни у своїх складових,
параметрах, зв’язках, характеристиках в результаті цілеспрямованих активних впливів та дій [2, с.82].
Якщо говорити безпосередньо про педагогіку, то, на
думку А. Галімова, метод моделювання застосовується у
даній науковій галузі «по-перше, в інтересах самої науки
педагогіки як метод наукового пізнання власне педагогічних об’єктів, по-друге, у навчальному процесі як метод
навчання з метою вирішення певних дидактичних
завдань» [3, с.174].
Розвиток педагогічної науки, зростання числа
методів, засобів, прийомів, форм виховання та навчання,
виявлення все більшої кількості факторів та чинників,
що впливають на освітні процеси, робить педагогічну
діяльність досить складною, але завдяки моделюванню
прогнозованою.
Дослідник П. Дармограй вважає, що «модель дозволяє
співвіднести теоретичні уявлення про об’єкт та емпіричні
знання про нього через виділення компонентів процесу
або явища та визначення взаємозв’язків, взаємозалежності між ними» [4, с.10].
Завдяки моделюванню освітній процес стає більш
технологічним, тобто дає можливість розробити певну
методичну систему, втілення якої в освітній процес
сприятиме формування досліджуваної особистісної якості
та забезпечуватиме взаємодію та розвиток усіх учасників
цього процесу.
Слід відмітити, що, дійсно, у педагогіці практично
неможливо створити дуже точну статичну модель будьякого процесу, оскільки педагогічна діяльність – креативна, інколи вимагає нестандартних підходів, вона
передбачає взаємодію між людьми (викладачами, офіцерами, курсантами), кожен з яких має свої індивідуальнопсихологічні особливості, що, в свою чергу, передбачає
використання особливих підходів і методів педагогічного
та психологічного впливу.
Сьогодення вносить зміни в освітньо-кваліфікаційні
характеристики (ОКХ) фахівців усіх галузей. Повністю
підтримуємо П. Кравчука, який відзначає, що «особливості сучасного етапу суспільного розвитку вимагають
від молодого фахівця наукового світогляду, творчої
гнучкості, соціальної відповідальності, суспільної
активності» [5, с.10].
В цьому контексті в основу побудови моделі формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього офіцера-прикордонника повинна бути покладена
модель випускника відомчого освітнього закладу.
Головним моментом при цьому все ж таки є набуття
теоретичних знань і практичних умінь, необхідних у
подальшій професійній діяльності для розв’язання
психолого-педагогічних завдань. Така психолого-педагогічна підготовка стає однією з головних проблем для

професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників. Щоб сформувати психологічно та педагогічнокомпетентного офіцера, який відповідатиме сучасним
тенденціям реформування ДПСУ, зумовленим складною
військово-політичною ситуацією у державі та світі, слід
на підставі глибокого аналізу визначити – які загальнолюдські та спеціальні якості, знання, вміння та навички
сьогодні та в перспективі він повинен мати, на виконання
яких функцій повинен бути зорієнтований.
Визначення важливих ознак моделі майбутніх
офіцерів-прикордонників слід проводити на основі:
– врахування та формування тих якостей людини, які
сприяють її ефективному професійному розвитку та
становленню;
– аналізу суспільних і професійних потреб, враховуючи:
 індивідуально-психологічні особливості курсанта і
рівень його професійної та психолого-педагогічної
підготовки (модель випускника слід будувати виходячи
не тільки з його освітньої підготовки, але також і з
внутрішніх якостей та рис курсанта);
 професійну кваліфікацію, результати навчання та
систематичне вдосконалення професійної та психологопедагогічної компетентності.
Отже, під моделлю формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
будемо розуміти визначення мети, теоретичне обґрунтування, опис та аналіз результату функціонування кожного
структурного блоку зазначеного процесу.
Така модель, по-перше, буде враховувати існуючу
систему підготовки курсантів та, по-друге, дозволить
підвищити ефективність цього процесу у ході вивчення
ними загальновійськових та військово-спеціальних
дисциплін.
Побудова моделі формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
проводилась на основі:
1) ОКХ та сучасних кваліфікаційних вимог до професійної підготовки офіцера-прикордонника;
2) виділених з ОКХ вимог до його психолого-педагогічної підготовки та відповідних результатів навчання;
3) галузевих стандартів вищої освіти за напрямком
«Безпека державного кордону»;
4) навчальних планів підготовки курсантів та
робочих навчальних програм загальновійськових та
військово-спеціальних дисциплін.
З метою побудови адекватної моделі становлення та
розвитку досліджуваної компетентності було сформовано групу експертів, для якої визначався коефіцієнт
конкордації (коефіцієнт Кенделла). Отримані результати
(W=0,979) засвідчили достатньо високий рівень
узгодженості експертної групи на рівні статистичної
значущості p ≤ 0,01.
На основі експертної думки, аналізу наукових джерел
з проблеми, змісту та структури психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів ДПСУ, визначення
рівня сформованості досліджуваної характеристики
особистості у курсантів академії, визначення сукупності
сприятливих педагогічних умов нами було розроблено і
побудовано теоретичну модель, яка має комплексний
характер і складається з чотирьох блоків: концептуально-
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цільового, змістовного, системно-методичного, діагностико-результативного.
Кожна з складових блоків побудованої моделі
формування досліджуваної компетентності має своє
цільове і змістове навантаження.
Планування діяльності з формування психологопедагогічної компетентності у майбутніх офіцерів ДПСУ
розпочинається з формулювання мети, визначення
підходів щодо дослідження зазначеного процесу, які в
подальшому нададуть можливість втілити теоретичні
напрацювання у практичну діяльність дослідника. При
цьому слід дотримуватись певних відповідних принципів.
Концептуально-цільовий блок – це перший і найбільш важливий блок, який визначає призначення і
спрямованість моделі. Він містить, насамперед, мету –
формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників і визначає теоретичне підґрунття функціонування моделі на засадах
реалізації низки методологічних наукових підходів та
принципів. Методологічні підходи, в нашому випадку,
це ключові фундаментальні педагогічні положення,
котрі мають загальнонауковий зміст побудови процесу
становлення та розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів ДПСУ. У якості таких
підходів нами розглядались:
– компетентнісний;
– діяльнісний;
– системний;
– особистісний.
Обов’язковою умовою для реалізації концепції дослідження, яка базується на вищезазначених підходах, є
дотримання відповідних загальноприйнятих принципів
(детермінізму, об’єктивності, всебічності, єдності свідомості і діяльності, вивчення у розвитку, проектування та
моделювання тощо) та специфічних принципів
(об’єктивність оцінки військово-політичної та соціальноекономічної ситуації, України, об’єктивність оцінки
рівня психолого-педагогічної компетентності майбутніх
офіцерів, неперервності процесу формування психологопедагогічної компетентності, цілеспрямованості психолого-педагогічної компетентності на вирішення конкретних професійних завдань, диференційованого підходу в
процесі формування психолого-педагогічної компетентності з врахуванням індивідуально-психологічних особливостей майбутніх офіцерів-прикордонників тощо).
На основі реалізації концептуальних підходів із
забезпеченням відповідних принципів та аналізу наукових
джерел і системи організації освітнього процесу в
академії нами було розроблено педагогічні умови
ефективного процесу формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, які
увійшли до наступного змістовного блоку запропонованої моделі. Такими педагогічними умовами є:
– розвиток мотивації курсантів до навчання і
майбутньої професійної діяльності,
позитивного
ставлення майбутніх офіцерів-прикордонників до
психолого-педагогічних знань та вмінь, які необхідні їм
для вирішення педагогічних та морально-психологічних
завдань у подальшій професійній діяльності;
– виділення достатньої сукупності важливих та
необхідних майбутньому офіцеру ДПСУ психолого-
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педагогічних знань та здатностей, котрі дозволили б
йому здійснювати логічно обґрунтовані, правильні дії у
ході вирішення педагогічних завдань професійної
діяльності, які можуть бути сформовані у ході вивчення
загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін;
– активізація
навчально-пізнавальної
діяльності
майбутніх офіцерів-прикордонників на основі забезпечення взаємозв’язку загальновійськових та військовоспеціальних дисциплін з реальною професійно-педагогічною діяльністю у майбутньому;
– створення психологічно-позитивного клімату у
навчальному середовищі;
– забезпечення наукової та методичної підготовки
викладачів до формування досліджуваної компетентності на основі врахування індивідуальних особистісних
відмінностей курсантів.
В результаті глибокого аналізу наукових джерел,
вивчення досвіду викладання загальновійськових й
військово-спеціальних дисциплін, врахування експертної думки та на основі врахування концепції дослідження
було виявлено тісний взаємозв’язок виділених педагогічних умов та компонентного складу психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників, а саме, мотиваційного, когнітивнодіяльнісного, рефлексивно-вчинкового та емоційновольового компо-нентів.
Крім того, психолого-педагогічна компетентність
виконує певні функції: пізнавально-розвиваючу, управлінську, комунікативну, адаптивну, освітню, рефлексивну тощо, і при організації процесу її формування слід
забезпечити можливість їх виконання.
Зміст, структура, функції психолого-педагогічної
компетентності, а також глибокий аналіз ОКХ,
навчальних планів та робочих навчальних планів
загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін
дозволили нам сформувати системно-методичний блок
моделі. Саме у цьому блоці виділено етапи формування
досліджуваної властивості особистості:
 базовий (1–2 курс);
допрофесійний (3 курс);
 професійний (4 курс).
Кожен з етапів має свою ціль, спрямованість та
наповненість:
1. Базовий етап має на меті формування професійної
мотивації та усвідомлення необхідності психологопедагогічної компетентності для подальшої професійної
діяльності, спрямований на створення образу психологічно і педагогічно компетентного офіцера-прикордонника, формування основних компонентів досліджуваної властивості, котрі знаходяться у прямій залежності
із змістом загальновійськових та військово-спеціальних
дисциплін, що вивчаються на 1–2 курсах.
2. Допрофесійний етап – це етап, під час якого
відбувається становлення психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників на основі
базових знань, вмінь та навичок, отриманих у ході
вивчення відповідних дисциплін, формування психологічних і педагогічних важливих якостей особистості,
узгодження теоретичної підготовки із загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін з
практичною підготовкою під час методичної практики (у
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якості начальників навчальних груп).
3. Професійний етап спрямований на визначення
недоліків у психолого-педагогічній підготовці курсантів
і передбачає самоаналіз та самовдосконалення їх
психолого-педагогічної компетентності на основі засвоєння творчих аспектів цієї підготовки, вдосконалення усіх
складових компонент досліджуваної характерис-тики
під час стажувань, виконання курсових проектів,
практики.
Головною особливістю системно-методичного блоку
є оптимізація змісту теоретичної та практичної підготовки
курсантів у ході вивчення ними загальновійськових та
військово-спеціальних дисциплін, яка б гармонійно
поєднувалась з етапами формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Саме така оптимізація та узгодження дозволили
на основі реалізації концепції дослідження розробити
методичну систему процесу формування досліджуваного
особистісного утворення. Ця методична система
включає в себе форми (традиційні, інноваційні), методи
(бесіди, круглі столи, особистісно-розвивальні тренінги,
ситуативне моделювання тощо) та засоби (вербальні,
наочні, інтерактивні, відеофільми), а також удосконалені
робочі навчальні програми дисциплін, які враховують
специфіку становлення та розвитку психолого-педагогічної компетентності у майбутніх офіцерів ДПСУ.
Безумовно, щоб перевірити спроможність, функціональність моделі та дієвість розроблених педагогічних
умов та методичної системи необхідно мати сукупність
критеріїв визначення рівня сформованості досліджуваного особистісного феномену та відповідні їх показники.
Отже, було виділено діагностико-результативний блок
моделі, до складу якого увійшли мотиваційно-світоглядний, змістовно-діяльнісний, поведінковий та емоційновольовий критерії з обґрунтованими відповідними показниками. Крім того до цього блоку увійшли етапи діагностування з визначеними методиками та методами,
визначення кінцевого результату на основі встановлення
рівнів сформованості психолого-педагогічної компетентності курсантів (низький, середній, достатній, високий),
пошук резервів у випадку отримання результатів, які
можна було б поліпшити, коригування отриманих
результаттів.
Усі складові блоки моделі тісно взаємопов’язані,
переходять один в один й фактично у сукупності являють
собою єдиний неперервний процес. Отже, з метою
унаочнення
запропонованої
моделі
формування
психолого-педагогічної
компетентності
майбутніх
офіцерів-прикордонників, демонстрації взаємозв’язків
між її складовими та елементами було здійснено
графічну інтерпретацію моделі (рис.1).
Висновки. Запропоновану модель можна розглядати
як дієвий інструментарій та еталон організації процесу
формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів ДПСУ під час навчання у закладі
вищої військової освіти. Ефективність цієї моделі можна
перевірити лише у ході експериментального дослідження, але слід відмітити, що вона є динамічною,
відкритою і, за необхідності, може бути доповнена
новими елементами, компонентами та складовими.
Запропонована модель дозволяє виділити актуальні та

перспективні
завдання
та
психолого-педагогічні
особливості освітнього процесу, виявити, вивчити та
науково обґрунтувати фактори узгодження між
ймовірними, очікуваними і бажаними результатами
(змінами) у рівні психолого-педагогічної компетентності
випускника.
Втілення моделі в освітній процес передбачає
наявність конкретних результатів щодо формування
психолого-педагогічної компетентності, тобто динамічних змін у рівнях її сформованості, які передбачають
перехід на більш високий рівень досліджуваної
властивості.
Модель становлення та розвитку досліджуваної
властивості особистості майбутнього офіцера-прикордонника виступає еталоном, на досягнення якого повинен
бути спрямований освітній процес, і визначає
необхідність складання програми дослідження готовності
науково-педагогічного складу академії до формування
психологічно і педагогічно компетентного випускника.
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
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(детермінізму, єдності свідомості і
діяльності, особистісно-діяльнісного
підходу, вивчення у розвитку,
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діяльнісний
особистісний
системний

-

Системно-методичний
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виділення достатньої сукупності
важливих та необхідних майбутньому
офіцеру ДПСУ психолого-педагогічних знань та здатностей, котрі дозволили б йому здійснювати логічно
обгрунтовані, правильні дії у ході
вирішення педагогічних завдань
професійної діяльності

активізація навчальнопізнавальної діяльності на основі
забезпечення взаємозв’язку
загальновійськових та військовоспеціальних дисциплін з
реальною професійнопедагогічною діяльністю

створення психологічнопозитивного клімату у
навчальному середовищі,
який сприятиме здійсненню вольових зусиль та
формуванню позитивного
емоційного фону

Структурні компоненти
-








Психологопедагогічна
компетентність

мотиваційний
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Теоретична підготовка
Загальновійськові дисципліни
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Функції
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освітня
рефлексивна

Практична підготовка
Стажування на посаді начальника
навчальної групи
(педагогічна практика)

Базовий
(1-2 курс)
Допрофесійний
(3 курс)
Професійний
(4 курс)

МЕТОДИ
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 Традиційні
Лекції, семінари, самостійна
робота, практика
Інноваційні
Диспути, конференції, проблемні
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забезпечення наукової та
методичної підготовки
педагогічних працівників до
формування компетентності
на основі врахування
індивідуальних
особливостей курсантів

ЗАСОБИ

Бесіди
Круглі столи
Проблемно-пошукові
Особистісно-розвивальні тренінги
Розв’зування професійних навчальновиховних задач
Ситуативне моделювання






Вербальні
Наочні
Інтерактивні
Відеофільми

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ

саморегуляція поведінки в умовах
професійної та освітньої діяльності

здатність до подолання вольової та емоційної
напруги
нервово-психічна стійкість у процесі
професійної та освітньої діяльності

вміння проводити глибокий психолого-педагогічний аналіз міжособистісних стосунків
підлеглих та створювати позитивний клімат у
колективі

здатність до адекватної оцінки поведінки та
вчинків підлеглих та власних

вміння здійснювати психологічний вплив

наявність управлінських вмінь офіцераприкордонника та наставника

розвиток рефлексії офіцера-прикордонника

ступінь розвитку комунікативних якостей та
рівень комунікативних навичок

рівень сформованості ППВЯ

ступінь сформованості емоційно-вольових
якостей офіцера-прикордонника

Емоційно-вольовий

Поведінковий
ступінь засвоєння сукупності дій та операцій
для забезпечення педагогічного впливу та психологічного супроводу діяльності
прикордонного підрозділу

рішучість у прийнятті рішень у ході
проведення психолого-педагогічних заходів

прагнення до опанування нових знань з
психології та педагогіки

здатність логічно мислити, проводити
аналітико-синтетичну та творчу діяльність,

вміння застосовувати набуті знання на
практиці
здатність до проведення діагностуючої та
корегуючої роботи

здатність до чіткої та своєчасної постановки
задач та адекватної оцінки результату

Змістовно-діяльнісний
- Наочні

рівень психологічних та педагогічних знань

упевненість у правильності вибору професії
прикордонника

ефективність виконання службових обов’язків

переконання у необхідності формування
психолого-педагогічної компетентності

вміння формувати і підтримувати у себе та
підлеглих психологічну готовність і
позитивну мотивацію

наявність належних ціннісних орієнтацій

розвиток мотивації офіцера-прикордонника
до професійної діяльності

Діагностико-результативний блок

Мотиваційно-світоглядний

ДІАГНОСТУВАННЯ – тестування, анкетування, опитування, спостереження, бесіди, метод експертних оцінок, методи мат.статистики

РІВНІ

Середній

Низький
КОРИГУВАННЯ

ПОШУК РЕЗЕРВІВ

Достатній

Високий

РЕЗУЛЬТАТ – сформована психолого-педагогічна
компетентність майбутніх офіцерів-прикордонників

Рис.1. Графічне представлення теоретичної моделі.
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In the article, the author's theoretical model of formation of psychological and pedagogical competence of future officersfrontier guards is substantiated, features of its functioning are considered and graphical interpretation of the proposed model
is presented.
The presented model is based on taking into account the views of domestic and foreign scientists, the component structure
and the grounded pedagogical conditions for the formation of psychological and pedagogical competence, expert opinions and
methods of mathematical statistics. The proposed model has its structure, hierarchy and constituent blocks, it is constructed in
accordance with the generally accepted scientific and specific principles and taking into account the main provisions of the
well-known concepts of psychological and pedagogical research. The developed model can be considered as an effective tool
for organizing the process of forming the psychological and pedagogical competence of future border guard officers while
studying at a higher military education institution.
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ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Автори статті звертаються до питання упровадження інтерактивних технологій навчання у початковій
школі, а саме проблеми готовності до професійної діяльності педагога, що широко висвітлена в спеціальній
психолого-педагогічній літературі. Розглядають формування готовності майбутніх учителів початкових
класів до застосування інтерактивних технологій навчання як багатокомпонентний, поліфункціональний,
динамічний, відкритий процес перетворень, завдяки якому здійснюється цілеспрямований розвиток усіх
структурних компонентів, які забезпечують формування цього виду готовності. Виокремлюють у структурі
готовності до педагогічної діяльності різні компоненти, оскільки ця структура вирізняється складністю та
багатоаспектністю. Визначають готовність майбутнього вчителя до застосування інтерактивних
технологій навчання як інтегративне утворення та мета і результат спеціальної професійної підготовки
студентів у цьому напрямку.
Ключові слова: навчання, початкова школа, молодший вік, компетентність підхід, інтерактивні
технологій навчання, професіограма вчителя молодшої школи, професійна компетентність.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження
обґрунтована
необхідністю
розробки
механізмів
пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої
освіти, які визначені Державною національною
програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законом
України «Про загальну середню освіту», Концепцією
загальної
середньої
освіти
(12–річна
школа),
Національною доктриною розвитку освіти.
Затвердження концепції «Нова українська школа»
стало поштовхом до реформування системи початкової
освіти, зокрема передбачено розробку оновленого
стандарту початкової загальної середньої освіти та
навчальних програм для 1–4 класів на засадах
компетентнісного підходу.
У Державному стандарті початкової освіти,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р., зазначено, що однією із ключових
компетентностей у навчанні є «5) інноваційність, що
передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у
близькому середовищі (клас, школа, громада тощо),
формування знань, умінь, ставлень, що є основою
компетентнісного підходу, забезпечують подальшу
здатність успішно навчатися, провадити професійну
діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати
участь у справах громади» [1].
Відповідно до «Професійного стандарту на професію
«Вчитель
початкової
школи»
трудові
функції
передбачають готовність учителя початкової школи до
упровадження інтерактивних технологій навчання [7].
Активність,
самостійність,
творчість,
здатність
адаптуватися до стрімких змін у світі – ці риси особистості
є пріоритетними на сучасному етапі розвитку освіти. Їх
формування
вимагає
використання
інтерактивних

технологій у процесі навчання на основі реалізації
особистісно-зорієнтованого та компетентнісного підходів.
Основним проблемам освітньої інноватики в сучасній
теорії і практиці присвячені роботи І. Бома, Л. Буркової,
Л. Ващенко, Л. Даниленко, Д.У. Джонсона, П. Дроб’язка,
О. Дусавицького, В. Живодьора, О. Козлової, М. Крюгера,
Дж. Мейерса, А. Підласого, Н. Погрібної, С. Подмазіна,
О. Попової, І. Пригожина, Г. Селевка, К. Ушакова,
Н. Федорової, А. Хуторського, Н. Юсуфбекової.
Ці роботи свідчать про те, що науково-педагогічна
думка поступово іде шляхом розробки та стимулювання
розвитку освіти. Однак, поки що залишаються
недостатньо розробленими технології управління
процесом впровадження інновацій, які б відповідали
сучасним потребам освіти.
Інтерактивні методи навчання досить швидко були
визнані вчителями та управлінцями дієвим засобом
впровадження нових освітніх технологій. Однак
використання їх у практиці початкової освіти поки що
фрагментарне, епізодичне, не системне, внаслідок не
розробленості відповідних технологій та неготовності
більшості вчителів і управлінців користуватися
інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою.
Дослідження останніх десятирічь переконливо
свідчать, що діалогічна форма спілкування вчителя з
учнями між собою в умовах колективної пошукової
діяльності дає можливість розвивати не тільки мислення
дитини, а й навчити її спілкуватися, оволодіти способами
співпраці у процесі розв’язання навчальних завдань.
Аналіз праць учених з проблеми дослідження показав,
що розробкою елементів інтерактивного навчання
займалися педагоги-новатори 70–80-х років ХХ ст.
В. Шаталов, Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, на творчих
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знахідках яких ґрунтується теорія і практика
розвивального навчання.
На сучасному етапі розвитку нові педагогічні
технології
розробляються
у
теоретичному
та
дидактичному аспектах. Проблема застосування саме
інтерактиву в навчальному процесі була в центрі уваги
таких дослідників, як О. Єльникова, Г. Коберник,
О. Коберник, О. Комар, Т. Кравченко, М. Крайня,
Г. Крівчикова, В. Мельник, Л. Пироженко, Н. Побірченко,
О. Пометун та ін., які обґрунтовують доцільність
застосування інтерактиву для посилення ефективності
процесу навчання. Теоретичні аспекти, пов’язані з
визначенням сутності інтерактивних методів, їх
класифікації, визначенням найбільш поширених і
придатних їх видів для розв’язання навчальних завдань
набули висвітлення в працях зарубіжних (О. Коротаєва,
Г. Мітіна,
Г. Самохіна,
С. Стилік,
Н. Суворова,
Г. Шевченко) та українських (А. Мартинець, М. Скрипник,
Л. Пироженко, О. Пометун та ін.) вчених.
Мета роботи – розкрити сутність і значення
готовності вчителя до запровадження інтерактивного
навчання, його основних методів і прийомів для
початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Початкова освіта – це
перший освітній рівень, де закладається фундамент
загальноосвітньої підготовки школярів.
Сучасний вчитель початкових класів є водночас
викладачем, вихователем, організатором діяльності дітей,
активним учасником спілкування з учнями, їх батьками і
колегами,
дослідником
педагогічного
процесу,
консультантом, громадським діячом. Функції професійної
діяльності вчителя молодших школярів навіть ширше ніж
вчителя-предметника.
Про якість професійно-педагогічної підготовки судять
за рівнем готовності майбутніх учителів. Професійнопедагогічна підготовка вчителя визначається вимогами,
що ставляться як до особистості вчителя, так і до
характеру його професійної діяльності, вираженої в
професіограмі. Остання містить в собі: основні функції,
вимоги до вчителя, необхідні теоретичні знання, перелік
педагогічних вмінь, навичок, цінностей, інтегративні
професійно-особистісні якості [5].
Проблемі професійно-педагогічної підготовки майбутніх
учителів присвячено ряд досліджень, в яких вказано
якості, що потрібно розвивати в стінах педагогічного
університету: емпатія (здатність відчувати емоційний
стан іншої людини, вміння співчувати); толерантність
(здатність розуміти і приймати людину такою, якою вона
є); здатність обґрунтувати свої вчинки, дії; вміти виділяти
мотиви своєї діяльності; рефлексивно виділяти труднощі
учня та власні. Але найважливішою характеристикою
підготовленості вчителя до професійної діяльності є
професійна компетентність, що являє собою сукупність
комунікативних, конструктивних, організаторських вмінь
та здатність і готовність практично їх використовувати в
роботі [8].
Сьогодні
професійна
компетентність
вчителя
початкових класів в умовах особистісно-орієнтованого
навчання – це не тільки володіння знаннями, вміннями та
досвідом з предмету, але й вміння сформувати внутрішню
мотивацію пізнавальної діяльності, чітко, логічно і

доступно викласти свої думки, під час уроку організувати
співробітництво,
знайти
шляхи
оптимального
спілкування, вміти розкрити свій творчий потенціал,
розвивати мислення учнів молодшого шкільного віку.
Проблема готовності до професійної діяльності
широко висвітлена в спеціальній психолого-педагогічній
літературі, вітчизняні та зарубіжні вчені виокремлюють у
структурі готовності до педагогічної діяльності різні
компоненти, оскільки ця структура вирізняється
складністю та багатоаспектністю.
В. Сластьонін вказує, що якість сформованості
готовності до виконання вчителем педагогічної діяльності
залежить від теоретичної та практичної підготовки, яку
отримав він як студент у вищому навчальному закладі,
сформованості мотиваційного компонента, від володіння
професійно значущими якостями особистості, тобто від
позитивного ставлення до професії [5].
О.Г. Мороз визначив 6 структурних компонентів
готовності до педагогічної діяльності:
Психологічна готовність як наявність установок на
цей вид діяльності, позитивне ставлення до неї, потреба у
її здійсненні, внутрішня відповідність її вимогам, усвідомлена мотивація до діяльності та повне її прийняття тощо.
Теоретична
підготовленість
до
педагогічної
діяльності, складовими якої є наявні знання, уміння,
навички з предметів, методики викладання навчального
матеріалу, професійна та культурна обізнаність,
сформований світогляд, прагнення до розвитку та
самовдосконалення тощо.
Практична готовність вміщує у собі вміння
використовувати отримані знання на практиці,
спланувати та зорганізувати роботу, вибрати з великої
кількості способів, методів, прийомів і технологій
навчання саме той, який забезпечить високі результати у
навчально-виховній роботі.
Ідейно-політична підготовка, ознакою якої є наявність
стійкої моралі, сповідування загальнолюдських цінностей
та високий рівень культури вчителя [3].
Достатній рівень розвитку педагогічних здібностей –
педагогічної уваги, уяви, спостережливості, педагогічного
мислення, тактовності в спілкуванні, управлінських,
організаторських здібностей тощо.
Вчитель початкових класів може вплинути на творчий
розвиток і становлення особистості молодшого школяра,
його інтересів, цінностей, ідеалів. Тому нагальною потребою
сьогодення є необхідність якісного оновлення професійнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових
класів в умовах педагогічного університету [4].
Використати інтерактивні технології навчання, у
професійній роботі вчитель початкових класів має змогу
тільки під час практичної діяльності, за умови, що він
з'ясував для себе сенс інтерактивних технологій навчання,
особливості організації таких уроків, специфіки
вибудовування відносин між учасниками освітнього
процесу на цих заняттях.
Формування готовності до педагогічної діяльності є
можливим тільки в процесі професійної підготовки.
Підготовка являє собою процес, а готовність, з одного
боку, – метою, з іншого, – результатом цього процесу.
Готовність до застосування інтерактивних технологій
навчання – це комплексне новоутворення особистості [4].
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О.М. Пєхота, А.М. Старєва виділяють такі компоненти
професійно-педагогічної підготовки вчителя:
 засвоєння загально-педагогічних і предметнометодичних знань;
 формування
практичних
умінь
і
навичок
(інформаційних, організаційних, комунікативних, операційних, технологічних, дослідницьких, проективних, самоосвіти
тощо);
 формування і розвиток педагогічних здібностей
(дидактичних, методичних, технологічних, конструктивних,
комунікативних та ін.);
 розвиток інтелекту майбутнього фахівця (мислення,
ерудиції, пам'яті тощо) [5].
Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до
впровадження у професійну діяльність сучасних освітніх
технологій спрямована на вирішення завдань особистісноорієнтованого навчання: гуманізації освіти в умовах
глобалізації знань.
Педагогічна діяльність майбутнього вчителя початкових
класів – це єдність теоретичного і практичного компонентів,
тому важливим елементом підготовки до впровадження
сучасних педагогічних технологій є практичні заняття в
школі. Необхідними для роботи з молодшими школярами
уміннями та навичками студенти можуть оволодіти лише в
процесі їх застосування на практиці та використання в різних
умовах і педагогічних ситуаціях.
Про готовність майбутніх учителів впроваджувати
освітні технології в навчальний процес початкової школи,
свідчить про те, що вони навчилися здійснювати такі дії, як
цілепокладання, планування, самоконтроль та корекція.
Висновки. Таким чином, під формуванням готовності
майбутніх учителів початкових класів до застосування
інтерактивних технологій навчання будемо розуміти
багатокомпонентний, поліфункціональний, динамічний,
відкритий процес перетворень, завдяки якому здійснюється
цілеспрямований розвиток усіх структурних компонентів, які
забезпечують формування цього виду готовності. Готовність
майбутнього вчителя до застосування інтерактивних
технологій навчання є інтегративним утворенням та метою і
результатом спеціальної професійної підготовки студентів у
цьому напрямку.
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The authors turn to the question of implementation of interactive learning technologies in elementary school, namely the
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ЗНАЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У роботі розглянуто можливості позапрограмних освітніх заходів у вивченні іноземних мов
студентами університету та шляхи їх реалізації в умовах навчального середовища, створеного у
Сумському державному університеті. Представлено також перелік конкретних подій та заходів,
започаткованих у СумДУ на підтримку базових курсів з іноземних мов, які викладаються для студентів
немовних спеціальностей. Визначені основні цілі вказаних подій та заходів,зокрема їх соціально-виховний
характер, проаналізовано їх позитивний вплив на формування особистості студентів.
Ключові слова: позааудиторні види діяльності, соціальні та культурні заходи, особистий та
професійний розвиток.

Постановка проблеми. Студенти, які вступили до
немовного закладу вищої освіти, визначають для себе
другорядність вивчення іноземних мов. Це особливо
стосується технічних університетів. Недбале виконання
завдань, намагання уникнути серйозного вивчення
матеріалу за програмою, пропуски занять часто є для
студента нормою ставлення до вивчення іноземних мов.
Випускники загальноосвітніх середніх шкіл не володіють
репродуктивними навичками мовленнєвої діяльності, а
обмежуються лише механічним виконанням граматичних вправ, перекладом текстів та заучуванням монологів
[1]. За таких умов гостро постала проблема не лише
збільшення об’єму матеріалу та часу для вивчення
іноземної мови, а й залучення студентів до нових,
мотивуючих форм роботи, надання їм простору для
самостійності, самореалізації, виховання в собі якостей,
які мають важливе соціальне значення, а також заохочення студентів до проведення власних досліджень.
Метою даного дослідження є показати, що
позааудиторна діяльність студентів за своїм значенням
та можливостями не поступається практичним заняттям
в аудиторії, продемонструвати, як залучення студентів
до позааудиторних видів роботи здатне допомогти їм
змінити власне ставлення до вивчення мови, набути
більш комфортного психологічного самовідчуття та
підвищити власний авторитет серед одногрупників,
формувати та розвивати особисті навички та компетенції,
необхідні для різних форматів комунікації у сучасному
суспільстві.
Щодо методики дослідження, оцінка якості
запропонованих студентам заходів проводилася шляхом
усного опитування та анкетування у фокус-групах (20–
25 осіб), а також через аналіз їх відгуків та вражень у
соціальних мережах.
Відомо, що організована та структурована формальна
освіта найкраще працює у процесі інтенсивного отримання нових знань, в той час як неформальна освіта

більш ефективна під час опрацювання та вдосконалення
вже знайомого матеріалу [2]. Особливої значущості
такий підхід набуває тоді, коли йдеться про організацію
та практику професійної мовної освіти. У професійних
викладацьких колах розподіл на формальну та неформальну освіту представлено зазвичай термінами «аудиторна
робота» та «позааудиторна робота» відповідно. Наші
зарубіжні колеги стверджують, що позааудиторна
діяльність це досвід та знання студентів з вивчення
іноземної мови, які не включені в освітню програму [3].
Позааудиторна діяльність студентів завжди розглядалась та використовувалась як потужний ресурс, що
здатний впливати як на мотивацію студентів, так і на
якість їх знань та вмінь, здобутих у процесі навчання.
Сьогодні став очевидним той факт, що «вивченні
іноземної мови, особливо у європейському контексті,
виходить далеко за межі обов’язкової освіти» [1]. На
відміну від достатньо формалізованих видів аудиторного
процесу навчання позааудиторним видам навчання
притаманна відсутність багатьох обмежень та умовностей, оскільки вони створюють для студента більш
природню атмосферу його особистого та професійного
існування, стають платформою його само усвідомленої
підготовки до участі у ситуаціях, яку потребують вільної
орієнтації у лінгвістичних, культурних та соціальних
маркерах аутентичного мовного середовища. Поведінка
студента та спосіб спілкування набувають свободи,
визначаються насамперед його соціальними, віковими,
особистими та іншими уподобаннями та інтересами [4].
Останнім часом значущість позааудиторних видів
роботи зросла ще більше як результат невтішної для
викладачів іноземної мови ситуації, що склалася у
багатьох немовних закладах вищої освіти. Реформування
організації процесу навчання призвели до скорочення
загального, на жаль часто формально-пропорційного,
об’єму аудиторних годин. Навіть в умовах вказаних
обмежень викладач іноземної мови залишається
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відповідальним за забезпечення мовних потреб майбутніх
фахівців, він змушений шукати додаткові ресурси,
спрямовані на збільшення можливостей оволодіння
достатнім рівнем знань з іноземної мови студентами у
стінах університету.
Позааудиторні заходи, спрямовані на подолання
нестачі академічних годин з вивчення іноземної мови,
мають свої характерні особливості, що і відрізняють їх
від аудиторних занять за програмою університету. Перш
за все студенти стають учасниками подібних заходів із
власної ініціативи, що значно впливає на їх особистий
розвиток – студенти намагаються бути активними у
сучасному суспільстві, їм важливо затвердити себе як
успішну особистість, з подальшим забезпеченням
якостей сучасного фахівця із пристойним володінням
іноземною мовою.
Можна стверджувати, що одним з найбільш
потужних освітньо-виховних ресурсів є організація та
проведення тематичних конференцій, круглих столів,
дискусій тощо. Можна довго перераховувати перелік
навичок та компетенцій, які формуються у студентів
завдяки саме цим складним і багатокомпонентним видам
роботи. Хоча головною метою конференції залишається
активізація іншомовного спілкування, під час її
підготовки та реалізації студенти навчаються працювати
у команді, тобто субординації, взаємодії, вмінню
підкорювати власні амбіції та інтереси колективним.
Вони так само вчаться висловлювати та відстоювати свої
думки, поважаючи при цьому думки інших, бути
толерантними,
відкритими
до
будь-якої нової
інформації, ставитися до неї критично, відчувати
комунікаційний комфорт, необхідний для повноцінного
суспільного життя [5, c.159; 6].
Викладачі кафедри іноземних мов СумДУ мають
тривалий досвід у залученні студентів до проведення
заходів, які стали традиційними і мають своєю метою
активізувати самостійність студента, вплинути на розвиток його особистості, виховання життєвої позиції, на
його поведінку у подібних ситуаціях в реальному житті.
Ще у 2006 році для студентів та аспірантів університету
авторами статті були започатковані щорічні всеукраїнські
міжвузівські конференції іноземними мовами.
Проведення конференції планується та керується
Лінгвістичним навчально-методичним центром кафедри.
Тематика конференцій, ретельно визначена викладачами,
надає можливість студентам робити власні дослідження,
виносити їх на загальний розсуд, захищати власну
позицію, дискутувати, демонструвати сучасний рівень
наукових знань. Так для участі у конференції «Nature is
warning» студенти робили зйомки власних відео епізодів
у різних куточках міста Суми, демонструючи результати
забруднення навколишнього середовища промисловими
об’єктами. Вони пропонували своє бачення вирішення
цієї проблеми, спираючись на досвід інших країн.
Надані студентами у їх презентаціях цікаві матеріали
висвітлюють досягнення у світі таких високих технологій,
як робототехніка, інформаційні технології, сучасна
медицина, нанотехнології, завжди викликають емоційне
обговорення.
Зважаючи на той факт, що в Сумському державному
університеті навчається велика кількість іноземних
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студентів, україномовні студенти мають реальну
можливість спілкуватися із носіями англійської мови та
демонструвати їм цінності культури своєї країни.
Останні три роки традиційна конференція проходить під
заголовком «To make the world safer and better», що вже
своєю назвою закликає студентів, аспірантів та викладачів до усвідомлення пріоритету високих моральних
цінностей і їх планетарного значення на сучасному етапі
розвитку людства. Готуючись до дискусії, студенти
набувають впевненості у власних силах, здатність
продемонструвати важливість своїх досліджень, їх
значення для розвитку високоорганізованого суспільства
у технологічно розвиненому світі. Слід зауважити, що
студенти намагаються опанувати цей складний вид
іншомовної комунікації під ретельним контролем
викладачів, починаючи з вибору тематики повідомлення,
пошуку інформації та її опрацювання, побудови
змістовної структури та завершуючи його лексичним
наповненням та суто прагматичною реалізацію. Під час
останньої конференції студенти першого курсу спеціальності «Прикладна математика» у презентації ідей про
штучний інтелект показали вміння заохотити аудиторію
до дискусії про переваги природних форм мислення,
усвідомити неминучість негативних явищ, пов’язаних із
розповсюдженням штучного інтелекту. Презентуючи
тему «Математика і життя», молоді дослідники
доводили, що предмет їх навчання здатний змінити
сучасне життя на краще, демонстрували надзвичайну
важливість свого предмета як інструмента для
вирішення проблем в різних сферах. З гордістю й
повагою вони презентували факти про видатні постаті та
досягнення у вітчизняній та світовій науці. Одна із
презентацій була присвячена пам’яті видатного вченого
глобального масштабу: англійського фізика-теоретика,
космолога, письменника Стівена Вільяма Хокінга. Надзвичайне виховне значення мала презентація матеріалів
про виведення математичної формули на честь пам’яті
цього унікального вченого. Студенти демонстрували
також надсучасні проекти колонізації та терраформування
інших планет за участю канадсько-американського
винахідника, підприємця та інвестора Ілона Маска.
Практика показує, що вагомих результатів можна
досягти лише при чіткому плануванні таких заходів,
ретельній підготовці кожного елементу конференції,
зустрічей чи дискусій. Автори статті заздалегідь
визначали тематику заходу, розробляли для нього
відповідне положення, скеровували захід на активізацію
самостійної роботи студента, його пошукової діяльності
і особливо на розвиток вільної комунікації з носіями
іноземної мови.
Студенти СумДУ мають змогу долучитися також до
участі у традиційній щорічній загально університетській
конференції. Окрім викладачів та співробітників у ній
також приймають участь студенти, переважно магістри
та аспіранти, тобто ті, хто вже мають конкретний, хоча
не завжди тривалий, досвід дослідницької роботи.
Оскільки змістовна частина представленої інформації
формується виключно студентом, викладач виконує
функцію мовного консультанта, який допомагає студенту
діяти за канонами академічної комунікації, тобто
керуватися у свої діях такими поняттями як академічна
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культура та дисципліна, академічна відповідальність та
академічна етика. За умови створення якісного інформаційного іншомовного продукту, у даному випадку мова
йдеться про написання тез чи статей, студент отримує
перспективу долучитися до широкої міжнародної
наукової спільноти, і як результат, зростає його особиста
самооцінка та його оцінка з боку суспільства.
Проблема міжкультурної комунікації без сумніву є
однією з топ-тем сьогодення. Особливої популярності у
Лінгвістичному навчально-методичному центрі набули
зустрічі із групами студентів з різних країн. Студенти
отримують можливість спілкуватися з їх однолітками з
Казахстану, Туреччини, отримати інформацію про життя
студентів у сучасній Польщі і навіть вивчати польську
мову. Всі ці заходи плануються та відбуваються
насамперед завдяки діяльності Студентсьої мовної
науково-проблемної лабораторії, що була створена при
центрі для організації позааудиторних заходів.
Викладачі кафедри щиро вдячні персоналу Корпусу
Миру та його волонтерам, які вже багато років співпрацюють з СумДУ та громадськими організаціями
міста й області. Їх діяльність пов’язана переважно з
соціальними та культурними заходами,учасники яких
змушені спілкуватися англійською мовою під час
виконання різноманітних завдань, при цьому вивчення
мови як такої не є їх першочерговою метою. Щотижня
студенти різних курсів, а інколи й молоді викладачі
інженерно-технічних кафедр СумДУ, збираються на
засідання мовного клубу English Speaking Club, де вони
слухають лекції, дискутують, діляться думками,
приймають участь у рольових іграх, грають на
музикальних інструментах та співають, а також
знайомлять волонтерів зі своєю країною, спілкуючись
виключно англійською мовою. Ми вчимося у нашого
молодого колеги Бенджаміна Стюарта з штату
Пенсильванія та його товаришів створювати мовний
освітній простір для наших студентів. Викладачі кафедри
залучаються до таких заходів опосередковано на відміну
від студентів СумДУ, які активно приймають участь у
підготовці та реалізації заходів разом з американськими
волонтерами. Протягом більш ніж півтора року ми стали
свідками проведення цілого комплексу заходів Корпусу
Миру під загальною назвою «Camp EXCITE», який
збирав і продовжує збирати школярів та студентів міста,
переважно студентів СумДУ, у школах, університетах,
літніх наметових таборах та інших майданчиках міста
Суми з метою формування у молоді навичок культурної,
соціальної, політичної поведінки та відповідного
досвіду.
Висновки. Багаторічний досвід викладання іноземної
мови студентам авторами даної роботи свідчить, що
позааудиторна діяльність є інтегральною складовою
сучасного освітнього процесу. Окрім допоміжної
функції вона має свій унікальний невичерпний потенціал.
Позааудиторна діяльність має реальну перспективу у
поліпшенні ситуації з вивчення іноземної мови у
закладах вищої освіти України.
Систему позааудиторних видів роботи, що склалася
у СумДУ з метою навчання іноземних мов студентів
немовних спеціальностей, можна оцінити як таку, що

відповідає запитам та викликам сучасної освіти і
суспільства. Як свідчать результати опитувань та
анкетування, впровадження серед студентської молоді
неформальних іншомовних видів діяльності, які
потребують різних видів комунікації, підвищує
мотивацію студентів до навчання, інтерес до предмета,
соціальну активність, самореалізацію, в певній мірі
компенсує той брак часу та обмеженість у спілкуванні,
на які страждає сьогодні формальна мовна освіта.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена методиці формування іншомовної граматичної компетенції в процесі вивчення
англійської мови. Розглянуто граматичні навички, граматичні знання і граматична усвідомленість.
Визначена граматична структура в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та
письмі. Наведені приклади вживання граматичних одиниць.
Ключові слова: граматична компетентність, мовленнєва діяльність, навички та вміння, методиці
формування, граматичні одиниці функціональні та формальні сторони.
Постановка проблеми. Сьогодні вивчення іноземних
мов це важкий і тривалий процес, що вимагає терпіння,
значної концентрації та твердої впевненості в успішності
його завершення. Знання мови сприяє розвитку розумового потенціалу, розширенню світогляду, професійному
зростанню, повазі й визнанню серед друзів і колег. До
найбільш же сильних мотивуючих факторів, які
спонукають людину приступити до вивчення англійської
мови, можна віднести: успішне просування по кар'єрних
сходах. Коли працівник володіє іноземною мовою,
шанси отримати більш високу посаду значно зростають.
До того ж є можливість улаштуватись на роботу в
іноземну компанію або сміливо вирушати працювати за
кордон. Володіння англійською дозволяє вести листування та переговори з іноземними партнерами, писати
наукові праці, статті та публікуватися у закордонних виданнях, що також істотно підвищує кар'єрні перспективи.
Англійська мова – це міжнародний засіб спілкування,
тому що саме нею проходить більшість міжнаціональних
конференцій, форумів, семінарів, видається величезна
кількість технічної та наукової літератури. Також
успішне освоєння англійської мови – це відмінна
можливість продемонструвати наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні
здібності в подальшому дозволяє легше засвоювати
будь-який матеріал.
Знання англійської призводить до стирання культурних і національних кордонів, бо людина починає
відчувати себе громадянином світу й може легко
вступати в контакт. Перед викладачами постає актуальна
проблема пошуку нових методів викладання іноземної
мови у вищих навчальних закладах. Опанування
іноземною мовою необхідно визначати, в першу чергу, не
як мету навчання, а як засіб вирішення комунікативних
завдань, а формування граматичної компетенції необхідно
для здійснення професійної комунікативної діяльності у
майбутньому. До найбільш актуальних завдань методики
викладання іноземної мови граматика посідає важливе
місце, це є у своєму роді каркас, на якому базується
лексика. Вивчення граматики та правильне оформлення
висловлювання, а також розпізнавання граматичних
форм у мові та письмі відбувається завдяки формуванню
граматичних навичок.

Метою даної статті є аналіз підходів, методів і
етапів формування граматичних компетенцій у студентів
в процесі вивчення англійської мови, бо саме мова
допомагає не припиняти рух уперед, а наполегливо
просуватись до своєї мети та подолати всі труднощі у
вивченні англійської мови.
Виклад основного матеріалу. Проблема підвищення
ефективності формування граматичних навичок мовлення
студентів на різних етапах навчання характеризується
такими ознаками як автоматизованість, гнучкість та
стійкість Це визначається пошуком оптимальних способів
організації навчального процесу формування іншомовних навичок мовлення у вищих навчальних закладах,
що готують фахівців з економічних та технічних спеціальностей. Іншими словами, виникає потреба у формуванні та моніторингу граматичних навичок іноземної
мови, яка може бути реалізована шляхом розробки
ефективних методів та способів організації цього
процесу. Завдяки формуванню граматичних навичок відбувається вивчення граматики та правильне оформлення
висловлювання, а також розпізнавання граматичних
форм у мові та письмі.
Проблему оволодіння граматичною компетенцією
іншомовного спілкування досліджували такі вітчизняні і
зарубіжні дослідники: П. Гурвіч, Ю. Пассов, Н. Скляренко,
Л. Черноватий, С. Шатілов, J. Allen, M. Finocchiaro,
J. Harmer, J. Isenberg та інші.
Основними компонентами формування іншомовної
граматичної компетенції студентів виступають граматичні навички, граматичні знання і граматична усвідомленість. Говорячи про знання як компонент граматичної
компетенції, слід, перш за все, вирішити питання, яку
граматичний матеріал маємо на увазі. Існує так звана
лінгвістична граматика, тобто науковий лінгвістичний
опис системи правил певної мови, і педагогічна
граматика, яка являє собою перероблені правила
лінгвістичної граматики, пристосовані для навчання мови.
Основа складає навчальний матеріал, який відбирається
за методичними критеріями: нормативності, вживаності,
відповідності потребам спілкування. Він організується
циклічно й концентрично (а не системно – лінійно, як у
лінгвістичній
граматиці),
передбачаються
фази
систематизації і повторення. Безперечними цього методу
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є забезпечення вивчення граматичного матеріалу у
мовному контексті, реалізації проблемного навчання та
розвитку мовної здогадки. Проте етап уведення
граматичної структури за цим методом займає досить
багато часу, крім цього, невірно виведене правило може
призвести до стійких помилок у мовленні [1, с.132].
Характеризуючи граматичні компетенції мовлення
треба визначитись з загальним комунікативним
завданням та створити ситуацію. Тобто, необхідно, щоб
знайомство з формою, значенням і функцією граматичного явища відбувалося в процесі презентації, яку можна
визначити як показ граматичної моделі в дії або показ її
функціонування в мовленні, що відповідає комунікативному підходу до навчання граматики, який робить її
справжнім інструментом спілкування. [6, с.33]. Студенти
осмислюють граматичну конструкцію індуктивно на
основі аналізу пред’явленого їм контексту та відповідають на запитання викладача, які допомагають їм
робити логічні умовиводи та вивести правило. Після
етапу презентації студентам пропонуються тренувальні
вправи, вибір яких залежить від часу події, про яку
йдеться, від характеру інформації, що потрібна у
відповідь на запитання, тощо.
Розглянемо поняття «граматична структура» і «зразок
мовлення».
Граматична форма-'s має не тільки ознаки
приналежності,: але й скорочену форму дієслова to be, і
це називають граматичними сигналами, а структуру
відповідно розглядають як механізм сигналів, що служать
для передачі певних значень. Кожна мовленнєва одиниця
має свою структуру, яка відбиває певні зв’язки між її
компонентами [2, с.32].
Найпоширенішим способом організації одиниць
мовлення з метою засвоєння їх структури є зразки
мовлення. Це типова одиниця мовлення, що служить
опорою для утворення за аналогією інших одиниць
мовлення, які мають таку саму структуру.
Наприклад:
I have already done my work.
She has already done her work.
Робота із зразками мовлення передбачає не лише
засвоєння його структури, але й оволодіння лексичними
одиницями, що наповнюють цю структуру.
Граматична структура вживаються в усіх видах
мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні
та письмі. Тому потрібно знайомити студентів з новими
граматичними структурами у типових ситуаціях мовлення. З цією метою можна використовувати реальні та уявні
ситуації, створені різними засобами — за допомогою
вербального опису, ілюстративного, предметного або
дійового унаочнення. [5, с. 49].
Кожна структура має функціональну та формальну
сторони. При ознайомленні студентів з новою граматичною структурою викладач повинен звернути їх увагу на
функцію цієї граматичної структури , а форма має засвоюватись в нерозривній єдності з функцією.
Give me a pen please.
Show him this picture.
Write this task on the blackboard
Зверніть увагу на те, що кожне речення починається з
дієслова. Це – наказовий спосіб, який в англійській мові,
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як і в українській, виражає прохання, наказ, пораду,
запрошення, заборону тощо.
Заперечна форма наказового способу утворюється з
допоміжного дієслова do, заперечної частки not та
основи інфінітива відмінюваного дієслова. У розмовній
мові вживають стягнену форму допоміжного дієслова з
часткою not — don't.
Don't be late! (Do not be late!)
Don't wait for me! (Do not wait for me.
В англійській мові та сама форма наказового способу
вживається як для однини, так і для множини 2-ї особи.
Вона відповідає двом українським формам: однині і
множині (у тому числі і ввічливій формі звертання).
В англійській мові існують стійкі граматичні
структури:
It seems to me (мені здається)
It takes me 30 minutes to get home.
Have you ever been to … ?
I have not seen you for ages.
По-різному може бути висловления запрошення до дії:
Let’s have lunch now.
We could have lunch now.
I suggest that we have lunch now.
Why not have lunch now?
Знаючи цю палітру засобів вираження спонукання,
студент може обрати те чи інше граматичне явище в
залежності від умов спілкування: особливостей ситуації
(офіційна – неофіційна); стосунків із співрозмовником
(формальні – неформальні); віком співрозмовника
(молодший – старший); соціальним або професійним
статусом (керівник – підлеглий) [4, с.167-168].
Граматичний матеріал надається згідно запропонованої теми та відповідає певним граматичним категоріям
для того, щоб студенти отримали уявлення про систему
мови. Однак паралельно варто впроваджувати у
практику функціональний підхід, який забезпечить
створення цілісної картини мови, показавши, як окремі
граматичні явища співпрацюють для створення різноманітних значень і відтінків. Використання функціонального підходу є також доречним на етапі систематизації
граматичного матеріалу .
Для пеpевірки грамматичного матеріалу потібен
контроль знань студентів за умови здійснення іншомовної
діяльності подібні той, у яких вони здійснюють
іншомовну діяльність у реальному спілкуванні. Таким
чином акцент зміщується з граматичної форми на її
значення, адже контроль рівня сформованості граматичної компетенції має за мету визначити ступінь
оволодіння студентами граматикою не лише з точки зору
мовних структур, але й з урахуванням їх комунікативних
функцій. Головним завданням при організації контролю
рівня сформованості є не ступінь засвоєння студентами
знань граматичних правил, не вміння утворювати
граматичні форми та конструкції, а вміння виконувати
дії та операції з ними, тобто вміння користуватися
граматикою задля здійснення мовленнєвої діяльності,
уміння вибирати з усього обсягу засвоєних граматичних
засобів лише ті, які відповідають комунікативному
завданню [3, с.225-226].
Висновок Без засвоєння структур мови практичне
оволодіння іноземною мовою неможливо. Ефективна та
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цілеспрямована організація навчального процессу та
контролю рівня розвитку граматичної компетентності
вимагає врахування основних принципів та дотримання
основних вимог, які можуть впливати на успішність
навчання студентів, мотивацію навчання та саморегуляцію навчально-пізнавальної діяльності. З метою
розвитку граматичної компетенції доцільно ретельно
добирати та формулювати проблемні культурознавчі та
комунікативні ситуації, що сприятиме розвитку
мовленнєво-розумової активності та самостійності
студентів. А контроль доцільно вдосконалювати за
допомогою інноваційних технологій в процесі мовної
підготовки студентів.
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ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВИЩІЙ ЛАНДШАФТНІЙ ШКОЛІ ВЕРСАЛЮ
У статті розглянуто особливості педагогічної системи підготовки фахівців садово-паркового
господарства у Національній вищій ландшафтній школі Версалю. Проаналізовано навчальну програму курсу,
її складники, дисциплінарне наповнення та навчальний план підготовки зазначених фахівців. Акцентовано
на проектно-практичній спрямованості професійної підготовки ландшафтних інженерів. Особливу увагу
приділено дуальній формі навчання. Виокремлено особливості, перспективні для запровадження в українську
освітню систему підготовки фахівців садово-паркового господарства.
Ключові слова: ландшафтний архітектор, садово-паркове господарство, ландшафтний проект,
педагогічна система навчання, дуальна освіта, професійна підготовка, виробниче стажування.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції до
глобалізації освітнього простору спонукають Україну
до пошуку способів модернізації наявних освітніх
моделей, зокрема, шляхом осмислення успішних
прогресивних моделей навчання в інших країнах.
«Садово-паркове
господарство»
є
однією
з
наймолодших спеціальностей в Україні, в той час, коли
Франція постає у цій сфері одним із провідних та
найдосвідченіших експертів. Тому, беручи до уваги
прагнення наблизити українську систему підготовки
фахівців садово-паркового господарства до світових і
європейських вимог, доцільним та корисним є
вивчення педагогічної системи Національної вищої
ландшафтної школи Версалю, яка є безперечним
лідером серед французьких вищих навчальних
закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі
ландшафтної архітектури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням
змісту й методики професійної підготовки фахівців
садово-паркового господарства присвячено роботи таких
вітчизняних дослідників, як І. Вдовенко, О. Якименко,
С. Виговська, С. Халілова, І. Дика, І. Косенко, А. Кизилов,
Т. Третякова, І. Мостов'як, В. Шлапак, Г. Музика,
В. Собченко та ін. [1]. Висвітлення окремих аспектів
системи підготовки фахівців-пейзажистів Франції
представлено в роботах французьких науковців Ерве
Даводо [2], П’єра Донадьйо [3] та інших.
Однак, проблема комплексного аналізу педагогічної
системи професійної підготовки майбутніх фахівців
садово-паркового господарства у французькій вищій
школі до цього часу не була предметом спеціального
дослідження.
Мета дослідження – проаналізувати сучасний стан
педагогічної системи підготовки фахівців ландшафтної
архітектури на базі Національної ландшафтної вищої
школи Версалю.
Матеріали і методи дослідження, використані у цій
статті, належать до групи загальнонаукових методів та
прийомів пізнання, зокрема описовий, аналітичний,
синтетичний, узагальнюючий, статистичний та системний
методи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не
викликає жодних сумнівів рівень ландшафтного виконання французьких парків, перлиною серед яких постає
парк Версальського палацу – одне з найвеличніших та
найвагоміших мистецьких явищ у Європі. Багатобарвні
квітники, впорядковані газони, оранжерея, яка захоплює
глядачів своїми розмірами, водойми з прекрасними
скульптурами на міфологічні мотиви, декоративні
фонтани з численними статуями доповнюють розкіш
палацової архітектури [4, c.83].
Саме в такому неймовірному середовищі розташувалася перша в рейтингу пейзажних вищих шкіл Франції
[5] – Національна вища школа ландшафту Версалю –
Ecole nationale supérieure du paysage Versailles [6] –
(ENSP). Створена у 1976 році на базі кафедри садовопаркового мистецтва Національної вищої школи
садівництва Версалю (1945–1975), кожного року вона
випускає 50 спеціалістів з ландшафтного дизайну, що
отримують дипломи уряду Франції після чотирьох років
підготовки. Починаючи з 2015 року, в результаті
Болонської реформи, цей диплом було замінено на
Державний диплом ландшафтного дизайнера (DPLG),
що видається тепер по закінченню трирічного терміну
навчання в магістратурі. Магістрів готують за двома
спеціальностями:
– «Теорії та методи ландшафтної архітектури» та
– «Ландшафт і еволюція»
Опісля можна продовжити навчання з метою
професійного вдосконалення знань, або вступити до
докторантури.
Слід зазначити, що освітня програма ENSP була
розроблена за підтримки визнаних ландшафтних
архітекторів. Результатом стало оригінальне та
новаторське вчення, спрямоване на виділення дизайнерських підходів до ландшафту. Завдання ландшафтного
архітектора тут бачать в тому, щоб розкрити за
допомогою художнього виміру особливості проектної
місцевості, враховуючи при цьому її соціальні,
економічні та екологічні фактори. Основним завданням
у підготовці фахівців цього профілю є навчання тому, як
вибудовуються основні форми на місцевості, як їх
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можна трансформувати, моделювати, розкривати та як
створювати нові ландшафти, оновлюючи місцеву
специфіку. Отже, ландшафтний архітектор обслуговує
користувачів певної території, займаючись покращенням
їхнього оточуючого середовища сьогодення та
майбутнього.
Навчання організоване навколо теоретичних та
практичних знань, що стосуються такого високополіморфного питання як ландшафт та навичок діагностики, програмування та проектування, необхідних для
професії ландшафтного упорядника. Виділено п’ять
фундаментальних напрямів підготовки:
1. Навчання ландшафтного проектування у формі
практичних занять протягом трьох років підготовчого
циклу та у формі дипломної роботи під час третього,
останнього, року навчання.
2. Науково-технічна освіта.
3. Учення про інженерні науки в ландшафтних
проектах.
4. Вивчення гуманітарних та суспільних наук.
5. Навчання образотворчим мистецтвам та способам
репрезентації.
Навчальна програма трьох років відповідає 180
кредитам Європейської системи трансферу оцінок ЕСТS.
Поступовий розвиток організовується протягом 6 семестрів, кожен з яких складається з 17 тижнів і становить
щонайменше 750 годин навчання на рік, до яких
додаються особисті робочі години та періоди стажувань
студента.
Програма курсу складається з семи напрямків
підготовки, а саме:
• теоретичні засади та виконання ландшафтного
проекту (91 кредит);
• художні студії (17 кредитів);
• технічні та екологічні науки (31 кредит);
• осмислення ландшафтів у просторі та часі
(15 кредитів);
• взаємодія керівництва ландшафтного проекту з
політиками, економістами та іншими задіяними особами
(6 кредитів);
• професійне спілкування та репрезентація (10 кредитів);
• підготовка до проведення наукового дослідження
(10 кредитів).
Освітня програма поєднує в собі ці сім напрямів за
допомогою міждисциплінарного стилю навчання, що
представлений чотирма групами навчальних дисциплін,
спрямованих на:
1. Підготовку до виконання ландшафтного проекту.
2. Отримання фундаментальних знань.
3. Засвоєння міжгалузевого інструментарію.
4. Звітування про виробничу практику.
Важливою особливістю підготовки дипломованого
спеціаліста з ландшафтного дизайну у Версальській
вищій школі є те, що педагогіка зосереджена на
ландшафтному проектуванні, що, в свою чергу, базується
на проведенні практичних семінарських занять, на яких
студенти вводяться у проектну ситуацію та контролюються викладачами: фахівцями з ландшафту та
дизайнерами-проектантами. Виходячи з особистої
позиції щодо «читання» території та з мультидисциплінарного аналізу контексту, студент пропонує

проект. Рік за роком семінари стають більш тривалими, а
аналізовані території – більш складними. Навчання
ландшафтного проекту становить 50% часу в загальній
навчальній програмі студента (40% з першого по другий
рік і 80% на останньому році навчання).
Визначальною особливістю підготовки є те, що вона
базується на отриманні навичок змінювати безпосередньо
чи опосередковано простір. Така проектна педагогіка
здійснюється в контакті зі справжніми місцевостями
(сайтами) та програмами розвитку території – в
більшості реальними або, принаймні, реалістичними.
Вона спирається головним чином на навчання
формулювати такі питання та відповіді, що стимулюють
наявність специфічних знань про взаємовідносини між
простором і суспільством. Спочатку елементарне та
спрощене, таке випробуване знання потім збагачується
новими теоретичними та інструментальними «внесками»
та застосовується вже для великих територій все більшої
та більшої складності.
Ще однією важливою рисою педагогіки Вищої
ландшафтної школи Версалю (ENSP) є те, що вона
сприяє появі у студентів концептуального підходу,
стимулюючи
постійний
обмін
між
різними
дисциплінами, об’єднаними ландшафтним проектом, а
також стимулюючи творчість за допомогою художньої
практики. Така підготовка базується на багатодисциплінарному навчанні, яке охоплює такі складові:
гуманітарні науки, географію, екологію, мистецтвознавство, техніки прог-рамування та конструювання.
Внаслідок безперервного курсування між визначенням
проблем, переваг території та просторовою розробкою
проекту, відбувається розуміння цілого та деталей,
близького та віддаленого. У результаті цього студенти
розвивають аналітичне та синтетичне мислення, що
дозволяє скласти уявлення про стан існуючих об’єктів та
представити такі ландшафтні проекти, що будуть
надавати
певний
сенс території,
намагаючись
реалізувати завдання територіальної єдності та
задоволення вимог користувачів.
Таким чином, технічні засоби та знання, отримані під
час вивчення різних дисциплін, що викладаються,
поступово посилюють володіння поняттями та лексикою,
специфічними для кожної сфери. Постійне звернення до
масштабів представлення дійсності спрощує або
ускладнює (за бажанням) розуміння вибраних для
інтерпретації явищ та тем, засвоєних студентом.
Початкові короткі та спрощені вправи сприяють виконанню схематичних проектних завдань щодо:
• навчання проектуванню;
• рельєфу та нівелювання;
• живої природи;
• відкритого простору в місті.
На другому та третьому курсах (магістерський цикл)
теми ускладнюються та стосуються вже:
• урбаністичного ландшафтного планування;
• житлового будівництва;
• приміського сільського господарства;
• вивчення основних принципів проектування у
міських, приміських і сільських середовищах.
Розглянемо навчальний план у Вищій ландшафтній
школі Версалю детальніше.
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Під час першого року підготовки ландшафтного
фахівця у Версалі, на додаток до перших семінарів з
проекту, вводяться такі дисципліни як екологія, що
навчає географічному читанню території, надає
ботанічні та садівничі знання, а також забезпечує
практичний вступ до садівництва. Поряд з помірною
ініціацією
у технічні
науки,
топографію
та
матеріалознавством, додається введення в історію садів
та ландшафтів, у техніки документування та набуваються
перші навички з образотворчого мистецтва.
Протягом другого року підготовки ландшафтного
спеціаліста у Версалі набувається досвід багатодисциплінарності, що дозволяє побудувати максимально
відкрите просторове мислення, близьке до мислення
професіоналів.
На третьому курсі студенти покращують свою
майстерність виконання ландшафтного проекту, наближаючись до ролі виконавців благоустрою територій.
Проводяться два довгі комплексні семінари на реальній
території, під час яких отримані дисциплінарні знання
надають нові інструменти для розуміння взаємовідносин
між суспільством і територією. До просторового
розуміння проекту додається також часове розуміння у
передбаченні змін, певних чи випадкових.
У той же час на третьому курсі відбувається прямий
діалог у сфері візуального мистецтва з художниками,
музикантами, хореографами та кінематографістами, у
сфері екології з лісниками, у сфері будівництва з
технічними замовниками, в сфері гуманітарних наук з
різними особами певної місцевості: депутатами,
посадовцями, упорядниками та користувачами території.
Запровадження такого діалогу, за посередництва
викладачів-інструкторів, супроводжується ознайомленням із
способами дослідження, орієнтованого на аналіз
ландшафтних практик, розміщених у своєму історичному
та філософському контексті. Проведення такого
наукового дослідження дозволяє кожному задуматися
про «місце розташування» ландшафтного дизайнера
та/або долучитися до методів і результатів дослідження
ландшафту.
Слід зазначити, що особливу увагу тут приділяють
вивченню та засвоєнню студентом різних способів
презентації проекту, які дозволяють виразити його
сутність. Наприкінці всього курсу, під час захисту
дипломної роботи оцінюють не лише здібності
формально представити проект, але й вміння аргументувати своє дослідження. Ця мета передбачає мобілізацію
набутих інструментів та знань для наповнення всіх
етапів процесу проектування, таких як:
• дослідження сайту на допроектному етапі;
• детальний ескізний проект та прогнозовані методи
управління;
• консультування з керівництвом проекту, особами,
відповідальними за технічне забезпечення проекту та
планування етапів обслуговування сайтів.
На особливу увагу заслуговує висвітлення питання
дуальної форми навчання (formation par apprentissage) –
тобто поєднання виробничої та класичної освіти, що
набуває все більшої популярності у Франції. Сутність
такого виду навчання полягає в тому, що студент може
також отримати диплом ландшафтного дизайнера,
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проходячи вже з першого року навчання виробничу
практику / стажування на підприємстві. При цьому
зберігається така ж сама педагогічна послідовність, як і
у випадку з практичними семінарськими заняттями з
виконання ландшафтного проекту. Таке навчання базується на принципі чергування навчання у вищому
навчальному закладі та професійної підготовки на
підприємстві. Цей новий спосіб отримання диплома
відкриває доступ до освіти для професійного світу та
сприяє зміцненню зв'язків між агентствами з працевлаштування, державним сектором, вищою школою та
викладачами-дослідниками.
Починаючи з 2010 року, у Вищій ландшафтній школі
Версалю (ENSP) студентам пропонується з десяток
місць для проходження виробничої практики. Кожен
такий студент проходить подвійну підготовку – на
підприємстві та у вищій школі. Протягом трьох років
керівник стажування на підприємстві поступово довіряє
студенту виконання таких завдань, які дозволять йому
набути автономії, очікуваної наприкінці навчання.
Тривалість навчання становить 2009 годин, що
розподіляються на три роки. Студент проводить в
середньому два-три дні на тиждень з роботодавцем.
Щороку встановлюється графік розподілу днів у
навчальному закладі та на підприємстві. Щорічний
контроль успішності та завершальний іспит перед
отриманням державного диплому з ландшафтного
дизайну належать до компетенції Вищої ландшафтної
школи Версалю (ENSP) та її викладацької команди. Зі
свого боку, керівник виробничого стажування,
залишаючись в контакті з куратором ENSP, також
оцінює та відстежує успішність студента. ENSP,
роботодавець та студент підписують угоду про навчання,
в якому зазначаються цілі та педагогічні умови
навчання, а також ролі та зобов’язання кожного з них.
Висновки. Таким чином, дипломований фахівецьпейзажист є розробником, який відповідає вимогам
конкретної місцевості та її мешканців. Традиційно
практична реалізація цієї професії була пов’язана з
проектуванням садів і парків. Однак, зараз вона
розширюється до благоустрою громадських просторів та
дизайну місцевостей. Під час розробки проекту пейзажист
має враховувати низку вимірів, таких як масштаб
території, ріст рослин, циклічність сезонів, соціальні
ритми, економічні та політичні календарі. Його багатодисциплінарна освіта
дозволяє йому оперувати
комплексом вихідних даних майданчика для того, щоб
створити та втілити в реальність, завдяки своїй
креативності, ландшафтний проект, що поєднує в собі всі
ці виміри.
Отже, в результаті аналізу системи підготовки
фахівців садово-паркового господарства у Вищій
ландшафтній школі Версалю, виявлено такі особливості,
які було б доцільно запровадити в українську систему
підготовки фахівців садово-паркового господарства:
1. В основі підготовки фахівця лежить гармонійне
поєднання теоретичних на практичних знань, де значуща
перевага віддається саме практичним заняттям.
2. Основою
процесу
підготовки
ландшафтного
дизайнера є виконання ландшафтного проекту, що, в свою
чергу, є ядром та кульмінацією всього процесу навчання.
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3. Багатодисциплінарність
навчання
передбачає
синтез технічних, наукових, гуманітарних, соціальних та
інших знань та вмінь, що відпрацьовуються під час
проведення міждисциплінарних практичних занять.
4. Можливість поєднання теоретичного навчання в
університеті та виробничого стажування на підприємстві
є привабливою альтернативою класичній вищій освіті,
що надає можливість студенту з перших днів навчання
зануритися в реальне професійне середовище, а також
сприяє зміцненню таких необхідних і важливих зв’язків
між навчальним закладом та підприємством.
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ZUM PROBLEM DER STUDIE DER SOZIALEN KOMPETENZ EINES
VORSCHULKINDS: THEORETISCHER ASPEKT
Im Artikel wurde von der Verfasserin der Begriff «soziale Kompetenz» klar gemacht, die ein Hauptbestandteil
der modernen Erziehung des Kindes im Vorschulalter ist. Es wurden die Werke der in- und ausländischen
Wissenschaftler analysiert, die sich mit der Erforschung dieser Problematik beschäftigten. Es wurden die Arbeiten
der Wissenschaftler studiert, die die Bestandteile der Grundlagen von der sozialen Kompetenz untersuchten: die
Kompetenzkomponenten, die Komponenten in der Struktur der sozialen Kompetenz, die einen Einfluss auf die
Bildung der Grundlagen von der sozialen Kompetenz bei den Kindern im Vorschulalter haben.
Stich worte: ältere Kinder im Vorschulalter, die vorschulische Bildungseinrichtung, die Sozialisation, soziale
Kompetenz, Erzieher, soziale Umwelt.
Die Problemstellung. In der heutigen Gesellschaft wird
das Problem des Eintrittes eines Kinds in die öffentliche
soziale Umwelt immer wichtiger und bekommt eine
besondere Bedeutung. Die Hauptaufgabe der Wissenschaftler,
Erzieher und Eltern ist, die Persönlichkeit eines Kinds im
Vorschulalter zu studieren, wie auch alle Faktoren, mit Hilfe
von denen man auf ihre Bildung und Entwicklung ausüben
kann. Die soziale Umwelt spielt dabei eine besondere Rolle,
denn dank ihr geht die Bildung der Persönlichkeit eines
Kinds, werden die wichtigsten Charakterzugsmerkmale, des
Verhaltens, der Existenz in der Gesellschaft. Das Vorschulalter ist ein wichtiger Zeitraum der Kindheit, in dem das
Kind zur gesellschaftlichen Umwelt adaptiert; in dem sich
ethische, moralische, kulturelle, physische, psychische,
seelische Entwicklungsaspekte von einer Persönlichkeit wie
die Verhaltensnorm in der Gesellschaft entwickeln; in dem
der Sozialisationsprozess geschieht und die Grundlagen zur
sozialen Kompetenz eines Vorschulkinds gegründet werden.
Die vorschulische Bildungseinrichtung spielt eine sehr
wichtige Rolle im Leben eines Kinds, in der Bildung seiner
Weltauffassung und Weltansichten, seiner Verhaltensfertigkeiten in einer modernen Gesellschaft, der elementaren
Hygieneregel und des allgemeinen Sozialisierungsgrades der
Persönlichkeit. Hier lernt das Kind seine Gleichaltrige
kennen, lernt Freundschaft schießen, sich Spielzeuge teilen,
verschiedene mobile Spiele mitspielen, nimmt an
verschiedenen von Pädagogen organisierten Sportveranstaltungen und festlichen Feuern teil, strebt nach
Unabhängigkeit, Verantwortung und Disziplin.
Über die Bedeutung der sozialen Entwicklung von
Kindern im Vorschulalter wird es in der Staatlichen
Nationalprogramm «Die Bildung» (Ukraine des XXI.
Jahrhunderts), im Gesetz der Ukraine «Über die
vorschulische Bildung», «Über den Schutz von Kind»,
«Über die soziale Arbeit mit den Kindern und Jugend», in
der Konzept zur Entwicklung der vorschulischen Bildung
2010–2016, in der Grundlegenden Komponente zur
vorschulischen Bildung, in den aktualisierten Programmen
«Sicherer Start», «Das Kind» [4, s.79].
In der Grundlegenden Komponente zur vorschulischen
Bildung steht – «die Erwerbung verschiedener

Kompetenzarten von einem Kind im Vorschulalter geschieht
durch verschiedene Aktivitäten (durch die spielerischen –
was die Hauptaktivität für Kinder im Vorschulalter ist; durch
die motorischen, natürlichen, sachlichen, bildlichen,
musikalischen, theatralischen, literarischen, sensorischkognitiven und mathematischen, sprachlichen, soziokulturellen etc.) und erfordert vom Kind, das System des
elementaren (verfügbaren) Wissens über sich selbst und die
Umgebung wie das System der moralischen Werte praktisch
zu erlernen, die erworbenen Informationen angemessen
anwenden zu können. Ein lebenskompetentes Kind im
Vorschulalter benimmt sich selbständig und konstruktiv bei
den verschiedenen Sozial- und Lebenssituationen» [1, s.5].
Das Problem «soziale Kompetenz» wird von Wissenschaftlern in vielen Aspekten wie sozial-kommunikativ,
arbeitssozial,
sozial-psychologisch,
sozial-beruflich
untersucht, doch jeder der Forscher deutet die soziale
Kompetenz aus seiner eigenen Sicht, den Inhalte, die
Struktur und Funktionen dieses Begriffs zu akzeptieren,
darum gibt es keine eindeutige Definition dieses Begriffs in
der heutigen Wissenschaft.
Die Analyse der letzten Forschungen und
Erscheinungen. In der wissenschaftlichen Welt wird der
Begriff «soziale Kompetenz» viel aktiver seit Ende des XX.
Jahrhunderts erforscht. Dank der wissenschaftlichpädagogischen Untersuchungen wurde das Studium des
Problems zur Bildung der sozialen Kompetenz als eine
eigenständige wissenschaftliche Richtung bestimmt und von
Wissenschaftlern Kinder im Vorschulalter so auch Senioren
untersucht.
Das Problem der sozialen Kompetenz ist heute immer
mehr aktuell und wurde bis jetzt von in- und ausländischen
Wissenschaftlern untersuchten: S. Arkhipova, A. Bogush,
L. Božović, M. Gontscharowa-Gorska, A.Doktorovitsch,
T. Velichko, O. Kononko, O. Mikhailova, T.Ponimanska,
I.Rogalska-Yablonska, W. Slot, X. Sparjand, О. Shishova,
S. Jacobson, A. Flier u.a.
I. Rogalska-Yablonska findet den Kompetenzansatz als
Grundlage für die Wesensentdeckung der sozialen Kompetenz
bei einem einzelnen Vorschulkind, die eine Voraussetzung
für Fertigkeiten des Kinds im Vorschulalter zur Auswahl der
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Verhaltensmöglichkeiten in der gesellschaftlichen Umgebung
und der Umwelt ist, wie auch für die Anpassung der
Wechselwirkung mit der Gesellschaft, was durch die
Einführung der sozial-pädagogischen Unterstützung zur
Sozialisierung der Persönlichkeit in der vorschulischen
Kindheit möglich wird [10, s.7].
Das Ziel des Artikels besteht darin, die soziale Kompetenz eines Vorschulkinds als ein wichtiger Bestandteil für
die Erziehung des Kinds zu begründen.
Zusammenfassung der Forschung. Eine besondere
Bedeutung in unserer Zeit konzentriert sich auf den Prozess
der Sozialisation und Bildung der sozialen Kompetenz bei
den Kindern im Vorschulalter, auf die Mittel, mit Hilfe von
denen dieser Prozess durchgeführt wird.
Das Vorschulalter ist eine Zeit der Kindheitsentwicklung,
in der die wichtigsten Charakterzüge festgelegt werden, sich
moralische Werte, wie die soziale Anpassung, das Bewusstsein und das Verhalten entwickeln, die Erkenntnis des
eigenen «Ich» geschieht. Das Kind beginnt, sich der Umwelt
und der sozialen Umgebung anzupassen. Von Geburt an geht
das Kind die Phase der Sozialisation durch, die noch in der
Familie beginnt und in der frühkindlichen Bildungseinrichtung weiter geht, wo die Hauptetappe der Bildung
von Grundlagen für die soziale Kompetenz bei den
Vorschulkindern spielt [4, s.80].
T. Kravchenko behauptet, dass die Sozialisation ein
«Prozess der Erlernung von Kindern Normen, Regeln,
Werte, Verhaltensmuster, die grundlegenden Parameterbildung von einer Persönlichkeit (Bewusstsein, Gefühle,
Fähigkeiten) durch die Integration in die Lebensgrundlagen
der Gesellschaft und die kreative Ausführung der gesamten
sozialen Rollen. Dieser Prozess beruht auf der Kombination
des elementaren Wirklichkeitserkenntnis und der gezielten
pädagogischen Handlungen, die von Agenten der
Sozialisation kommen und die Selbstentfaltung und die
Selbstbestimmung einer Persönlichkeit in der Kultur einer
bestimmten Gesellschaft fördern» [2, s.43].
Die Sozialisierung des Individuums wurde im Laufe des
ganzen Lebens des Menschen verwirklicht. I. RogalskaYablonska versteht die Sozialisation einer Persönlichkeit als
«ein komplexer und vielfältiger Prozess, der die pädagogischen und sozialen Auswirkungen verbindet, die gezielten
und spontanen, die direkten und indirekten. Das Baby wird
als ein biosoziales Wesen geboren, was im Grunde
genommen ein Phänomen der Natur ist» [9, s.292].
Die Grundlagen der sozialen Kompetenz von Kindern im
Vorschulalter werden noch in der Familie begründet und der
vorschulischen Bildungseinrichtung fungiert als eine
wichtigste Institution, mit deren Hilfe die Bildung der
Grundlagen von einem sozial kompetenten Vorschulkind
geschieht. In der vorschulischen Bildungseinrichtung lernt
das Kind den Erziehern helfen, befreundet sein,
Freundschaften mit Gleichaltrigen schließen, ältere Menschen, Eltern, Erzieher respektieren; bei ihnen beginnt die
Vorstellung über die Güte zur Welt, die Aufrichtigkeit in den
Beziehungen, die Sensibilität und die Barmherzigkeit für
Nächsten, die Äußerung der Unterstützung in schwierigen
Lebenssituationen zu formieren. In der heutigen Welt
entsteht vor Eltern, Erziehern, Pädagogen und Wissenschaftlern die Aufgabe, ein kompetentes Kind im
Vorschulalter zu erziehen, das in der Lage wird, selbst zu

dieser oder jener Entscheidung zu kommen, sich allen
Bedingungen des Lebens anzupassen, eigene Interessen zu
schützen und in jedem Moment zu Hilfe zu kommen, sich
mit der Entwicklung seiner kreativen Fähigkeiten zu
beschäftigen.
Wir stimmen der Aussage I. Nikolaesku, dass «die
soziale Kompetenz die allgemeinen Merkmale des Begriffes
«die Kompetenz der Persönlichkeit» vereint, die von dem
Wert und der Logik des Begriffes «sozial» verengt und
verfeinert werden. Solche gemeinsamen Merkmale der
Kompetenz sind ihr praktisch-orientierter Charakter und ihre
kreative Ausrichtung» [5, s.5].
W. Slot und H. Spanjard glaubten, dass die soziale Kompetenz gemäß dem Alter des Individuums gebildet wird, d.h.
als ein Zustand des Gleichgewichts zwischen den
Anforderungen, die vor dem Individuum in dieser Altersgruppe von der Gesellschaft und der Umwelt gestellt werden,
in der das lebt, und vor seinen Fähigkeiten, weil die Anzahl
von Fähigkeiten und Fertigkeiten genug ist, damit man die
alltägliche Aufgaben erfolgreich lösen kann [11, s. 60].
T. Ponimanska charakterisiert die soziale Kompetenz bei
den Kindern im Vorschulalter mit solchen Komponenten:
– kognitive Komponente bedeutet das Niveau und die
Inhalte des Wissens über einen Menschen (Bewusstsein);
– Wert-Komponente heißt die Wahrnehmung der
Menschen als der höchste Wert, die Achtung vor dem Leben
und der Tätigkeit, vor der Würde jedes Menschen
(Humanität);
– emotionale Komponente berücksichtigt die Interessen
für Menschen, für die Lust, mit ihnen zu kommunizieren, sie
kennen zu lernen, der Wunsch, von anderen Menschen
gelobt zu werden, die Fertigkeit zur Empathie, Zusammenarbeit, zum Emotion- und Gefühlverstehen von anderen
und zur Leitung der eigenen Gefühlen bei der
Kommunikation (Sensibilität);
– evaluative Komponente bedeutet die Fertigkeit zur
objektiven Bewertung der menschlichen Taten und
Beziehungen, zur Toleranz, zur gerechten Beziehungen zu
Menschen (Gerechtigkeit);
– Verhaltens-Komponente heißt die Beherrschung der
ethischen Standards für das Verhalten und die gemeinsame
Zusammenarbeit, die Fertigkeiten, etwas vorzuschlagen, Hilfe
anzubieten und anzunehmen, die moralischen Handlungen
aus der eigenen Wünsche zu machen, wie Kommunikationsfertigkeiten (moralische Aktivität) [8, s.4].
O. Posdnjakowa bertachtet in ihrer wissenschaftlichen
Studie den Begriff «soziale Kompetenz» als «der Prozess
und das Ergebnis der Aneignung und der aktiven Reflexion
der sozio-kulturellen Erfahrungen von einer Persönlichkeit
(ein Komplexe von Wissen, Fertigkeiten, Werten, Normen,
Traditionen) auf dem Grund von ihrer eigenen Tätigkeit,
Kommunikation, ihren Beziehungen; als ein integratives
Ergebnis, das die Verlagerung des Schwerpunkts von der
Akkumulation auf die Fertigkeitsbildung berücksichtigt, die
Tätigkeitserfahrungen bei der Lösung der Lebensprobleme
anzuwenden, die Verantwortung zu übernehmen, die
Initiative wie die Aktivität in der Teamarbeit zu zeigen,
Konflikte vorzubeugen und zu lösen, bei den schwierigen
Situationen tolerant zu bleiben, Empatie zu zeigen» [7, s.6].
O. Shishova charakterisiert die soziale Kompetenz im
vorschulischen Alter so: «das ist eine entsprechende
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Integration der Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhältnisse,
die planmäßig, zielbewusst und systematisch im Laufe der
Erziehung und Bildung entwickelt werden, was eine optimale
Schulanpassung sichert» [12, s.40].
In seiner Studie stellte sie Inhalte der Bestandteile
(Aspekte) der sozialen Kompetenz fest, die umfassen:
• Kenntnisse als Ergebnisse einer geistigen und praktischen Tätigkeiten der Menschen, die in einem System von
Tatsachen, Ansichten, Regeln, Gesetzen und Theorien
ausgedrückt sind;
• Fertigkeiten, d.h. bestimmte Handlungen richtig zu
erledigen (das Kind entwickelt sich durch Üben) und die
Schaffung von Möglichkeiten für die Erledigung dieser
Handlungen nicht nur bei den gewöhnlichen, sondern auch
bei den geänderten Bedingungen;
• Verhältnisse, d.h. eine emotional stabile Einstellung des
älteren Kinds im Vorschulalter, die in Taten realisiert wird
und auf die Bedeutung der mit den Bedürfnissen und
Motiven eng verbundenen Phänomene zeigt [12, s.40].
V. Kuzmenko bietet in ihrer wissenschaftlichen Studie
folgende Bestandteile der sozialen Kompetenz von Kindern
im Vorschulalter:
– Anpassung den neuen Lebensbedingungen;
– Sozialisation; Interaktion in der Gruppe;
– Verhältnisstatus zur Autorität;
– Verständnis für die anderen Standpunkte;
– Regelung der gemeinsamen Tätigkeit;
– Beilegung der strittigen Fragen [3, s.15].
I. Petschenko versteht den Begriff «soziale Kompetenz»
als eine komplexe persönliche Eigenschaft, die mehre
Bestandteile hat, als ihre integrale Qualität, «die aus einem
großen Komplex von emotionalen, motivierenden,
persönlichen Eigenschaften besteht, und zeigt sich in der
sozialen Aktivität und der humanistischen Ausrichtung der
Persönlichkeit». In der Struktur der sozialen Kompetenz
wurden von der Forscherin drei Bestandteile bestimmt:
emotional-sinnlich, motivationswert und tätig-aktiv. Ihrer
Meinung nach «verursacht der emotional-sinnliche Bestandteil der sozialen Kompetenz die Fertigkeit der Kinder,
angemessen zu beurteilen und auf emotional-sinnliche
Manifestationen von anderen zu reagieren, sich selbst im
Kontext der Beziehungen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen wahrzunehmen. Die motivationswerte Komponente ist
die Gesamtheit der sozialen Bedürfnisse, Interessen,
Wertorientierungen der Kinder, unter der Bedingung der
Änderungen von sozialen Institutionen. Die tätig-aktive
Komponente repräsentiert die Fähigkeit des Kinds, seine
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu
fühlen, die Fertigkeit, freundlich zu interagieren, gemeinsame
Aktivitäten wie harmonische Beziehungen mit Gleichaltrigen zu organisieren. Diese Struktur der sozialen Kompetenz
ermöglicht ein tieferes Verständnis nicht nur das Wesen
dieses Phänomens, sondern auch seine Dynamik in der
Übergangszeit von der vorschulischen Kindheit zu einer
neuen sozialen Situation – die Bildung in der Schule» [6, s.9].
Auf die Struktur der sozialen Kompetenz lassen sich
Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten beziehen, die das Kind
während einer bestimmten Periode seiner Entwicklung erwirbt
und in seinem weiteren Leben anwendet. Es wird auch von
Kindern im Vorschulalter die soziale Erfahrung erlernt, die
ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Kompetenz ist.
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In der vorschulischen Kindheit lernt das Kind die
Umwelt kennen, nimmt mit eigener Perspektive alles um
sich herum wahr, macht dem Älteren nach, bemüht sich, sie
im Ganzen nachzuahmen, also sozialisiert sich. Das vorschulische Kind wird selbständiger, lernt sich selbst ankleiden,
auf seinen Aussehen achten, für die persönliche Gesundheitspflege sorgen, was ein wesentlicher Bestandteil der
lebenswichtigen Kompetenzen ist, der unserer Meinung nach
zum Konzept «soziale Kompetenz» gehört. In der
vorschulischen Bildungseinrichtung kann das Kind
bestimmte soziale Rollen, Normen und Regeln des Verhaltens
mit den Erziehern und Gleichaltrigen in der Gesellschaft
beherrschen, lernt höfflich, gewissenhaft, pünktlichen sein.
Unserer Meinung nach wird die soziale Kompetenz eines
Vorschulkinds als eine komplexe integrative Bildung
definiert, die bei den älteren Kinder im Vorschulalter die
Wissen über die Welt wie auch die Entwicklung von sozialen
Fähigkeiten und Fertigkeiten bildet, die für die Erlernung der
wichtigen Kommunikationsregel und des Verhaltens der
Kinder in der Gesellschaft nötig sind [4, s.80].
Schlussfolgerungen. Die vorschulische Kindheit ist eine
sensitive Periode, in der das Kind die Welt und die Umgebung
kennen lernt, wo das erzogen und entwickelt wird. In einer
vorschulischen Bildungseinrichtung passt sich das Vorschulkind dem sozialen Umfeld, erläuft das soziale Werden einer
Persönlichkeit in der Gesellschaft und werden die Grundlagen
der sozialen Kompetenz von Kindern im Vorschulalter
gebildet.
In weiteren Studien konzentrieren wir uns auf die
Märchen, die eine große Rolle in der Entwicklung der
Persönlichkeit der 5–6 jährigen Kinder spielt und die
Grundlage der sozialen Kompetenz des Vorschulkinds bildet.
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TO THE PROBLEM OF STUDYING THE PRESCHOOLER'S SOCIAL COMPETENCE:
THEORETICAL ASPECT
The author discovers the concept of «social competence» in this article as the main component of the educatedness of a
modern child in the preschool age. The works of native and foreign scientists, who were engaged in research of this problem
have been analysed. The researches of the scientists, who studied the components of the basis of social competency (the
competency’s constituents, the components in the structure of social competency that impinge on the formation of the basis of
preschool age children’s social competence) have been studied out.
Key words: senior preschool age children, preschool educational institution, fairy tale, socialization, social competency,
educators.
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ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ
ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
У статті здійснено спробу проблемного аналізу дихотомій висхідної/низхідної мобільності впливу
освітянських інноваційних технологій на формування конкурентоспроможної на сучасному ринку праці
особистості. Пілотне опитування в мережі Інтернет (питання з одним варіантом відповіді), щодо питання:
«яку модель навчання ви б обрали, використовуючи нові інформаційні технології?», у якому взяло участь
100 освітян, що дорівнювало 100% показало: 32% – дистанційне навчання, 28% – проблемне, 15% – імітаційне,
10% – контекстне, 8% – модульне, 7% – повне засвоєння знань.
Ключові слова: інноваційні технології, інформаційні технології, вища медична освіта.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що інновації
впроваджуються для покращення і полегшення досягнення поставлених завдань. Інновації можуть бути як
результатом творчого пошуку оригінальних, нестандартних ідей, так і необхідним, вимушеним кроком. З одного
боку, інновації можуть мати локальний і тимчасовий
вплив, з іншого – безповоротно впливати на глобальні
процеси в цілому. У сучасній вітчизняній вищій медичній
освіті інновації характеризуються процесами створення,
розповсюдження та використання нового продукту в
галузі педагогіки та наукових досягнень. Але до кінця
незрозумілим залишається питання впливу інноваційних
інформаційних технологій на, власне, саму людину.
Серед відомих особистостей, які вивчали проблематику поставленого питання доречно назвати: Д. Белла,
А. Конна (особливості спілкування «педагог-студент» із
використанням інформаційних технологій); Л. Вінарика,
С. Малярчука (визначення функцій інформаційних
технологій у навчальному процесі); Т. Габій, А. Матюшкіна
(інформаційні системи – основа формування новітнього
суспільства); І. Васильєва, С. Місержи, О. Романюк
(інноваційні технології в контексті гуманітарних
трансформацій сучасної вищої медичної освіти).
Недостатньо дослідженими залишаються аспекти впливу
інноваційних технологій на учасників освітньовиховного процесу, зокрема студента-медика.
Мета: аналіз впливу освітянських інноваційних
технологій на формування конкурентоспроможної на
сучасному ринку праці особистості.
Виклад основного матеріалу. Вчені, які безпосередньо
чи поверхнево працювали над даною темою акцентували
увагу на тому, що у час Інтернет-технологій деякі аспекти
життя активні учасники віртуального світу переносять у
мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку
інформаційного суспільства і долаючи географічні
бар’єри. Не стає винятком і освіта. З моменту появи
відчужених носіїв знання відпала необхідність постійної
безпосередньої взаємодії у системі координат
«викладач-студент». З розвитком інноваційних інформаційних технологій відбувається стагнація цього процесу:
заочне навчання, дистанційна освіта, самоосвіта тощо.
Інтернет дав змогу розширити можливості цих форм
навчання, зробити їх справді конструктивними та
всеохоплюючими.

Нова освітянська парадигма зумовила оптимізацію
фахової вищої освіти, зокрема медичної та відповідних
форм, методів і технологій навчання. В їх основу було
покладено електронні системи накопичення, зберігання і
розповсюдження інформації (e-learning), у межах яких
викладач залучається на етапі створення навчальних
програм і не завжди для контролю, а студент є
проміжним споживачем (кінцевий – роботодавець).
Оскільки сьогодні від вибору інноваційної інформаційної освітянської технології залежить питома частина
успіху освітнього процесу, тому постає закономірне
питання про співвідношення цих технологій в сучасній
вітчизняній вищій медичній освіті та кінцевого продукту – конкурентоспроможного випускника. Як зазначає
О.В. Романюк: «сьогодення ставить до інформації певні
вимоги, наприклад, інформація повинна бути цілісною,
необхідною та відповідною темі, мінімально достатньою,
надійною, своєчасною, адаптованою до різних проблем і
ситуацій» [1, с.156]. Особливо це стосується лікаря,
адже результати його праці залежать від вчасно
отриманої інформації. Сьогодні компетентність лікаря
напряму пов’язана з інноваційними інформаційними
технологіями.
На першому етапі дослідження наш дослідний інтерес
зосередився на питанні: «яку модель навчання ви б
обрали, використовуючи нові інформаційні технології?».
Для дослідження цього аспекту ми провели пілотне
опитування в мережі Інтернет (питання з одним
варіантом відповіді), у якому взяло участь 100 освітян,
що дорівнювало 100% респондентів. Через ускладнення
визначення генеральної сукупності відвідувачів мережі,
які є залученими у процес надання чи отримання вищої
медичної освіти, похибку ми не підраховували. Відповідно до запропонованих варіантів відповіді розподілились
так: контекстне навчання (ґрунтується на інтеграції
різних видів діяльності студентів: навчальної, наукової,
практичної) – 10%; імітаційне (використання ігрових та
імітаційних форм навчання) – 15%; проблемне (проблематизація викладачем навчального матеріалу) – 28%;
модульне (різновид програмованого навчання, сутність
якого полягає в тому, що зміст навчального матеріалу
жорстко структурується з метою його максимального
засвоєння, супроводжуючись обов’язковими блоками
вправ і контролю за кожним фрагментом) – 8%; повне
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засвоєння знань (ідея Дж. Керролла і Б.С. Блума про
необхідність зробити фіксованими результати навчання,
оптимально змінюючи при цьому параметри умов
залежно від здібностей студентів) – 7%; дистанційне
навчання (з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій в контексті часткової або повної
відсутності взаємодії з наставником) – 32%.
Як бачимо, голоси майже в рівній кількості розділились між дистанційним і проблемним навчанням. Це
може свідчити про доцільність дистанційного навчання
як комплексу, що включає: засоби надання навчального
матеріалу студенту; контролю успішності засвоєння
знань студентом; консультації студента програмоювикладачем; можливість швидкого доповнення курсу
новою інформацією; коригування помилок. Також,
доцільність проблемного навчання яке враховує: інтерактивну співпрацю викладача і студента; створення
проблемної ситуації; формулювання проблеми; висунення гіпотез; аналіз результатів перевірки гіпотез,
висновок і узагальнення; повернення до проблемної
ситуації (своєрідної сходинки формування інтересу
студента-медика до поставленого питання). І вже точно
свідчить про доречність поєднання цих двох методів
навчання як таких, що максимально сприяють формуванню конкурентоспроможного студента-медика.
На наступному етапі дослідження освітянські
інноваційні інформаційні технології у вищій медичній
освіті уявились нам як проблемний багатогранник, де
кожна грань представляється у вигляді дихотомії
висхідної/низхідної мобільності. Наприклад, з одного
боку, використання учасниками освітнього процесу
технологічних інновацій збільшують шанси на успішність в принципі тобто конкурентоспроможність (від
показників навчання студента-медика, до показників
виліковності хвороб у пацієнтів конкретного лікаря).
З іншого, збільшуються об’єми роботи, а відповідно і
навантаження. Збільшення обсягів роботи призведе до
втрати показників виробництва і зменшення успішності.
Іншим прикладом може бути свобода особистості,
рівень якої змінюється залежно від володіння освітніми
інноваційними інформаційними технологіями. З одного
боку, сучасна людина з вищою освітою не лише вивчає
їх, а й постійно використовує у навчальному побуті
тобто формується тотальна залежність. З іншого, учасника
освітнього процесу (чи то студента, чи то викладача),
який не володіє цими технологіями, можна вважати
вільним від них, але залежними від інших людей (коли
треба звертатись до них за допомогою при необхідності
використання якоїсь із технологій).
Розглянемо дихотомію статусу людини щодо використання освітніх інформаційних технологій. У сучасному вітчизняному суспільстві престиж й авторитет
людини, що не лише використовує інноваційні технології, а й створює їх у рази вищий тобто така людина
справді є конкурентоспроможною. Натомість, у порівнянні з соціальною групою, обізнаною на освітніх
інноваційних технологіях, особа без таких знань не
лише «біла ворона», в знаннєвому контексті, а й має
меншу заробітну плату, не може претендувати на кращу
посаду, психо-емоційно буде почувати себе не
комфортно, тощо.

Наші сучасники багаторазово були свідками
поспішного прийняття керівництвом різних рівнів
недолугих рішень, здійснення безвідповідальних
вчинків, реалізації несвоєчасних проектів. Іноді ми
спостерігаємо таку ситуацію і з освітянськими
інноваційними
інформаційними
технологіями:
впровадження малодосліджених, подекуди небезпечних
та незрозумілих для загалу. Натомість, зволікання,
гальмування впровадження інших освітніх технологій
теж призводить до регресу освітньої галузі.
З одного боку, інноваційні інформаційні технології в
освітній галузі, зокрема медичній, покликані спростити і
полегшити процес оволодіння багатоплановим сучасним
знанням. З іншого, самі сучасні інформаційні технології
подекуди настільки потужні, що оволодіння ними вимагає
докладання неабияких зусиль. Наприклад, якщо
аналізувати площину «освітянська інноваційна інформаційна технологія – студент», то маємо враховувати
вагомі розбіжності у попередній знаннєвій складовій.
Відомо, що у світі існують не лише вартісні приватні
навчальні заклади базової початкової загальної освіти, а
й державні, у яких нібито основи мають бути однакові, а
насправді можливості різні (різний матеріально-технічний
фундамент). Отже, розвиток підростаючої молоді відбувається в одному векторі, але з різним якісно-технологічним ґрунтом. Як зазначає О.В. Романюк, «вплив студента
на якість освітньо-виховного процесу характеризується
системою спонук, яка певною мірою формує його
особистість та визначає вибірковість і активність її
діяльності в освітньо-виховному процесі закладу вищої
освіти й спрямована на досягнення якісного руху у
цьому процесі, здобуття (саме здобуття, а не отримання)
якісних знань та високих показників домагань, які
можуть змінюватись у процесі розвитку особистості зі
зміною її потреб і пріоритетів» [2, с.12]. Таким чином,
можемо говорити про унікальний, індивідуальний,
екзистенціальний, динамічний характер оволодіння
студентом освітянськими інформаційними новітніми
технологіями. Тому наступний ряд пропонованих нами
для розгляду дихотомій пов'язаний не стільки з самими
інноваційними інформаційними освітніми технологіями,
скільки з можливостями студентів, зокрема медиків, їх
використовувати.
Наприклад, не слід забувати про різні можливості
батьків студентів вищої освіти. Зрозуміло, що заможні
батьки надають своїм нащадкам різнопланову вартісну
позашкільну освіту, а відтак і більш якісну та сучаснішу,
зокрема й в контексті освітянських інноваційних
інформаційних технологій. Так, деякі регіони України
утримують назву «депресивні»: окрім економічного
фундаменту в родин різний і соціальний статус.
Соціальний стан родини, в першу чергу, вплине на
світогляд молодої людини, а отже, вища освіта, зокрема
медична, має студентів з різним «багажем» цінностей і
пріоритетів, в тому числі й у ставленні до інновацій.
Крім того, на наш погляд, маємо враховувати
особистісні характеристики задатків студентів-медиків
до оволодіння інноваціями в цілому. Наприклад,
внутрішні перешкоди у вигляді страху перед новим і
мало зрозумілим, перед наслідками помилок при
використанні, перед можливим булінгом (знущаннями) у
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випадку негативного результату при залученні новітньої
освітянської інформаційної технології до процесу
навчання та інше.
Оскільки студентська молодь попередньо належала
до різних прошарків суспільства, то має вагомі
психологічні, емоційні, духовні відмінності у фундаменті формування особистості. Наприклад, розмовна
мова та понятійний запас деяких студентів не
дозволяють їм не те що використовувати надсучасні
інформаційні технології, а й зрозуміти їх сутність і
необхідність. Теж саме стосується розвитку природних
задатків студентів-медиків таких як пам’ять, уява,
мислення тощо – це різний трамплін у подальше життя,
різні можливості для реалізації потреб навчання, в тому
числі освіти з використанням інноваційних інформаційних технологій.
Якщо аналізувати глибинні складові досліджуваної
проблематики, то слід зазначити й різні можливості
якісного відпочинку чи лікування студентів (від
перевтоми до розвитку серйозних захворювань), які теж
відобразяться на впровадженні освітянських інформаційних технологій. Наприклад, ендогенні комунікації
у вигляді освітнього туризму: закордонні вузько спеціалізовані професійні курси / тренінги / конференції,
виставки-ярмарки новітніх технологій у медичній галузі,
літні мовні школи в інших країнах розширюють можливості студентів у оволодінні інформаційними освітніми
новітніми технологіями, роблячи їх в рази конкурентоздатнішими.
І, на наш погляд, найголовніше – різні запити щодо
майбутньої професії. Сьогодні в Україні студентський
загал зосереджується на матеріальних аспектах життя
тут і зараз, і лише одиниці прагнуть духовної реалізації
власної особистості як фахівця. Тож і оволодіння освітянськими інформаційними новітніми технологіями
відбувається з різним рівнем заглибленості: рівно
настільки, наскільки вони допоможуть отримати ремесло,
а ніж всебічний внутрішній розвиток (зокрема, демонстративний поділ дисциплін на корисні для професії і, на їх
погляд, таких, що не будуть використані ні в професії, ні
в житті). Сьогодні іноді можемо зустріти внутрішній
опір навіть необхідності розглядати технології, що не
наближають студента-медика до поставленої мети –
оволодіти ремеслом. На наш погляд, такий підхід
швидше негативно вплине на конкурентоздатність
майбутнього лікаря.
Врешті-решт, паралельне навчання або підробіток
студента-медика можуть негативно впливати на
сприйняття і використання у навчанні інформаційних
інноваційних технологій.
Наприкінці розглянемо дихотомію корисності та
небезпечності інноваційних інформаційних технологій.
Відомий вчений 20-го століття А. Печеї зазначив, що
існують «зовнішні кордони» впливу людських інновацій
на оточуючий людину світ: «… в результаті не контрольованої людської діяльності жорстоко постраждало
щедре біологічне життя планети, частково винищено
плодючі ґрунти (забудовуються, вкриваються асфальтом,
забруднюються добривами тощо), майже повністю
використані доступні мінеральні багатства, результати
забруднення людиною середовища можна знайти усюди,
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навіть на полюсах і на дні океану» [3, С.41]. Він
схилявся до радикального перегляду мети і меж
еволюції всієї сучасної цивілізації, зосереджуючись на
шести наступних цілях: «зовнішніх кордонах» планети,
«внутрішніх межах» самої людини, культурній спадщині
для передачі пройдешнім поколінням, дружнього
глобального співтовариства, тотального екстреного
захисту природного середовища, перегляду доцільності
виробничих потужностей і системної реорганізації
виробництва в цілому. Загальновідомо, що і негативний
вплив людини на оточуюче середовище пов’язаний з
використанням інновацій, і збереження природи покладається на інновації. Інший вчений того ж історичного
періоду, а саме Д. Медоуз у праці «За межами зростання»
застерігає, що людство вчинить велику помилку,
дозволивши боротись з глобальними проблемами за
допомогою нових технологій [4, с.843].
Отже, небезпека інноваційної діяльності людини
давно вже стала зрозумілою. На наш погляд, на шляху
подолання наслідків негативного впливу технологічних
інновацій, що, з одного боку, полегшують життя, а, з
іншого, руйнують його, знаходиться проблема неконтрольованого споживання. Так, сьогодні педагоги закладів
вищої медичної освіти орієнтують молодь на позитивне
сприйняття інноваційних інформаційних технологій.
«Сучасність пропонує понад 200 інноваційних технологій, які передбачають використання нових прийомів,
методів, що дозволяють застосовувати свої знання та
вміння для організації цілеспрямованої, творчої,
захоплюючої роботи людини» [5, с.231-235]. В. Кремінь
зауважує, що новітні технології глобалізованого
суспільства формують нову культуру діяльності. Він
стверджує: «сучасній молоді зрозуміло, що будь-яка з
інноваційних технологій може ставати провідною
залежно від ситуацій, завдань, поточних запитів тощо,
вони можуть доповнювати одна одну і змінювати» [6,
с.216]. Сьогодні серед студентів-медиків майже не має
консерваторів щодо впровадження і використанні
новітніх інформаційних технологій у навчанні. Відбувається невпинний процес формування лікарської еліти,
що вільно володіє цими технологіями і спрямовує свої
запити не стільки у завтрашній день, скільки у доступне
для огляду майбутнє.
Сучасний вітчизняний філософ Ірина Васильєва
відмічає: «Особливого значення у сучасній освіті набуває
проблема формування культури мислення молоді. Слід
враховувати, що з НТП, інформаційно-комп’ютерним
підйомом пов’язаний комплекс проблем світоглядного і
гносеологічного змісту, зокрема процеси фрагментаризації, «мозаїчності» людської свідомості» [7, с.243-247].
Якщо 5–6 років назад вважалось, що вхідні інформаційні
потоки перевищують здібності мозку людини зі
сприйняття інформації, то сьогодні вчені приходять до
висновку, що людство адаптується до нових умов і
можливостей: скорочується час на емоційне сприйняття
нових даних, інформація швидше аналізується з вибором
основного і відсіюванням на даний момент неважливого,
запам’ятовується лише необхідне для вжитку. Це і є
тими самими ознаками «нової культури мислення», які
дозволяють сприймати, використовувати, створювати,
розповсюджувати будь-яку інноваційну інформаційну
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технологію, зокрема освітянську, які дають карт-бланш
у конкурентоспроможності сучасному студенту-медику.
Висновки. Використання проблемного та дистанційного навчання в освітньому процесі є доцільним для
підвищення якості навчання студентів-медиків, з метою
забезпечення їх конкурентоспроможності на світовому
ринку праці. Вплив освітянських інноваційних
інформаційних технологій на конкурентоспроможність
студента-медика носить суперечливий дихотомічний
характер.
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INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MODERN UKRAINIAN
HIGHER MEDICAL EDUCATION
In the article an attempt is made to analyze the dichotomy of ascending / descending mobility of influence of educational
innovative technologies on the formation of competitiveness on the personal modern labor market. Pilot polls on the Internet
(a question with options) asking: «Which model of education using new information technologies would you choose?» – in
which 100 educators participated, considered as 100%, showed: 32% – correspondence education, 28% – problematic, 15% –
simulation, 10% – contextual, 8% – modular, 7% – complete learning.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ
ШКОЛИ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядається сучасний стан розвитку вищої освіти в епоху інформаційного суспільства, під
яким слід розуміти такий етап розвитку цивілізації, на якому головним продуктом виробництва є інформація і
знання.
Узагальнено результати дослідження багатьох вчених, які працювали над проблемами моделі викладача в
новій формації суспільства. Сформульовано особливості процесу освіти в єдиному інформаційному просторі,
позитивні та негативні явища, які з цим пов’язані. Перераховано перспективи та тенденції, які чекають
викладача вищої школи в цьому столітті.
Розкрито на даному етапі, найважливіше завдання викладача – це навчити підростаюче покоління жити в
інформаційному світі, вміти знаходити і використовувати необхідну інформацію та перетворювати її в
знання. Освоювати викладачу роль не тільки «вчителя» а й «консультанта».
Ключові слова: викладач, студенти, курсанти, інформаційне суспільство, консультант, вимоги, знання,
технології.

Постановка проблеми. Зростання обсягів циркулюючої в світі інформації, інтелектуалізація суспільства,
вибуховий розвиток інформаційних і комунікаційних
технологій приводять до становлення інформаційного
суспільства, в якому головним продуктом виробництва є
інформація і знання. Інформаційне суспільство має
особливості, а саме: 1) відбувається процес глобалізації –
взаємодія різних цивілізацій; 2) виникають нові види
економіки – «економіка знань», що використовує в
якості основного ресурсу розвитку інформацію і знання;
3) інформатизація, викликана складністю штучно
створеного людиною середовища свого проживання –
техносфери.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми розвитку
інформаційної цивілізації глибоко розглядаються в
працях Д. Белла, Е. Тоффлера, М. Кастельс, І. Валерстайна,
С. Грофа, Е. Ласло, П. Рассела, Д. Салас Соммер,
В. Стьопіна, В. Андрущенка, І . Беха, В. Кременя та ін.
Вплив віртуальної культури на свідомість сучасної
особистості досліджується в книгах і статтях Т. Ліри,
А. Россохіна, В. Ізмагуровой, Абраменкової та ін.;
проблеми реформування школи на принципах
духовного гуманізму, роль вчителя в цьому процесі
висвітлюються в роботах Ш. Амонашвілі, В. Александрової,
М. Богуславського, А. Данелюк, Л. Загрекова, В. Бак,
С. Крука й інших [14].
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін
«інформаційне суспільство» сьогодні досить широко
вживається в соціології, футурології та глобалістиці.
Ним користуються для означення деяких визначальних
для людського життя змін у сучасному суспільстві на
базі розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій [3].
У сучасному суспільствознавстві поширена думка,
що суспільство у своєму розвитку проходить три
ступені, або три хвилі: перша – аграрне суспільство;
друга – індустріальне; третя хвиля – постіндустріальне.
Третій ступінь має іншу назву – «інформаційне
суспільство».

Ця назва з’явилася на початку 60-х pp. XX ст., коли в
розвинутих країнах спостерігався перехід економіки до
виробництва інформації та послуг.
Завдяки виникненню нових технічних засобів та
нових технологій інформаційне суспільство характеризується низкою ознак:
1) повсюдне впровадження науко- та інформаційномістких технологій;
2) бурхливе зростання індустрії знань, у яку
переміщується все більше і більше людей і ресурсів;
3) зростання
ролі
інформаційно-комунікаційної
інфраструктури в системі суспільного виробництва;
4) зміна мотивацій людини від суто матеріальних
цінностей і власності до можливостей самовираження та
саморозвитку, задоволення роботою і життям;
5) використання інформації не лише для створення
матеріальних і культурних благ, а й значною мірою для
того, щоб формувати у громадян певні економічні,
соціальні і політичну позиції;
6) формується новий тип споживача інформації.
Змінюються пріоритети потреб особистості. Особистість
будує характер своєї поведінки на ґрунті широкої
інформації, умінні вибрати необхідну інформацію [11].
Вважається, що найбільш розвинені країни в даний
час функціонують в якості інформаційних суспільств.
У такого роду суспільств соціально-економічні успіхи і
зрушення залежать в першу чергу від виробництва,
переробки, зберігання, поширення серед членів суспільства інформації [10].
Загалом
динаміка
розвитку
інформаційного
суспільства в Україні протягом останніх років є
стабільно позитивною, і це можна вважати сталою
тенденцією. Зокрема, є всі підстави стверджувати, що в
коротко- й середньостроковій перспективах на теренах
нашої держави триватимуть процеси повномасштабної
імплементації Інтернет-сервісів та відповідних технологій, конвергенції традиційних і розвитку нових медіаформатів на технологічній платформі Інтернет [6].
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За останні десятиліття в геометричній прогресії
зросли обсяг, система генерації і передачі знань.
Узагальнений досвід людства, за підрахунками компанії
Google [13], становить 130 млн. примірників книг і росте
в геометричній прогресії. При збереженні нинішніх
темпів до 2060 року, за оцінками американських
фахівців, він збільшиться на нашій планеті приблизно в
20 разів. Для збереження накопиченого обсягу знань
компанія вирішила оцифрувати світовий книжковий
фонд і створити всесвітню електронну бібліотеку. До
2010 року їй вдалося сканувати близько 10 млн. видань,
з них в електронній бібліотеці Google вже знаходиться
7 млн. книг на 40 мовах. Це означає, що в недалекому
майбутньому користувачам Інтернету будуть доступні
видання, які раніше можна було побачити тільки в
бібліотеці.
Знання, які сучасна людина отримує у закладах
вищої освіти (академії, університеті), застарівають з
величезною швидкістю. В даний час щорічно оновлюється близько 5% теоретичних і 20% професійних знань
[7]. У США придумано одиницю виміру старіння знань –
період «напіврозпаду» компетентності, тобто зниження
її на 50% внаслідок появи нової інформації. У деяких
професіях цей період настає менш ніж через 5 років –
раніше, ніж закінчується навчання в ЗВО. Рішення
проблеми полягає в переході до освіти протягом усього
життя, де базова освіта буде фундаментом для подальшого навчання.
Змінюються роль і форми роботи існуючих бібліотек
як методичних та інформаційних центрів. Під впливом
цифрових технологій і E-книг відбувається безпрецедентна реорганізація структури та модернізація приватних,
публічних і університетських бібліотек, які перетворюються з «місця зберігання» інформації в креативні
інтелектуальні та культурні центри.
Якщо спробувати проаналізувати всю перераховану
вище інформацію, то можна прийти до висновків, що
вже через 15–20 років має бути революція в навчанні,
при якій сучасні плани корпорації ІВM створити
протягом найближчих 5–10 років «класні кімнати
майбутнього» будуть тільки першими кроками на цьому
шляху [12]. Суть планів комп'ютерного гіганта полягає в
спробі знайти принципово інший спосіб навчання
завдяки поширенню освітнього контенту в Інтернеті.
Вчителі зможуть отримувати повну інформацію про
своїх учнів: їх досягнення та невдачі, про результати
тестування, відвідування занять, поведінці на навчальних
Інтернет-платформах. Нові програми дозволять вчителю
на основі цієї інформації шукати оптимальні можливості
для навчання кожного учня, скласти індивідуальний
розклад для учня – від дитячого садка до університету,
знайти способи подолання неминучих при цьому
труднощів.
Однак це тільки перші кроки до віртуального
навчання. Можливість віртуального спілкування між
викладачем і студентом в будь-який необхідний момент,
стовідсоткове відчуття віртуальної присутності на
заняттях.
До особливостей процесу освіти в єдиному
інформаційному просторі можна віднести наступні
явища, які умовно можна розділити на «позитивні»:

 унікальні можливості доступу до інформації:
можливість отримання інформації, що знаходиться на як
завгодно віддаленому сервері, без істотних грошових і
часових витрат;
 інтерактивний характер взаємодії з інформацією –
можливість побудови індивідуального «сценарію» знаходьження в інформаційному просторі;
 різноманітність «форматів» подання інформації:
гіпертекст, відео, звук та інші форми створення «віртуальної реальності», здатної зробити процес освіти
захоплюючим і цікавим;
 «відкритість» інформаційного
середовища для
індивідуальної творчості;
та «негативні»:
 найбільш серйозним негативним явищем називають
психологічну залежність, що супроводжується, в тому
числі ослабленням соціальних зв’язків та іншими
наслідками «відходу» у віртуальну реальність;
 надзвичайно низький рівень масової, в тому числі
поширюваної за допомогою мережі, культури, що
дозволяє говорити про неблагополучну «екології» в
духовній сфері. Ця проблема також виходить за рамки
власне освіти, хоча тут, на відміну від випадку інтернетзалежності, у педагогіки є розроблені і випробувані
підходи;
 використання інформації, доступної через Інтернет,
без найменшої творчої «переробки» призводить до
навчання «мистецтву компіляції» замість «мистецтва
вироблення креативу» – тобто здатності творчого засвоєння та індивідуальної переробки будь-якої інформації;
 негативним
фактором можна вважати зміну
відносин в системі «викладач-студент», найбільш
цінним аспектом якої є процес традиційної усної
передачі знань.
В даний час все частіше говорять про зміну ролі
педагога, про рух його ролі в сторону «консультанта».
Часткове зняття напруги в опозиції «викладач-студент»
не означає повної заміни ролі «викладача» на роль
«консультанта» [2].
Усне, безпосереднє і живе спілкування в парі
«викладач-студент» залишиться в сфері освіти в тих
випадках, коли можна і потрібно говорити про передачу
культурної і духовної традиції. Але в більшості випадків
роль викладача – консультанта в разі розвитку
інформаційних освітніх систем виправдана з усіх точок
зору і тому абсолютно неминуча.
Перераховані вище «негативні» сторони обговорюваних явищ можуть бути доповнені й іншими,
сформульованими інакше, але в основному зводяться до
двох перших – до нездатності зберігати індивідуальність
і «внутрішню дистанцію» в цікавому і захоплюючому
існування в «віртуальній реальності», а також невміння
(не нездатність) протистояти тиску масової культури.
Які ж перспективи відкриваються перед викладачем
ХХI століття? Якими ж можливостям наділяє нове
століття наша освіта? З переходом на новий вид
навчання,
що
поєднує
традиційні форми
із
застосуванням сучасних інформаційно-комунікативних
технологій, в освіті відбувається:
а) перенесення центру ваги з викладання на
навчання (педагог перестає бути джерелом первинної
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інформації, перетворюючись на посередника, який
допомагає студенту чи курсанту здобувати цю
інформацію [5; с.172];
б) створення більш тісних зв’язків між досліджуваними предметами і навколишньою дійсністю (можливість
моделювання життєвого простору за допомогою
комп’ютера дозволяє ввести досліджувані предмети в
контексті життя здобувача освіти [5; с.172];
в) зміна моделі «освіта на все життя» новим підходом – «освіту протягом усього життя» (це обумовлено
прискоренням темпів розвитку цивілізації, де знання
швидко втрачають актуальність в мінливому світі і
вимагають постійного оновлення, що веде до безперервного навчання);
г) формування мережевих спільнот в сфері освіти
(дозволяє ефективно використовувати територіально
розподілений людський потенціал) [9; с.68];
д) отримання освіти незалежно від місця проживання
і мобільності людини (освіта поступово стає доступним і
відкритим для всіх (дистанційне навчання) [9; с.68]);
е) поява домашньої освіти (здобувачі освіти в сучасному світі має доступ до необхідної інформації за
допомогою всесвітньої мережі Інтернет, тобто не
виходячи з дому, вони можуть відвідати музеї, картинні
галереї,
користуватися
електронними
книгами,
комп’ютерними енциклопедіями, довідниками);
є) економія соціального часу (важливий аспект, бо
застосування комп’ютера допомагає викладачеві скоротити час підготовки до занять);
ж) розвиток інтелекту людини, його творчого
потенціалу і критичного мислення (студенти вчаться
самостійно здобувати інформацію, творчо перетворювати її, критично осмислювати, залучаючи додаткові
джерела) [9; с.68].
Новий час ставить нові завдання перед педагогом,
головне гасло якого: «Йти в ногу з часом». На даному
етапі, найважливіше завдання викладача – навчити
підростаюче покоління жити в інформаційному світі,
вміти знаходити і використовувати необхідні знання.
А щоб успішно впоратися з цим завданням кожному
педагогу інформаційного суспільства потрібно:
а) глибоко знати процеси, що відбуваються в освіті;
б) оперативно і постійно оновлювати свої професійні
знання;
в) вміти освоювати і використовувати постійно
розширюється спектр нових технологій;
г) підвищувати свою комп’ютерну грамотність та
інформаційну культуру;
д) збирати, оцінювати, модифікувати і розумно
використовувати отриману інформацію для вдосконалення методики проведення навчальних занять;
е) тісно і плідно співпрацювати з іншими учасниками
освітнього процесу (адміністрація, керівники практики,
батьки);
є) теоретично
осмислювати
результати
своєї
діяльності;
д) володіти широкою ерудицією.
Отже, ефективність освіти безпосередньо залежить від
рівня підготовки викладача. З переходом в нове інформаційне суспільство зростають вимоги до професійного
рівня педагога. Ставки робляться на фахівців, здатних
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освоювати нововведення, здатних принести в навчальний
процес творчий дух і енергію.
Висновки. З вищесказаного ясно, що інформатизація
суспільства, що тягне за собою і інформатизацію освіти,
має свої плюси і мінуси. А педагогічні працівники, в
свою чергу, повинні чутливо реагувати на всі зміни в
стратегії освіти, розумно використовувати інформаційнокомунікативні можливості нового століття, виявляти і
вирішувати актуальні проблеми галузі. Рішення проблеми
підготовки конкурентоспроможного фахівця полягає в
переході до освіти протягом усього життя, де базова
освіта буде фундаментом для подальшого навчання.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF HIGHER SCHOOL TEACHERS UNDER THE INFORMATION SOCIETY
The article examines the current state of development of higher education under the information society, which should be
understood as a stage of development of civilization, where the main output of production is information and knowledge.
The results of researching of many scientists, who worked on problems of the teacher’s model in a new society formation,
are generalized. The features of the educational process in the integrated information space, positive and negative phenomena
connected with it are formulated. The perspectives and trends waiting for a high school teacher in this century are scaled.
The most important task of the teacher is to teach the younger generation to live in the information world, to be able to find
and use the necessary information and transform it into knowledge, is revealed at this stage. The higher school teacher is to
gain not only the role of «an instructor», but also «a tutor».
Key words: teacher, students, cadets, information society, tutor, requirements, knowledge, technologies.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДКАСТОВ
В ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается один из эффективных инструментов информационно-компьютерных
технологий – подкастинг с точки зрения дидактики и методики преподавания иностранного языка,
определяются свойства подкастов, преимущества и недостатки их использования в инженернопедагогическом вузе на занятиях иностранного языка. Выделяются виды заданий с использованием
подкастов, которые можно предложить студентам для эффективного изучения иностранного языка.
Ключевые слова: подкаст, профессиональная деятельность, инженер-педагог, иностранный язык,
коммуникативная
компетенция,
информационно-компьютерные
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интерактивность.
Постановка проблемы. В настоящее время наблюдается стремительный рост международных связей в
экономике, социальной и культурной жизни страны,
возрастает свобода передвижения специалистов, повышается образовательная значимость изучения иностранного языка за счет необходимости иметь определенные
навыки, которые требуются для общения в странах
Европейского Союза. Студенты сейчас могут получить
высшее инженерно-педагогическое образование в
Европе, а для этого соответственно требуется взаимное
признание полученных квалификаций.
Использование
определенных
инструментов
информационно-компьютерных технологий на занятиях
иностранного языка в инженерно-педагогическом вузе,
например: учебные компьютерные программы, твиттер,
подкастинг, wiki, социальные сети, блоги и т.п. в режиме
on-line или off-line дает возможность ускорять обмен
знаниями, повышать мотивацию студентов к обучению,
стимулировать их интеллектуальную деятельность,
выявлять их индивидуальные качества, способности,
навыки, способствовать формированию навыков самостоятельной деятельности, а также позволяет преподавателю
интенсифицировать процесс развития языковых умений и
речевых навыков у студентов, применять индивидуальный подход к обучению, ориентируясь на
интеллектуально-речевые возможности каждого студента.
Актуальность проблемы. Целью обучения иностранному языку в инженерно-педагогическом вузе является
формирование и развитие иноязычной коммуникативной
компетенции студента. В соответствии с документом
Совета Европы «Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment» коммуникативная
компетенция (Communicative language competence),
состоит из следующих элементов:
1. Лингвистический – фонетические, лексические,
синтаксические знания и умения;
2. социолингвистический элемент, который отражает
социокультурную среду применения иностранного языка;
3. прагматический – практические знания, умения,
касающиеся лингвистической системы и предполагающие применять языковые средства в конкретных

функциональных целях согласно схем взаимодействия.
Сформированная коммуникативная иноязычная компетенция может позволить будущим инженерампедагогам стать полноценными участниками профессиональной коммуникации на иностранном языке,
результативно решать производственные задачи и
реализовывать личные деловые контакты, даст возможность самообразования и совершенствования в своей
профессии. На сегодняшний день существует необходимость использовать новые технологии с целью
формирования коммуникативной иноязычной компетенции будущих инженеров-педагогов, модернизировать
содержание курса иностранного языка. Использование
информационных технологий открывает безграничные
перспективы в ходе преподавания иностранного языка в
инженерно-педагогическом вузе, улучшает когнитивную
деятельность студентов и больше их мотивирует,
повышает интерес к дисциплине, помогает ускорить
обучение и ликвидирует психологические барьеры,
возникающие в ходе коммуникации на иностранном
языке. Одним из эффективных инструментов, которые
помогают реализовать атмосферу погружения в
иноязычную среду, являются подкасты. Подкастинг
(podcasting, от английского слова broadcasting – эфирное
вещание) – это формирование и распространение
голосовых передач или видеоматериалов (подкастов) в
Интернете. Подкасты могут быть отдельными или
постоянно обновляемыми файлами, которые публикуются по одному и тому же адресу в Интернете и
загружаются автоматически при подписке на RSS,
обычно они имеют конкретную тему и выпускаются с
определенной периодичностью. Использовать подкастинг
можно практически везде, где информация передается
при помощи звука, но именно в процессе обучения
иностранному языку возможности данной технологии
можно применять в полной мере, так как язык, в данном
контексте, выступает одновременно и предметом
изучения, и средством передачи информации.
Постановка задачи. В статье рассматривается один
из эффективных инструментов информационно-компьютерных технологий – подкастинг с точки зрения
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дидактики и методики преподавания иностранного
языка, определяются свойства подкастов, преимущества
и недостатки их использования в инженернопедагогическом вузе на занятиях иностранного языка.
Выделяются виды заданий с использованием подкастов,
которые можно предложить студентам для эффективного изучения иностранного языка.
Изложение основного материала. Целью обучения
иностранному языку в инженерно-педагогическом вузе
является развитие у студентов умений и готовности к
профессиональному общению, которое предусматривает
формирование определенных компетенций, имеющих
рецептивные
и
репродуктивные
характеристики
иноязычной коммуникации, развитие навыков профессионально-ориентированной письменной и устной речи.
Будущий инженер-педагог обязан владеть не только
профессиональной лексикой, знать термины, грамматический материал, специальную фразеологию, которая
содержится в статьях и публикациях на определенных
сайтах, в блогах, научно-популярных журналах, газетах,
но и уметь применять речевые шаблоны и клише в
профессиональной разговорной речи, которые необходимы в процессе профессиональной коммуникации во
время переговоров, за «круглыми столами», на
презентациях или международных конференциях.
Общение в таких случаях не представляется без
понимания иностранного языка на слух – аудирования.
Студенты начинают овладевать устной иноязычной
речью с аудирования, так как оно является основой
коммуникации. Аудирование состоит из навыков
разделять улавливаемые звуки, объединять их в
коннотационные комплексы, хранить их в памяти в
процессе прослушивания, выполнять прогнозирование
и, отталкиваясь от речевой ситуации, понимать звуковое
содержание. Процесс прослушивания в таком случае
осуществляется в обычном темпе, который присущ
определенному языку, из разнообразных источников,
при естественных помехах неречевого и речевого
характера.
Многие исследователи данного вопроса утверждают,
что в процессе обучения аудированию и говорению на
иностранном языке особенно эффективно применение
на занятиях подкастинга. С методической точки зрения,
подкасты помогают развивать навыки устной иноязычной речи. Они дают возможность интересно
представлять новую лексику и учебный материал,
обогащать семантическое поле и упражняться в
языковом материале, формировать социокультурную
компетенцию студентов. Подкасты используются не
только лишь как материал для рецептивных упражнений, а также с целью формирования навыков
говорения, контролирования и тренировки подготовленной и спонтанной устной речи и в аудитории, и в
процессе самостоятельной работы. Одно из главных
преимуществ применения подкастов в ходе обучения
иностранному языку – это аутентичность учебного
материала. Студенты используют обычные и широкоизвестные материалы; и в то же самое время они
приобретают необходимые междисциплинарные навыки
использования иностранного языка на практике в
повседневной жизни.

Относительно применения видеокастов в качестве
инструмента аудирования, предполагается, что они
существенно улучшают навыки понимания иноязычной
речи на слух. Место действия, эмоции и жесты героев,
все то, что студенты могут увидеть в ролике, формируют
значимые визуальные стимулы для говорения.
С точки зрения дидактики подкасты имеют
следующие свойства: интерактивность, общедоступность, простота применения,
мультемедийность,
организация учебного времени и пространства, звуковые
характеристики.
Благодаря своим звуковым характеристикам подкасты в ходе обучения иностранного языка в инженернопедагогическом вузе повышают результативность
развития устных видов речевой иноязычной деятельности, так как они передают интонационные нюансы,
диалектические и индивидуальные отличительные
характеристики речи. Подкасты представляют учебный
материал доходчиво, интересно, наглядно, поэтому
являются необходимым инструментом доступа к
информации. Благодаря мультимедийным характеристикам подкасты мотивируют студентов выполнять
различные творческие задания и формируют у них
междисциплинарные навыки медиаграмотности, которая
актуальна для последующего применения иностранного
языка в повседневных иноязычных ситуациях. Интерактивность подкастов дополняет формирование коммуникативных и креативных навыков студентов, что
обеспечивает плавный переход от получения знаний к
их синтезированию, обмену. Применение подкастов на
занятиях иностранного языка также содействует
эффективной организации обучающего процесса, интенсифицируя, систематизируя и индивидуализируя его,
способствует развитию автономии студентов, помогает
формировать критическое мышление. Подкасты, являясь
инструментом мобильного обучения, соответствуют
стандартам современного инженерно-педагогического
образования и обучения, которое прежде всего ориентировано на студента.
Следовательно, можно сделать вывод, что в ходе
преподавания иностранного языка студентам инженернопедагогического вуза подкастинг следует применять:
1) как вариант домашней работы, выполнение
которой затем обсуждается в аудитории;
2) в целях предварительного знакомства с комментариями, которые были подготовлены преподавателем для
студентов, которые имеют недостаточный уровень
иностранного языка;
3) как возможность прослушать и понять носителей
языка, познакомиться с диалектами, разным произношением, сленгом;
4) в рамках курса дистанционного обучения иностранному языку;
5) в целях закрепления и контроля понимания
пройденного учебного материала.
Работа с подкастом на занятии должна иметь
конкретную логичность в действиях студентов и
преподавателя, а именно: предварительная постановка
задачи и ориентировочное задание; прослушивание и
просмотр подкаста; выполнение упражнений, которые
проверяют понимание подкаста. Выбор подкастов для
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использования в учебных целях следует осуществлять,
опираясь на уже пройденный лексический и грамматический материал. Учитывая степень сложности подкаста,
можно сформулировать вопросы, касающиеся содержания
учебного материала, представить развернутые ответы,
применяя новую лексику.
Рассмотрим виды заданий с использованием подкастов,
которые можно предложить студентам на занятиях
иностранного языка в инженерно-педагогическом вузе:
1. Упражнения, которые не предусматривают самостоятельной деятельности: прослушивание и повторение текста
за диктором.
2. Упражнения, которые предполагают краткий ответ
или простое действие: заполнить таблицу, закончить схему,
отметить верное/неверное утверждение; указать пропущенное слово, исправить ошибки.
3. Упражнения, в которых нужно давать развернутые
устные или письменные ответы, которые подразумевают
реализацию сложных коммуникативных навыков: дать
ответы на вопросы, которые проверяют не только содержание, но и смысл подкаста, перевести, резюмировать,
передать своими словами услышанную информацию.
4. Упражнения, выполняя которые студенты решают
конкретные проблемные задания, основываясь на
информации, которая была получена из подкаста.
Однако необходимо отметить и некоторые
сложности в процессе применения подкастов в целях
аудирования иноязычного материала – некоторые
подкасты не сопровождаются печатным текстом; нужно
установить определенные компьютерные программы
такие, как iTunes, HandyBits, Flash Video, чтобы
упростить скачивание подкастов; нельзя быстро
просматривать
и
прослушивать
определенные
фрагменты подкастов; прослушивание и просмотр
подкастов занимает больше времени на занятии,
например, чем чтение, но в оличие от него создает
неповторимую атмосферу иноязычной коммуникации в
аудитории.
Выводы. Следовательно, применение подкастов на
занятиях иностранного языка в инженерно-педагогическом
вузе позволяет:
– значительно экономить время преподавателя и
студента в ходе подготовки к занятию
– студентам иметь реальное общение с носителем языка
– студентам получать актуальную информацию,
непосредственно связанную с их профессией, и которая
постоянно обновляется
– происходит активное погружение студентов в
языковую среду и вследствие чего – преодоление языковых
трудностей
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– успешно реализовать самостоятельную деятельность в
аудитории и дома
– инициировать творческую активность студентов;
– формировать и улучшать коммуникативные и
социокультурные компетентности, получать дополнительные профессиональные компетенции.
– мотивировать студентов к изучению иностранного
языка на основе постоянного применения аутентичных
материалов
– решать конкретные дидактические задачи:
1) развитие и улучшение навыков профессиональноориентированного чтения;
2) формирование навыков аудирования и слухопроизносительных навыков;
3) улучшение иноязычных навыков говорения и письма;
4) расширение активного и пассивного лексического
запаса;
5) предоставление
студентам
страноведческой
информации – речевой этикет, культурные особенности и
традиции страны, характерные черты речевого поведения в
рамках коммуникации.
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THE APPLICATION OF PODCASTS IN ENGINEER-PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSON.
The article focuses on one of effective tools of information and computer technologies – podcasting from the point of
didactics and teaching methods view of a foreign language , the properties of podcasts, advantages and disadvantages of their
using in engineer-pedagogical higher educational establishment at foreign language lesson are defined. The kinds of exercises,
using of podcasts which can be proposed for students with the purpose of effective foreign language learning are allocated.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день в
Украинском обществе происходят динамические
изменения, которые непосредственно связаны с
использованием
информационных
технологий
абсолютно в каждой сфере. Сложившаяся ситуация
предполагает непрерывное образование, ориентацию на
самообразование, члены общества должны иметь
устойчивую мотивацию к обновлению знаний и быть
готовыми пройти переквалификацию, если этого требует
рынок труда. Новая экономика, как базовый ресурс,
рассматривает именно специалиста с его креативными
способностями и стремлениями к самореализации, а не
завод
или
технологию.
Высшее
инженернопедагогическое
образование
в
информационном
обществе ставит перед собой цель сформировать у
студента
общекультурные
и
профессиональные
компетенции и потребности в процессе непрерывного
самообразования.
Актуальность проблемы. Предмет «Иностранный
язык» отличается от многих других учебных дисциплин
тем, что студенты, прежде всего, должны обладать
практическими навыками и теоретическими знаниями.
Это соответственно влияет на программное и
техническое обеспечение, которое используется в ходе
преподавания иностранного языка, также как и на
методические и педагогические приемы обучения.
Получению новых навыков, умений отводится очень
важная роль в принятии, изучении и применении
инновационных компьютерных технологий в процессе
преподавания иностранного языка. Можно выделить
следующие факторы для применения инновационных
компьютерных технологий на занятиях иностранного
языка в инженерно-педагогическом вузе:
1. Студенты погружаются в аутентичную иноязычную
среду
2. Студенты имеют доступ к огромным информационным источникам материала и разным вариациям языка
3. Обучение ориентировано на каждого студента
4. Формирование навыков самостоятельной работы у
студентов

5. Содержание учебного курса имеет большее
разнообразие
6. Предоставляются совершенно новые условия для
формирования личных
учебных траекторий и
самообразования
7. Так как допустимо совместное планирование и
организация учебного курса, то студенты имеют
возможность повлиять на отбор учебного материала
8. Нет ограничений, которые характерны для
традиционного метода обучения иностранному языку, а
это позволяет проводить обучение вне аудитории
9. Коммуникация студентов с преподавателем и
между собой может происходить с помощью интернета.
Динамичное использование учебных материалов,
которые размещены в открытых образовательных
ресурсах, поощряет новую мотивацию к приобретению
знаний, которые, в свою очередь, могут получить
большее количество людей. Максимальная общедоступность знаний – это отличительная характеристика
новейшей стратегии формирования образования – smart
education (SЕ). SЕ определяется как гибкое обучение в
интерактивной образовательной сфере. Оно предоставляет возможности получить образование самого высокого
уровня, отвечающее запросам современного общества,
помогает
студентам
приспособиться
к
быстро
меняющейся
среде.
Эта
система
уходит
от
стандартизованной к индивидуальной траектории
обучения, к обучению, которое формирует творческое
мышление. SЕ предполагает создание социальных сетей,
интернет-сообществ,
где
преподаватели
имеют
возможность обмениваться учебным материалом,
обеспечивает плавный переход от пассивного к
интерактивному материалу, дает возможность создавать
условия синхронизированного предоставления знаний,
что гарантирует высококачественное образование.
Принципы SE требуют организации мультимедийных
учебных курсов, которые будут постоянно мотивировать
студента изучать иностранный язык, будут настроены на
уровень и потребности студента, будут актуальны и
постоянно обновляться.
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Постановка цели и задачи. В статье рассматривается
вопрос эффективности применения смарт-технологий в
процессе преподавания иностранных языков
в
инженерно-педагогическом вузе на примере wikiтехнологий, выделяются их дидактические свойства и
преимущества использования функций и специфических
характеристик данной технологии в обучающем
процессе, рассмотрен процесс составления языкового
портфолио студента, как пример результативного
использования wiki-технологий на занятиях по
иностранному языку.
Изложение основного материала. Использование
разнообразных инструментов ИКТ, таких как учебные
программа, твиттер, блог, wiki, подкастинг, видео в онлайн и офф-лайн режимах в ходе обучения
иностранному языку в инженерно-педагогическом вузе
обеспечивает ускорение обмена знаниями, мотивирует
студентов к обучению, поощряет интеллектуальную
деятельность студентов, раскрывает индивидуальные
характеристики, способности, помогает формированию
навыков самостоятельной деятельности, предоставляет
преподавателю
возможность
интенсифицировать
развитие языковых умений и речевых навыков у
студентов, раскрывать интеллектуальные и креативные
способности студентов, применять гибкий индивидуальный подход к иноязычному обучению, опираясь
на интеллектуально-речевые способности каждого
студента и на уровень их знаний. Преподаватель в
качестве координатора, организатора обучающего
процесса, где применяются информационные технологии,
играет значительную роль.
На сегодняшний день многие высшие учебные
заведения используют в обучении иностранному языку
студентов такой инструмент ИКТ как wiki-технологии,
которые дают возможность одному студенту или группе
студентов, которые находятся не в одной аудитории,
проводить работу над одним документом. Данная
технология создания веб-сайтов позволяет студентам
редактировать информационное наполнение сайта
самостоятельно – править ошибки, наполнять сайт новой
мультимедийной
информацией,
корректировать
неточности, указывать гиперссылки, комментировать
материал. Wiki-технология формирует подходящие
предпосылки и условия для групповой творческой
работы над конкретным проектом, т.е. помогает
каждому студенту самореализоваться, раскрыть свои
творческие и интеллектуальные способности. На
занятиях по иностранному языку использование wikiтехнологий
гарантирует
развитие
иноязычной
коммуникативной компетенции у будущих инженеровпедагогов при помощи обсуждений на форумах и
деятельности, которая связана с редактированием
контента веб-страниц. Такие функции и специфики wikiтехнологий можно применять в процессе создания
электронного учебного пособия, on-line курса, курса
дистанционного обучения.
Классический курс обучения иностранному языку в
инженерно-педагогическом вузе имеет следующие
элементы:
– учебную программу, где определяются цели и
задачи курса, темы, которые необходимо изучить, тесты
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с целью проконтролировать усвоенные знания, умения и
навыки;
– учебное пособие, в котором есть тексты и
упражнения к ним;
– практический курс, в котором содержатся лексикограмматические упражнения и тесты.
Обучающий материал, который лежит в основе
каждого учебного пособия – это отбор текстов с
заданиями, ориентированный на утвержденную учебную
программу. В wiki-среде за основу on-line учебника
принимается гипертекст (текст, который имеет любые
ссылки на другие разделы текста, непосредственно
связанные с одним и тем же вопросом.) Студент имеет
возможность формировать новые связи между
разделами текста. Следовательно, гипертекст – это
несколько текстов, связанных тесно между собой. Из-за
гиперссылок, он предоставляет больше материала,
который можно видоизменять, а именно – пополнять,
дополнять, увеличивать объем, используя wikiтехнологии. Студенты с удовольствием ищут новый
материал, особенно если он непосредственно относится
к их будущей профессии – это позволяет им показать
свой творческий и языковой потенциал, улучшить свои
знания в профессиональной области. Такая деятельность
является достаточно сильной мотивацией для изучения
иностранного языка и расширяет их мировоззрение.
С помощью wiki-технологий студенты могут делать
лексико-грамматические и индивидуализированные
задания в соответствии с ранее определенными клише. В
wiki-среде все изменения сохраняются, поэтому
преподаватель в любой момент имеет возможность
проанализировать, как выполняется одно и то же
упражнение, проследить какие произошли изменения,
сделать правку ошибок. Студент, в свою очередь, может
опубликовать уже исправленное и откорректированное
задание. В этом случае, мы имеем обратную связь –
преподаватель имеет возможность контролировать
студентов, когда они выполняют работу над ошибками.
Wiki-технологии также можно применять с целью
более результативного овладения и закрепления новой
лексики и грамматики по темам, которые содержатся в
учебной программе для каждого отдельно взятого курса.
Чтобы сформировать навыки письменной речи студенты
могут пользоваться wiki-серверами, которые специально
созданы для этих целей, например – MediaWiki,
Wikihost, Pbworks.
Wiki-технология имеет специфические дидактические
свойства:
– нелинейные свойства – в блоге или на форуме
изменения и дополнения поступают в хронологическом
порядке, а здесь любой человек, участвующий в проекте
имеет возможность изменить ранее сохраненную версию
документа;
– публичные свойства – абсолютно все участники
проекта имеют доступ к wiki-документу, вне
зависимости от их месторасположения;
– мультимедийные свойства – студенты могут
пользоваться аудио, фото, видео – материалами, когда
создают wiki-документ;
– гипертекстовые возможности – студенты могут
публиковать внутренние и внешние гиперссылки;

100

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018

– все участники проекта имеют доступ к тому, как
создавался документ – сервер фиксирует абсолютно все
версии и изменения.
Применяя wiki-технологии
на занятиях по
иностранному языку, студенты имеют возможность
самостоятельно
делать
разные
по
сложности
упражнения, опираясь, например, на один и тот же
текст:
1) подобрать синонимы или антонимы словам,
которые выделены в тексте;
2) произвести замену слов или словосочетаний
любыми другими лексическими конструкциями;
3) составить глоссарий к выделенным словам в
тексте ;
4) рассказать содержание текста в краткой форме;
5) сделать перевод текста;
6) составить план текста и т.п.
Благодаря wiki-технологиям такая работа над
текстом инициирует поиск нужного материала, при этом
используется
Интернет,
а
это
соответственно
интенсифицирует
поиск,
также
в
процессе
использования данных технологий, преподаватель имеет
возможность применять дифференцированный подход к
каждому студенту – предлагает им делать разные по
сложности упражнения, принимая во внимание
индивидуальные характеристики студентов, инициируя
формирование иноязычного потенциала студентов.
Wiki-технология, прежде всего, – это совместная
творческая деятельность, которая имеет
свою
определенную цель – создать конкретный проект. Такой
проект является финальным этапом работы над лексикой
и грамматикой, опирается на цели, задачи и темы,
которые содержатся в учебном плане по иностранному
языку в инженерно-педагогическом вузе. Студенты
должны иметь достаточно высокий уровень и общего, и
профессионально-ориентированного
иностранного
языка, когда они начинают работать над проектом.
Перед началом создания проекта необходимо провести
большую подготовительную работу, как аудиторную,
так и внеаудиторную.
В процессе работы над проектом, преподавателю
следует
правильно
организовать
деятельность
студентов:
1) необходимо чётко сформулированное задание, при
этом каждый студент получает конкретную роль в
проекте;
2) определить по каким критериям будет оцениваться
деятельность каждого студента;
3) контролировать ход работы на каждой стадии
создания проекта, а именно:
корректировать ошибки, исправлять неточности;
4) предлагать обсуждать проект на форуме.
Хорошим примером результативного использования
wiki-технологий на занятиях по иностранному языку
является языковое портфолио студента. Языковое
портфолио позволяет установить какими иноязычными
компетенциями обладает студент на конкретном этапе
обучения. В процессе составления такого портфолио
студент в ходе изучения иностранного языка может
наполнять языковой паспорт новой информацией,
представлять примеры, делиться своим опытом, с его

помощью студент имеет возможность сам оценить свои
коммуникативные компетенции, приобретенные в
процессе реальной коммуникативной ситуации:
1) студент воспринимает устную иноязычную речь;
2) студент
имеет
правильную
реакцию
в
определенных речевых ситуациях, то есть умеет
отвечать на вопросы;
3) студент может читать и понимать без словаря
небольшие тексты
4) студент имеет сведения по истории и культуре
страны, язык которой он изучает;
5) студент умеет поддержать беседу на общие темы;
6) студент может правильно написать письмо, пройти
анкетирование, подписать открытку, подать объявление
и т.п., то есть имеет навыки в письменной речи.
Wiki-технология дает возможность проследить и
сопоставить абсолютно все версии студенческого
портфолио, обозначить изменения, которые имеют
место на конкретном этапе иноязычного обучения, и,
следовательно, показывают динамику формирования
иноязычных коммуникативных компетенций студента в
ходе обучения иностранному языку, что в свою очередь
дает преподавателю возможность откорректировать
обучающий процесс, чтобы он стал эффективнее и
результативнее.
Выводы. Методисты утверждают, что применение
ИКТ в процессе преподавания иностранного языка в
инженерно-педагогических вузах будет стремительно
возрастать, так как совместная работа преподавателей из
разных стран способствует созданию открытых
обучающих ресурсов, и «смешанное обучение»
иностранному языку не будет зависеть от места и
времени. Прогнозируют переход от пассивного
применения уже готовых программ к созданию
содержания курса самостоятельно, который будет
ориентироваться на определенные группы или даже на
конкретных студентов. Современному инженерупедагогу
необходимо
приобретать
знания
по
иностранному языку при помощи привычных для него
технологий, в максимально удобной для него
обучающей среде.
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СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті розглядається структура підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників
соціальної сфери в Україні. Аналізуючи підготовку до професійної мобільності, виділено такі рівні якостей
особистості, які складають структуру професійної мобільності: відкритість щодо змін, здатність до
самопізнання, самокритичність, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, самостійність. На рівні
характеристик діяльності виокремлено такі: вміння прогнозувати, досягати успіхів, гнучкість, творчість. На
рівні процесів самовдосконалення – чітке уявлення про свої можливості (ідеальні і реальні), вміння співвідносити
реальну ситуацію на ринку праці зі своїми цілями, вміння мобілізувати зусилля на зміну ситуації, передбачати
можливі результати, бути готовим до змін.
Ключові слова: працівник соціальної сфери; професійна підготовка майбутніх працівників соціальної сфери;
професійна мобільність; підготовка до професійної мобільності; професійна компетентність.

Постановка проблеми. В умовах інтенсифікації
соціальних відносин, варифікації соціально-економічних
питань, професійна мобільність виступає однією з важливих характеристик взаємодії людини з світом професій,
її професійної діяльності, її професійного розвитку.
Аналіз поняття «професійна мобільність» дозволяє
розглядати його як одну із сутнісних характеристик
людини, що проявляється у професійній діяльності,
важливу складову професіоналізму працівника соціальної
сфери, його професіоналізації – «формування позиції,
інтеграції особистісних і професійних якостей у процесі
виконання обов’язків», як відображення процесу
«саморозвитку людини протягом життя, в межах якого
відбувається становлення специфічних видів суб’єктної
активності особистості на основі розвитку й структурування сукупності професійно орієнтованих характеристик, що забезпечують реалізацію функцій пізнання,
спілкування і регуляції в конкретних видах діяльності та
на різних етапах професійного шляху» [2].
Аналіз останніх публікацій Значний внесок у
розробку питань професійної мобільності як основи
підготовки до функціонування майбутніх фахівців в
умовах безперервної раціоналізації сучасного суспільства
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Вербицький,
Р. Дейв, Е. Зеєр, та ін. Протягом останніх років до цієї
проблеми звертались: Л. Горюнова, Л. Сушенцева,
Р. Прима, Н. Чернуха та ін.
Метою статті є характеристика основних структурних
елементів підготовки до професійної мобільності майбутніх соціальних працівників.
Виклад основного матеріалу Ми погоджуємось із
Н. Чернухою, що структуру професійної мобільності
можна представити як:
1) здатність особистості досить швидко й успішно
оволодівати новою технікою і технологією, набувати
знання та вміння, які забезпечують ефективність нової
професійної діяльності;
2) рухливість особистості, спроможність її до динамічного нарощування власного ресурсу, до швидкого
пересування, змін;

3) ознаки кар’єрного просування та розвитку індивіда;
4) процес переходу індивіда або професійної групи з
однієї професійної позиції в іншу [5, с.7].
За такого підходу до сутності професійної мобільності соціального працівника вважаємо доцільним
акцентувати на її поліфункціональності. По-перше,
призначення професійної мобільності соціального
працівника полягає в актуалізації розвитку внутрішніх
механізмів людини, передусім її готовності (до дії,
вчинку, прояву активності, емоційно-вольових зусиль
тощо), як системи професійно важливих компетенцій і
адаптивності, що визначається сукупністю адаптивно
важливих особистісних якостей. По-друге, професійна
мобільність впливає на діяльність фахівця, спричиняє
зміни у ставленні до результатів праці відповідно вимог
часу, активізації процесу перетворення, новому баченні
себе у професії.
Професіограма є своєрідним «паспортом», що містить
сукупність особистісних якостей, соціально-педагогічних і спеціальних знань та умінь, необхідних працівнику
соціальної сфери і які слід розвивати у процесі фахової
підготовки та самовиховання. Вона є нормативним документом, який акумулює фахову специфіку, зокрема
соціального працівника, віддзеркалену у відповідних
блоках: І блок – загальні особистісні якості (науковий
світогляд, духовність, високийрівень професійної підготовки, ерудиція і культура, відкритість до новацій,
емпатія, чуйність, доброта, життєрадісність, оптимізм,
інтерес до знань, неконфліктне спілкування, тощо), ІІ
блок – управлінська компетентність включає теоретичні
знання і практичні вміння (соціальний досвід)
працівника, необхідні як для роботи з конкретними
клієнтами, так і для організації соціального захисту прав
людини. Базу цього виду компетентності складають
знання основ організації відповідних державних
структур. Сюди також відносяться знання технології
соціальної роботи, основ теорії організації управління,
зокрема,
роботи
керівника,
етики,
психології
керівництва, культури мови і т.д. Психолого-педагогічна
компетентність формується знаннями психології і
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педагогіки. Психологічна компетентність соціального
працівника повинна бути досить високого рівня, тому
що в процесі діяльності йому доводиться вирішувати
загальнопсихологічні, диференційно-психологічні, соціально-психологічні, аудіопсіхологічні та інші проблеми.
Професійні знання (методологічні основи соціальної
діяльності, зміст та організація допомоги клієнтам у
складних життєвих ситуаціях, основні напрями й
перспективи розвитку соціальної політики, тощо), ІІІ
блок – вміння і навички (виявляти і формувати у руслі
суспільної спрямованості особистості мотивацію до змін
клієнтів,
гуманістичні
відносини,
оптимістичну
самооцінку, самоконтроль, формувати загальні прийоми
розумової діяльності, необхідні для успішного
розв’язання робочих ситуацій, спостережливість,
пізнавальну активність, навички самостійної навчальної
діяльності тощо), що корелює із своєрідністю
професійної мобільності як перманентно властивої
якості саме працівнику соціальної сфери.
До професіоналів, кваліфікація яких відповідає
підготовці за спеціальністю «соціальна робота» належать:
професіонали у сфері державної служби: державний
соціальний інспектор; консультант (в апараті органів
державної влади); вчителі спеціалізованих навчальних
закладів: вихователь соціальний по роботі з дітьмиінвалідами, консультант психолого-медико-педагогічної
консультації; інші професіонали в галузі методів
навчання: вихователь-методист, консультант з питань
здорового способу життя; інші професіонали в галузі
навчання: методист позашкільного закладу; професіонали
в галузі праці та зайнятості: експерт з регулювання
соціально-трудових відносин, експерт із соціальної
відповідальності, профконсультант. Головною його
характеристикою рівня професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників, що здобувають освіту за даним
освітньо-кваліфікаційним рівнем є здатність розв’язувати
складні задачі і проблеми у галузі власної професійної
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або реалізацію інноваційних
програм та характеризується невизначеністю умов і
вимог [4, c.24].
Крізь призму вищезазначеного при професійній
підготовці працівника соціальної сфери у ВНЗ, коли
закладаються стереотипи навчально-професійної і
професійної діяльності, здійснюється активний пошук
можливостей особистісного розвитку, системи ціннісних
орієнтацій, моделюється образ майбутньої діяльності,
важливо створити середовище формування індивідуальної професійної мобільності майбутнього працівника
соціальної сфери. Із таких позицій є підстави розглядати
професійну мобільність як складне індивідуальнотехнологічне утворення, що інтегрує дві підсистеми. Поперше, якості особистості, що визначають професійну
мобільність, розвивають внутрішні потреби в цій якості
(суб’єктивний чинник); по-друге, середовище, в якому
формується індивідуальна професійна мобільність
майбутнього соціального працівника (об’єктивний
чинник).
Деталізуємо якості особистості професійно мобільного
працівника соціальної сфери: а) професійна придатність
як виявлення стійкості, внутрішньої мотивації до
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професійної діяльності, професійної задоволеності (на
цей час і у процесі професійного розвитку), що
виражається у професійній спрямованості особистості
працівника соціальної сфери в умовах проектування
професійного покликання: професійна самоідентифікація;
усвідомлення значущості професії; виявлення сукупності
необхідних професійно-психологічних якостей, позитивного ставлення до себе як до майбутнього соціального
працівника та ін.; розуміння цільових та ціннісних
орієнтацій особи, необхідних у професійному розвитку;
самовідповідність вимогам професії, її мотивам, нахилам,
задоволеність працею у професійній діяльності.
Внутрішніми потребами до професійної мобільності при
цьому є відповідна мотивація – ціннісні орієнтації
особистості: світоглядні норми, уявлення, ідеали, матеріальні чи ідеальні предмети, здатні задовольнити
потреби та інтереси фахівця тощо; сила мотивації і
спрямованість мотивації (змістова характеристика мотиваційних процесів, що може проявлятися залежно від
поставлених цілей; орієнтування фахівця не просто на
виконання окремих професійних функцій, а на
оволодіння цілісним змістом професійної діяльності
шляхом формування вмотивованих ліній поведінки й
розвитку); професійні інтереси, наміри, прагнення:
потреба в кар’єрному зростанні; усвідомленість
перспективи, зони найближчого власного професійного
розвитку / саморозвитку, здатність щодо реалізації;
прагнення до індивідуального самовираження, самореалізації, власної самобутності засобами професії;
професійна працездатність: володіння професійною
гнучкістю і адаптивністю до зміни напрямку, змісту
роботи, керівництва, оточення, умов праці тощо;
прагнення до творчості; професійна відкритість щодо
постійного навчання, накопичення досвіду, змін;
наявність особистісно-професійного потенціалу, креативних ресурсів: спроможність досягти необхідного і
прогнозованого
рівня
особистісно – професійних
якостей, знань, умінь; б) професійно важливі якості:
особистісні (індивідуальний імідж, адаптивність,
самостійність, комунікативність, оперативність мислення,
цілеспрямованість, відповідальність, критичність мислення, здатність до самопізнання, саморозвитку, самоосвіти,
самоконтролю; гнучкість, пластичність розуму як
психологічний феномен, що проявляється в проблемній
ситуації через вироблення чи прийняття нових,
оригінальних підходів щодо її розв’язання, доцільне
вар’ювання способів дій, легкість перебудови знань чи
фахових навичок, пластичність поведінки, що
характеризує рівень не тільки когнітивного, але й
цілісного особистісного розвитку як оптимальна умова,
необхідна для професійного розвитку працівника соціальної сфери, його соціально-психологічної гнучкості); у
професійному середовищі (здатність концентруватися,
спрямовувати себе на виконання певного завдання,
планувати роботу, організовувати, мотивувати, оцінювати; емоційна стабільність); щодо характеристики діяльності (креативність, рефлексивність, оптимальні дії у
нестандартних ситуаціях, цілетворення і цілереалізація,
винахідливість та здатність прогнозування, готовність
керувати колективом і самим собою); в) професійна
культура (коректність, порядність, толерантність,
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поміркованість, контактність, загальна культура, емпатія,
етика спілкування,
уважність,
дисциплінованість,
старанність, відповідальність); г) академічна мобільність
(мобільність знань, здатність навчатися, накопичувати,
поновлювати знання, творчо застосовувати професійний
досвід (активність, цілеспрямованість, систематичність і
результативність підвищення професійних знань, умінь
та навичок), реалізувати і підтримувати нове в соціальній
сфері, виявлення професійної відкритості навчанню у
поєднанні з самостійними творчими успіхами; д) професійна компетентність (наявність базових професійних
знань, умінь, навичок, спроможність визначати й набувати необхідних (адекватних, продуктивних) знань (навіть
за межами спеціальності/кваліфікації), приймати оптимальне рішення у проблемних ситуаціях, управляти
власним професійним потенціалом з метою досягнення
максимальної ефективності в роботі (самореалізація у
професії), «здатність до складних культуродоцільних
дій, якими є набуті компетентності» [1, с.56].
Середовище як об’єктивний чинник професійної
мобільності зумовлює вплив на такі процеси: професійна
орієнтація (індивідуальна орієнтованість на професію,
професійне самовизначення), професійний вибір (профвідбір при посадовому підвищенні, при складанні
кадрового резерву, врахування планів професійної освіти
(підвищення кваліфікації, стажування), професійна
адаптація, професійна мотивація (забезпечується професійним середовищем), професійна активізація (стимулювання, оцінка, атестація тощо), професійна освіта,
навчання, виховання.
Зауважимо, означені процеси мають місце й у період
допрофесійної підготовки майбутнього фахівця, на етапі
суто професійного навчання, а також активізації його
міжпрофесійної мобільності за межами безпосередньої
професійної діяльності.
Додамо, що у структурі досліджуваного явища
вищезазначені підсистеми взаємопов’язані і взаємозумовлені, взаємозалежні. Поділяючи думку науковців
щодо сутнісної характеристики професійної мобільності
службовців у галузі державного управління та державної
служби в Україні (О. Оболенський, І. Шпекторенко,
С. Хаджирадєва та ін.), і трансформуючи її в русло нашої
проблеми, ми розглядаємо поняття «професійна
мобільність працівника соціальної сфери» як системноінтегративне явище, що віддзеркалює його можливості
стати мобільним у професійному відношенні завдяки
тісному взаємному впливу об’єктивного (середовище,
кадрова політика тощо) і суб’єктивного факторів
(особистісні якості), ступінь їх результативності,
досягнення [3, с.268].
Зазначимо, що професійна мобільність як результат
взаємодії суб’єктивної та об’єктивної реальності в
мотиваційній сфері соціального працівника визначає
динаміку процесів, їх відповідність реальній ситуації,
водночас їх змістову направленість.
Вищевикладене дає підстави розглядати структуру
професійної мобільності працівника соціальної сфери як
систему (система (від дав.-гр. «сполучення», «ціле»,
«з’єднання») – множина взаємопов’язаних елементів, що
утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та
між собою, і мають мету [Вікіпедія]. Вочевидь, система

виступає, по суті, цілим, котре віддзеркалює основні
властивості досліджуваного об’єкта-оригінала), що
включає якості особистості соціального працівника,
його діяльність і процес самовдосконалення, відображає
технологію набуття ним професійної компетентності,
професіоналізму, можливість стати мобільною особою,
активізуючи власні потенційні задатки, якості у
сприятливому професійному середовищі.
При цьому на рівні якостей особистості можна
виділити: відкритість щодо змін, здатність до самопізнання, самокритичність, цілеспрямованість, рішучість,
наполегливість, самостійність.
На рівні характеристик діяльності виокремлюємо такі:
вміння прогнозувати, досягати успіхів, гнучкість,
творчість. На рівні процесів самовдосконалення – чітке
уявлення про свої можливості (ідеальні і реальні), вміння
співвідносити реальну ситуацію на ринку праці зі своїми
цілями, вміння мобілізувати зусилля на зміну ситуації,
передбачати можливі результати, бути готовим до змін.
Структурування процесів, які відбуваються в професійному середовищі є певною мірою ідеалізованим,
оскільки умови реалізації професійного потенціалу
майбутнього працівника соціальної сфери повинні бути
максимально сприятливими, набуваючи ознак чинника
формувального впливу, поєднуючи в собі як професійні
пріоритети, так і індивідуальні інтереси майбутнього
фахівця в контексті його ставлення до суспільних вимог
щодо обраного фаху, до професійної діяльності в цілому.
Принагідно зазначимо, що компетентність і
професійна мобільність – нерозривні ланки загального
мотиваційно-цілеспрямованого стрижня професійної
позиції особистості. У руслі зазначеного крізь визначення
професійної мобільності працівника соціальної сфери нам
видається правомірною характеристика професійної
мобільності працівника соціальної сфери на особистісному, змістовому та діяльнісному рівнях професійної
компетентності .
На особистісному рівні компетентності професійна
мобільність соціального працівника забезпечує актуалізацію внутрішніх резервів особистості (особистіснопрофесійні якості) для ефективного розвязання проблем
клієнтів, підґрунтям яких є висока соціальна
відповідальність, що визначає зв’язок гуманістичних
якостей працівника соціальної сфери з інтелектуальними
і вольовими, здатністю приймати самостійні рішення й
визначати способи їх реалізації.
На змістовому рівні компетентності професійна
мобільність проявляється у гнучкій орієнтації соціального
працівника в технологіях, концепціях вирішення проблемних ситуацій, з якими звертаються до соціального
працівника, цілеспрямованому розширенні кола професійних знань та підвищення загальнокультурного
потенціалу.
На діяльнісному рівні професійної компетентності
мобільність сприяє гнучкому й ефективному застосуванню особистісно розвивальних інноваційних технологій,
що ґрунтуються на комплексному діагностувальнодослідницькому осмисленні проблемної ситуації та
перспективному її прогнозуванні; в умінні «оперативно
зібратися» для реалізації прийнятого рішення, «ініціюючи основні і резервні зони функціональних
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можливостей»; у здатності перетворити своє рішення на
«ланцюг узгоджених дій», тобто в умінні управляти
розвитком своєї професійної діяльності, а також
прагненні особистості до постійного самовдосконалення.
Щодо явища «професійна мобільність майбутнього
працівника соціальної сфери» у контексті дослідження
як робоче визначення пропонується наступне: це
складне інтегративне утворення у цілісній структурі
особистості праціника соціальної сфери, де взаємодіють
прояви особистісного й професійного характеру, в яких
акумулюються мотиваційна цілеспрямованість та психологічна гнучкість, потреба у професійній самореалізації
через необхідний і достатній рівень професійної
компетентності, ефективності в інтенсивній діяльності,
готовність до інноваційних змін. Своєрідність вияву
професійної нобільності саме працівника соціальної
сфери зумовлена багатоаспектністю проблем, з якими
звертаються клієнти та особливостями його особистіснопрофесійних функцій (практичні ролі, посередницькі
ролі, адміністративні ролі, дослідницькі ролі, сервісні
ролі, тощо), що є передумовами позитивної динаміки
процесів самоактуалізації та самореалізації. Специфічними ознаками професійної мобільності працівника
соціальної сфери є: клієнтоцентризм, природна
схильність до інтеграції знань та врахування факторів
процесу змін, конструювання міжособистісних стосунків
різними типами клієнтів, здебільшого, виключний
особистісно-професійний авторитет.
Таким чином, професійно мобільний працівник
соціальної сфери розглядається у дослідженні як інший
тип фахівця зі сформованим мотиваційно-ціннісним
ставленням до професії, прагненням до постійного
особистісно-професійного зростання, здатний не тільки
оптимально адаптуватися до нових соціально-економічних умов, але й, проявляючи власну активність і
гнучкість, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність в побудові нових варіантів професійної
самореалізації, залишаючись в професійному просторі
соціальної сфери. Ми окреслили ті ознаки мобільного
фахівця, сукупність яких відображає змістову характеристику його професійної сутності і найповніше
проявляється в якостях особистісного, діяльнісного
рівня, а також тих, що пов’язані з професійною
специфікою працівника соціальної сфери.
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Висновки. Як підсумок вищесказаного зазначимо,
що виокремлені компоненти педагогічної характеристики
явища «професійна мобільність працівника соціальної
сфери» слугуватимуть підґрунтям для визначення його
критеріїв, показників, окреслення ступенів сформованості досліджуваного педагогічного явища в системі
«бакалавр – магістр».
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STRUCTURE OF PREPARATION FOR PROFESSIONAL MOBILITY IN FUTURE SOCIAL WORKERS
In the article the author considers the structure of preparation for future professional mobility of social workers in Ukraine.
Analyzing preparation for occupational mobility, the author singled out the following qualities that make up the structure of
occupational mobility: openness to change, ability to self-knowledge, self-criticism, dedication, determination, perseverance,
independence. On the level of performance of activities, the following: the ability to predict, to achieve success, flexibility, creativity.
At the process level-improvement – a clear idea about their capabilities (ideal and real), the ability to relate the actual situation on
the labour market with its goals, the ability to mobilize efforts to change the situation, anticipate possible outcomes and be ready to
change. As a result of the foregoing, we note that the components of the pedagogical characteristics of the phenomenon of
«professional mobility of social workers» will serve as the basis for defining criteria, indicators, determination of the degree of
formation of the pedagogical phenomenon.
Key words: social worker; professional training of future social workers; occupational mobility; training to professional
mobility; professional competence.
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АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ВНЗ
З ВИКОРИСТАННЯМ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглянуто проблему адаптації студентів –першокурсників до умов вищого навчального закладу,
яка не втрачає актуальності, оскільки формує настанови та ставлення студента до вузу і забезпечує його
включення в процес навчання. Для вирішення цієї проблеми було розроблено інтернет-ресурс щодо адаптації
першокурсників, який дозволяє в рамках адаптаційного періоду проводити анкетування та тестування,
сприятиме перевірці готовності студентів-першокурсників до умов ВНЗ та надання рекомендацій щодо
адаптації у навчально-виховному процесі. Крім цього, даний сайт орієнтований не лише на студентівпершокурсників, але й на кураторів академічних груп, викладачів.
Ключові слова: адаптація, студент, web-технології, інтернет-ресурси, інформаційно-комунікаційні
технології.

Постановка проблеми. Проблема адаптації студентівпершокурсників до умов вищого навчального закладу
(ВНЗ) не втрачає актуальності у практиці вітчизняної
вищої школи, оскільки формує настанови та ставлення
студента до вузу, забезпечує його включення в процес
набуття знань та надає можливість усвідомити, що
результати його навчальної діяльності становляться
особистісним надбанням.
На думку А.П. Самодрина, освітні здобутки людини
фіксуються особистістю як колективно розподілена
свідома цілісність й «у великій мірі визначають
умову стійкості системи «людина – природа» в процесі
життя» [6, с.13].
Адаптація студентів до умов ВНЗ – це і критерій, і
одночасно умова ефективності освітнього процесу в
цілому [7].
Адаптація до нового колективу, взаємодії з викладачами – це процес соціальної адаптації особистості до
нового соціального середовища. Даний процес має свої
етапи та особливості. Крім того, це перший етап
дорослого, самостійного життя для студентів. Високий
процент відсіву студентів на перших курсах свідчить,
що не для всіх цей процес йде гладко.
Інформатизація освіти, вносить кардинальні зміни в
структуру всієї педагогічної системи вузу, тому постала
необхідність у застосуванні інформаційнно-комунікаційних технологій (ІКТ) при адаптації студентів-першокурсників до умов ВНЗ.
Студент, який навчиться швидко адаптуватися до
умов ВНЗ у майбутньому буде більш вправний та
здібний до навчання у своїй подальшій професійній
діяльності.
Тому розробка інтернет-ресурсу щодо адаптації
студентів-першокурсників є актуальною проблемою
вищої професійної освіти.
У контексті нашого дослідження вагомими є розвідки
проблеми адаптації студентів до умов ВНЗ вітчизняних
науковців (Т.В.Алексєєва, Г.П.Левківська, В.С.Сорочинська,
В.С. Штифурак, О.Д Научитель, Т.І. Резнік та ін.).
Питання впровадження засобів ІКТ в закладах освіти
розглянуто у роботах О.Л. Безпалова, І.Г. Дровнікова,
М.Ю. Кадемії, Д. Хаймса, М Канейла, Д. Уілкінса,

А. Хардінга, П. Хартмана, Д. Джонсона, Н. Керра,
В.Ю. Бикова, А.П. Єршова, М.І. Жалдака, В.М. Монахова,
П.В. Стефаненко, О.К. Філатова та ін.
Метою статті є теоретичне обґрунтування підходів до
адаптації студентів-першокурсників ВНЗ як психологопедагогічної проблеми та практична розробка інтернетресурсу для адаптації студентів-першокурсників ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Адаптація студентівпершокурсників до навчання та виховання у ВНЗ –
складний і багатогранний процес, в результаті якого
формуються перші професійні якості особистості. Саме в
цей час у студентів відбувається багато когнітивних та
емоційно-особистісних змін – кількість цих змін здебільшого перевищує ту, яка припадає на подальший період
навчання у ВНЗ. Вони обумовлені тим, що навчальновиховний процес у ВНЗ має ряд суттєвих відмінностей
порівняно зі шкільним та багато в чому являється
специфічним за своєю методикою. Після вступу до ВНЗ
першокурсники методом спроб та помилок намагаються
засвоїти певну поведінку, на базі якої будуються
взаємовідносини з однолітками та викладачами. Перед
викладачами, які працюють на перших курсах, постає
питання про пошук оптимальної моделі адаптації
студентів до подальшого навчання та виховання.
На сьогоднішній день, формування позитивної
мотивації до навчання, підвищення навчальної активності
та ефективність процесу виховання студентів-першокурсників в сучасних умовах відбувається за допомогою
засобів ІКТ. Саме використання ІКТ під час навчальновиховного процесу сприятиме гуманізації освіти, її
інтенсифікації, індивідуалізації та збільшенню частки
самостійної роботи в навчальній діяльності. Процес
навчання за своєю сутністю є інформаційним, тому саме
використання ІКТ під час навчально-виховного процесу
може стати потужним інструментом викладача поряд з
іншими навчально-методичними засобами.
Вивчивши досвід вчених у вирішенні вищезазначеної
проблеми, слід виділити важливий аспект: викладач
може виступати не в особі розповсюджувача інформації,
а в особі консультанта, порадника, іноді навіть колеги
студента, використовуючи засоби ІКТ. Цей процес
викликає ряд позитивних моментів: студенти беруть
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активну участь в процесі навчання, вчаться самостійно
мислити, пропонувати своє бачення, прогнозувати і
моделювати окремі ситуації [4].
В умовах швидкого розвитку сучасних ІКТ першочерговим і найбільш важливим завданням вищої освіти є
підготовка студентів-першокурсників до навчальнопрофесійної діяльності. На даний момент деяка частина
студентів не вміють чи не мають можливості користуватися сучасними технологіями. А в наш час уміння
використовувати знання і вміння в сфері інформаційних
технологій (ІТ) є одним з найважливіших показників
рівня освіченості студента. Користування комп’ютером є
показником того, що людина є ерудованою взагалі.
Психологічний аспект застосування ІКТ як засобу
розвитку професіоналізму особистості, на думку
Р.С. Гуревича [2, с.205], визначає наступне:
– система «людина – ІКТ» дозволяє робити самостійний вибір: сприймати або не сприймати поточну
інформацію, що на відміну від конфліктних ситуацій у
системі «людина – людина» дає можливість усвідомити
цінність своєї індивідуальності.
– динамічні якості інформаційних технологій дають
змогу перебувати людині в запропонованому системою
розвиваючому процесі, а також бачити розбіжність між
наявним досвідом та одержаною інформацією.
– ІКТ дають можливість уникнути інформаційних
перевантажень шляхом переключення на різні за змістом
фрагменти інформації.
– ІКТ дозволяють реалізувати індивідуальний підхід
до розвитку й навчання студента, пропонуючи оптимальне для конкретного вікового й освітнього рівня
викладення навчального матеріалу.
Виокремлюють наступні види ІКТ [5, c.245]:
– технологія опрацювання даних – для вирішення
гарно структурованих завдань із метою автоматизації
деяких рутинних операцій (використовуються такі
комп'ютерні технології, як збирання, опрацювання і
зберігання даних, створення звітів і запитів);
– технологія автоматизації – для автоматизації і
телекомунікаційної підтримки роботи фахівця (використовуються такі комп'ютерні технології, як текстові
редакторри, електронні таблиці, бази даних, графічні
редактори, управлінські програми і сучасні комп'ютерні
телекомунікації);
– технологія керування – для вирішення менш
структурованих завдань, пов'язаних з оцінюванням
стану об’єкта, виявлення причин зміни стану досліджуваного об’єкта й аналізу можливих рішень і дій (використовуються такі комп’ютерні технології, як база даних
із системою звітів);
– технологія експертних систем – для імітації на базі
штучного інтелекту роботи експерта в спеціальній
предметній галузі (використовуються такі комп'ютерні
технології, як бази даних і бази знань);
– технологія підтримки прийняття рішень – для
створення інформаційної підтримки в процесі вирішення
погано формалізованих завдань (використовуються такі
комп'ютерні технології, як база даних; мультимедійні
компоненти й ін.).
Необхідність використання новітніх ІКТ в навчальновиховному процесі є незаперечним фактом [2, с.17].
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Сучасні ІКТ – це величезне джерело різних технологічних ресурсів, які дозволяють не лише використовувати та забезпечувати процес спілкування, але й
створювати, зберігати та керувати необхідною
інформацією за допомогою радіо- та телетрансляції,
комп’ютерів, Інтернету та інших мереж у вигляді
різноманітної мультимедійної інформації. Мультимедійні засоби навчання займають важливе місце у
адаптації студентів. Мультимедійні засоби навчання за
С.У. Гончаренко – це комплекс апаратних і програмних
засобів, що дозволяють користувачеві спілкуватися з
комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні
для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук,
анімацію, відео. Мультимедійні системи надають
користувачеві персонального комп’ютера такі види
інформації: текст; зображення; анімаційні картинки; аудіо
коментарі; цифрове відео. Технології, які дозволяють з
допомогою комп’ютера інтегрувати, обробляти і
водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні
середовища, засоби і способи обміну інформацією,
називаються мультимедійними [1, с.298].
Не всім студентам вдається легко увійти в освітній
простір ВНЗ, адаптуватися до навчання в умовах інформатизації освіти, результатом чого стає низька успішність
з навчальних дисциплін, нервові зриви, розчарування і
т.д. Використання ІКТ в освітньому процесі допомагає
студентам найбільш ефективно засвоювати навчальний
матеріал, оскільки вони можуть вибирати індивідуальний
темп роботи і здійснювати самоконтроль. Тим паче,
перевірка знань студента в рамках екзаменаційних і
підсумкових робіт часто здійснюється із застосуванням
ІКТ. Викладач формує у студентів мотивацію до самоконтролю, створюючи спеціальні ситуації на заняттях.
Використання ІКТ, при якому передбачається забезпечення одночасної передачі, уявлення і наочності
інформації можливо тільки при системному підході.
Такий підхід повинен бути заснований на використанні
освітнього веб-ресурсу. Освітній веб-ресурс буде представляти сайт, забезпечений інформацією навчальнометодичного характеру щодо адаптації студентівпершокурсників. На освітньому веб-ресурсі можуть бути
розміщені конспекти лекцій, електронні навчальні посібники, фільми-слайди, електронні програмно-методичні
комплекси, електронні довідники, презентації, рекомендації, пов'язані з включенням першокурсників до нового
навчального середовища, поради, тренінги, тести.
Представлена текстова інформація оформляється з
використанням мультимедійних технологій. В освітньому веб-ресурсі можуть бути використані технології,
що відповідають за передачу інформації – чат, ICQ, e-mail.
При правильній реалізації освітній веб-ресурс може стати
інструментом, зручним і корисним, як для викладача, так
і для студентів.
У нашому дослідженні передбачається подальше
використання ІКТ у вигляді освітнього веб-ресурсу. Для
визначення рівня адаптації студентів до навчання у ВНЗ
(високий, середній, низький, дуже низький) можна
використовувати анкети, опитування й метод спостереження за допомогою ІКТ (інтернет-ресурсу). Найбільш
важливими факторами, що впливають на формування у
студентів адаптації до навчання у ВНЗ є: вміння
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користуватися інтернет-ресурсами; хороша психологічна
обстановка в групі; високий професіоналізм і допомогу
викладачів, викладачів-кураторів. При правильній методичній організації всіх форм роботи викладач-куратор
досягає поставленої мети – організувати оптимальні
умови для виховання особистості студента, підвищення
його самосвідомості, самооцінки, що допоможе йому
ефективніше адаптуватися до навчання у ВНЗ [3].
Отже, проблема входження першокурсника в вузівську середу є складним періодом, пов’язаним зі змінами
характеру навчальної діяльності, пред’явленням вимог,
подоланням труднощів, що неминуче виникають в
процесі адаптації. Обов’язково в рамках адаптаційного
періоду проводяться відповідні анкетування та тестування, що допомагають з’ясувати індивідуальні особивості
студентів, їх нахили і уподобання новітніми інформаційними засобами. ІКТ сприяють формуванню інтересу до
знань, що, в свою чергу, впливає на успішную адаптацію
до умов ВНЗ і зосередження уваги студентів під час
навчально-виховного процесу. У даному випадку особливої актуальності набуває використання сучасних
інтернет-ресурсів, а саме застосування сайтів, які
сприятимуть
перевірці
готовності
студентівпершокурсників до умов ВНЗ та наданням рекомендацій
щодо адаптації у навчально-виховному процесі.
У нашому дослідженні для розробки Інтернетресурсу була обрана система управління змістом CMS
«Wordpress», оскільки саме ця система відповідає всім
вимогам. Однією з головних особливостей Wordpress є
структура організації бази даних. Гнучкість і функціональність зв’язків дозволяють створювати і виводити на
сторінку матеріал будь-якого виду з будь-якими
параметрами.
На головній сторінці розташовано короткий зміст
мети сайту для студентів. Щоб забезпечити швидкий
перехід до основних тематичних розділів сайту, нами
було створено меню сайту – список гіперпосилань на
його розділи. Горизонтальне меню зазвичай розташовують у верхній частині сторінки, у місці, звідки відвідувач починає її переглядати. Меню є одним із
наважливіших компонентів сайту, користувач постійно
звертає на нього увагу, і тому вимоги до нього високі.
Меню має бути зручним, помітним і зрозумілим, інакше
відвідувач не знатиме, як перейти до потрібного розділу,
і покине сайт. Пункти меню мають бути чітко відділені
один від одного. Гіперпосилання, розміщені в пунктах
меню, дозволяють переходити на інші сторінки сайту,
які містять в собі інформацію, відібрану по відповідним
категоріям. Так, на сторінці сайту «Адаптація, поради,
тренінги» розташовані дві категорії. Кожна з них має
свою назву: «Настанови» та «Відео». Категорія
«Настанови» містить в собі посилання на корисні поради
першокурсникам Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ), рекомендації студентам та
кураторам, тренінги щодо адаптації студентівпершокурсників до умов ВНЗ. В категорії «Відео» розташовано відео-матеріали: поради студентам, приклади
тренінгу адаптації першокурсників. Сторінка «Путівник
для першокурсників БДПУ» містить в собі коротку
оглядову екскурсію студентського містечка університету,
головну інформацію про навчально-виховний процес та

подальше працевлаштування випускників факультету
фізико-математичної комп’ютерної та технологічної
освіти (ФМКТО), правила поведінки в університеті,
інформацію щодо управління університетом, перелік
факультетів в БДПУ та повноваження декана. Для
зацікавлення новачків студентським життям, яке
відбувається на факультеті на сторінці сайту розміщено
відео про факультет, яке може захопити студентів. На
сторінці «Соціальна сфера» розміщено три категорії, що
мають заголовки «Гуртожиток», «Дозвілля «Матеріальне
заохочення». Категорія «Гуртожиток» містить в собі
інформацію щодо умов проживання, кількості місць та
адреси гуртожитку БДПУ. В категорії «Дозвілля»
розташовані фотознімки студентів, які приймали участь
в різних позааудиторних та розважальних заходах та
відповідна звіт-інформацію щодо них. В категорії
«Матеріальне заохочення» розміщена стаття про умови
та правила виплати стипендій, матеріальної допомоги та
заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та
докторантам БДПУ. Сторінка «Бібліотека» містить
літературу у вигляді гіперпосилань, присвячену даному
питанню. Сторінка «Фотоальбом» містить фотографії
природи. Наступною сторінкою сайту «Адаптація
студентів першого курсу до умов ВНЗ» є «Тест на
перевірку адаптації». Сторінка «Тест на перевірку
адаптації» містить додаткові вкладки на тести. Для
перевірки рівня адаптації існує безліч різноманітних
тестів, опитувальників та методик. При цьому, використовуються як психологічні тести, так і різні питання,
що стосуються суб’єктивної самооцінки студентом його
пристосування до університету (мотивація студента до
навчання, задоволеність навчанням і т.д.).
На нашу думку першокурсник має нагоду перевірити
свою адаптивність, використовуючи гіперпосилання, що
розміщені на сторінці «Тест на перевірку адаптації».
Кожний з вищеперерахованих тестів містить в собі
закладені питання, варіанти відповідей й бальний
підрахунок результатів. На сторінці «Контакти» подана
інформація про координати БДПУ, контактні дані та
телефони структурних підрозділів.
Використовуючи сайт «Адаптація студентів першого
курсу до умов ВНЗ» студент-першокурсник має можливість зорієнтуватися у особливостях навчання та дозвілля
в БДПУ. На сторінках сайту можна знайти цікаву та
корисну інформацію, пройти тренінги, переглянути
відео, пройти тести.
Висновки. У процесі дослідження нами було розроблено інтернет-ресурс (веб-сайт), що задовольняє вимогам
досліджуваного питання й готовий до застосування.
Даний сайт орієнтований на студентів-першокурсників,
кураторів академічних груп, викладачів. З його допомогою користувачі зможуть отримувати необхідну інформацію щодо адаптації до умов ВНЗ і бути в курсі
останніх новин вузу. В сучасних умовах вищої освіти
результатом формування адаптації студентів першого
курса до умов ВНЗ є їх адаптація до освітнього процесу
вузу, що представляє собою передумову активної
діяльності студентів і створення необхідних умов для її
ефективності. Для саморозвитку студентів необхідно
надання можливостей для їх самостійної творчої
діяльності із застосуванням ІКТ, враховуючи особистісні
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особливості й можливості студентів; наявність засобів
ІКТ для самостійного відпрацювання практичних умінь і
навичок; сприяти розвитку структурованості знань,
чіткості формулювань, доказовості міркувань; наявність
додаткової консультаційної підтримки викладачів, в
тому числі – в режимі «он-лайн», за допомогою форумів,
електронної пошти, Skype і т.д.; створення сприятливих
умов (як для педагогів, так і для студентів) для вільного
доступу до культурної, навчальної та наукової інформації.
Оскільки сучасне соціальне замовлення вимагає
підготовки високопрофесійних фахівців, що міцно
володіють інформаційними та комунікаційними технологіями, готових до життя в інформаційному суспільстві,
необхідно створювати педагогічні умови ефективного
застосування ІКТ в освітньому процесі. Це означає достатній рівень інформаційної компетентності викладача й
студентів; відповідність змісту навчального курсу обраної
форми заняття; наявність відповідної матеріальнотехнічної бази; моделювання освітнього середовища із
застосуванням засобів ІКТ і т.д. Формування у студентів
навичок використання ІКТ сприяє їх адаптації не тільки
до умов ВНЗ, а й до подальшої професійної діяльності.
В якості подальшого вдосконалення веб-сайту
представляється можливим розробка та впровадження в
структуру сайту форуму. Так само можливе допрацювання інтерфейсу сайту з метою подальшого підвищення
його інформативності, привабливості та зручності.
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The article deals with the problem of the adaptation of first-year university students to the conditions of the higher
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS AN IMPORTANT CONDITION
FOR THE DEVELOPMENT OF THE INCLUSIVE EDUCATION
The scientific article reveals the concept and essence of the educational environment, the state of the
development of the inclusive education in Ukraine at the present time and the attitude and the awareness of people
in the field of the inclusive education. The following important factors influencing the well-being, the development
and the working capacity of children with disabilities, such as working conditions and the educational environment,
are described, these conditions and possibilities of their creation are described in detail. The issues of the lack of
awareness and the lack of training of teachers for work with children with disabilities are also analyzed.
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Formulation of the problem. This article examines the
role of the educational environment for the development of
inclusive education and the problem of neglecting this factor
by unskilled educators.
The inclusive pedagogy is a rather new pedagogical
branch, which slowly but inevitably becomes a time of life
for all those involved in the development of modern
education. Worldwide, special schools, classes, organizations are created, the purpose of which is to train and educate
children and adults with disabilities.
In Ukraine, this process is slower than in other European
countries. The article gives information about the consciousness of the inhabitants of our country, their relation to such
practice. The analysis of this information makes it possible
to understand that the process of working with people with
disabilities causes a lot of difficulties even for experienced
teachers.
The purpose of the work is to reveal the concept and
essence of the educational environment, to determine the
state of development of inclusive education in Ukraine at the
present time and to determine the attitude and the awareness
of people in the field of inclusive education, to present to the
future teachers such an important factor of the influence on
the well-being, development and working capacity of
children with disabilities as working conditions, exactly the
educational environment.
Presentation of the material. The introduction of the
inclusive education in Ukraine is one of the complex,
ambiguous tasks that require the development of appropriate
mechanisms: organizational, legislative, financial, economic,
psychological, pedagogical and informational.
The integration of children with special educational
needs into the general educational space of Ukraine as one of
the areas of humanization of the whole system of education
is a determining priority of state policy and is to create
conditions for obtaining quality education by children in
accordance with their abilities and individual possibilities.
Since 2001, the legislative activity on regulating the
provision of educational, medical and social services for

children with disabilities has been intensified in Ukraine.
Certain steps towards the implementation of the ideas of
inclusive education in Ukraine have already been made, but
the development of inclusive education needs further
improvement of normative foundations, the introduction of
innovative technologies, the adaptation of the educational
system to the needs of the child, the appropriate training of
pedagogical staff to work with children with special
educational needs [1;41].
Of course, the knowledge of the inclusive pedagogy is a
new informational area for Ukrainian teachers. The utopian
desire to make the conditions for education and upbringing
equally good for all children becomes ever more possible.
But how do Ukrainians really relate to inclusive education
and how much they are aware of in the field of inclusion? The
answer to these questions is given in the results of the
sociological surveys. The majority of Ukrainians, almost
70%, said that they have a positive attitude towards the
inclusive education – teaching children with special needs in
general educational institutions of the country. Such results
were announced by the deputy director of the NGO
«Democratic Youth Initiatives» K. Nastoyascha at the press
conference in UKRINFORM. [1;42].
However, at the same time, the study showed that the level
of awareness of the population about inclusive education in
Ukraine is rather low: only 25% of the polled said that they
had heard about its implementation. However, the majority
of the Ukrainian population believes that the problem
of education of children with special needs is very relevant
for Ukraine, since the rights of such children in the country
are somewhat limited and their needs are not really
satisfied [1;42].
Although these 25% of respondents are mostly people
who are in one way or another connected with teaching
activities, their experience and knowledge cannot be called
sufficient to work with children with disabilities.
Practice shows that not all teachers are ready to interact
constructively with children, taking into account their
individual characteristics. Teachers working in the institu-
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tions of general secondary education understand that the
amount of knowledge they have is not sufficient to organize
a specific class in a group where the children with special
educational needs are. They note tangible gaps in the
theoretical and practical training.
All this requires from the teacher the systematic gaining
new knowledge, improving practical skills, expanding
professional capabilities, constant personal growth [8; 20].
The problem of the lack of knowledge in this area raises
difficulties in the process of proper interaction with disciples
with disabilities. And, as often happens, the teacher first
studies the base and operates these knowledge, neglecting
some of the intricacies of the organizational process.
Many teachers do not pay attention to such an important
factor as the educational environment of the pupil. The educational environment is a psycho-pedagogical reality, a combination of constant historical influences and deliberately created pedagogical conditions and circumstances, aimed at the
formation and development of the pupil's personality [7; 16].
Such a problem was dealt with by such modern scholars and
educators as: Yevdokimova T.P., Kolupayeva A.A.,
Sophia N.S., Nida Yu, Chernenko N.M., Khitryuk V.V. and
others.
This environment not only creates learning conditions, it
also plays an important role as a tool for influencing
children, a tool for children's attention and thinking, an
instrument that shapes children's interest and willingness to
participate in a difficult learning process for them.
For example, the visual-spatial organization of the environment shows that it is possible not only to provoke a child
to rather complicated actions, but also to form a coherent
behavioral chain from them. [3; 55]; and a child with intellectual deficit needs such a socio-cultural environment, which
would take into account the «peculiarity of the path», would
use «other means» and «other means» (L.S. Vygotsky) social
and personal development. Rehabilitation (education) of
children with intellectual disabilities should be based on the
assessment of their needs for care and the tasks they face in
the possibility of their inclusion in productive activity. So
the task of designing an optimal environment, a living space,
which increases the sense of self-worth, self-confidence
becomes a necessity [4; 45].
So there is no word about the rapid rehabilitation of a
child with intellectual disability in the absence of the
optimally chosen environment for each child, this may be
certain specific conditions.
Many teachers make a mistake by believing that the
special conditions that are needed for children with disabilities
are universal. Every person is unique; therefore, for the
rehabilitation of each child, unique conditions are required.
Under special conditions for education, students with
disabilities have conditions for education, education and
development, which include:
● the use of adapted educational programs and special
methods and methods of education and upbringing;
● the use of special textbooks, educational assistants and
didactic materials;
● the use of special technical means of training for
collective and individual needs;
● the provision of assistant (helper) services, which
provides pupils with the necessary technical assistance;
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● carrying out the corrective classes (group and / or
individual);
● providing access to the building of organizations which
carry out the educational activities;
● the other conditions without which the acquisition of the
educational programs by pupils with disabilities is unfeasible
or difficult. A significant diversity of categories of children
with HIS, including those with disabilities, determines the
great variability of special educational conditions.
● the material and technical support, including the
architectural conditions.
Thus, we can speak of a holistic system of the special
educational conditions, starting with the general, necessary
for all categories of children with disabilities, to specific and
individual [2; 41].

Fig.1 Systematics of special educational conditions [2; 41].
A special place in the development of inclusive education
belongs to the educational environment. It is necessary to
create an environment that will be adapted to the child's
abilities. Special educational conditions are the main factor for
adaptation and effective inclusion of children with HIS in the
educational process of an inclusive school [2; 40].
The inclusive educational environment is a characteristic
of the inclusive educational space.
So the adaptation of the educational environment involves
the creation in educational institutions that implement
inclusive practice, special conditions guaranteeing the
opportunity of:
• the achievement of the planned results in the assimilation
of the adapted (individual) educational program of general
education by the pupils with PFU;
• the creation of complexes by combining resources (subject, spatial, organizational-semantic, social-psychological);
• the use of the common and specific scales for assessing
the «academic» achievements of a child with PFU, which
corresponds to his/her particular educational needs;
• an adequate assessment of the dynamics of the child's life
competence development with the PFU jointly by all
participants in the educational process, including school staff
and parents (legal representatives);
• the personification of the educational process for children
with PFU;
• the accurate development of the ability of children with
DPFU to communicate and interact with peers;
• the detection and the development of pupils' abilities
through the system of clubs, sections, studios and circles, the
organization of socially useful activities, including social
practices, using the facilities of the additional education
institutions for children and youth;
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• the inclusion of children with PFU in accessible
intellectual and creative competitions, scientific and
technical creativity and design-research activity;
• the inclusion of children from PFUs, their parents (legal
representatives) in the design and development of the school
educational environment, as well as the formation and the
implementation of individual educational paths for students;
• the use in the educational process of modern
scientifically based and reliable correction-developing
technologies, adequate to the special educational needs of
children with PFU;
• the interaction in the network educational space of
different educational institutions with the aim of productive
use of the accumulated pedagogical experience of teaching
children with PFU and the resources created for this [7;
167–168].
Conclusion. Learning and disclosing such a factor as the
educational environment helps teachers avoid the
organizational difficulties. The inclusive pedagogy in
Ukraine is just beginning to emerge. The state of the
development of the inclusive education in Ukraine at the
present time, the attitude and the awareness of people to the
inclusive education leaves much to be desired. It is now
difficult to adapt the educational process to work with
children in need of special conditions. The working
conditions and the educational environment are an important
factor affecting the state of health, the development and the
working capacity of children with disabilities. The main
reason for this is the lack of teachers and the lack of
information. Teachers starting to work in this context often
ignore this factor, although it is one of the main conditions
for children to adapt, improve their learning process.
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
У науковій статті розкривається поняття та сутність освітнього середовища,стан розвитку інклюзивної освіти на
Україні у теперішній час та відношення, інформованість людей у сфері інклюзивної освіти. Розглядаються такі важливі
фактори впливу на самопочуття, розвиток та працездатність дітей з обмеженими можливостями, як умови праці та
освітнє середовище, детально описуються ці умови та можливості їх створення. Також проаналізовані питання не
інформованості та непідготовленості вчителів до праці з дітьми з обмеженими можливостями.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивна педагогіка, умови інклюзивної педагогіки, педагогіка, діти з обмеженими
можливостями, корекція, освітнє середовище.
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ВАЖКА АТЛЕТИКА ЯК ЗАСІБ КОМПЛЕКСНОГО ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
Сьогодні є чимало противників використання важкої атлетики як засобу фізичного виховання та
оздоровлення підлітків та юнаків шкільного віку. У даній статті автор поставив завдання розвіяти цей
міф, аргументовано довести, що важка атлетика може ефективно використовуватися як засіб
зміцнення здоров’я, формування потреби школярів у здоровому способі життя, розвитку різних фізичних
якостей. Для цього використано методи аналізу та узагальнення літературних даних, синтезу,
педагогічного спостереження та експерименту. Показано, що важка атлетика є ефективним засобом
боротьби з малорухливим способом життя, зміцнення хребта та всієї кісткової системи організму,
покращення функціонального стану, обміну речовин, уникнення проблем з ендокринною системою,
розвитку як анаеробних, так і аеробних систем. Автор робить висновок, згідно з яким важка атлетика
однозначно відіграє позитивну роль як засіб комплексного фізичного розвитку та зміцнення здоров’я
школярів.
Ключові слова: важка атлетика, силові вправи, фізичний розвиток, здоров’я, школярі.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Важко уявити
собі розвиток сучасної особистості без оволодіння
надбанням людської культури, невід’ємною складовою
якої є фізична культура. У шкільному віці ці процеси
залежать від ефективності фізичного виховання, яке
повинно здійснюватися за максимально різноманітними
напрямами. Одним із них є важка атлетика, яка, на жаль,
поки що не відзначається привабливістю серед підлітків
і молоді, а її характерні переваги ще не стали стимулом
для широкого застосування в системі фізичного виховання учнівської молоді. Є декілька основних причин
цього: відносно низький рівень видовищності та емоційності; випадки методично неграмотного підходу до
використання обтяжень при роботі з юними важкоатлетами; поширені думки про шкідливість важкої
атлетики для здоров’я та фізичного розвитку підлітків та
юнаків. Насправді ж будь-які силові тренування, за
умови їх грамотної побудови, мають на меті насамперед
зміцнення здоров’я, підвищення рівня загального фізичного розвитку, збільшення пружності мускулатури,
активної м’язової маси, посилення міцності з’єднуючих
та опорних тканин, покращення будови тіла, постави
тощо. Крім того, важка атлетика має свою неперевершену
естетику, виховує в молоді важливі для майбутнього
дорослого життя морально-психологічні якості. Це
актуалізує питання вивчення та реалізації можливостей
важкої атлетики як засобу комплексного фізичного
розвитку та зміцнення здоров’я, формування потреби у
здоровому способі життя школярів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
останніх наукових розвідок, присвячених проблематиці
використання важкої атлетики у фізичному вихованні
школярів, слід відзначити дисертаційне дослідження
А. Беркута [1], а також статті О. Сафонової та співаторів
[2], А. Беззубова та співавторів [3], П. Зикова [4],

А. Хорунжого [5]. Варті уваги також деякі навчальнометодичні видання [6;7;8]. При цьому більшість
методичних розробок стосуються спортивної підготовки
юних важкоатлетів у ДЮСШ та інших спеціалізованих
закладах, тимчасом як проблеми теорії і практики
використання важкої атлетики у шкільному фізичному
вихованні абсолютно не розроблені.
Мета статті – довести позитивну роль важкої
атлетики як засобу комплексного фізичного розвитку та
зміцнення здоров’я юнаків старшого шкільного віку.
Завдання статті: 1) охарактеризувати базові вправи
важкої атлетики та особливості важкоатлетичного
тренування; 2) окреслити роль важкої атлетики в
розвитку фізичних якостей юнаків старшого шкільного
віку, в їх оздоровленні; спростувати тези про шкідливий
вплив важкої атлетики на здоров’я та фізичний розвиток
школярів; 3) експериментально підтвердити висунуті
теоретичні положення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під
атлетизмом у широкому сучасному розумінні розуміють
передусім напрям фізичного виховання, що ґрунтується
на використанні комплексів силових вправ без обтяжень
або з різними обтяженнями із застосуванням традиційних
(штанги, гантелі, гирі, еспандери) і нетрадиційних
(тренажерні пристрої зі змінним навантаженням) засобів
тренування. В атлетичних тренуваннях головним є не
намагання безмірно «накачати» окремі м’язові групи, а
прагнення до побудови гарного, пропорційного розвинутого тіла, що може бути досягнуто тільки за умов
комплексного фізичного розвитку.
Атлетичні тренування можуть ґрунтуватися на різних
принципах: прогресуючого збільшення навантаження,
ізоляції, піраміди, суперсетів, суперкомбінацій, неповних
або додаткових повторів, відпочинку, пікового скорочення, інстинктивного тренінгу, серій зі зменшенням
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маси обтяжень тощо. Важкоатлетична підготовка підлітків та юнаків шкільного віку, якщо ставити перед нею
насамперед цілі не спортивних досягнень, а оздоровлення
організму, розвитку його функцій, повинна включати
три основні види засобів: вправи загальнопідготовчого
спрямування, базові та стрижневі вправи, додаткові
засоби. Коротко охарактеризуємо декілька основних
базових вправ важкої атлетики та розглянемо їхній
вплив на організм і розвиток різних груп м’язів.
Присідання зі штангою, що може різнитися за видами та
способами виконання, – базова вправа на розвиток
м’язів ніг, дає навантаження на великі сідничні м’язи,
біцепси стегна, литкові м’язи, зміцнює ноги та нижню
частину спини, залучає до роботи багато великих і
дрібних м’язів усієї нижньої частини тіла. При виконанні
жиму лежачи основну роботу виконують грудні м’язи,
що відповідають за рухи рук відносно тулуба і розведення лопаток, а побічну – також передні дельти,
передній зубчастий м’яз, трицепс. Навантаження може
розподілятися по-різному, залежно від різних варіантів
виконання – широким або відкритим хватом, у верхньому
чи нижньому нахилі; наприклад, при жимі лежачи у
верхньому нахилі основне навантаження лягає на дельти
та верхню частину грудних м’язів. Станова тяга як базова
вправа розвиває мускулатуру всього тіла, це найбільш
корисна вправа для корекції маси тіла та розвитку сили;
вона також виконується в різних варіантах і сприяє
прискоренню в організмі обмінних процесів, справляє
потужний вплив на ендокринну систему, заряджає
енергією, а тому має велике оздоровче значення. Існує
також традиційна класифікація стрижневих вправ (та
поєднань вправ) важкої атлетики, яка передбачає їх
поділ на ривкові та поштовхові. До перших належать
ривок класичний, ривок у напівприсіді (з різних положень), ривок із подальшим присіданням зі штангою
нагорі та багато інших. До поштовхових вправ належать
поштовх класичний, підйом на груди з напівприсіду,
поштовх на груди тощо. В якості додаткових вправ
можуть застосовуватися, наприклад, різні варіанти
присідань, нахили з обтяженнями та інші; наприклад,
жим ривковим хватом із-за голови з подальшим
присіданням зі штангою вгорі.
А. Беркут [1] наголошує на важливості застосування
інноваційних технічних засобів у важкоатлетичному
тренуванні, особливо на початкових стадіях засвоєння
важкоатлетичної техніки, маючи на увазі ізокенетичні
тренажери. Цей метод є ефективним не тільки при
виконанні простих рухових дій, але й відносно складних
з координаційної точки зору вправ (класичних ривків,
поштовхів), він дозволяє більш успішно засвоювати
тренувальні навантаження, прискорює процес адаптації
рухового апарату школярів до середніх і великих
навантажень при виконанні класичних вправ, а також
розширює педагогічні можливості тренера, сприяє більш
повному прояву фізичних можливостей юнаків, закріпленню їхніх технічних навичок.
Основною умовою забезпечення оздоровчого впливу
всіма цими засобами є раціональне дозування навантажень. У ході тренувального процесу повинно бути
забезпечене поступове збільшення як кількісних, так і
якісних параметрів навантажень, для чого можуть

використовуватися комбіновані вправи та різні режими
м’язової діяльності. Навантаження повинні чітко
відповідати індивідуальним фізіологічним і фізичним
можливостям школяра і підбиратися залежно від маси
тіла (легкої, середньої, важкої). Важливо грамотно
застосовувати засоби відновлення які поділяють на
природні, педагогічні, медико-біологічні. До природних
засобів відновлення належать режим дня, раціональна
організація харчування, використання факторів природи
та гігієнічних факторів; педагогічні засоби – це раціональне планування тренувального процесу і правильна
побудова окремих тренувальних занять. Медикобіологічні засоби (вітамінізація, фізіотерапевтичні,
бальнеологічні засоби тощо) можуть застосовуватися
лише індивідуально в окремих випадках.
Специфіка важкоатлетичного тренування передбачає
також різні підходи до роботи з юнаками з різними
типами будови тіла. Для ектоморфів актуальним є набір
якісної мускульної маси; при роботі з ними рекомендуємо
збільшити тривалість періодів відпочинку, забезпечити
калорійне харчування. Для мезоморфів важливішим є
розмаїття набору вправ для пропорційного розвитку
мускулів; при роботі з ними доцільно поєднувати силові
вправи із вправами для створення форми, тривалі вправи
поєднувати з короткими паузами для відпочинку. Щодо
ендоморфів, то для них актуальним є уникнення
виникнення надлишкових жирових відкладень, тому при
роботі з ними слід використовувати інтенсивні тренування з дуже короткими паузами, вводити у тренування
додаткові вправи циклічного характеру, забезпечити
низькокалорійне
харчування
для
оптимального
харчового балансу.
Проведені дослідження дають підстави зазначити, що
важкоатлетичні тренування справляють не тільки
загальний позитивний, але комплексний вплив на фізичний розвиток старшокласників. Важливо під креслити,
що важка атлетика розвиває не тільки силу, а й інші
фізичні якості. Так, вона виховує в витривалість,
переважно при використанні безперервного методу
виконання вправ. Важливим є чергування вправ, що
дозволяє відпочивати одним м’язам, тимчасом як інші
працюють. Як це не дивно на перший погляд, засобами
важкої атлетики розвивається і гнучкість. Важка
атлетика являє собою комплексну систему, яка дозволяє
покращити фізичну продуктивність на всіх рівнях. Це
підтверджується, зокрема, тим, що елементи важкої
атлетики використовуються спортсменами в різних
видах спорту.
Спираючись
на
власний
досвід,
можемо
констатувати: чимало батьків школярів вважають, що
заняття важкою атлетикою завдають підліткам та
юнакам тієї чи іншої шкоди, а тому виступають проти
важкої атлетики як засобу фізичного виховання та
оздоровлення. Один із найбільш розповсюджених міфів
ґрунтується на тезі про те, що важка атлетика нібито
уповільнює ріст дитини і негативно впливають на
розвиток і диференціювання хребта. Першу тезу
спростовуємо нижче. Щодо другої: доведено, що
грамотно дозовані силові вправи не лише не викликають
патологічних змін у хребті, а навпаки – зміцнюють
м’язовий корсет, покращують поставу і сприяють
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корекції її дефектів за їх наявності. Безпідставними
також є твердження про те, що важкоатлетичні
тренування негативно позначаються на роботі
серцевосудинної системи, погіршують зір тощо.
Позитивний вплив важкої атлетики на серцево-судинну
систему проявляється в тому, що силові вправи
посилюють кровотік і знижують артеріальний тиск. За
результатами деяких досліджень, нарощування м’язової
маси загалом попереджує серцеві захворювання.
Покращення метаболізму засобами важкої атлетики
проявляється у пришвидшеному спалюванні калорій, що
відбувається навіть під час сну. Важка атлетика виступає
засобом профілактики проблем з ендокринною системою,
оскільки завдяки підвищенню чутливості до інсуліну в
ході занять підтримується в нормі рівень цукру у крові.
Необхідно вказати й на виховний вплив занять важкою
атлетикою, адже такі заняття виховують високі
морально-вольові якості, працелюбність і дисциплінованість, розвивають якості, необхідні для контролю
своїх дій і поведінки в цілому, вдосконалюють увагу (її
інтенсивність, стійкість, потенціал переключень), а також
розвивають деякі специфічні відчуття важко-атлета –
відчуття помосту, штанги, ритму рухових дій, зокрема
виконання ривка чи поштовху.
Російський дослідник П. Зиков [4] вивчав процес
формування у школярів, які займаються важкою атлетикою, потреб у здоровому способі життя. Серед основних
факторів, які сприяють формуванню таких потреб, –
покращення самопочуття і загальної активності,
емоційної рівноваги; мобілізація функціональних резервів
організму для подолання надмірної стомленості;
покращення
загального
психофізичного
статусу
організму; позитивна зміна реакцій організму на різні
подразники. Загалом у ході важкоатлетичних тренувань
спостерігається підвищення якісних показників загальної
фізичної культури школярів. Усе це зумовлює
формування нового позитивного ставлення до занять
фізичною культурою.
Для батьків, які усвідомили користь занять важкою
атлетикою для здоров’я їхніх дітей, важливими будуть
загальні відомості про важкоатлетичну підготовку у
секціях і гуртках ДЮСШ. Ця підготовка здійснюється
за спеціальними програмами, від початкового до
навчально-тренувального етапів. На практичних
тренуваннях підлітки та юнаки оволодівають технікою
вправ важкої атлетики, розвивають свої фізичні якості.
У річному циклі вони проходять підготовчі, змагальні,
відновлювальні (перехідні) етапи. Учбовий матеріал
засвоюють за різними видами підготовки – тактикотехнічною, фізичною, психологічною, методичною,
змагальною. Фізична підготовка поділяється на
загальну і спеціальну, остання представлена специфічними засобами з арсеналу важкої атлетики. Заняття
можуть бути навчальні, навчально-тренувальні, контрольні, модельні, рекреаційні, змагання – основні,
відбірні, контрольні.
У січні-квітні 2018 р. автором статті було проведене
експериментальне дослідження на базі важкоатлетичної
секції Закарпатської обласної комплексної ДЮСШ
фізкультурно-спортивного
товариства
«Україна»
(м. Ужгород). Експериментальну групу (ЕГ) склали
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юнаки у віці 16–17 років, які займалися в даній секції.
Контрольну групу (КГ) склали старшокласники 11-х
класів загальноосвітніх шкіл м. Ужгорода – №№ 8 та 19.
Основною метою експериментального дослідження
було довести, що заняття важкою атлетикою не тільки
не шкідливі, а й корисні для здоров’я та фізичного
розвитку юнаків.
Коротко наведемо основні результати експериментального дослідження та педагогічного спостереження.
Відомо, що юні важкоатлети різного віку розподіляються за різними віковими категоріями. Так, у 16 років
переважна більшість юнаків, які займаються важкою
атлетикою, мають масу тіла 55–65 кг, у 18 років – 65–
75 кг. Середня маса тіла досліджуваних юнаків КГ на
останньому етапі експериментального дослідження
становила 67,1 кг, середня маса тіла юнаків ЕГ – 70,2 кг.
Динаміка приросту маси тіла за останні два роки (з 9 по
11 класи) майже співвідносна для обох груп юнаків –
вона становила 13,7 кг в ЕГ проти 12,0 кг в КГ. Отже,
загалом у середньому маса тіла юних важкоатлетів
лише незначно перевищує масу тіла середньостатистичного юнака цього віку. Констатовано, що у
важкоатлетичній секції займаються юнаки з різним
рівнем статевого дозрівання, що важливо враховувати
при розробці комплексів вправ і побудові тренувальних
занять. Між тим, у віці 17–18 років більшість юнаків,
які займаються важкою атлетикою, та їхніх однолітків,
котрі не займаються силовими тренуваннями, за
ступенем біологічної зрілості майже не відрізняються.
Результати дослідження переконливо спростовують
хибні думки про уповільнення росту тіла, начебто
пов’язане з важкоатлетичними тренуваннями. Так,
наприкінці дослідження середня довжина тіла юнаків
КГ становила 173,2 см, юнаків ЕГ – відповідно 173,8 см.
Якщо говорити про динаміку приросту довжини тіла за
останні два роки (з 9 по 11 класи), то вона також більша
в ЕГ – 11,1 см проти 9,8 см в КГ. Отже, заняття важкою
атлетикою практично не позначаються на вікових
особливостях приросту довжини тіла школярів, хоча
довжина тіла корелює з ваговою категорією юних
важкоатлетів. Показники обводів грудної клітини (ОГК)
юнаків КГ становили 80,0 см до експерименту і 80,2
см – після, юнаків ЕГ – відповідно 81,7 см до
експерименту і 82,8 см – після. Динаміка приросту
показників ОГК за останні два роки (з 9 по 11 класи)
становила 4,8 кг в ЕГ проти 4,4 кг в КГ. При цьому
періоди з високими темпами приросту показників
фізичного розвитку є різними для юних важкоатлетів із
різними видами біологічної зрілості (т. з. акселерантів,
медіантів, ретардантів). Рівень фізичної працездатності
юнаків оцінювався за тестом Руф’є, який відображає
реакцію серцево-судинної системи за на 30 присідань,
що виконуються за 45 с. Конкретно він визначався за
індексом Руф’є (високий – індекс менше від 3; вищий за
середній – 4–6; середній – 7–9; задовільний – 10–14;
незадовільний – 15 і вище). Середній індекс Руф’є
становив у КГ 11,2 до експерименту та 10,8 – після; в
ЕГ 10,1 до експерименту та 8,6 – після. Отже,
важкоатлетичні тренування сприяють підвищенню
рівня фізичної працездатності школярів.
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Висновки та перспективи подальших досліджень
у даному напрямку.
1. Важкоатлетична підготовка підлітків та юнаків
шкільного віку повинна включати три основні види
засобів: вправи загальнопідготовчого спрямування,
базові та стрижневі вправи, додаткові засоби. Різні
вправи порізному впливають на організм і забезпечують
ті чи інші аспекти розвитку силових якостей школярів.
Основними базовими вправами є присідання зі
штангою, жим лежачи. станова тяга в різних варіантах;
стрижневі вправи, що застосовуються на тренуваннях з
важкої атлетики, поділяються на ривкові та поштовхові.
На початкових етапах ефективним може бути
використання ізокенетичних тренажерів. Основною
умовою забезпечення оздоровчого впливу всіма цими
засобами є раціональне дозування навантажень, різні
підходи до роботи з юнаками з різними типами будови
тіла.
2. Важка атлетика справляє позитивний комплексний вплив на фізичний розвиток школярів, розвиваючи
тільки силу, а й інші фізичні якості, насамперед
витривалість і гнучкість. Всупереч багатьом твердженням, за умови раціональної організації занять і
правильного дозування навантажень вона має великий
оздоровчий потенціал і виступає дієвим засобом
зміцнення хребта і всієї кісткової системи організму,
зниження артеріального тиску й загалом покращення
функціонального стану, покращення метаболізму,
уникнення проблем з ендокринною системою, тренування як анаеробної, так і аеробної систем організму.
Крім того, через різні механізми важкоатлетичні
тренування формують у школярів потребу у здоровому
способі життя.
3. У ході експериментального дослідження підтверджено, що заняття важкою атлетикою не впливають на
критичне збільшення маси тіла юнаків старшого
шкільного віку понад норму, не позначається негативно
на вікових особливостях приросту довжини тіла, при
цьому сприяє покращенню показників фізичного розвитку, зокрема обводу грудної клітини, а також підвищує
рівень фізичної працездатності школярів. Отже, важка
атлетика однозначно відіграє позитивну роль як засіб
комплексного фізичного розвитку та зміцнення здоров’я
юнаків старшого шкільного віку.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямку пов’язуємо з розробкою нових методик і
програм оптимального використання засобів важкої
атлетики у процесі фізичного виховання підлітків та
юнаків шкільного віку.
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WEIGHTLIFTING AS A MEANS OF INTEGRATED PHYSICAL DEVELOPMRNT
AND STRENGTHENING HEALTH OF SCHOOL PUPILS
For today, there are many opponents of using weightlifting as a means of physical education and rehabilitation of
teenagers and young men of school age. The author has set himself the task of dispelling this myth and proving reasonably that
weightlifting can be effectively used as a means of strengthening health, shaping the needs of schoolchildren in a healthy
lifestyle, the development of various physical qualities. For this, the author used methods of analysis and generalization of
literary data, synthesis, pedagogical observation and experiment. In the article the author proves that weightlifting is an
effective means of fighting the sedentary way of life, strengthening the spine and the whole bone system of the body, improving
the functional state, improving metabolism, avoiding problems with the endocrine system, training both anaerobic and aerobic
systems. The author draws a conclusion, according to which weightlifting clearly plays a positive role as a means of integrated
physical development and strengthening health of school pupils.
Key words: weightlifting, strength exercises, physical development, health, school pupils.
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ВІДБІР КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ПРОБЛЕМА ОНОВЛЕННЯ
ЗМІСТУ ОСВІТИ
Метою статті є визначення особливостей компетентнісного підходу до формування особистості
сучасного фахівця в цілому та ролі ключових компетентностей у переході до компетентісної парадигми в
освіті.
В статті досліджуються наукові підходи щодо розуміння сутності та структури ключових компетентностей. Звертається увага на переваги та можливості, які відкриваються перед українською освітою
завдяки входженню у єдиний європейський освітній простір, а також на можливі ризики такого входження. Визначено стан компетентісної освіти в Україні. Велика увага у статті приділяється аналізу причин
появи такого феномену як компетентісність, історії формування цього поняття. Розглядається питання
сутності компетентісного підходу в освіті, його базові поняття та завдання. Проаналізовано яким чином
зміст освіти пов’язаний з компетентністю. Розкрито відмінність між традиційним та компетентісним
підходом. Детально розглянуто ті зміни, яких потребує перехід від «заннєвої» до компетентнісної освіти.
Представлені класифікації ключових компетенцій, охарактеризовані їх основні компоненти.
У висновках означені пропозиції, застосування яких, на думку автора, сприятиме успішній реалізації
компетентісного підходу у вітчизняній системі освіти.
Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, європейський освітній простір, традиційний
та компетентісний підхід в освіті, компетентісно орієнтована освіта.

Постановка проблеми. У сфері професійної
освіти в рамках Болонського та Копенгагенського
процесів Україна взяла на себе зобов’язання
приєднатися до базових принципів організації єдиного
європейського освітнього простору, в тому числі – по
компетентісному
формату
надання
результатів
професійної освіти. Реалізація цих міжнародних угод
повинна забезпечити зростання професійної мобільності
між країнами, секторами економіки, робочими місцями
за рахунок використання «загальної європейської
валюти»
у
вигляді
професійних
компетенцій,
підвищення
можливостей
працевлаштування
та
зайнятості випускників професійних освітніх закладів та
незайнятого населення Європи; реалізацію можливостей
розвитку професійних каліфікацій на протязі всього
життя. Але, говорячи про переваги входження до
єдиного європейського освітнього простору, треба
звернути увагу і на деякі ризики: стандартизація може
змінити весь облік вітчизняної освіти, її своєрідність,
індивідуальність кожного освітнього закладу і разом з
тим може відбутися збідніння європейської культури.
Українська освіта тільки починає оперувати поняттям компетентності в тому сенсі, який пропонують
європейські країни. Досвід організації компетентісно
орієнтованої освіти у нас дещо фрагментарний та невідрефлексований. Існують окремі практики реалізації
компетентісного підходу в рамках міжнародних проектів, що здійснюються вітчизняними дослідниками спільно
із закордонними експертами.
Таким чином, актуальність проблеми дослідження
визначається:
по-перше,
тенденціями
соціальноекономічного розвитку нашої країни та новими
викликами
освіті
як найважливішому фактору

економічного зростання та стабілізації соціального
життя; по-друге, необхідністю наукового обґрунтування
та
адекватної
технологічної та методологічної
інструментовки процесу організації професійної освіти у
відповідності з міжнародними угодами у цій сфері; потретє, стратегічними завданнями реалізації пріоритетів
національної освітньої політики та по-четверте, самою
логікою розвитку вітчизняної педагогічної науки та
освітньої практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує,
що переважна більшість педагогів-науковців і освітянпрактиків переконані, що підготовка фахівців у будьякій сфері повинна здійснюватися на новій концептуальній основі в рамках компетентнісного підходу.
Різні аспекти цієї проблеми стали предметом
наукових досліджень В. Баркасі, І. Бондаренко, Н. Босак,
М. Васильєвої, С. Вітвицької, О. Вознюк, Л. Голованчук,
І. Дроздової, О. Дубасенюк, А. Журавльова, Л. Карпової,
С. Козак, М. Левківського, О. Мамчич, А. Маркової,
Г.Мельниченко, Г.Мухамедзянової, О.Палій, Л.Петровської,
О. Пометун, Л. Пуховської, С. Савельєвої, Н. Саєнко,
С. Сисоєвої, Н. Тализіної, Л. Шевчук.
Компетентнісний підхід у системі освіті є
предметом наукового дослідження І. Драча, І. Бабина,
П. Бачинського, Н. Бібік, Г. Гаврищак, І. Гудзик,
Н. Дворнікової, Я. Кодлюк, О. Локшиної, С. Ніколаєнко,
О. Овчарук, Л.Пильгун, О.Пометун, І.Родигіна, К.Савченко,
О.Савченко, О. Садівник, Л. Сень, С. Сисоєвої, О. Ситник,
Т. Смагіної, Г. Терещук, С. Трубачевої, Н. Фоменко та ін.
Метою цієї статті є дослідження змісту поняття
компетентністного підходу в освіті; визначення особливостей компетентнісного підходу до формування
особистості сучасного фахівця; а також визначення ролі
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ключових компетентностей у переході до компетентісної парадигми в освіті.
Виклад основного матеріалу. Компетентісно
орієнтована професійна освіта – це об’єктивне явище в
освіті, що викликане соціально-економічними, політикоосвітніми та педагогічними передумовами. Це реакція
професійної освіти на змінені соціально-економічні
умови, за яких ринок висуває до спеціалістів нові вимоги,
які недостатньо враховані у програмі їх підготовки.
Це не стільки вимоги до змісту освіти, скільки до
цілей, результатів та педагогічних технологій навчання.
В якості мети сучасної освіти розглядають формування у
спеціаліста відповідних його профілю компетенцій. В
якості інтегрального соціально-особистісного та поведінкового феномену як результату освіти сьогодні
виступають компетенції та компетентності студентів.
Історія формування цих понять бере початок не у
педагогіці, а у сфері бізнесу, управління та підготовки
кадрів. Знання, вміння та навички є одиницями культури
та її цінностей, а компетенції – одиниці ринкової
економіки та професійної діяльності. Концепція модернізації освітнього простору орієнтована на реалізацію
компетентісного підходу в освіті, на формування
ключових (базових, універсальних) компетентностей,
тобто готовності студентів використовувати засвоєні
знання, вміння та навички, а також способи діяльності
для вирішення практичних та теоретичних завдань.
Ключові компетенції проголошені новою парадигмою результату освіти. За образним висловом К. Бейлі,
парадигма – це ментальне вікно, через яке дослідник
розглядає світ [1, с.24-25]. Довгі роки існувала
«знаннєва» парадигма результату освіти. Але світові
зміни, що відбуваються у сфері мети освіти, співвідносні
з глобальним завданням входження людини в соціальний світ, її продуктивної адаптації в цьому світі,
викликають необхідність постановки питання забезпечення освітою більш повного особистісно та соціально
інтегрованого результату. В якості загального визначення
такого інтегрального соціально-особистісного поведінкового феномену як результат освіти і виступило поняття
«компетентісність».
Таким чином, з самого початку компетенції стали
протиставлятись спеціальним знанням та вмінням, що
безпосередньо зв’язані з реалізацією конкретної
професійної діяльності. Тим самим вони почали протиставлятись поняттю «кваліфікація» та розглядатись як
самостійні універсальні складові будь якої професійної
діяльності, що впливають на її успішну реалізацію.
Таким чином, проблематика компетенцій потрапила в
освіту та з часом зайняла в ній провідне місце. Причина
цього феномену, у першу чергу, пов’язана із системними
змінами, які відбулись у світі праці та управління в
західній економіці. «Інформаційний вибух», що виник
внаслідок використання інформаційних технологій,
призвів не лише до збільшення об’ємів вживаної
інформації у десятки разів, але й до необхідності її
постійного оновлення. Це стосується і наукових
розробок, швидке впровадження яких у виробництво
призводить до принципових змін не тільки в економічній діяльності, але й у повсякденному житті. Список
професій оновлюється більш, ніж на 50% кожні сім
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років, тому щоб добитися успіху, людина вимушена
змінювати не лише місце роботи, але й кваліфікацію у
середньому 3–5 разів у житті [2, с.5]. Постійні зміни
стали нормою життя сучасного суспільства. В такій
ситуації продуктивність професійної діяльності залежить не від володіння якоюсь раз та назавжди заданою
інформацією, а від уміння орієнтуватись в інформаційних потоках, від ініціативності, уміння вирішувати
проблеми, шукати та використовувати знання та інші
ресурси для досягнення поставленої мети.
Вимоги до співробітників також зазнали суттєвих
змін: тепер бути хорошим спеціалістом замало, треба ще
бути хорошим співробітником. Місце старанного співробітника, який ефективно справляється зі своїми обов’язками зайняв образ співробітника ініціативного, такого,
що вміє брати на себе відповідальність та приймати
рішення у невизначених ситуаціях, вміє ефективно
працювати у групі на загальний результат та самостійно
навчатися, поповнюючи недостачу професійних знань,
необхідних для вирішення конкретної проблеми.
У той же час проблематика компетенцій не
обмежується лише рамками успішної професійної діяльності та поведінки співробітника у сучасній бізнесорганізації. Це загальнолюдське питання – які здібності
та якості повинна мати людина сучасного та майбутнього демократичного суспільства для вирішення своїх
особистісних та професійних завдань? Іншими словами:
яким є ідеальний тип людини сучасності та найближчого
майбутнього? Це самостійна, підприємлива, відповідальна, комунікабельна, толерантна, здатна бачити і
вирішувати проблеми автономно а також у групі
людина, готова й здатна постійно навчатися новому у
житті та на робочому місці, самостійно та за допомогою
інших знаходити та використовувати потрібну інформацію, працювати у команді і т.ін.
Необхідність
навчання
подібним
якостям
(компетенціям), по суті, і є відповіддю освіти на виклики
сучасного суспільства, яке характеризується постійно
зростаючою складністю та динамізмом. Звідси й
тенденція компетентісного підходу у навчанні зосередитися на тому, щоб не збільшувати об’єм інформованості
людини у різноманітних предметних сферах, а допомогти самостійно вирішувати проблеми у незнайомих
ситуаціях. Ті вміння, які допомагають людині
орієнтуватись у нових ситуаціях свого професійного,
особистісного та суспільного життя, досягаючи поставленої мети, і стали називати компетенціями.
У чому полягає відмінність традиційного та компетентісного підходів? Традиційний підхід в освіті прагне
до того, щоб студент отримав якомога більше знань.
Однак рівень освіченості, а тим більше в сучасних
умовах, не можна визначити через обсяг знань.
Компетентнісний підхід в освіті вимагає від студентів
уміння вирішувати проблеми різної складності,
ґрунтуючись на наявних знаннях. Цей підхід цінує не
власне знання, а здатність використовувати їх. Традиційний підхід прагне до результату, який показує, що
нового дізнається студент. А компетентнісний підхід дає
зрозуміти, чому саме він навчився за період навчання.
Обидва підходи прагнуть розвинути певні якості
особистості, сформувати систему цінностей. Відмінності
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пов’язані з різними уявленнями про способи досягнення
бажаного. При традиційному підході вважається, що
всього цього можна досягти шляхом придбання нових
знань. Компетентнісний підхід в освіті розглядає
отримання досвіду при самостійному вирішенні
проблем. Це не стільки вимоги до змісту освіти, скільки
до мети, результатів та педагогічних технологій
навчання.
З приведених визначень робляться очевидними
наступні особливості, що відрізняють компетентність
від традиційних понять – знань, вмінь, навичок, досвіду:
її інтегративний характер; співвідносність з цінніснозмістовими характеристиками особистості; практико –
орієнтована спрямованість.
Перехід від «знаннєвої» до компетентісної парадигми
в освіті потребує концептуальних змін у методичному
керівництві, та психолого-педагогічному супроводі
суб’єктів освітнього процесу, тому що змінюються:
– сенс освіти – розвиток у студентів здібності
самостійно вирішувати проблеми у різних сферах та
видах діяльності на основі використання соціального
досвіду, елементом якого є особистісний досвід;
– цілі освіти – орієнтація не на процес, а на результат;
– зміст освіти – дидактично оформлений соціальний
досвід вирішення пізнавальних, світоглядних, моральних та інших проблем;
– провідний принцип організації освітнього процесу–
створення сприятливих умов для формування у студентів досвіду самостійного вирішення пізнавальних,
комунікативних, організаційних, моральних та інших
проблем, що складають зміст освіти на даному етапі
розвитку;
– форми та методи організації занять – навчання стає
системно-діяльнісним, практично спрямованим; розробляються індивідуальні освітні маршрути, відбувається
інтеграція різних видів та напрямків діяльності,
розвиток самостійності та особистісної відповідальності
за прийняття рішень;
– шляхи отримання знань – самоосвіта, вільний
доступ до інформаційних ресурсів;
– підходи до оцінки діяльності студентів – рефлексія,
спостереження за діяльністю; рейтингова оцінка;
моніторинг;
– роль викладача – викладач стає союзником,
помічником, він сам повинен вміти спілкуватись,
будувати доброзичливі відносини, ставити цілі, проводити аналіз та самоаналіз, тобто демонструвати свою
компетентну поведінку;
– відношення до навчання – безперервна освіта на
протязі всього життя;
– роль освітніх установ – допомога у професійному
та соціальному самовизначенні та самореалізації,
успішній адаптації у суспільстві, готовності до гнучкої
реакції на зміни, що відбуваються у світі [3, с.21].
Більшість дослідників, що вивчають природу компетенції, звертають увагу на її багатобічний, різноплановий та системний характер. Проблема відбору
ключових (базових, універсальних) компетенцій є
однією із центральних для оновлення змісту освіти.
Існує велика кількість думок щодо переліку ключових
компетенцій, при цьому у науково-методичній літературі

використовується не тільки європейська система
ключових компетенцій.
Важко говорити про єдиний семантичний простір
поняття «ключові компетенції»: у різних джерелах вони
навіть називаються по-різному – ключові, базові,
універсальні, транс предметні, мета професіональні,
систематичні і т.п. Також виділення ключових компетенцій виявляє як не строгість так і розмитість поділу цих
компетенцій. Наприклад, у виділених А.В. Хуторським
компетенціях можна відмітити значення, що пересікаються – «ціннісно-смислова, загальнокультурна, учбовопізнавальна, інформаційна, комунікативна, соціальнотрудова, особистісна компетенція або компетенція
особистісного самовдосконалення [4]. В цілому, кількість ключових компетенцій у різних авторів варіюється
від 3 до 140. У 1996 році на симпозіумі «Ключові
компетенції для Європи», що проходив у Берні, був
представлений їх приблизний перелік, до якого увійшли
4 блоки компетенцій [5]. У цьому ж році Жак Делор у
своєму докладі «Освіта: схований скарб» виділив чотири
глобальні компетенції « навчитись пізнавати, начитись
робити, навчитись жити разом, навчитись жити» [6].
Г.К. Селевко класифікує компетентності за видами
діяльності, за галузями науки, за складовими психологічної сфери, а також за сферами суспільного життя,
виробництва, у сфері здібностей та за ступеню соціальної
зрілості та статусу [7]. Сім груп, що були названі вище,
виокремлює А.В. Хуторській [4]. При цьому кожна група
містить елементи самостійної учбової діяльності.
Найбільш комплексна класифікація, запропонована
І.О. Зімнєй засновується на категорії діяльності. Автор
виокремлює три групи компетенцій: 1) компетенції, що
відносяться до самої людини, як до особистості, суб’єкту
діяльності, спілкування; 2) компетенції, що відносяться
до соціальної взаємодії людини та соціального середовища; 3) компетенції, що відносяться до діяльності
людини [5].
У кожній групі виокремлено декілька видів
компетенцій. У першу групу включено компетенції:
збереження здоров’я; ціннісно-смислової орієнтації у
світі; інтеграції, громадянськості, самовдосконалення;
саморегулювання, саморозвитку, особистісної та предметної рефлексії; сенс життя; професійний розвиток;
мовний розвиток та розвиток мовлення; оволодіння
культурою рідної мови, оволодіння іноземною мовою.
Друга група містить компетенції: соціальної взаємодії;
спілкування. Третя група включає компетенції: діяльності, пізнавальної діяльності, інформаційних технологій.
Якщо аналізувати приклади ключових компетенцій
та ключових компетентностей, що приводяться авторами,
то принципові розбіжності помітити складно. Наприклад, «інформаційно – комунікаційні компетентності»
дуже близькі по значенню до так званої «комунікативної
компетенції» і т. ін.
Таким чином, на нашу думку, можливо також як і
І.О. Зімняя, розглядати компетентність та компетенції як
взаємопідпорядковані компоненти активності суб’єкту.
Компетенцію можливо розглядати як потенційну
активність, готовність та прагнення до певного виду
діяльності. Компетентність – інтегральна якість особистості – це успішно реалізована у діяльності компетенція.

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018
Компоненти компетенції/компетентності у будь-якій
сфері життєдіяльності можуть бути представлені
наступним чином:
– когнітивний компонент (знання);
– мотиваційний компонент;
– аксіологічний компонент ( спрямованість, ціннісні
відношення особистості); – практичний компонент
(уміння, навички, досвід діяльності); здібності;
– емоційно-вольовий компонент (саморегуляція). У
цьому випадку виступає як потенціал компетентності,
що може бути реалізований у певній сфері діяльності,
повинний стати дійовим за допомогою механізмів
самоорганізації та саморегуляції.
Видова структура компетентності спеціаліста з
вищою освітою повинна включати компетентність
професійну (готовність, прагнення працювати у певній
професійній сфері діяльності) та компетентність
соціально-психологічну (прагнення та готовність жити у
гармонії із собою та іншими).
У свою чергу, кожна з цих компетентностей може
бути розділена на загальні (базові, ключові)
компетентності, загальні для всіх випускників усіх вузів
та спеціальні, важливі для даної спеціальності. Таким
чином, у структурі компетентності випускника ВНЗ
чітко розрізняються чотири блоки компетенцій / компетентностей: загальна професійна компетентність,
спеціальна професійна компетентність, загальна соціальнопсихологічна компетентність, спеціальна соціальнопсихологічна компетентність.
В країнах Євросоюзу особливе місце відводиться
поняттям «ключові компетенції» та «ключові кваліфікації». Вони уявляють собою основні критерії якості
освіти. У закордонних дослідженнях ці категорії часто
застосовуються як синоніми понять «базові навички»
або «ключові навички» та визначаються як «особистісні
та міжособистісні якості, здібності, навички та знання,
які виражені в різних формах у різноманітних ситуаціях
роботи та соціального життя». Якщо зіставити їх зміст із
«ключовими компетенціями», що є особливо значущими
у професійній освіті Європейської спільноти, можна
помітити багато спільного.
У відповідності з доповіддю заступника директора
Департаменту освіту, культури і спорту ради Європи
M. Стобарта, виокремлюють п’ять ключових компетенцій, що характеризують наступні напрямки:
1. Політичний та соціальний: здатність приймати
відповідальність, брати участь у прийнятті групових
рішень, вирішувати конфлікти без насилля, брати участь
у функціонуванні та поліпшенні демократичних
інститутів. 2. Житєдіяльність у багатокультурному
суспільстві. Контроль проявів расизму, ксенофобії,
клімату нетолерантності. Для того, щоб перешкоджати
виникненню расизму, ксенофобії, розповсюдженню
клімату нестерпності, освіта покликана розвивати такі
міжкультурні компетенції, як розуміння розбіжностей,
повага одне до одного, здатність жити з представниками
інших культур, мов, релігій. 3. Володіння усною та
письмовою комунікацією. Володіння більш, ніж однією
мовою. Названі компетенції важливі у роботі та
суспільному житті настільки, що тим, хто ними не
володіє, загрожує виключення із суспільства. У сучасних
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умовах до названої компетенції відноситься володіння
декількома мовами, значення якого постійно зростає.
4. Інформаційна грамотність. Володіння інформаційними технологіями, розуміння сутності їх застосування,
сильних та слабких сторін використання інформаційних
технологій, здатність до критичного відношення до
інформації, що розповсюджується ЗМІ. 5. Здатність
навчатись протягом всього активного життя як основа
безперервної підготовки у професійному плані, а також
в особистісному та суспільному житті [8].
При теоретичному аналізі представлених у літературі
визначень, можна помітити, що найважливішою характеристикою елементів компетентності та компетенцій
вважається саме активність і дієвість наявних знань та
досвіду, наявність потенційної (потреба, мотив, ціль,
інструментальна основа) та реалізованої структури
(внутрішня та зовнішня діяльність) в компетентності.
Висновки. Таким чином, нова парадигма вносить
корективи у традиційну трактовку цілей та змісту освіти.
Формування таких ключових компетентностей як
соціально-політична, комунікативна, здоров’язберігаюча,
інформаційна, соціокультурна, учбово-дослідницька, у
своїй сукупності стає провідною ціллю освіти особистості. Формування компетентностей стає не тільки
метою, але й засобом ефективного розвитку особистості.
Розглядаючи велику кількість підходів та думок
щодо визначення ключових компетентностей, можна
відмітити, що у сукупності їх значень лежить уявлення
про гуманістичний тип особистості, яка повинна стати
провідником цінностей та переконань, засвоєних нею у
сучасному освітньому середовищі.
Що стосується реалізації компетентісного підходу у
вітчизняній системі освіти, на нашу думку, для її
успішного здійснення необхідно: по-перше, ретельно
проаналізувати вітчизняний та світовий досвід у
реалізації компетентісного підходу; по-друге, розробити
список ключових компетенцій та рекомендації по їх
засвоєнню на різних рівнях освіти та на різному
предметному матеріалі; по-третє, інтерпретувати існуючий зміст загальної освіти, в основному, у діяльнісній
формі, у тій системі координат, що задана запропонованими ключовими компетенціями.
Література
1. Baily K.D. Methods of Social Research N-Y., London. 1982.
2. Иванов. Д.О. ключевых компетенциях и компетентностном подходе в образовании М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.
3. Иванова И.В. Авторская модель подготовки педагогов к
реализации компетентностного подхода в образовании/
И.В. Иванова//Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. –
№3. – С.21-24.
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент
личностно-ориентированной парадигмы образования //
Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64; № 5 – С. 55-61.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма
результата современного образования // Интернет-журнал
"Эйдос". –2006. – 5 мая.
6. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. UNESCO,
1996.
7. Селевко Г.К. – Компетентности и их классификация //
Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 136-144.

122

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018

8. Стобарт М. Доклад Департамента образования,
культуры и спорта Совета Европы. [Текст] / М. Стобарт –
НФЛК, 2002 (предпринт). – 26с.
References
1. Baily K.D. Methods of Social Research N-Y., London. 1982.
2. Ivanov D.O. klyuchevyih kompetentsiyah i kompetentnostnom
podhode v obrazovanii M.: Chistyie prudyi, 2007. – 32 s.
3. Ivanova I.V. Avtorskaya model podgotovki pedagogov k
realizatsii kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii / I.V. Ivanova
// Vestnik obrazovatelnogo konsortsiuma Srednerusskiy universitet.
Seriya: Gumanitarnyie nauki. – 2014. – #3. – S.21-24.

4. Hutorskoy A.V. Klyuchevyie kompetentsii kak komponent
lichnostno-orientirovannoy paradigmyi obrazovaniya // Narodnoe
obrazovanie. – 2003. – # 2. – S. 58–64; # 5 – S. 55-61.
5. Zimnyaya I.A. Klyuchevyie kompetentsii – novaya paradigma
rezultata sovremennogo obrazovaniya // Internet-zhurnal "Eydos". –
2006. – 5 maya.
6. Delor Zh. Obrazovanie: sokryitoe sokrovische. UNESCO, 1996.
7. Selevko G.K. – Kompetentnosti i ih klassifikatsiya //
Narodnoe obrazovanie. – 2004. – # 4. – S. 136-144.
8. Stobart M. Doklad Departamenta obrazovaniya, kulturyi i sporta
Soveta Evropyi. [Tekst] / M. Stobart – NFLK, 2002 (predprint). – 26s.

Khaustova O.V.,
Candidate of Historical Sciences, senior research of Research centre of official combat activity
of National guard of Ukraine of National Academy of NGU
Ukraine, Kharkov
SELECTION OF KEY COMPETENCIES AS THE CENTRAL PROBLEM OF IMPROVING
THE CONTENT OF EDUCATION
The aim of the article is to define the features of a competent approach to the formation of the personality of a modern
specialist in general and the role of key competencies in the transition to a competent paradigm in education.
The article deals with the scientific approaches to understanding the matter and structure of key competencies. Great
attention is paid to the advantages and opportunities that open to Ukrainian education due to joining the European education
in Ukraine. The attention is called to the analysis of the reasons for the emergence of such a phenomenon as a competence, the
history of the formation of this notion. The article investigates the issue of the matter of the competent approach in education,
its basic notion and objectives. There was analyzed how the content of education is connected with competence. The difference
between the traditional and the competent approach was revealed. The changes that require the transition from the
informative to the competent education were studied. There were introduced and characterized the classification of the key
competences and its main competent.
The conclusion defined suggestions that, according to the author’s opinion, can be applied and further will contribute to
the successful implementation of the competent approach in the national education system.
Key words: competence, key competences, European educational area, traditional and competence-based approach in
education, competence-oriented education.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью работы является обсуждение формирования институциональной политики в отношении
результатов исследовательской деятельности в науке и образовании. Основным методом исследования
выступает анализ практики предоставления и оценки квалификационных работ с позиций социальной
информатики. Характеризуется практика предоставления электронных вариантов диссертаций в сети, а
также автоматизированной проверки на плагиат квалификационных работ, в том числе студенческих.
Отмечаются негативные стороны такой практики. Делается вывод о необходимости принятия решений
в этой области на основе определенной институциональной политики.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, наука, высшее образование, электронное
представление, квалификационные работы, плагиат, автоматизированная проверка, данные, информация,
знания, институциональная политика.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными или практическими задачами, анализ
последних исследований и публикаций. В процессе
информатизации общества важнейшим элементом
жизнедеятельности социума становится инфосфера.
И именно она в настоящее время демонстрирует
беспрецедентную динамичность. Стремительное развитие
наблюдается и в материальных составляющих инфосферы – информационной технике и технологиях – и в
собственно информационной, включающей огромное
пространство социальных коммуникаций, где растет
число способов создания, распространения, хранения и
использования знаний и информации, новых видов
взаимодействия людей с использованием новых информационных технологий. И, как это ранее происходило с
техносферой, такое развитие носит амбивалентный
характер, то есть достижения здесь могут служить как
гуманным, так и антигуманным целям. При этом все
чаще возникают ситуации, отношения в обществе,
требующие регулятивного воздействия права. «Механизмы государственного управления и регулирования
требуют пристального внимания к определению
необходимых условий эффективной организации работ
по формированию информационно-правового пространства, созданию средств правовой информации» [1].
«Правовое сопровождение» информатизации общества
представляет собой отдельную научно-практическую
проблему, решение которой требует привлечения все
больших усилий – именно вследствие высоких темпов
информатизации. Однако регулирование общественных
отношений в информационном пространстве не
ограничивается только правовыми средствами: оно
осуществляется и многими другими: административными, социальными, культурными (морально-этическими). Учитываемые страной, предприятием, организацией,

учреждением в своей целостности, эти средства формируют соответствующую институциональную политику в
отношении знаний, информации и данных. И существует общественная потребность в научном обосновании
такой политики и на общем уровне, и на уровне
отдельных социальных институтов.
Стремительность информатизации, опирающейся на
научно-технический прогресс, приводит к системному
отставанию гуманитарного «освоения» ее результатов.
Возможно, право быстрее других «заинтересованных»
областей знания и деятельности реагирует на вызовы
информатизации, прежде всего в силу непосредственной
включенности в сам ее процесс. Правовому сопровождению информатизации посвящена обширная литература,
охватывающая самые разнообразные ее аспекты. Общие
вопросы информационного права и интеллектуальной
собственности обсуждались в работах таких авторов, как
Батурин Ю.М.,
Жодзинский А.М,.
Копылов В.А.,
Подопригора О.А., Письменицкий А.А.
Существенные для информационного общества
вопросы информационной безопасности рассматривали,
в частности, Петрик В.М., Кузьменко А.М., Остроухов В.В.,
Рунов А.В., придавая понятию информационной безопасности широкий смысл. Так, А.В. Рунов связывает ее с
социальным здоровьем социума, отмечая: «Само
понятие информационной безопасности подразумевает,
с точки зрения «здоровья» социума, охрану
индивидуальной и общественной мысли, вкусов, морали
от
разрушительных
внешних
информационных
воздействий. Индивид, защищенный государством от
информационного
манипулирования,
способен
продуктивно действовать в качестве значимой единицы
социума и осуществлять гармоничный и полезный
информационный обмен с окружающими. Поэтому под
социальным здоровьем социума следует понимать
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совокупность этических, культурных, политических и
других факторов, обеспечивающих гармоничное
взаимодействие
государственных
и
социальных
структур
страны
для
создания
предпосылок
самореализации и роста граждан – как духовного, так и
материального» [2, с.356].
Заметим, что А.В. Рунов пользуется терминами
«охрана индивидуальной и общественной мысли»,
«гармоничное взаимодействие государственных и
социальных структур», характерными для социального
контекста. Но контекст может быть и иным, например,
кибернетическим: «Усовершенствования в информационных системах, подобно тем, которые осуществляются
на транспорте, в энергетике или сельском хозяйстве,
заслуживают внимания, поскольку открывают новые
возможности индивидуумам, организациям и большим
группам, типа государств, нации. К сожалению, немного
таких усовершенствований удовлетворяют критерию
Pareto извлечения выгоды некоторыми людьми, не
принося никакого неудобства другим» [3]. Такой подход
в свое время привел к формированию правовой
информатики и кибернетики (очерченной, например, в
монографиях под ред. Н.С. Полевого), где право
выступает своеобразной реализацией информационнокибернетических принципов организации общества.
«Оно играет роль «мягкой» упаковки, защищающей
монополию автора информации (знаний) на доход от ее
распространения. Интересна кибернетика такой «мягкой»
защиты. Если она будет слишком надежной, это станет
основой для нового социального неравенства. Если же
она не будет достаточно надежной, то будет нанесен
ущерб творческому потенциалу общества, снизятся
темпы его развития. Очевидна оптимизационная
природа правового регулирования движения информации
в обществе, хотя по-видимому, законодательство, касающееся инфосферы, формируется эмпирически и отражает
прежде всего чьи-то лежащие «ближе к поверхности»
интересы» [4, с.203].
Но, что очень существенно, само право так или иначе
опирается на философию, кибернетику (рассматривающую общество как управляемую систему, где право
выступает средством управления), социологию, наконец,
этику (Право – это последовательная формализация
этики, согласно А. Круглову [5, с.91]).
Проблема регулирования отношений в обществе по
поводу результатов научно-исследовательской деятельности, рассматриваемая, в частности, в [6], а также в
предыдущих работах авторов [7-8], охватывает, таким
образом, не только правовую сферу, но также и сферу
политики, экономики, социальную сферу, культуру,
системы научной коммуникации и образования.
Фундаментальной основой решения этой проблемы
выступают прежде всего философия и кибернетика,
предоставляющие исследователю наиболее общий
методологический инструментарий, позволяющий интерпретировать и обобщать результаты головокружительных изменений, наблюдаемых в информационном
обществе.
Выделение нерешенных прежде частей общей
проблемы, которым посвящается статья. В последние
десятилетия мы являемся свидетелями быстрого

расширения информационного пространства, в котором
могут быть представлены результаты исследовательской
деятельности ученых. Так, если ранее диссертационная
работа должна была быть представлена в библиотеку
университета, где она была проведена, то теперь
выдвигаются требования размещения указанных работ
на сайте этих университетов. Это требование реализуется
теперь повсеместно в Украине, вне предварительной
научной дискуссии, хотя такая дискуссия была бы
вполне уместна. Она призвана способствовать регулированию (этическому, правовому, социальному) отношений в обществе по поводу результатов творческого
труда ученых. Следует подчеркнуть, что подобное
регулирование должно осуществляться в интересах и
индивида, и общества, определенным образом отражая
философию их соотношения. «От того, насколько
адекватно задачам государственного строительства
формируется информационное пространство и функционируют информационные системы, прямо зависит
эффективность государственного управления, действительность системы права, оценивается уровень
устойчивости развития общества и, в конечном счете,
определяется благополучие граждан. Система права
может быть адекватна или неадекватна структуре
общества, и, в зависимости от этого она стимулирует
или тормозит эволюцию» [1]. С другой стороны, для
методологии образовательной деятельности представляется важным «освоение» сформировавшегося к
настоящему времени понятия информационно-правового
пространства. Это понятие отражает тот факт, что
правовое пространство и информационное пространство
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Важно обратить внимание на это обстоятельство в
связи с предпринимаемыми в последнее время нововведениями в научной и образовательной сферах,
связанными с представлением результатов исследовательской (а в образовании – учебной) деятельности в
электронной форме, а также автоматизированной
проверке квалификационных работ на наличие плагиата.
Попытка регулирования сложных отношений в инфосфере технологическими либо просто формальными
средствами выявила необходимость в его предварительном научном обосновании, обнажив еще не
решенную частную проблему, касающуюся результатов
исследовательской деятельности. Эта проблема, однако,
относится к чрезвычайно важной сфере деятельности,
формирующей научный потенциал страны.
Цель статьи. Целью настоящей работы является
обсуждение вопросов формирования институциональной
политики в отношении результатов исследовательской
деятельности в науке и образовании, в частности,
влияющих на это факторов.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов.
Прежде всего, указанное нововведение в сфере научной
деятельности не единственное, приглашающее к научной
дискуссии (достаточно вспомнить о проблеме плагиата,
где также наблюдается внедрение технологий и
организационные действия без достаточного содержательного обсуждения и прозрачных формализмов). Это
дает основания говорить о разовых административных
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акциях, проводимых вне выработанных и оглашенных
принципов, на которых они основаны, т.е. вне
институциональной политики, в данном случае в
отношении документированных результатов труда
исследователей.
Такая ситуация приводит к формированию противоречий между результатами нововведений в разных
сферах социальной практики. Рассмотрим далее
некоторые из них.
Так, требование размещения текстов диссертаций и
авторефератов на сайтах университетов фактически
означает требование электронной публикации результатов исследовательской деятельности, причем еще до
официальной процедуры их защиты. С какой целью это
делается? Первая цель, вероятно, состоит в том, чтобы
повысить ответственность специализированных ученых
советов перед широкой научной общественностью, а
отсюда, возможно, уровень научных работ. Действительно, в этом есть резон: кто-то может обнаружить в
работе изъян научного толка, кто-то – плагиат (хотя для
этого уже есть специальные программы). Однако
средств влияния на решение совета, если будут найдены
компрометирующие работу моменты, не так уж много
(например, письменное обращение, личное присутствие
на процедуре защиты с правом участвовать в научной
дискуссии). Но они, в конце концов, могут быть просто
проигнорированы советом. В отечественной практике
много обвинений в плагиате «повисают в воздухе», в
том числе и по «вненаучным» причинам.
Другая цель может состоять в облегчении условий
для сравнения уровней научных работ заинтересованными советами, другими организациями и лицами.
Однако такая работа в данной сфере должна скорее
вестись на организованной основе (скорее с акцентом на
сбор, обработку и распространение соответствующей
информации, нежели на администрировании), на
отраслевом уровне.
Следующую цель электронной публикации можно
усмотреть в повышении ответственности авторов квалификационных работ. Хотя и в этом отношении диссертанты скорее всего ориентируются на требования,
предъявляемые конкретным специализированным советом (имеются в виду требования содержательного,
методологического и методического характера), чем на
возможную интерпретацию работы экспертом, не
принадлежащим к данному научному сообществу,
условно очерчиваемому советом и стоящими за ним
научными школами, традициями и т. д. Следует
признать, таким образом, что возможные цели
электронного представления результатов диссертационных работ в полной мере, скорее всего, достигнуты не
будут. И требуются специальные исследования для
определения степени достижения этих целей на
основании уже накопленного опыта.
Между тем, нельзя не обратить внимания и на иные
результаты и эффекты от введения обязательной
электронной публикации диссертационных исследований
перед защитой. Основной из них состоит в противоречии между статусом диссертации как непубликуемого
источника информации, и ее электронным представлением в сети, предваряющим защиту. Статус диссертации
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как непубликуемого источника отражает конечную цель
ее написания и представления на рассмотрение
специализированного совета: принятие решения последним о научной компетенции автора. Существует
определенная дистанция между оценкой научных
результатов работы (они иногда могут быть подвергнуты сомнению, оспорены), и оценкой состоятельности
соискателя ученой степени. Сложившаяся практика
присуждения степеней отражает допустимость ошибки
перспективным или даже состоявшимся ученым,
отражает право на научный поиск и связанный с этим
риск. Поэтому оценка работы не идентична оценке
«учености» диссертанта. Поэтому диссертация –
непубликуемый источник: дабы не мог неспециалист
или прохожий судить об авторе на основании только ее
текста. Ибо есть еще процедура защиты, научная
дискуссия, и только тогда – коллективное мнение
специализированного совета. Об авторе, более чем о
работе.
Добавим к этому, что основные результаты
диссертационной работы должны быть опубликованы.
Для докторских исследований – это монография. И всетаки, монография и диссертация – это формально
различные источники научной информации, фиксирующие несовпадение социальной роли их авторов
(точнее, социальных ролей автора). Задача монографии –
сообщить о неких научных результатах (автор –
исследователь), задача диссертации – заявить о претензиях
автора на вхождение в формальную группу носителей
определенных знаний, научный коллектив, работающий
в той или иной предметной области (автор – соискатель
ученой степени).
Поэтому эти научные документы до сих пор поразному включались в каналы научной коммуникации.
И радикальность новой практики состоит в том, что
исчезла разница между научной публикацией, адресованной научному сообществу, и диссертацией –
«челобитной» специальному совету. Спутаны, нивелированы социальные роли автора, что уже теоретически
порождает множество коллизий.
Самая заметная, вероятно, состоит в том, что
опубликованная монография по результатам диссертационного исследования – это результат интеллектуальных
усилий автора, и он вправе рассчитывать на некоторую
компенсацию затрат на ее издание в результате
реализации тиража (важно отметить, что такие
монографии обычно публикуются незадолго до защиты).
Но наличие электронной публикации диссертации (как
правило, вмещающей в себе и монографию) компрометирует выпущенный в свет тираж, тем более, что
научная литература не расходится в одночасье.
Очевидна возможность нанесения исследователям
материального ущерба в новых условиях их деятельности.
Не нарушаются ли тем самым права авторов? Учитывая
значительную численность соискателей, можно в
данном случае говорить о тревожной социальной
тенденции. Но есть и еще один аспект ситуации. Дело в
том, что наблюдаемое смешение «публикуемости» и
«непубликуемости»
результатов
диссертационных
исследований вносит элемент неопределенности в статус
данного вида научных документов. Действительно, если
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принять окончательно требование электронной публикации диссертационного исследования, то тогда
становится неясной функция предварительной его
публикации в традиционной форме. А если принимать
во внимание несовпадение текстов монографии (для
соискателей докторской степени) и диссертации,
подчеркивающее их разные функции в социуме, то
электронная публикация (притом без особых ограничений в доступе и формальной простоте последнего)
фактически превращает диссертацию в публикуемый
научный документ. И налицо противоречие между деюре и де-факто статусами диссертационных работ. Такое
противоречие формирует существенные проблемы как
для документоведения (следует (пере)определить статус
диссертации в аспекте публикуемости), так и для
информационной деятельности [7].
В контексте последней возникают вопросы не только
в отношении технологии обработки, хранения, учета и
организации дальнейшего использования текстов
диссертационных работ, но и регламентации доступа к
ним. Понятно, что результаты диссертационных
исследований могут составлять предмет государственной заинтересованности или выступают предметом
того или иного вида интеллектуальной собственности,
иными словами, могут существовать мотивы ограничений
в доступе к содержанию диссертаций. Констатация
более общего уровня состоит в том, что «Право
владения научными данными очень неопределенно и
часто подвержено влиянию законов об интеллектуальной
собственности, которые осложнены разнообразием
институциональных, государственных и внутренних
юрисдикций. Некоторые ученые утверждают, что их
данные полностью принадлежат им, тогда как другие
понимают, что владеет их данными институт. Однако
многие ученые менее осведомлены относительно прав
владения общими данными. Это в дальнейшем
осложняется многообразием людей, которые могут
собирать данные, включая профессорско-преподавательский состав, служебный персонал, научных сотрудников,
студентов всех уровней, стипендиатов и совместителей
из других институтов. Законодательная и правительственная политика на государственном, национальном и
интернациональном уровнях сильно влияет на научные
данные, особенно в условиях доступа и сохранения
интеллектуальной собственности» (Цит. по [6]).
Следует еще упомянуть о том, что традиционное
требование предоставления «бумажного» экземпляра
текста квалификационной работы в библиотеку
организации, где она выполнена, остается в силе.
Фактически сформировались два параллельных канала
доступа к диссертационным текстам, причем остается
открытым вопрос о координации их деятельности,
управлении ею. Насколько это оправданно?
Можно предположить, что требование электронной
публикации диссертаций вызвано понятным стремлением
снизить уровень кулуарности в прохождении работ, за
счет большей публичности сделать процесс более
прозрачным и, следовательно, доступным большему
числу наблюдателей. Однако при этом оказались
затронуты другие, не менее важные пласты и аспекты
социальной действительности, связанной с диссертаци-

онными исследованиями. Речь идет и о системе научных
коммуникаций, важнейшей структуре информационного
общества, и о правовых основах творческой деятельности,
и об организации, экономике и социологии науки, и,
наконец, об информационной безопасности страны…
Все эти аспекты нуждаются в системном рассмотрении,
вне которого отдельные решения могут быть
неэффективными или даже разрушительными. Это
особенно характерно для информационного общества,
где значительная часть жизнедеятельности «погружена»
в информационную среду.
В этой связи важно упомянуть и еще об одном
аспекте рассматриваемой проблемы, связанном с
использованием информационных технологий в целях
выявлении плагиата.
Общественное внимание к явлению плагиата вызвало
к жизни не только административные меры, но и
основанные на информационных технологиях методы
противодействия плагиату. Так, обязательной стала
автоматизированная проверка на наличие плагиата для
диссертационных работ. Однако «антиплагиатное»
движение двинулось и в систему образования. Теперь
должны проходить соответствующую проверку и
квалификационные работы магистров и бакалавров, с
использованием в этом специального программного
обеспечения.
Рассмотрим в этой связи существенные моменты
складывающейся практики с позиций социальной информатики, что включает учет правовых, педагогических,
культурных и других аспектов, тесно переплетающихся
в образовательной деятельности.
Прежде всего, обратим внимание на, по-сути,
одинаковый подход к диссертациям и студенческим
квалификационным работам. Между тем, отношение к
знаниям в этих видах деятельности существенно
отличается. Диссертация, как научный документ, предполагает наличие нового результата, являющегося
личным вкладом автора в науку, приращением научного
знания в определенной предметной области. Образовательная деятельность, напротив, вся осуществляется в
пределах наличного, принятого и одобренного научным
сообществом знания. Высшая школа в социальном плане
является местом, где «встречаются» новое научное
знание, с одной стороны, и уже устоявшееся, утвердившееся, не претендующее на новизну – с другой.
Заметим, что выход за пределы известного соотносится с
научной деятельностью, а высшая школа все-таки
остается школой, в цели которой входит прежде всего
усвоение того, что обществом уже признано в качестве
установленного, существенного, подлежащего усвоению.
Отсюда в учебных работах естественно присутствие уже
известных знаний, они изначально не претендуют на
уникальность, даже если содержат оригинальные мысли,
утверждения. Учебная работа, таким образом, обречена
на компиляцию, заимствование. Даже в решении задач,
курсовом проектировании творчество все-таки условно,
оно так или иначе находится внутри уже освоенного
научного пространства. Поэтому в стенах вуза сама
претензия на авторство может иметь место как
исключение, требующее соответствующего отношения.
Насколько целесообразна при этом формальная
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проверка учебных текстов на плагиат? Должно ли
вообще понятие плагиата в образовании быть
аналогичным этому понятию в науке? Можно, вероятно,
говорить о необходимости прививать в стенах вузов
определенного отношения к формальной стороне
использования научных текстов, обучении этике
цитирования и т.д. Но важно подчеркнуть, что упрек в
плагиате студента не является констатацией присвоения
ним себе авторства, если это специально не подчеркивается в учебной работе. Учебная работа по определению
не является научной. Точнее, она может быть научной
содержательно, но формально остается учебной. Среди
научных документов отсутствует такой вид, как
«курсовая работа», и, если последняя содержит научный
результат, он должен быть надлежаще представлен в
системе научной коммуникации.
Таким образом, определение плагиата должно быть
различным в науке и образовании как видах социальной
деятельности. Различными должны быть методы его
выявления, а также ответственность тех, кто к нему
прибегает.
Обратимся к определению понятия плагиата. Так,
согласно Википедии, «Плагиат – умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или
распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до
других лиц ложных сведений о себе как о действительном
авторе» [9]. Но студенты, представляющее какую-то
учебную работу, например, реферат, как правило, не
настаивают на собственном авторстве, их претензии
относятся скорее к уместности, релевантности вставленного в текст высказывания, его способности раскрыть
тему. Как показывает практика, некорректное заимствование фрагментов текстов научных документов часто
происходит от неосведомленности студентов о правилах
цитирования, оформления ссылок, библиографии и т.п.,
то есть, от отсутствия соответствующей документоведческой подготовки. Здесь умышленное некорректное
заимствование следует отличать от технической
неподготовленности студента, и часть ответственности в
этом лежит на учебном заведении, программе подготовки.
Но оказывается, что законность заимствования
чужих научных результатов не исчерпывается понятием
плагиата: «Если источник указан, плагиата нет, хотя
отсюда еще не следует, что указания источника
достаточно для законности заимствования. Чрезмерные
или незаконные заимствования могут составить
известное нарушение авторского права, но нарушение
это будет квалифицироваться не как плагиат, а иначе,
например, как контрафакция» [10]. Стоит заметить, что
студенты достаточно часто прибегают к «чрезмерным»
заимствованиям, так как заданный объем учебной
работы может быть достаточно большим, а собственным
мыслям, а также свободным интерпретациям чужих до
поры, до времени неоткуда взяться в нужном количестве.
И термин «контрафакция» даже не обсуждается широко
для обозначения нарушений в выполнении учебных
работ.
«Обязательный признак плагиата, – отмечается в
Википедии, – присвоение авторства, так как неправомерное использование, опубликование, копирование и т.
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п. произведения, охраняемого авторским правом, само
по себе не плагиат, а другой вид нарушения авторского
права, часто называемый «пиратством». «Пиратство»
становится плагиатом при неправомерном использовании
результатов интеллектуального труда и присвоении
публикующим лицом авторства» [9]. Обращает на себя
внимание тот факт, что присвоение авторства относится
к публикующему лицу. Но ни один из видов учебных
работ, включая выпускные, не является публикацией. Не
существует, таким образом, факта публикации. Отсюда
термин «пиратство» видится слишком «тяжелым» для
употребления в отношении учебных работ.
Отдельное замечание касается самой процедуры
автоматизированного анализа тестов квалификационных
и других учебных работ. Во-первых, она «запущена» без
предварительного обсуждения самого понятия плагиата
применительно к сфере образования, вне объявления
положенных в основу программного обеспечения
фиксируемых формальных признаков плагиата. Вовторых, сообщаемый программой процент оригинального
текста в работе трудно интерпретировать; он скорее
воспринимается интуитивно. В-третьих, непонятно, как
исправлять допущенные ошибки заимствования, если
доля оригинального текста оказалась меньше установленной. Понятно, почему алгоритм автоматизированного
выявления плагиата не доводится до авторов – неважно,
это соискатели научной степени или выпускники вузов.
Прозрачность алгоритма немедленно вызовет появление
алгоритма его обхода, преодоления. Несомненно, что
какие-то рекомендации по обходу алгоритма автоматизированного выявления плагиата создаются уже теперь.
И они, понятно, тоже найдут алгоритмическую форму.
Это, естественно, понимают те, кто внедряет подобные,
алгоритмические, методы обеспечения соблюдения
этических норм. Вероятно, мы можем получить некое
состязание алгоритмов, отнюдь не способное решить
комплексную проблему плагиата в науке, проблему
прежде всего социальную и этическую.
Следует учитывать и то, что «Понятие плагиата не
имеет вполне определённого содержания, и в частных
случаях не всегда возможно однозначно отделить его от
сопредельных понятий: подражания, заимствования,
соавторства и других подобных случаев сходства
произведений. Во всяком случае, совпадение отдельных
идей обычно не плагиат, поскольку любые новые
произведения в чём-то основаны на идеях, не
принадлежащих автору» [9]. Конечно, учебный процесс
полностью построен на идеях, если и обладающих
новизной, то только для сферы образования, куда они
поступают из науки. И для текстов учебных работ
характерен достаточно большой спектр видов сознательного или несознательного заимствования, копирования
мыслей и текстов. Часть из них могут быть отнесены к
очевидным и недопустимым нарушениям, часть – к
неточностям и небрежности оформления. А некоторая
часть форм использования фрагментов научных текстов
находится в «серой» зоне, их корректность или
некорректность может быть установлена только в
контексте работы, при содержательном ее анализе.
Нечеткость, размытость содержания понятия плагиата
лишает убедительности алгоритмический подход к его
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выявлению, требующий как раз строгости и однозначности. А в случае его применения к студенческим
работам этот подход сомнителен концептуально.
Наконец, очень важными являются этический и
педагогический аспекты введения программного анализа
учебных работ на наличие плагиата. По сути, обязательность автоматизированной проверки на наличие плагиата
утверждает «презумпцию намеренности» использования
студентами недобросовестного заимствования. В образовательных учреждениях все-таки следует исходить из
естественности стремления студента как раз избежать
плагиата. Убеждая его в изначальном неверии в такое
стремление, система образования заставляет студента
вникать в логику работы алгоритма, не только отвлекая
от содержательной и этической стороны использования
привлекаемых научных источников, но и стимулируя
поиски формальных способов обеспечения выполнения
требований. Плохо, что при этом студента приучают к
существованию двух несовпадающих сторон оценки его
работы, и формальная сторона ставится на место предваряющей, следовательно, основной [8].
Еще более 30 лет тому отмечалось: «Не касаясь уже
вопроса системных ошибок, компьютерные программы
позволяют правилам быть измененными, почти незримо,
модификациями программы, так что существуют проблемы доверия к знанию того, какие правила действительно были применены в отдельном случае. Это может
быть использовано для сокрытия случайно или даже
преднамеренно плохого управления, и без соответствующих гарантий публика имеет причины опасаться» [3].
В рассматриваемом случае логично было бы сделать
достоянием научной общественности правила, лежащие
в основе используемого алгоритма проверки. Какой
массив доступных источников выступает базой для
сравнения? Каково строгое определение плагиата,
какого объема цитирование допускается и как точно
должны воспроизводиться заимствованные фрагменты?
Существуют, очевидно, и другие вопросы к формализации сопоставления текстов. Они, следует считать
должны быть исчерпывающе описаны и доступны авторам, публикующим результаты исследований. Однако
понятно, что если применяющийся алгоритм будет
открытым, тут же найдутся формальные же процедуры
его дискредитации, обхода. Можно предвидеть своеобразное соревнование «снаряда и брони», рискующее
сделать чащу формализмов непроходимой для научной
мысли... Это соревнование, впрочем, уже вовсю
развернуто в образовательной деятельности высшей
школы, оно убедительно иллюстрирует «блеск и нищету»
технологий: «Падение дисциплины, использование
Интернета как единственного источника при подготовке
к ответам на занятиях и даже на экзаменах, ответы по
тексту с экрана мобильника. Доклады, слизанные из
сети. (Да что там доклады – Интернет ломится от
объявлений: разнообразные фирмы предлагают составить
ответы на вопросы билетов, решить тесты, состряпать
курсовые, дипломные, кандидатские, а порой и
докторские с гарантированной проверкой на антиплагиат!)» [11].
«Можно утверждать, – пишет В.В. Чешев, – что
всякий локальный акт технического прогресса оказы-

вается в той или иной форме культурно обусловленным.
Однако взятая вне культурного контекста история
развития человечества предстает как история техники и
технологий, инициируемая человеком. В таком ракурсе
она оказывается освобожденной от культурно-исторического контекста и видится как чистый опыт
предметной деятельности человечества» [12].
Остается обратить внимание на то, что подход к
проблеме плагиата, особенно в сфере образования,
может и, вероятно, должен быть не технологическим, а
гуманитарным. Отсутствие плагиата в выпускных квалификационных работах будущих специалистов должно
быть обеспечено всей предыдущей их подготовкой в
стенах вуза и достигаться внутренним неприятием
студентом некорректного заимствования, снижением его
самооценки как автора работы при его использовании.
Очевидно, что внутренняя мотивация к недопущению
некорректного заимствования чужих результатов и
текстов намного более надежна, чем внешняя, изначально
ставящая под сомнение порядочность студента.
Очевидны и педагогические преимущества изначального
доверия к студенту, уважения к его личности. При таком
подходе некорректное заимствование может быть допущено студентом лишь невольно, в частности, вследствие
неосведомленности в формальных вопросах заимствования. Но это в образовательной деятельности является
устранимым, ситуативным недостатком, значительно
меньшим, чем воспитываемая в студенте уверенность в
изначальном недоверии общества к его человеческим,
личностным качествам.
В уже принятой практике обязательной проверки
квалификационных работ выпускников вузов на наличие
плагиата упомянутые соображения, по всей видимости,
не принимались во внимание. В очередной раз было
принято «технологичное, продвинутое» решение, не
очень отвечающее педагогическим критериям, ориентированным на воспитание, образование человека.
Таким образом, плагиат как явление в образовательной деятельности нуждается в специальном анализе,
комплексном научном обсуждении. Можно согласиться
с тем общим утверждением, что «...необходима
соответствующая наука и соответствующее обществоведение для постиндустриальной стадии развития.
Философия, точнее, философская антропология должна,
как и в просвещенческом прошлом, занять в этом процессе ведущую роль, обеспечив соединение технического
развития с нравственными началами человеческой
солидарности как универсального видового принципа
человеческого поведения» [12]. Во всяком случае, важно
согласование между непосредственными «инструментальными» целями внедрения информационных технологий и фундаментальными долгосрочными целями и,
более того, ценностями, социальных подсистем, где они
внедряются.
Как указывал Э.Л. Шапиро, «инфосреда – явление
уникальное и целостное, нельзя изменить какую-то ее
часть, не затрагивая этим всю ее в совокупности. Этим
инфосреда принципиально отличается от рукотворных
объектов техники, которые обычно можно изменять по
частям, не нарушая целого. Все ее характеристики
обусловлены не вещественными свойствами, а эстафетой
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социальной памяти. В свою очередь, это приводит к
требованию определенного консерватизма, стационарности
инфосреды,
без
чего
невозможно
функционирование любой памяти, в частности –
социальной.
Соответственно каждое вмешательство в структуру
инфосреды, в частности – попытки ее совершенствования, как и при решении экологических, экономических
и социальных задач (во всех этих случаях мы имеем
дело с уникальными, единственными и невоспроизводимыми объектами) требуют большой осторожности,
многократного обдумывания и тщательного взвешивания» [13].
Выводы и перспективы дальнейших исследований в
данном направлении. Таким образом, как показывает
анализ, принятые нормативные акты и технологические
решения в области регулирования отношений по поводу
результатов исследовательской деятельности в сфере
науки и образования, не свободны от критики, в первую
очередь из-за их несистемности. Следует считать, что
применяемые средства регулирования указанных отношений должны учитывать все многообразие затрагиваемых аспектов и отдаленные результаты их действия в
разных «срезах» социальной практики. Подобные
средства предполагают определенную институциональную политику в отношении данных, информации и
знаний. Выводом из всего приведенного выше может
стать утверждение о необходимости обсуждения и
разработки такой политики, вне которой принимаемые
решения могут носить односторонний и недальновидный характер.
Стоит отметить, что затронутая проблема характерна
не только для отечественной практики. Так, в обзоре
работы библиотечных служб обработки данных и институциональных политик 206 американских университетов
отмечается, что примерно только половина исследуемых
университетов имела какую-то политику определения
или упоминания научных данных [6]. В наших же
условиях важно обратить внимание на актуальность
проблемы формирования институциональной политики
в отношении знаний, данных и информации, выступающих предметом исследовательской деятельности.
Введение в рассмотрение понятия институциональной
политики в отношении знаний, информации и данных
важно с точки зрения реализации системного и комплексного подходов при регулировании общественных
отношений по поводу результатов исследовательской
деятельности. Поэтому остаются актуальными дальнейшие исследования в этой области. «Хотя для полного
анализа содержания этих политик необходимо дальнейшее исследование, право владения, хранение и доступ
останутся главными темами институциональных политик
относительно данных. Политики финансирующих организаций, правительства и журналов продолжают появляться и развиваться» [Там же]. И научное обоснование
должно, конечно, предварять практические шаги, предпринимаемые на разных уровнях управления общественными отношениями в сфере науки и образования по
поводу результатов исследовательской деятельности.
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The statement of a problem. Language is the spiritual
treasure of the nation. It is not just a means of human
existence, it is what lives in our hearts – our essence, the
first-nature of our being. It is the language that forms and
defines consciousness, creates a person, culture, history.
The culture of linguistic community is perhaps the most
vivid indicator of the state of its morality, spirituality,
culture in general. Linguistic culture is a solid support in
expressing the independence of thought, the development of
human feelings, in the cultivation of active, true patriotism.
The culture of speech involves the elaboration of ethical
norms of interethnic communication, which characterize the
general culture of our contemporary.
Problems of speech development began to be highlighted
in pedagogical literature in the 20–30 years of XX century.
However, the practice of studying the native language in
modern school shows that the development of student speech
does not take proper place in the system of teaching work
and often turns into a boring and often obscure for a child
learning an unemotional language category.
The question of the culture of speech is presented in the
writings of linguists (B. Antonenko-Davidovich, I. Bilodid,
M. Zhovtotbryukh, A. Koval, N. Babich, M. Pylinsky,
E. Chuck, O. Serbenskaya, O. Ponomariov, L. Matsko and
etc.), as well as teachers, psychologists (L. Aydarova,
L. Varsatskaya, M. Vashulenko, N. Gripas, I. Gudzik,
A. Dobrovich, I. Zyazyun, V. Melnichayko, G. Sahach,
T. Sinitsa, N. Skrypchenko, M. Stelmakhovich, V. Shcherbina and others).
The purpose of the article is to outline the characteristic
features of the culture of speech communication of elementary
schoolchildren using interactive technologies.
The basic concepts of research are «speech culture»,
and «speech culture».
The concept of «speech culture» is considered in several
aspects – theoretical, practical and ethical [1, p.53-54]. The
linguistic culture in the theoretical aspect is the linguistic
branch of philological science, which studies the linguistic
life of a society during a certain period of its existence and
establishes, on a scientific basis, the norms of language use
as the main means of communicating people, the formation
and expression of opinions in order to improve the language
as a cultural instrument. Speech culture is the quality of

speech, which is realized in the speech process; is
manifested in ability variably (depending on the style of
speech and the situation of communication), logically,
clearly, clearly, appropriately, expressively, diversely and
aesthetically express an opinion. Allocate the following main
aspects of the expression of the speech culture:
– normativity (observance of all rules of oral and written
speech);
– adequacy (accuracy of statements, clarity and
intelligibility of speech);
– aesthetics (use of expressive-stylistic means of speech,
which make speech rich and expressive);
– polyfunctionality (ensuring the use of language in
various spheres of life).
No doubt, that taking care of a high speech culture at
school is a professional responsibility, first and foremost, of
elementary school teachers. Exactly a teacher have to give a
sample of meaningful, accurate, expressive and emotional,
perfectly competent speech [2, p.91].
Speech culture is the integral spiritual property of the
individual, which reflects the ability of a person to cultural
and speech activity, aimed at general cultural communication.
Work on the development of broadcasting for elementary
schoolchildren includes the following areas:
– Development of the students’ sounds and increasement
of their pronunciation culture;
– enrichment, refinement and activization the vocabulary
of the elementary schoolchildren;
– Ability to use words in their proper meaning, use
expressive means of language depending on the situation and
purpose of the statement;
– consistently and logically express thoughts;
– improvement of the grammatical structure of children’s
speech;
– mastering the norms of Ukrainian literary speech;
– assimilation of the most important ethical rules of
communication.
The listed areas of work on the development of
broadcasting are the basis for forming in younger students
the ability to perceive, reproduce and build connected
expressions of different types and styles.
In the opinion of O.I. Pometun, the organization of
interactive learning envisages the modeling of life situations,
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the use of role-playing games, the joint solution of the
problem based on the analysis of circumstances and the
situation. It effectively promotes the formation of skills and
abilities, the development of values, the creation of an
atmosphere of cooperation, interaction, enables the teacher
to become a true leader of the children’s team [3].
O.I. Pometun and L.V. Pirozhenko defined the conditional
working classification of interactive technologies by the
forms of learning (models) in which they are implemented.
The authors divide them into four groups, depending on the
purpose of the lesson and the forms of organization of
learning activities of the students: – interactive technologies
of cooperative learning; – interactive technologies of
collective-group training; – learning technology in the game;
– learning technology in the discussion [3].
Interactivity in learning can be explained as the ability to
interact, finding in a conversation mode, dialogue, action.
Accordingly, literally interactive can be called the method in
which the learner is a participant. Who carries something:
speaks, manages, models, writes, draws, etc., that is, does
not act only as a listener, an observer, but takes an active
part in what is happening, creating it himself.
The main feature of interactive learning is the use of their
own experience when solving problem issues. They are
given the maximum freedom of mental activity when
constructing logical circuits.
The purpose of interactive learning – the creation of
comfortable learning conditions in which the student feels
his success, his intellectual excellence.
It is the interactive methods that allow creating a learning
environment in which theory and practice are assimilated
simultaneously, which enables students to develop a
worldview, shape character, logical thinking, and coherent
speech; to form critical thinking; to identify and realize
individual opportunities. At the same time, the educational
process is organized so that students are looking for a link
between new and already acquired knowledge; take
alternative solutions, have the opportunity to make «discoveries», form their own ideas and ideas with a variety of
means; studying co-operation.
The theoretical approaches to the use of interactive
learning technologies that have deep historical roots have
attracted the attention of many scholars. They were
interested in the psychological side of the problem-the issue
of human activity, the intensification of its educational and
cognitive activity: B. Ananiev, L. Vygotsky, J. Dewey,
A. Leontiev, S. Rubinstein, J.J. Russo and others, and
pedagogical – is aimed at finding the most effective forms
and methods of teaching: Y. Komensky, A. Macarenko,
I. Pestalozzi, V.O. Sukhomlinsky, K. Ushinsky and others.
In developing the problem of interaction were R. Merton,
J. Mead, J. Moreno, K. Fopel, T. Shibutani and others.
For the purpose of creative development of each child, I
also apply at the lessons cognitive (creative) tasks. Such
tasks constitute a system that enables to form and develop
the entire diversity of intellectual and creative activity of
students and to ensure the transition from reproductive,
formal-logical actions to creative ones. Everyone knows that
the development of a creative person is impossible without
the development of the cognitive sphere. It is the development
of memory, attention, imagination, perception, thinking is

the basis for the development of productive thinking and
creative abilities of students.
I use such games in the classrooms, in which the children
actively demonstrate their efforts, they experience a sense of
responsibility and seriousness in the implementation of the
rules of the game, they are accustomed to collective
discipline. Among them: guides of crossword puzzles, rebus,
anagrams, charades. Solving interesting tasks requires a
pupil intelligence, flexibility of mind, forced to repeat the
studied, peek into the dictionary. All this, of course, stimulates
interest in the word, in the Ukrainian language, contributes to
the enrichment of the lexical reserve, the memorization of
norms and rules of literary pronunciation and writing.
Among the interactive methods should be the method of
«brain attack», which contributes to the development of
creative potential of students, develops the ability to work in
a team, analyze the situation, generate ideas and in a
relatively short period of time find the right ways to solve
the problem. Structurally, the method is quite simple, twostep: in the first stage, put forward ideas for solving the
problem, and the second is specified, developed and refined.
Effective in achieving the tasks set before the primary
school is the method of key (heuristic) questions that, in the
process of solving a certain educational task, the teacher
trains students to answer heuristic questions: where ?,
when ?, why? How ?, From where ?, Who ?, What ?, To put
them before others and in front of them. During this work,
the teacher teaches his pupils to consider each task from
different points of view. The development of adequate
methods of behavior in stressful situations – at the time of a
shortage of information, time, etc., contributes to the method
of incident. It is used in the process of conducting team
games or in the process of solving educational and creative
tasks in groups, where it is important to coordinate the views
on planning ways to implement a common idea, work. The
method of an incident is used in the process of performing
tasks, where the work of each student matters to win the team.
Thus, the use of interactive technologies gives students:
the development of personal reflection; formation of an
active subjective position in educational activity;
development of communication skills; acceptance of
morality of norms and rules of joint activity; development of
cognitive activity. The use of modern interactive
technologies greatly increases the efficiency of the
educational process, promotes the high intellectual
development of students, provides the mastery of the skills of
self-development of the individual, the ability to think, create.
Literature
1. Chornyi Ye.D. Culture of the Teacher’s Language /
Ye.D. Black // Primary school. – 2006. – No. 10. – P.53-56.
2. Oliynyk T. Correction of speech disability in first grade
students / T. Oliynyk // Questions of philology. – Whip 1. –
Ternopil, 1997. – P.91-93.
3. Pokemetoun O.I. Contemporary lesson. Interactive Learning
Technologies: Science. Method. manual / O.I. Pometun, L.V. Pirozhenko; for ed. O.I. Pometun. – K .: Publishing ASK, 2004. – 192 p.
4. Dychkivska I.M. Innovative pedagogical technologies: [curriculum. manual] / І.М. Dychkivska – K.: Academic Edition, 2004.
5. Savchenko O.Ya. Didactics of elementary education: a
textbook for students of ped. Fact / O.Ya. Savchenko. – K .:
Diploma, 2012.

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018

133

Швець Н.Д.,
студентка факультету початкової освіти
Державного закладу «Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського»,
nonnashvec@mail.ru
Шпаляренко Ю.А.,
к.пед.н., кафедри педагогічних технологій початкової освіти
Державного закладу «Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського»,
Україна, м. Одеса
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ
ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ –
ФАКТОР РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ
Стаття присвячена осмисленню загальнокультурної компетентності як фактору розвитку персоналу
освітньої установи. З’ясовано, що ефективність професійної діяльності вчителя залежить не лише від
набутих в університеті знань і вмінь, але й від сформованості загальнокультурної компетентності, завдяки
якій відбувається специфічне професійне відбиття загальної культури особистості на сферу професійної
діяльності. Визначено й охарактеризовано основні переваги рефлексивного підходу методології загальнокультурної компетентності в розвитку персоналу.
Ключові слова: загальнокультурна компетентність особистості, методологія, рефлексивний підхід.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. Сучасні тенденції розвитку українського суспільства, інтеграція країни в європейський освітній простір
потребують підвищення якості професійно-педагогічної
освіти, розвитку вчителя спроможного до активної
творчості, професійної мобільності, гармонізації власних
стосунків із соціумом. На вчителя покладається особлива
місія «бути провідником демократичних ідей та високої
моралі» [3, с.9]. У свою чергу, це уможливлює реалізацію
рефлексивного підходу на засадах загальнокультурної
компетентності вчителя – «людини-культури», носія та
творця культури, особистості здатної до конструктивної
праці й життя в полікультурному суспільстві (Закон
України «Про вищу освіту», Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки,
Педагогічна Конституція Європи).
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проведений науковий аналіз науково-педагогічних досліджень,
присвячених питанням загальної культури особистості
(Т.Абдуло, О.Асмолов, М.Каган, Н.Крилова, С.Кримський,
Д. Лихачов, М. Мамардашвілі), компетентності фахівця
(В. Антипова, В. Безруков, Н. Бібік, Е. Зеєр, І. Зимня,
О. Локшина, О. Овчарук, О. Савченко, В. Сериков,
А. Хуторський, С. Шишов) та загальнокультурної
компетентності особистості (Т. Єжова, Т. Несвірська,
Н. Русова, С. Троянська, Г. Шпиталевська М. Яковлева)
засвідчив, що загальнокультурна компетентність
одночасно виступає категорією загальної культури й
підсистемою професійної компетентності вчителя, які
мають тісні зв’язки між собою, а джерела перебувають у
нерозривній єдності людини й культури. Саме від рівня
сформованості загальної культури та професійної
компетентності вчителя залежатиме рівень культури
особистості, яка піддається й реагує на «окультурювання», тоді як компетентність визначає і характеризує
рівень професіоналізму особистості.
Виділення невирішених проблем. Загальна культура
людини та навколишнього світу невіддільні у своїх
виявленнях, оскільки соціокультурне становлення
особистості відбувається у процесі як педагогічного, так
і соціального впливу, що здійснюється вчителями й
соціумом. Отже, у вирішенні важливих професійних
проблем особистість стає перед вибором власної
життєвої установки, що сприяє усвідомленню значення

й відстоюванню для себе самої позиції збереження й
розвитку культури в собі, що спричинює її здатність до
культурної облаштованості власного життя й відповідно
визначає стан особистісної поведінки й діяльності.
Сьогодні, коли відбувається пошук нової стратегії
розвитку системи освіти у напрямку поєднання традицій
національної педагогіки, досвіду та інновацій, вважаємо
доцільним звернутися до напрацювань загальнокультурної компетентності вчителя в контексті реалізації
рефлексивного підходу. Адже розгорнутий аналіз,
вивчення, творче переосмислення методології загальнокультурної компетентності вчителя на засадах рефлексивного підходу, матиме позитивний вплив щодо
якісного розвитку персоналу освітньої установи.
Метою статті є визначення характерних особливостей
загальнокультурної компетентності вчителя як фактору
розвитку персоналу освітньої установи з позиції
рефлексивного підходу.
Виклад основного матеріалу. Провідними дефініціями загальнокультурної компетентності педагога є
«загальна культура», «професійна культура», «компетентність», «професійна компетентність», «загальнокультурна
компетентність». Так, поняття «культура» має велику
кількість визначень, що пояснюється багатогранністю й
багатоаспектністю цього феномена. Як сфера людського
духовного життя, культура характеризує всю життєдіяльність людини; її можна розглядати як зріз суспільного
життя, характеристику рівня розвитку особистості, систему соціальних регулятивних норм, механізмів трансляції
досвіду, феномен самодетермінації, самоорганізації тощо.
Саме ці імперативи закладені в дослідженні загальнокультурної компетентності особистості.
На нашу думку, впровадження ідеї загальнокультурної компетентності на засадах рефлексивного підходу у
різні сфери соціокультурної регуляції, як однієї з основних функцій загальної культури, пов’язано із забезпеченням колективних форм життєдіяльності людей. Загальна
культура характеризує рівень соціального, інтелекттуального й духовного розвитку індивіда та включає оволодіння людиною морально-етичним і художньо-естетичним досвідом, а також досвідом міжособистісного
спілкування й соціальної взаємодії, оскільки загальна
культура особистості це сукупність досягнень людського
суспільства, які мають бути надбанням кожної людини,
незважаючи на характер її професійної діяльності.
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Загальнокультурна компетентність особистості розглядається нами як єдність набутих людиною цінностей,
знань, умінь, навичок, досвіду, якостей, які сприяють
розширенню соціокультурного світогляду, забезпечують
орієнтацію діяльності, спілкування, поведінки на взірці
національної та світової культури, дозволяють використовувати культурні еталони як оцінні критерії для
вирішення проблем пізнавального, світоглядного, життєвого, професійного характеру. Разом з тим, специфіка
професії педагога полягає в тому, що він працює з
людиною, а тому його власна особистість із чіткими
соціокультурними орієнтирами й засвоєними духовноморальними цінностями є важливим і міцним «робочим
інструментом». А чим досконалішим є цей інструмент,
тим більш успішним буде професійний результат
викладача, який використовує у своїй діяльності кращі
традиції культурологічної освіти. Саме від вчителя, який
торкається тонкої душевної організації людини, вимагається особистісне прийняття цінностей культури –
поваги до культурних традицій і злагоди між людьми,
сприйняття соціальних і культурних відмінностей, здатності почути та зрозуміти інших, толерантно поводитися
в широкому спектрі життєвих ситуацій. Отже, від рівня
сформованості у вчителя загально-культурної компетентності буде залежати ефективність утвердження в
освітньому просторі авторитету духовності, загальної
культури.
Зрештою, ефективність професійної діяльності вчителя залежить від сформованості загальнокультурної
компетентності, завдяки чому відбувається специфічне
професійне відбиття загальної культури особистості на
сферу професійної діяльності. Як у вітчизняній, так і в
зарубіжній науці сьогодні немає єдиних загальноприйнятих підходів до поділу культури за її видами. Вони є
досить невизначеними, що припускає множинність
варіантів означеної класифікації. У науковій літературі
переважає підхід до виділення видів культури відповідно
до видів людської діяльності (культура праці, дозвілля,
економічна, політична, естетична, моральна тощо). За
джерелами формування виділяють культуру народну
(найбільш яскраво представлена фольклором, хоча лише
ним не вичерпується) та професійну.
Поняття «професійна культура» в науковому обігу
зазвичай розглядається в парі з поняттям «загальна
культура». Професійну культуру складає комплекс
ціннісних орієнтацій, світоглядних і спеціальних знань,
умінь, навичок, особистісних і професійних властивостей,
володіння якими забезпечує майстерність та ефективність
предметно-трудової діяльності фахівця конкретного
виду праці. Отже, професійно-педагогічна культура – це
діалектично інтегрована єдність педагогічних цінностей,
професійних знань, умінь, якостей і способів педагогічної
діяльності, що визначає професійну майстерність та
соціальну активність педагога.
Методологія загальнокультурної компетентності, яка
передбачає високий ступень самоорганізації вчителя
уможливлює реалізацію рефлексивно підходу в дослідженні розвитку персоналу освітньої установи. Необхідність впровадження рефлексивного підходу в осмисленні
загальнокультурної компетентності вчителя зумовлена
сучасною освітньою ситуацією, що потребує від вчителя
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рефлективності як необхідної професійної якості. Вчитель не просто ставить завдання, дає інструкції щодо його
виконання, але і прагне того, щоб вони були внутрішньо
прийняті учнями. Він не тільки оцінює результати їх
діяльності, але й формує здатність до самооцінки в учнів.
Створення таких умов, за яких доручення, завдання
учневі щодо виконання плану, програми оновленої освітньої діяльності стає самосвідомим стимулом, відноситься
до найбільш гострої проблеми теорії та практики
управління розвитком особистості. Усвідомлена потреба
в тому або іншому її виді формує внутрішній настрій
(мотив) на цілеспрямовану перетворювальну діяльність.
«Рефлексія – це надбана свідомістю здатність зосереджуватися на самому собі. Ця здатність і зумовлює
той факт, що в процесах свідомості завжди є присутньою самосвідомість до власного «Я». Отже, своє рідність об’єкта пізнання самосвідомості полягає в тому, що
він, цей об’єкт, виступає одночасно і суб’єктом [1, с.802].
Доцільно зазначити, що рефлексія є вихідним
началом мотивації, яке посилюється мірою розвитку
потреб, і, перш за все, освітніх. Слідом за глибоким
самоусвідомлення починають розвиватися процеси:
самовизначення – самовираження – самореалізації –
самоутвердження – саморегуляції. Отже, процес рефлексії є складним проявом духовної активності особистості.
До внутрішніх потенціалів особистості відносяться:
самосвідомість, духовний світ, здатність до емпатії,
інсайту, їх інтеграції як важливих регуляторів людських
відносин, вчинків, суджень, що визначають емоційні
стани особистості й на цій підставі – вибір дії або
прийняття власного рішення. Усі ці перераховані
глибинні процеси і складають рефлексивну природу
саморозвитку і самоорганізації особистості, а відповідно
закладають фундамент формування загальнокультурної
компетентності особистості. Рефлексивні процеси є
необхідною умовою для організації взаємодії, комунікації і взаєморозуміння між колегами. Рефлексивне
управління навчально-виховним процесом пов’язане
саме з такими факторами впливу на розвиток особистості, за яких людина усвідомлює сенс власних дій.
Доцільно враховувати й те, що міжособистісний процес
спілкування є діалог. Рефлексивна взаємодія між колегами (вчителями) передбачає найбільш високий рівень
активності особистості, врахування розмаїття їх взаємозв’язків і відносин у процесі конструктивного діалогу,
вибору й прийняття професійно важливих рішень.
Зазначимо, що в освітній ідеї загальнокультурної
компетентності закладені найкращі традиції загальної
теорії управління, соціального управління, менеджменту,
які мають позитивний вплив на вчителів з метою
вироблення в них культурно-доцільних критеріїв і
морально-цінних орієнтирів життєдіяльності. Соціальне
управління як особливий вид людської діяльності виникає
з необхідності організації спільної діяльності людей і
породжується, з одного боку, поділом праці, а з іншого
боку – соціально-історичними умовами конкретного
суспільства. При цьому соціальне управління є діяльністю, що охоплює весь процес громадського життя, –
політичну, економічну і духовну сфери. Сутність
управління вимагає налагодженого цілепокладання, а в
ньому логічного просування від більш абстрактного
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загального передбачення до конкретного прогнозування,
від нього – до програмування з використанням сучасної
методології, а далі й до планування – вибору належним
чином дій та їх неухильного втілення в життя. Управління
ґрунтуються на фундаментальних законах і закономірностях суспільного розвитку і соціального управління, а
також конкретному історичному досвіді, що відбиває
зміни світового менеджменту. У свою чергу, соціальне
управління зумовлює не обхідність проектування оптимальної системи педагогічної освіти у відповідності до
існуючого типу культури й запитам сучасної цивілізації.
Отже, рефлексію розглядаємо як здатність вчителя до
загальнокультурної діяльності, яка впливає на внутрішні
стимули розвитку потреб вчителя в самоосвіті, самореалізації, самоусвідомленні, що відбувається з усвідомленням значущості й ефективності своєї діяльності, з
осмисленням її не тільки для себе, але й для інших.
Рефлексії практично не можливо навчитися без дії.
Неможливо і показати, як потрібно рефлексувати. Адже,
щоб засвоїти функції рефлексії (аналіз, контроль, ціле
покладання, планування, організація та інші), необхідно
з ними вправлятися самостійно. Проводити самоаналіз,
самостійно визначати цілі, самопланування, самоорганізацію, самоконтроль, саморегуляцію тощо це основні
завдання вчителя. З метою активного протікання процесів
рефлексії від самоусвідомлення до саморегуляції необхідні механізми – регулятори мислення, комунікації та
кооперації і власне самоусвідомлення. Аналіз явищ рефлексії у дослідженні загальнокультурної компетентності
як фактору розвитку персоналу освітньої установи дозволяє осмислити рефлексивні здібності вчителів у контексті
міжособистісної, особистісно-групової взаємодії.
Висновки. Таким чином, методологічне осмислення
загальнокультурної компетентності як фактору розвитку
персоналу у контексті рефлексивного підходу сприяє
конкретизації й переосмисленню загальноприйнятих
науково-теоретичних і практичних систем виховання,
осмисленню важелів всезагальної педагогізації, визначенню ролі загальної культури у життєтворчості людини.
Рефлексивний підхід виступає методом проектування
загальнокультурної компетентності в розвитку особис-

тості і детермінує загальні світоглядні орієнтири, що
дозволяє особистості осмислити й засвоїти загальну
культуру рефлексивно. Саме з цих позицій людина, засвоївши необхідну сукупність соціального досвіду й
етики відкритого діалогу, творить неповторний світ
культури та власну долю [2, с.9]. Перспективними
напрямами подальших досліджень вважаємо розкриття
суті загальнокультурної компетентності в контексті
системного підходу.
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GENERAL CULTURAL COMPETENCE IS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF THE STAFF
OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION
The article is devoted to comprehension of general cultural competence as a factor of development of personnel of an
educational institution. The purpose of the article is to determine the characteristics of the teacher’s general cultural
competence as a factor for the development of the staff of the educational institution from the point of view of the reflexive
approach.
It has been determined that the effectiveness of professional activity of the teacher depends not only on the knowledge and
skills acquired at the university, but also on the formation of general cultural competence. Due to this there is a specific
professional reflection of the general culture of the individual in the field of professional activity. The main advantages of the
reflexive approach of the methodology of general cultural competence in personnel development are determined and described.
It is found out that the effectiveness of professional activity of a teacher depends not only on the knowledge and skills
acquired at the university, but also on the formation of general cultural competence. Due to this there is a specific professional
reflection of the general culture of the individual in the field of professional activities.
Key words: general cultural competence of the teacher, methodology, reflexive approach.
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ОСОБЛИВОСТІ АТРИБУТИВНОЇ СПОЛУЧУВАНОСТІ
ПРОНОМІНАТИВІВ В ІНТИМНІЙ ПОЕЗІЇ
Статтю присвячено дослідженню синтагматичних зв’язків прономінативів з атрибутивами в
текстах сучасної інтимної лірики. Окреслено семантичне наповнення прикметників, що вживаються із
займенниками в інтимній поезії. Зʼясовано, що з особовими займенниками, які вказують на об’єкт
інтимних почуттів, вживаються передусім якісні прикметники на позначення зовнішніх і внутрішніх
властивостей людей. Виявлено, що трапляються поодинокі випадки використання авторами відносних
прикметників, вжитих у переносному якісному значенні, та переносного вживання якісних прикметників,
які починають номінувати почуття й властивості людини. Таке вживання супроводжується високим
ступенем образності, слугує виявом яскравої епітетики.
Ключові слова: прономінатив, атрибутив, синтагматика, семантика, якісні прикметники, інтимна
лірика.

Постановка проблеми. Носії мови гідно поцінували
широкі можливості прономінального способу від
ображення дійсності за допомогою займенників,
використовуючи їх з високою частотністю для вказівки,
запитання, заперечення тощо, тим самим сприяючи
високій ефективності їхнього вживання, економії мовних
засобів [1, с.17].
Є.М. Сидоренко, відзначаючи вагомий внесок, який
зробили вітчизняні лінгвісти у вивчення прономінативів,
констатує, що «проблема займенниковості настільки
обʼємна і глибока, що буде привертати до себе увагу
мовознавців ще довгий час. Це пояснюється перш за все
семантичною і граматичною специфікою займенників,
які в будь-яких побудовах поводять себе як лінгвістичні
«збудники спокою»…» [2, с.3].
Оскільки займенник перебуває серед складних
лінгвальних явищ, багато питань ще не знайшли свого
остаточного розв’язання, а увага, що приділялася
цій категорії слів, сприймається як закономірне явище
[3, с.1].
Дослідженню прономінативів
присвячені
численні наукові праці українських та зарубіжних
мовознавців
(І.Р. Вихованець,
Г.В. Волчанська,
М.А. Жовтобрюх, Л.Я. Маловицький, Н.Ю. Шведова,
О.О. Скоробогатова, В.М. Ожоган, Н.В. Петренко,
О.В. Петрова, І.В. Дудко, М.Я. Плющ, Т.І. Сільман,
Є.М. Сидоренко, Л.М. Синельникова, М.В. Федорова,
О.М. Селіверстова, М.І. Откупщикова, О.В. Падучева,
В.М. Мігірін та ін.). Аналізуючи сучасний стан
дослідження функцій прономінативів у структурі тексту,
слід зазначити, що це питання вивчалося або на матеріалі
неукраїнських текстів (Н.В.Петренко, О.О.Скоробогатова,
М.Л. Федоров), або на матеріалі прозових текстів
(Г.В.Волчанська, І.В.Дудко, Т.П.Матвійчук, Н.О.Тесленко).
Проте
недослідженими
залишаються
проблеми

використання займенників у поетичних текстах, зокрема
в мові сучасної інтимної лірики.
Якщо семантичні властивості займенників, реалізовані
в поетичних текстах, були в полі зору мовознавців
(В.В. Виноградов, Я.І. Гін, С.Т. Золян, Л.І. Мацько,
О.А. Олексенко,
Н.В. Петренко,
О.М. Селіверстова,
Л.М. Синельникова, Т.І. Сільман, О.О. Скоробогатова,
Р.О. Якобсон та ін.), то синтагматика займенника, її вирішальна роль у семантизації цієї частини мови в інтимній
ліриці не була предметом спеціального дослідження.
Учені наголошують на тому, що в системі мови
сполучуваність є категорією універсальною, властивою
одиницям усіх мовних рівнів, і визначається як здатність
мовних одиниць вступати у взаємозв’язки з одиницями
власного (і зрідка вищого) рівня для виконання певних
номінативних і комунікативних завдань [4, с.6].
Синтаксична сполучуваність на синтагматичному
рівні веде до утворення словосполучень у поетичних
текстах, які являють собою мінімальний контекст для
його складових частин [5, с.94]. Для займенника як
певного граматичного класу слів властива синтаксична
сполучуваність з різними частинами мови, зокрема й із
прикметником. Крім синтаксичних, між займенником та
прикметником є й певні семантичні звʼязки – об’єкт і
його характеристики.
Мета статті – виявити особливості значеннєвої сфери
атрибутивів, що вживаються із займенниками в інтимній
поезії та їхні функції в семантизації прономінативів.
Виклад
основного матеріалу.
Як
відомо,
прикметники покликані за своїм спрямуванням
охоплювати різні ознаки: одні з них виступають власнеознаками, інші – ознаками граматичного характеру, які
тільки в певній синтаксичній позиції набувають таких
семантичних і морфологічних властивостей [6, с.124].
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Аналіз поезій показав, що з особовими займенниками,
які вказують на об’єкт інтимних почуттів, вживаються
передусім якісні прикметники на позначення зовнішніх
і внутрішніх властивостей людей. Як відомо, якісні
прикметники називають безпосередньо виявлену ознаку
предмета [7, с.111]. Ця ознака сприймається зазвичай
органами чуття людини.
Займенники в текстах інтимної лірики можуть мати
лівосторонню та правосторонню сполучуваність із прикметниками. За умови правосторонньої сполучуваності
прикметники завжди виконують функцію іменної
частини складеного присудка, лівостороння сполучуваність за мовними нормами передбачає функцію означення. Однак для цієї розвідки важлива не стільки синтаксична функція атрибутивів, скільки їхня семантика.
Зазвичай у поезії ліричний герой або героїня (ліричне
Я) не передбачає означування, оскільки вони не акцентують увагу на своїх характеристиках, особливостях,
властивостях, ознаках, якостях. Проте в інтимній ліриці
є випадки такого вживання – поєднання прономінатива
Я з атрибутивом.
Наприклад, у поезії В. Іващенка «Так хочеться, щоб
ти мене кохала», використанням предикативного атрибутива ЗАКОХАНИЙ з особовим прономінативом Я,
ліричний герой акцентує на своїх почуттях, на своєму
емоційному стані: Так хочеться, щоб ти мене кохала, Бо
в тебе я закоханий давно, Самотнього кохання вже
замало, Зівʼяне без взаємності воно… [8, с.34].
У поезії В. Крищенка «Не втікай від мене», яка
написана від жіночого імені, знову натрапляємо на той
випадок, коли лірична героїня (Я) означує свої жіночі
особливості, принади. Автор вірша використовує атрибутиви СОЛОДКА, ТЕРПКА, що виражають ознаки
предметів за смаковими якостями і властивостями. Це
один із тих поодиноких випадків, коли вони вживаються
в інтимній поезії в переносному значенні стосовно
людини: …Не втікай від мене, не втікай. За холодний,
дальній небокрай. Я солодка – губи притули, я медок
весняної бджоли. Не втікай від мене, не втікай.
Поглядом байдужим не лякай. Я терпка, як райських
яблук смак, Лиш цього ти не збагнеш ніяк [9, с.58]. Слід
звернути увагу, що автором поезії є чоловік, а ліричним
героєм – жінка. У цьому разі маємо семантизацію
ліричного Я за допомогою яскравих епітетів, що
відображає уявлення автора про ліричну героїню, тобто
тут відбувається означування ліричного Я – жінки через
призму світоглядного сприйняття чоловіка.
Однак у сучасній інтимній ліриці всі властивості та
характеристики, які розкриваються за допомогою атрибутивів, стосуються передусім того, до кого звернені
почуття, переживання (коханого чи коханої), що на рівні
вживання займенників репрезентовано прономінативом
«ТИ любовне».
У поезії Д. Павличка «На Лесбосі ніколи не була ти»
спостерігаємо поєднання прикметника ПРЕКРАСНА із
займенником ТИ. За допомогою атрибутива акцентується увага на зовнішніх рисах ліричної героїні, її
фізичних якостях: Прекрасна ти! Я за тобою гину, Та
не терплю твоїх лякливих втеч. Ти – мов рапіра, вбита в
мою спину, Мов загнаний мені між роги меч [10, с.151].

У вірші Д. Павличка «Я роздягнув тебе в уяві»
натрапляємо на випадок використання автором атрибутивів ЛАСКАВА, ВЕСЕЛА з особовим займенником ТИ.
Прикметники ЛАСКАВА, ВЕСЕЛА характеризують внутрішні властивості ліричної героїні, риси її характеру:
…Горнулися до тебе зела, Дерева, квіти і хліба,
Ласкава ти була й весела, Як в сонці річка голуба [10,
с.155].
В інтимній поезії М. Луківа «На горищі було вікно»
спостерігаємо випадок, коли відносні прикметники
вжиті у переносному якісному значенні стосовно людини (коханої). Автор використовує поєднання особового
займенника ТИ з антонімічними прикметниками
НЕБЕСНА, ЗЕМНА, наголошуючи на складності образу
коханої, якості якої мають широку амплітуду: від
недосяжної неповторності до буденної звичайності і від
неї знову до неповторності: …Я не зводив очей з вікна, –
О пора, молода й чудесна! – Я повірив, що ти небесна, Я
не вірив, що ти земна. І нехай невблаганний час Сіє
срібло в моїм волоссі, Ти для мене небесна й досі, Все
святе, що було між нас [11, с.193].
У вірші Т. Алексик «Я бачила сьогодні дивний шлях»
особовий займенник ТИ поєднується з прикметником
ЧУЖИЙ. Використовуючи цей атрибутив, авторка акцентує на відстороненості від коханого, зʼявляється мотив
смутку: Я бачила сьогодні дивний шлях – Новий… Він
зовсім інший був – не там, де і як,
Там ти чужий… [12, с.60].
В. Іващенко в поезії «Я прокидаюся із думкою про
Вас» використовує особовий прономінатив МИ («МИ
любовне») із прикметником ЗАКОХАНІ. За допомогою
атрибутива увага зосереджується на внутрішньому стані
ліричних героїв, їхніх психологічних властивостях:
Я прокидаюся із думкою про Вас. Я бачу: ми закохані
в обіймах. Ніхто цей образ в мене не відніме… [8, с.17].
У цьому вірші ліричний герой звертається до коханої на
ВИ («ВИ любовне»), що свідчить про певний ступінь
відчуженості адресата. Прономінатив ВИ пишеться з
великої літери, що є ознакою пошанності. Він виступає у
вірші як засіб вияву імпліцитного смислу протиріччя
між зовнішньою офіційністю стосунків і внутрішнім
палким почуттям любові.
На схожий приклад пошанного ВИ натрапляємо в
поезії В. Іващенка «Мені від Вас ніяких жертв не треба».
Автор поєднує особовий займенник ВИ з прикметником
МУДРА, акцентуючи увагу на внутрішніх якостях
ліричної героїні, особливостях її характеру, психічних
властивостях: …Ви мудра жінка. (Я таких не бачив!)
Хіба не розумієте самі, Я не чужий. Я сам плачу і плачу
За почуття і пристрасті свої… [8, с.16].
Подібний приклад знаходимо у поезії В. Іващенка «Я
напишу Вам романтичного вірша», де прономінатив ВИ
поєднується з атрибутивом ЖАДАНА. За допомогою
прикметника ЖАДАНА автор наголошує на своїх
почуттях до ліричної героїні, демонструє свою пристрасть до неї: Я напишу Вам романтичного вірша, Щоб
Ви в щоденних клопотах, турботах Відчули, як
наповниться душа Легким, прозорим відчуттям
польоту. Вас люблять! Ви жадана день у день! Вас
огортає емоційне поле… [8, с.25].
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Висновки. Узагальнюючи проаналізований матеріал,
можемо стверджувати, що для прономінативів як граматичного класу слів властива досить широка синтагматична сполучуваність із атрибутивами у текстах
сучасної інтимної лірики. Між займенником та прикметником утворюються семантичні звʼязки – об’єкт і його
характеристики. В інтимній поезії з особовими
займенниками, що вказують на об’єкт інтимних
почуттів, вживаються передусім якісні прикметники на
позначення зовнішніх і внутрішніх властивостей людини.
Проте трапляються поодинокі випадки використання
авторами відносних прикметників, вжитих у переносному якісному значенні, та переносного вживання
якісних прикметників, які починають номінувати
почуття й властивості людини. Таке вживання супроводжується високим ступенем образності, слугує виявом
яскравої епітетики.
Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому
вивченні синтагматичних зв’язків прономінативів з
іншими частинами мови в сучасній інтимній ліриці.
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ATTRIBUTIVE COMPATIBILITY PECULIARITIES OF PRONOMINATIVES IN INTIMATE POETRY
The article researches the syntagmatic links of pronominatives with attributives in the texts of modern intimate lyrics. The
semantic content of adjectives, used with pronouns in intimate poetry, is outlined. It finds out that the personal pronouns which
point at the object of intimate feelings, first of all, are used with qualitative adjectives to denote the external and internal
characters of people. It denotes that there are isolated instances of usage the relative adjectives by the authors in the figurative
qualitative meaning, which begin to nominate person’s feelings and characters. Such usage, accompanied by a high degree of
imagery, serves as a manifestation of bright epithetic.
Key words: pronominative, attributive, syntagmatics, semantics, qualitative adjectives, intimate lyrics.
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КОНЦЕПЦІЯ БУКВАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ
СЮРРЕАЛІСТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ НІСІВАКІ ДЗЮНДЗАБУРО
У статті розглядається проблема перекладу поетичних творів Нісівакі Дзюндзабуро. Мета статті –
запропонувати до обговорення метод «буквального перекладу», який використовував Нісівакі, створюючи
сюрреалістичні вірші і формулюючи нове поняття некодифікованої поетичної мови. Ми приходимо до
висновку, що закрита структура само-референції сюрреалістичної поезії передбачає переклад який
вивільнює творчий потенціал оригіналу, нехтуючи комунікативними аспектами мови і руйнуючи уявлення
про те, що поезія або переклад поезії має щось виражати загальнозрозумілою мовою.
Ключові слова: японська поезія, ґендайсі, сюрреалізм, філософія мови, переклад, Нісівакі Дзюндзабуро .
Постановка проблеми. Переклад японської поезії
європейськими мовами завжди вважався за складне і
творче завдання. Ця складність зумовлена не тільки
суто лінгвістичними особливостями японської мови
(такими як, наприклад, вживання ієрогліфів або
граматика), але і особливими уявленнями про сутність
поезії і творчість загалом, яка притаманна японській
культурі. Ці уявлення укоріненні у тонкому і чуттєвому
осягненні природи, незлостивості і поваги до свого
оточення, почутті гідності і вдячності, у тяжінні до
невизначеності та сугестивності. Поетичній шедеври
народжуються не у муках творчості, а у тихому
замилуванні цим різноманітним і прекрасним, навіть у
своїй огидності, світом. Японська поезія вимагає від
читача активної роботи, читач є автором твору не в
меншій мірі, ніж поет, який лише ініціював цю роботу,
а не надав готовий до споживання «продукт».
Сугестивність є характерною ознакою як традиційної,
так і сучасної японської поезії. Така форма поетичної
співпраці між автором і читачем стала можлива завдяки
тісним комунікативним зв’язкам, які сформувалися в
японському суспільстві загалом. Але, що відбувається з
цією невизначеністю, цим значущим мовчанням, якщо
ми виходимо за межі японської культури і намагаємось
перенести його на іншомовну основу? Природа
проблеми, яку вирішує стаття, пов’язана з тим, що
перекладач японської поезії має передати не тільки те,
що написано в тексті, але і те чого там нема – саме те
що залучає читача до активної взаємодії з поезією і,
врешті-решт, феноменально проявляє текст як такий.
Який перекладацький прийом здатен допомогти з цим
завданням? В статті ми пропонуємо поглянути на
переклад ширше і втілити у його межах герменевтичні і
філософські концептуалізації. Наша спроба належить до
широкого тематичного кола досліджень випадків
неперекладностей у художньому тексті.
В фокусі нашого дослідження знаходиться проблема
перекладу
віршів
японського
поета
Нісівакі
Дзюндзабуро, який вважається засновником японського
сюрреалізму. В основі сюрреалістичної мови Нісівакі

лежить концепція мови «не-значення» або «неозначення». Тобто такої мови, лексичні одиниці якої не
мають зовнішнього референту, а посилаються лише на
себе і замикають на собі всю структуру тексту. До
такого розуміння поетичної мови Нісівакі приводить як
захоплення західними взірцями сюрреалістичного
віршування, так і революційні зміни, які відбувалися в
японській літературі наприкінці епохи Тайсьо. У
результаті
вагомого
переосмислення
структур
поетичної форми і ролі мови в поезії була створена
модель модерністської поетики і закладені засади нової
поетичної традиції (ґендайсі). Нісівакі піддав сумніву
ідею поетичної мови як інструменту, необхідного лише
для трансляції людських емоцій і показав як мова сама
може прописувати/проговорювати себе, не посилаючись
ні на що ззовні себе і переживаючи себе як витончену
мовну гру. У статті висвітлюються особливості
дослівного
перекладу
як
гібридного
прийому
написання/перекладу віршів Нісівакі Дзюнзабуро.
Дослідження з проблем сюрреалізму Нісівакі
Дзюнзабуро не є багаточисленними. До цього часу
найвпливовішим і ґрунтовним дослідженням залишається коментований переклад англійською теоретичних
робіт Нісівакі, виконаний Осія Хірата (The poetry and
poetics of Nishiwaki Junzabur : modernism in translation /
Hosea Hirata, 1993) [1]. Невелику критичну статтю
знаходимо у О.А. Доліна (Нариси сучасної японської
поезії, 1984).
Мета статті полягає у формулюванні концепції
буквального перекладу сюрреалістичної поезії Нісівакі
Дзюнзабуро і перспективи проводження цього прийому
перекладу/написання віршів інших японських авторів.
Виклад основного матеріалу дослідження. У частині
«Profanus» своєї теоретичної роботи「超現実主」
(«Сюрреалістична поетика», 1929) [2] Нісівакі описує
сюрреалістичну мову як структуру з порушеним
патерном означування. Нісівакі вперше в історії
японської літератури і мовознавства формулює проблему розрізнення кодифікованої и некодифікованої
мови. Мова поезії, на думку Нісівакі, не може бути
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кодом, в якому за кожним знаком закріплене своє
значення. Код Нісівакі називає つまらなさ, що означає:
нудьгу, буденність, банальність, а також те, що давно і
добре всім знайоме, наприклад, значення слів, знання
яких дозволяє успішно декодувати і кодувати різні
повідомлення. Мова поезії, навпаки, нічого не пояснює,
не передає, не шифрує і не повідомляє, оскільки вона не
єつまらない, вона невідома нікому, навіть, самому
автору. На думку Нісівакі, імпульс, що спонукає до
поетичної творчості,
криється
в
усвідомленні
банальності навколишньої реальності. Жити в нудьзі –
доля буденної свідомості, але доля поета – поглянути в
очі つまらなさі, повставши проти неї, зробити знайоме
незнайомим. Незнайоме, на думку Нісівакі, це неозначуване, а «чиста поезія» наближається до
саморуйнування і, врешті-решт, до самознищення.
У зв’язку з цим розумінням мови виникає проблема
перекладу не кодифікованої мови Нісівакі іншими
мовами, адже в цьому випадку перекладач змушений
поводитись як руйнівник світів. Він занурюється у живе
тіло вірша, розбирає його на частини і потім прагне
знову відтворити щось дихаюче і живе з тих
фрагментів, які опинилися у нього в руках. Ймовірно,
тут було б доречно висловити тезу про неперекладність
японської сюрреалістичної поезії, але слід пам’ятати,
що «руйнування / відтворення» мови в перекладі
збігається з жестом знищення つまらなさНісівакі і, по
суті, переклад продовжує нескінченне життя вірша.
Прояснюючи цю тезу ми звертаємось до концепції
перекладу Вальтера Беньяміна. Мова йде про статтю
«Завдання перекладача» («Die Aufgabe des Ubersetzers»)
[3]. Пол де Ман зазначив, що у тексті, який стверджує
неможливість перекладу достатньо багато перекладів.
А те,
що
відбувається
всередині
перекладу
неперекладного тексту – дійсно цікавий феномен, який
попри оптимістичні очікування від своєї феноменальної
присутності – підтверджує лише свою неможливість.
Переклад – це документований випадок неперекладності. В основному, так виходить через дослівний
переклад, якого вимагає Беньямін: «Справжній
переклад прозорий, він не затуляє собою оригінал, не
закриває йому світло, а навпаки, дозволяє чистій мові,
наче підсиленій опосередкуванням, повідомити про
оригінал більш повно. Це досягається перед усім
завдяки дослівності у переданні синтаксису: що
доводить, що саме слово, а не речення є первинним
елементом перекладача» [Див.: 3]. Ця безкомпромісна
вимога з великими труднощами виконується навіть при
перекладі між мовами, які вважаються близькими. Про
це свідчать далеко не дослівні переклади Бодлера, які
виконав сам Беньямін. Також, якщо залучати до цього
фрейму перекладності/неперекладності більш широку
палітру мов, наприклад, звертаючись до японської
поезії, то ми побачимо, що, скажімо, між німецьким і
японським словом лежить нездоланна прірва. Беньямін
вимагає дослівності перекладу, наче слово – це
універсальна одиниця обміну, хоча, японський вірш,
записаний ієрогліфами, навіть при дослівному
перекладі, втрачає частину своєї мовної сутності –
власне ієрогліфи. Таким чином, слово не є, у цьому
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випадку, тією атомарною сутністю, з якою може працювати перекладач, спираючись на неї, як на сталу основу
складної мовної конструкції і не боятися звинувачень у
дописуванні відсебеньок. Невже японська мова не
перекладається взагалі? У певному сенсі, це дійсно так.
Практично неможливо перекласти навіть класичні
хайку і танка, які знамениті передусім, своєю строгою
формою (定形, «тейкей»), вважається, що саме форма у
першу чергу визначає поетичність японської пісні.
Проте, «тейкей» майже неможливо перенести з
японської у іншу мову у незмінному вигляді. Переклад
завжди супроводжується наближенням кількості
складів до заповітних формул «5-7-5» або «5-7-5-7-7».
Але, навіть якщо перекладачу і вдасться кількісно
відтворити структуру вірша, то зрівняти завжди
відкриту японську «мору» і український склад він все
одно не зможе. Таким чином, навіть вимога «доскладовості», яку міг би висунути Беньямін, якби займався
проблемами перекладу з японської мови, виявляється
нездійсненною.
Зараз здається, що «Завдання перекладача» втратило
актуальність і цей текст успішно був переплавлений у
горнилі постмодерністського дискурсу, але, залучаючи
нові тексти і контексти (у нашому випадку – японську
мову і поезію), ми отримуємо новий вимір добре
відомого тексту. Більш того, завдяки Беньяміну ми
краще розуміємо природу дослівної неперекладності
японської літератури в цілому і поезії зокрема.
Нісівакі створює у своїй поезії неперекладні безодні
сюрреалістичних метафор, дзенської мудрості і
вишуканих алюзій, імплантуючи у тіла своїх віршів сам
акт віршування. У кращих традиціях сугестивної
поетики хайку, Нісівакі створював вірші, які неможливо
читати не домислюючи, не дописуючи свого, не стаючи
поетом. Як неперекладність Беньяміна провокувала
перекладачів обходити цю пастку єдиним можливим
чином – додумувати своє і перекладати вже свій
перекладний текст, стаючи при цьому поганими
перекладачами, але, все ж перекладачами, так і поезія
Нісівакі провокує читачів ставати співавторами. Його
поезія це також і посібник по створенню поезії. Наприклад, вірш 「カリマコスの頭とVoyage Pittoresque」
(Голова Каллімаха і вояж піттореск) відкриває наступна
строфа: 海へ海へ、タナグラの土地 («До моря, до моря,
до землі Танагра!»). Про яку タナグラйде мова? Про
давньогрецьке місто, про вигадану країну, про пташку?
Всі варіанти добрі і дозволяють по-різному прочитати
(прописати) цю строку, проте Нісівакі не залишає нас
без дороговказної нитки, даючи урок сюрреалістичного
віршування: タナグラ присутнє тільки тому, що це
слово нагадало Нісівакі слово японської мови [Див.: 4].
Тобто, він створив не поетичний образ, а метамовну
одиницю, яка вбудована як в японську, так і в давньогрецьку мову та знаходиться на межі зрозумілого
(японського) і незрозумілого, чужорідного (давньогрецького). Якраз цю одиницю можна перекласти і
дослівно і доскладно. Чи не про цю «чисту мову» писав
Беньямін?
Труднощі перекладу сюрреалістичної поезії Нісівакі
також пов’язані з специфікою японської мови, яка має
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цілу низку граматичних і лексичних особливостей, що
відсутні в європейських мовах. Вище ми згадували
фактор ієрогліфічного письма і чутливості до визначеної
форми. Але це лише те, що лежить на поверхні і очевидно
навіть для читачів, які не знають японську мову. Далі ми
докладніше і ґрунтовніше розглянемо особливості
поетичної мови Нісівакі, які впливають на перекладацьку
руйнівнотворчу роботу. Розглянемо приклад вірші зі
збірки «Ambarvalia» (1933 р.) Це перша збірка віршів
Нісівакі японською мовою, але не всі твори в ній
насправді написані японською. Деякі вірші – не більше
ніж дослівний переклад його французьких творінь. Також
Нісівакі часто використовує в якості субстрату для своїх
«японських» віршів твори відомих європейських поетів.
Це перший і найпомітніший крок, зроблений Нісівакі до
шляху розкладання кодифікованої мови, який ми можемо
назвати «буквальний переклад». Сенс цієї техніки зводиться
до того, що ми перекладаємо лексичні одиниці і граматичні зв’язки однієї мови без урахування правил іншої.
Розглянемо вірш「化学教室の背後に」:
一個のタリポットの樹が音響を発することなく成長
してゐる
白墨及び玉蜀黍の髪が振動する
夜中の様にもろもろの泉が沸騰してゐる
人は皆我が魂もあんなでないことを願ふ
人は材木の橋を通過する
ゴールデンバットをすひつつ
まだ一本の古い鉛筆が残つてゐる
На думку дослідника Осія Хірата [1, С.82-83]. ця
строфа є перекладом французького вірша «Paradis
Perdu» і в «оригіналі» вона звучить так: «Un palmier se
grandit sans bruit» (Одна пальма росте беззвучно).
Особливість японського варіанту полягає в тому, що
він, по-перше, граматично хибний: 一個 («ікко») використовується для підрахунку невеликих круглих
об’єктів (наприклад, яблук або персиків), але не дерев.
Фраза «一個の樹» (Одне невелике кругле, як яблуко
дерево) відразу ж привертає до себе увагу і маркується
як помилкова або безглузда. За правилами французької
мови «Un palmier» – нормативний вираз, але для
японця, який звик рахувати різні класи предметів за
допомогою різних рахункових суфіксів, це означає
сюрреалістичне ототожнення яблук, дерев, людей і тому
подібне. Отже, як можна перекласти цей вірш? Перший
підхід – традиційний художній переклад, результує у
наступний текст (тут і далі переклад авторів.):
ЗА КАБІНЕТОМ ХІМІЇ
Одна пальма росте беззвучно
Вібрує і шкільна крейда і волосся кукурудзи
Немов в ночі закипають всі види джерел
Всі люди благають щоб їхня душа не була такою
Людина проходить по дерев’яному мосту
Покурюючи Golden Bat
Залишився тільки один старий олівець
Також ми відтворили метод дослівного перекладу
Ніівакі:
ЗА КАБІНЕТОМ ХІМІЇ
Дерево таліпот зростає не виділяючи звуку

Волосся крейди і кукурудзи вібрує
Як ніч всі фонтани киплять
Всі хочуть щоб моя душа не була такою
Людина проходить через лісовий міст
Витрачайте золоту ляльку
Залишився ще один старий олівець
На нашу думку, дослівний переклад краще відповідає
концептуальним засадам Нісівакі і краще передає настрій
оригіналу, а також відповідає духу сюрреалістичної
поетики загалом. Також, слово タリポット (в
художньому перекладі – «пальма», в буквальному –
«таліпот») можна не тільки перекласти, але і написати порізному. Нісівакі, скоріш за все, взяв це слово з англ. The
talipot palm, біологічний вид «Corypha umbraculifera». Ще
один варіант перекладу – залишити слово як є, японською
мовою, тоді вийде такий переклад: «Один タリポット
росте беззвучно». Або, замість катакани, вжити більш
звичний для західної людини запис латинкою і вставити
його в український переклад: «Дерево talipot зростає не
виділяючи звуку», як ми це зробили з «Golden Bat» –
назвою компанії, яка виготовляла цигарки. У цьому
випадку запис латинкою в українському тексті буде
виконувати ту ж роль, яку відіграє запис катаканою у
японському тексті – роль подразника і елемента, який
своєю чужорідністю привертає до себе увагу. Таким
чином, остаточний варіант перекладу отримує наступний
вигляд:
ЗА КАБІНЕТОМ ХІМІЇ
Дерево Talipot зростає не виділяючи звуку
Крейда і Stili et Stigmata Maydis вібрує
Як ніч всі фонтани киплять
Всі хочуть щоб моя душа не була такою
Людина проходить через лісовий міст
Покурюючи Golden Bat
Залишився ще один старий олівець
Розглянемо ще один приклад. Це вірш 「太陽」
(«Сонце») також зі збірки «Ambarvalia»
「太陽」
カルモヂインの田舎は大理石の産地で
其処で私は夏を過ごしたことがあった。
ヒバリもゐないし、蛇も出ない。
ただ青いスモゝの藪から太陽が出て
またスモゝの藪へ沈む。
少年は小川でドルフィンを捉へて笑つた。
У цьому тексті нам зустрічається словоカルモヂイン
(карумодін) – неологізм, вигаданий Нісівакі і це слово не
існує ніде інде, окрім сюрреалістичної мови поета. У
цьому слові задіяна складна асоціація, яка, наприклад,
може привести читача до поняття «снодійного засобу»,
або – до назви італійського міста. В будь якому разі, це
образ чогось примарного, це натяк на місто-сон або ж –
снодійне місто. Проте, як, за допомогою інших мов
можна передати це вигадане слово? カルモヂイン
транскрибується як «Кармодін». Можна віддати перевагу
фармацевтичному поняттю і, наприклад, запропонувати
тут назву лікувального препарату «Бромурал», який
викликає снодійний і заспокійливий ефект. Тоді переклад
першої строфи буде наступним: «Я провів своє літо у селі
Бромурал…». Такий переклад, на нашу думку, не є
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влучним, оскільки задає більш комічний настрій, ніж
мрійливо-романтичний. Можна було б залишити
японський варіант «Кармодін», проте втрачається змістовний зв’язок і з снодійним, і з невеличким містечком в
Італії («Carrara» 「カルラーラ」). Вважаємо, що у цьому
випадку варто перебудувати речення так, щоб уявне літо і
селище з’єдналися у єдиний образ.
СОНЦЕ
Я провів своє літо у снодійному селі,
Де було родовище мармуру.
Тут не було жайворонків, не з’являлися змії.
Лише з кущів блакитної сливи з’явилося сонце,
І знову потонуло у сливових заростях.
Саме в той час, хлопчик
Спіймав дельфіна у струмку і засміявся.
Поет змальовує картину абсолютно безмовного,
порожнього літа. «Тут не було жайворонків, не
з’являлися змії». Тварини представлені, як те чого немає
у «кармодінових» снах. Такий тип «відсутності»,
Нісівакі передає через референти змії і жайворонка, при
цьому, віддаляючи жайворонка від реального світу за
допомогою катакани ヒバリ. ヒバリ у даному випадку є
вигаданою істотою, більш того, яка відсутня у світі
цього тексту. Подвійна відсутність ніби згущує
нереальність цього поетичного світу. І знову, мотив
вірша змінюється: замість ніколи неіснуючих жайворонків і змій, з’являються хлопчик і дельфін. Головна
сцена трансформується, а нереальність ще більше
підкреслюється образом дельфіна, якого виловили у
струмку. Цей свіжий образ, немов забризкує читача
водою і, до цього сонне і безплідне літо, насичується
сміхом хлопчика і шумом бризку води. Слово «дельфін»
також записано катаканою (ドルフィン), як англійське
слово, а не イルカабо ієрогліфами 海豚. Ймовірно, це
свого роду спосіб натякнути японському читачу, що мова
йде про дельфіна з європейської міфології.
Також, ми можемо спробувати перекласти цей вірш
методом дослівного перекладу:
СОНЦЕ
Сільська місцевість Кармодіна – мармурова площа.
Там я, там мав літо.
Існує ні жайворонок, ні змія.
Просто сонце виходить із синього куща
Він також занурюється в кущ.
Хлопчик посміхнувся у руїну з захопленим
дельфіном.
І ще один варіант, в якому ми замість катакани
вживаємо більш звичний для західної людини запис
латинкою і вставляємо в український переклад:
СОНЦЕ
Я провів своє літо у селі Karmodzin,
Де було родовище мармуру.
Тут не було Jaiworonok, не з’являлися змії.
Лише з кущів блакитної Slywy з’явилося сонце,
І знову потонуло у заростях Slywy.
Саме в той час, хлопчик
Спіймав Delphina у струмку і засміявся
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Також пропонуємо для порівняння переклад цих
віршів англійською(переклад авторів.):
BEHIND THE CHEMISTRY CLASSROOM
A tree of talipot is growing without emitting sound
The chalk and the hair of corn vibrates
Like a midnight all kinds of spring is boiling
Everyone wishes that his own soul won’t be like that
A person passes through a timber bridge
Smoking the Golden Bat
There is still the only old pencil left
THE SUN
I spent my summer in a sleepy village,
There was the deposit of marble.
There were no larks, no snakes appeared.
Just the sun comes out from the blue bush
And again sink to the Sumomo bush.
A boy caught a dolphin in the brook and laughed.
Висновки. Закрита структура самореференції
передбачає, що кожен вірш Нісівакі (наприклад, зі
збірки «Ambarvalia») є закритим поетичним світом, який
наповнений мовними сутностями, що можуть жити
тільки у цьому світі і вони підкорюються тільки його
законам. Таким чином, на другий план йде комунікативна цінність мови і руйнується уявлення про те, що
поезія повинна обов’язково щось виражати. В цих
умовах застосування буквального перекладу з урахуванням особливостей запису катаканою ми вважаємо
доречним і таким, що відповідає художнім засадам і
стилістиці сюрреалістичної поезії. Дослідження є
перспективним і може бути продовжено з залученням
інших авторів – сюрреалістів.
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LITERAL TRANSLATION CONCEPT IN THE SURREAL POETRY OF NISHIWAKI JUNZABURŌ
The article deals with the problem of the translation of poetry by Nisiwaki Junzaburō. The purpose of the article is to
suggest to the discussion the method of «literal translation» used by Nisiwaki while creating surrealistic verses and
formulating a new notion of uncodified poetic language. We conclude that the closed self-referral structure of surrealistic
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language and destroying the idea that poetry or the translation of poetry has something to express in a commonly understood
language.
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ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
ОЗНАЧЕНОСТІ / НЕОЗНАЧЕНОСТІ
У статті подано аналіз філософського розуміння категорії визначеності / невизначеності, яка є базою для
становлення лінгвістичної категорії означеності/неозначеності. Окреслено основні підходи до її трактування
та хронологію розвитку наукової думки. У процесі дослідження виявлено, що лінгвістична категорія
означеності / неозначеності має комунікативну та ситуативну природу та детермінується субʼєктом
мовлення, а не обʼєктивними ознаками «омовленого» предмета. Така структурна складність та багатошаровість цієї категорії викликана накладанням та взаємодією світоглядної, філософської, психологічної,
комунікативної та когнітивної сфер.
Ключові слова: категорія визначеності / невизначеності, категорія означеності / неозначеності,
міжособис-тісна комунікація, когнітивна сфера, субʼєкт і обʼєкт мовлення.
Постановка проблеми. Лінгвістична категорія означеності / неозначеності має різний статус в різних мовах,
що спричинено особливостями мовних структур та
ступенем граматизації виражальних засобів цієї категорії.
Граматичний лад української мови не забезпечує
достатніх ресурсів для існування формальної категорії
означеності/неозначеності (далі – О/Н), однак усе більше
українських мовознавців висловлюють думку, що ця
категорія існує як функціонально-семантична та має
ієрархією різнорівневих виражальних засобів (І.В. Дудко,
Н.В. Петренко, А.П. Загнітко та ін.). У попередніх дослідженнях ми зробили спробу обгрунтувати та розширити
такий підхід стосовно категорії О/Н, виявити основні
експліцитні та імпліцитні засоби вираження та структурувати їх у межах функціонально-семантичного поля [1].
Однак у процесі вивчення цієї категорії ми зіткнулись із
низкою методологічних проблем – чи можна вивчати
лінгвістичну категорію відірвано від її філософських
витоків, які накладають помітний відбиток на її
функціонування; наскільки екзистенційна визначеність та
невизначеність впливають на оформлення категорійних
значень лінгвістичної означеності / неозначеності; чи
можливе розшарування різнодисциплінарних понять
сутності категорії визначеності / невизначеності та
вилучення із цього пласту суто лінгвістичного явища.
Мета дослідження – розкрити сутність та роль
філософської бази лінгвістичної категорії О/Н.
Виклад основного матеріалу. В українському
мовознавстві є стійка тенденція до розмежування
термінів «означеність/неозначеність» та «визначеність /
невизначеність», що послідовно відображено у студіях
низки науковців (А.П. Загнітка, І.В. Дудко, В.Г. Шехтера,
Є.М. Галкіної-Федорук). При цьому визначеність / невизначеність трактується як загальнонаукова, міждисциплінарна категорія, функціонування якої поширене в
різних сферах наукового знання і яка повʼязана в першу
чергу із відношенням субʼєкта та обʼєктивної дійсності
[2, с.5-6]. Ця категорія є базовою для таких фундаментальних наук, як фізика, математика, економіка, соціологія, психологія, нейрологія, правознавство, логіка та
лінгвістика. Універсальність визначеності / невизначеності

(далі – В/Н) свідчить про потужну історико-філософську
базу цієї категорії, теоретична платформа якої стала
основою вищезгаданих дисциплін. Загальнонауковий
характер будь-якої категорії передбачає наявність у ній
певного змістового інваріанта, тобто стрижня, навколо
якого нарощуються більш вузькі, спеціалізовані
інтерпретації. Як зазначає В. Готт, «інваріантом загальнонаукової категорії є логіко-гносеологічна основа її
змісту, тобто результат абстрагування від усіх її
конкретних втілень» [3, с.10].
В історії філософії є чимало робіт, присвячених
дослідженню категорії В/Н, більшість із яких спрямована на вирішення питання про те, наскільки об’єктивною
є чи може бути невизначеність. Різні філософсько-теоретичні школи пропонували своє вирішення цієї проблеми,
виходячи із власних світоглядних засад, проте вже в
Давній Греції сформувалось два основних підходи –
перший пропонував розглядати невизначеність як стан
розуму суб’єкта, який перебуває в процесі пізнання, його
недосконалий чи недостатній рівень знань у конкретній
ситуації, що ніяк не впливає на об’єктивні характеристики
предмета пізнання. Усі предмети та речі об’єктивного
світу впорядковані, мають своє призначення та характеристики. Обмеженість та невсеохопність людського
розуму в процесі пізнання спричинює виникнення невідповідності чи відхилень між об’єктивною дійсністю та її
відображенням у людській свідомості, що створює умови
для виникнення в суб’єкта стану невизначеності [4-5].
Згідно з іншим підходом, невизначеність має незалежний
від суб’єкта характер, це є один із законів побудови світу,
який проголошує домінування хаосу та невпорядкованості у світі, що не може бути визначено та контрольовано суб’єктом пізнання. Така невизначеність є редукованою у своїй функціональності категорією, яка дає
змогу лише сприймати, але не регулювати чи
коригувати. Варто зазначити, що поняття В/Н рідко
фігурувало у працях давніх філософів як науково
завершений термін, частіше воно розглядалось у межах
теорій загального і одиничного, об’єктивного і суб’єктивного, конкретного та абстрактного, кінечного і
безкінечного, можливості і дійсності [6].
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Теоретичні спроби ґрунтовно окреслити межі та суть
визначеності та невизначеності знаходимо у представників Мілетської науково-філософської школи. Фалес та
його учні спробували ввести у філософське вчення
наукову термінологію, висунули свої теорії першопочатку та космогенезу. Мілетці вважали, що є вічне,
незмінне та невидиме начало, яке дає початок різноманітності матеріальних речей та є умовою існування
космосу. Анаксимандр окреслив це начало як
«апейрон» – невизначену, неокреслену та недоступну
для осягнення сутність усього, що не має меж та є
«першо-речовиною» будь-якої речі та явища [7, с.51-53].
Специфічне трактування сутності понять «визначеність» та «невизначеність» знаходимо у працях
Аристотеля в межах теорії випадкового та можливого,
згідно з якою невизначені ситуації пов’язані із
випадковим, хоча будь-яке випадкове викликане
прескриптивною функцією можливого, що заперечує
існування об’єктивної невизначеності. Одиничне, або
єдине, має чітку форму, тому носить визначений
характер, воно є першопочатком світу; «інше» (те, що ми
пізнаємо потім, і що в процесі пізнання долучаємо до вже
відомих, осягнених форм) є невизначеним лише для
людського розуму, суть його завжди окреслена і виділена
[8]. Першопочаток не може мати хаотичний характер,
бути невизначеним, інакше він не зміг би систематично
породжувати однакові речі.
Інші погляди на категорію В/Н знаходимо в роботах
Платона, який наголошував на об’єктивному характері
невизначеності. Абсолютна визначеність, згідно з його
ідеями, існує поза свідомістю людини, на рівні вищої
ідеї. Ідеальний світ, світ вищих ідей (ейдосів) є визначений, детермінований, упорядкований, на відміну від
світу матеріального, який характеризується мінливістю,
недосконалістю, нестійкістю, хаотичністю. Невизначеність існує лише в межах матеріального світу, отже,
знаходить своє відображення у свідомості людей, які
теж є частиною матерії [9, с.14-15].
Секст Емпірик, давньогрецький філософ, представник
скептицизму, фрагментарно розглядав категорію
визначеності та невизначеності в межах роздумів про
істину. Істина визначається підходом, який у кожній
конкретній ситуації визначає ступінь пізнаваності чи
непізнаваності речі. Зафіксований у свідомості людини
миттєвий стан матерії ( яка є змінною субстанцією) не
може відображати її сутність, тому визначеність, як і
істина, неможливі для людської свідомості [10].
Період Середньовіччя не позначився широкими
філософсько-теоретичними розвідками стосовно статусу
категорій визначеності та невизначеності, оскільки
більшість світоглядних позицій була продиктована
релігійними постулатами. Із початком Нового Часу
відбувається оновлення філософської думки, що
викликало виникнення низки нових наукових теорій та
спровокувало зрушення світобачення з позицій геоцентризму. Основною проблемою філософії ХVІІ століття
стає пошук чи створення наукового, достовірного
методу пізнання. Ф. Бекон, представник емпіризму,
вважає невизначеність вадою пізнавальної сфери
людини, яку можна усунути шляхом виявлення та
осягнення законів природи. Лише практична діяльність

здатна перемістити стан людської свідомості із площини
невизначеності у площину визначеності [11, с.54].
Р. Декарт, який вважав метафізику провідною,
вихідною наукою, наголошував на необхідності раціонального знання. «Першу і початкову визначеність та
достовірність будь-якої філософії Декарт вбачає в
визначеності та достовірності свідомості-мислення» [12,
с.241]. Із цього випливає його філософія сумнівів, що
зрештою дає новий висновок – визначеність – це абсолют,
який не може існувати, це атрибут свідомості, яка позбавлена сумніву, отже, така свідомість не здатна класифікувати об’єктивний світ. Засновник сенсуалізму
С. Гассенді, заперечував запропоновану Декартом
модель
вирішення
проблеми
невизначеності
(«незнання»), стверджуючи, що вона може бути
подолана шляхом «осягнення», «безпосереднього
сприйняття речей» (на основі почуттів і відчуттів) [12,
с.281-282]. Суб’єкт сприйняття не є «чистою дошкою»,
на яку діє та впливає об’єкт, а має активне начало.
Суб’єкт володіє певною чуттєвою структурою,
якостями, які визначають характер сприйняття, тому
кожну річ можна осягнути і при цьому вважати такою,
«якою вона кому-небудь відчувається, але не можна
стверджувати, що вона така від природи» [12, с.283].
Таким чином, річ визначається у процесі сприйняття,
унаслідок порівняння, зіставлення та аналізу.
Представник матеріалістичного сенсуалізму Дж. Локк
розвиває ідеї С. Гассенді, стверджуючи, що у процесі
пізнання мислення проходить шлях від споглядання до
емпіричного сприйняття і далі до вироблення абстрагованих понять, які акумулюють загальну природу речей.
У роботі «Досвід про людське розуміння» Дж. Локк
чітко окреслює поняття «визначеність», пов’язуючи
його із характеристикою загальних ідей – «під терміном
«визначений» я розумію те просте уявлення, яке розум
має в своєму полі зору та сприймає в собі», далі
зазначаючи, що «кожен, хто вживає якесь слово, має у
своєму розумі визначену ідею, знаком якої він його
(слово) робить і з якою він повинен міцно пов’язати його
(слово) у весь час роздумів.» [13, с.88]. Хто не має такої
чіткої («ясної») ідеї, той не може запропонувати нічого,
окрім неясності та мішанини. Джон Локк звертає увагу на
зв’язок слів та ідей, зазначаючи, що «пізнання більше
пов’язано зі словами, ніж про те думають» [13, с.460], і
пропонує варіанти вирішення труднощів, які викликані
неясністю чи невизначеністю значень слів – для того,
щоб значення було визначеним, треба, щоб визначена,
ясна ідея, яка панує в розумі мовця, актуалізовувала
ідентичну ідею у слухача, що утверджувало існування
абстрактних універсалій.
Протилежної позиції дотримувався представник ідеалістичного сенсуалізму Дж. Берклі, який спростовував
можливість існування універсальних, загальних ідей, що
набуватимуть однакової інтерпретації в свідомості
різних людей. Він стверджував, що матерія неможлива в
абстрактному, невизначеному сенсі, лише протиріччя
між ідеями, які панують у свідомості людей щодо цієї
матерії, породжують неясність, нечіткість [14]. Проте і
зведення всіх ідей до однієї універсальної неможливе, бо
будь-яка ідея – абстрактне породження суб’єктивних
відчуттів. Усі прихильники сенсуалізму стверджували
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існування конкретних, одиничних речей, спільні ознаки
яких дають можливість введення їх до певного загалу та
класифікації. Але вони не приділяли достатньої уваги
дослідженню відношень діалектичних єдностей цих
речей – конкретного та абстрактного, визначеного та
невизначеного. На це звернули увагу представники
німецької класичної філософії, які брали за основу
аристотелівські ідеї та розвивали їх. Зокрема Г. Гегель
був прихильником діалектичної традиції в дослідженні
пізнання та стверджував, що мислення – це специфічний
спосіб освоєння дійсності, опосередкований абстракціями, який уможливлює існування конкретного та
абстрактного, одиничного та множинного, цілого та
членованого, визначеного та невизначеного. Процес
пізнання рухається від абстрактного до конкретного,
тому абстрактне мислення, сповнене стереотипами та
приписаними ознаками, є нижчою формою мислення,
яке повинне рухатись до конкретного – вичленування
диференційних ознак кожної окремої речі [15].
Науковий прогрес, яким відзначилось ХІХ століття,
викликав появу теорії абсолютної детермінованості
Всесвіту, що передбачало можливість прогнозування та
передбачення майбутніх подій на основі попередніх знань
про об’єкт зацікавлення. Ця теорія набула найбільшого
поширення у фізиці, проте стала рушієм виникнення
протилежної теорії, яка пізніше здобула назву «принцип
невизначеності». Його засновником вважається німецький
учений В. Хайзенберг, який у 1926 році висунув теорію
квантів. Емпіричні дослідження дали можливість стверджувати, що кванти (неподільна порція певної фізичної
величини) завжди перебувають у русі, який неможливо
передбачити чи спрямувати, можна прогнозувати лише
ймовірні шляхи розвитку подій. Ці частинки (кванти) не
мають визначеного положення у просторі та напрямів
руху, динаміка їхніх коливань змінюється незалежно від
зовнішніх умов. Запропонована теорія дала поштовх для
переосмислення філософських законів Усесвіту, оскільки
принцип невизначеності почав розглядатись як
фундаментальна, обов’язкова властивість будови нашого
світу. Тому філософія ХХ століття, зазнавши впливу
попередніх наукових постулатів, набуває іншого вектора –
класичний детермінізм вимушений визнати панівну та
невід’ємну роль невизначеності у мікростанах, які
породжують усі процеси світобудови.
Філософія екзистенціалізму пропонує свою специфічну модель світобудови, у якій визначальними є поняття
буття та сущого. М. Хайдеггер, один із представників
цієї течії, зазначає, що «буття і буттєва структура
знаходяться над будь-яким сущим і над можливою
сущою визначеністю сущого» [16, с.26], буття
(екзистенція) є єдиною, але непізнаною і не здатною до
пізнання передумовою сущого. Таким чином,
розрізнюються поняття «невизначеність» та «незнання» –
перше є іманентною та стійкою ознакою буття, друге –
тимчасовим та мінливим станом людського розуму.
Із середини ХХ століття поняття «невизначеність»
найчастіше пов’язують із поняттями «ймовірності» та
«можливості», зокрема спостерігаємо це у працях
В.С. Готта та А.Д. Урсула, які видають у співавторстві
книгу «Визначеність-невизначеність як категорії
наукового пізнання» та чи не вперше вказують на

147

категоріальний і універсальний характер цієї категорії,
стверджуючи, що визначеність та невизначеність «органічно входять у безперервно змінну наукову картину
світу, заповнюють у ній ще не зайняті місця вливають
на інші компоненти цієї картини і діють на всі науки,
беручи участь у формуванні сучасного наукового стилю
мислення та сприяючи діалектизації пізнання»[9, с.66,].
Новий етап в осмисленні феномена категорії В/Н
почався із розвитком інформаційного суспільства та
після появи теорій інформації та інформаційних систем.
У межах наукових розвідок, присвячених розробці та
аналізу цих питань, визначеність та невизначеність усе
рідше сприймаються як бінарна опозиція і частіше
розглядаються як окремі наукові парадигми зі
специфічними атрибутивними системами в межах
фундаментальних наук. У філософії принципи, якості та
форми невизначеності досліджували Е. Ласло, Р. Акофф,
В. Лекторський та інші; у математиці та інженерії
феномен невизначеності був окреслений у працях
Р. Калмана, С. Бира, М. Месаровича; у сфері біології та
психології загальновизнаними є праці В. Мерліна,
К. Вейка, К. Трінчера, В. Ешбі, О. Левича.
В останні роки науково-філософський аспект проблеми В/Н був розвинутий у працях В.О. Фабера,
О.М. Князєвої, В.Г. Буданова, М.М. Сича, які зробили
спробу вивести типологію невизначеності, дослідити
гносеологічний, антропологічний та онтологічний
аспекти функціонування категорій В/Н в умовах сучасного інформаційного суспільства. Проте, незванаючи на
досить велику кількість різноаспектних студій, присвячених аналізу цих категорій, невирішеною залишається
низка питань: не встановлено статус В/Н в сучасній
науковій парадигмі; недостатньо досліджена когнітивна
та психологічна база В/Н; редукованими та
невичерпними є дослідження взаємозв’язку та взаємовпливу цих категорій із комунікативною сферою
життєдіяльності соціуму та окремого індивіда. У цьому
руслі найбільш гостро постає питання накладання та
взаємозумовленості лінгвістичного та філософського
аспектів категорії В/Н, оскільки мовознавство акумулює
в собі іманентні філософські ознаки цієї категорії через
призму міжособистісної комунікації.
Висновки.
Вивчення
лінгвістичної
категорії
означеності/неозначеності не може відбуватись ізольовано, без урахування її філософсько-світоглядних витоків.
Аналіз філософських праць, присвячених дослідженню
загальнонаукової категорії визначеності /невизначеності,
демонструє, що мовознавче трактування має складнішу
структуру, оскільки передбачає нашарування обʼєктивних
властивостей матерії (обʼєктивну визначеність/невизначеність речей та предметів незалежно від субʼєкта
сприйняття), когнітивну реакцію субʼєкта на ці речі та
їхнє подальше введення в комунікативну площину.
Визначальним етапом у межах лінгвістичного підходу
стає саме сфера комунікативної взаємодії, а обʼєктивні
характеристики предметів набувають другорядного
характеру. Перспективним є детальне вивчення механізмів взаємопроникнення та взаємовпливу філософської та
лінгвістичної площин, що дозволить розробити більш
спеціалізовану методологічну базу аналізу мовної
категорії О/Н.
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PHILOSOPHICAL BASIS OF THE LINGUISTIC CATEGORY OF DEFINITENESS / INDEFINITENESS
The article presents an analysis of the philosophical understanding of the category of definiteness / indefiniteness, which is the
basis for the formation of the linguistic category of definiteness/indefiniteness. The main approaches to its interpretation and the
chronology of development of scientific thought are outlined. In the research process it was discovered that the linguistic category
of definiteness/indefiniteness has a communicative and situational nature and is determined by the subject of speech. This subject
of speech determines independently which of the values (definite or indefinite) must be applied to the word. The interaction of the
philosophical, philosophical, cognitive, psychological and communicative spheres generates the complexity and versatility of the
linguistic category of definiteness/indefiniteness.
Key words: category of definiteness / indefiniteness, interpersonal communication, cognitive sphere, subject and object of
speech.
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ПРОТОТЮРКИ В НАХЧЫВАНЕ
И ИХ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОЧЕВАНИЯ
Статья посвящена к прототюркским племенам Ас, Нахар, Турукки, Кути, Луллуби, Хурриты, Коман, Шу
и т.д., которые были автохтонными населениями древне Нахчыванской земли и их исторические кочевание на
север. Эта тема до сих пор не были исследована учёными. Первый раз, коснувшийся к этой проблеме, автор
статьи выявил, что древняя Нахчыванская земля была родиной древнетюркских племен до нашей эры. По
этому направлению были исследованы античные источники, связанные с этими племенами. При сопоставлении времени исторических процессов в летописях связанными древними тюрками, которые тесно связаны с
общетюркской историей и территорией. Путём всестороннего анализа времени исторических процессов
связанные с прототюрками выявлены новые результаты. При исследовании выяснилось что, около семьдесят
тюркских племен, проживших на территории древне Нахчыванской земле – в стране Нахарин, и из северной
земли Месопотамии, еще c IV тысячелетия до н.э., в едином союзе, распространились на северных нынешних
тюркских землях. Это говорит о том, что первые исторические кочевания начинались с юга на север. Все
это подтверждены и археологическими находками из этих земли.
Ключевые слова: племя, Ас, Нахар, Турукки, Кути, Лулуби и т.д., исторические кочевание, страна Нахар,
Месопотамия, юг, север.

Постановка проблемы. При царской и советской
власти и после его распада в историографии часто
встречаемся с необоснованной концепцией о тюрках, и
об их историях. В разных исследованиях не обращаясь
античным источникам, истории тюрков по политической
цели связывают с нашей эрой и их историю относят к
тем народом, которые до н.э. они не были на
исторической арене [34]. Чтобы, выявить истины
связанные с этой проблемой, следует обратиться к
сведениям античных авторов, источникам и летописям.
В историографии мы часто встречаемся о царстве
тюркских племен, об их государственном структуре,
которые, эти процессы относятся к V–I тысячелетиям до н.э.
Нахчыванская АР является неотделимой частью
Азербайджана и древний регион одно из центрой
мировой цивилизации. Многочисленные исторические
факты подтверждают что, этот древний край был
родиной прототюркских племен ас, турукки, кути,
лулуби, касси, нахар, коман, шубар, турди, хурри, тал,
тус, пал, сак и др. Эти племени жили здесь в VI–I
тысячелетий до н.э. Об этих, и других древних тюрках, о
территории и городе Нахчывана мы встречаем важные
сведения в книгах античных историков и географов, как
Геродота, Страбона, Квинт Крутий-Руф, Плутарха,
К. Птолемея и т.д. В этих сведениях, эти прототюрки
являются цивилизованными народами в Закавказье и ещё
в V тысячелетии, имели алфавита и поэзию [11, II 30; 16,
XXIV с.254; 28, с.254]. А Иудейский историк Иосиф
Флавии города Нахчыван считает колыбелью мировой
цивилизации. По его мнению, Ноев ковчег остановился
на земле Нахчыван, и этот город построен с пророком
Ноем [15, с.14]. В сообщениях Страбона хурриты
считаются митанцами, страна Матиан и озеро Урмия
именовались этим именем как Мантианой [29, VII, 16, 1,
3, 4; Х, 11, 1]. Одновременно сообщения Геродота и
«Всемирной истории», тоже говорит о том, что к

территориям Митанни входили Приурмийский регион,
страна Нахаран (Нахчыван), долины Аракса. Здесь
автохтонными населениями были эти племена, а страна
Нахаран был центром этих исторических процессов (8,
с.137; 11, I 189; III 94; VII 72).
Естественно интересно эта древняя история, древняя
культура в Нахчыване, которые, подтверждаются и
археологическими находками она раньше культуры
северных тюрков, или созданы после их культуры?
Часто об этих культурах и тюркских племенах мы
встречаем сообщения не только в античных источниках,
одновременно и в древних клинообразных надписях.
Во многих исследованиях и источниках племены асы,
трукки, кассии, шу, команы начиная с конца VI, и в
начале IV тысячелетия до н.э. встречаются как «асак»,
«асбудын», «турук», «тюркиты», «турки», «касси», «кашшу», «шу», «су», «коман», «куман» и т.д. В сведениях об
истории Востока, турукки описываются в составе
государства Араты, Кути и Лулуби вместе с кутийцами,
хурритами, лулубейцами, команами и другими племенами
[33, с.21-22].
На половине территориях древнего Сузского царства
жили племена прототюркские нахары, а их земли
относились к стране Нахаран-нынешнего Нахчывана.
Страна Нахаран упоминается и в летописи Египетского
фараона Тутмоса III в XVI веке (1504 года) до н. э. Из
летописи читаем: «Он, порочный противник из Кадеша,
собрал вокруг себя всех царей стран, покорных раньше
Египту. Всех, от Нахараин (страна Митанни) до Сирии.».
Потом из летописи конкретно ясно, что Нахаран
(провинция Митанни), около двадцати лет не платили
дани Тутмоса III [8, с.344-346; 32, с.174,338]. Если
внимательно следить источников, то этот регион,
назывался Передней Азией, которое здесь находилась
страна Нахаран-Нахараин, а государство Митанна было
создано прототюркскими племенами лулуби, трукки,
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кути и хурритами. Одновременно на этой же земле жили
прототюркские племена асы, касситы, каскейцы, ханаены
(гигсосы), хаабиру (савиру) и шасу (племен шу/су) и др.
[8, с.176, 192, 451]. На Ассирийских и Хеттских
летописях, аборигенными населениями на этой земле
тоже являлись племена турукки, хурриты, кути,
лулубейцы, шу, шубарти, команы и др. протоэтносы [8,
с.310, 480, 514, 590; 12, c.6-7]. А в Урартских надписях
племена на этой земле Нахар, Лулуби и Хурри показаны
как отдельные страны в форме MÂTU NAKRU, MÂTU
LULU, MÂTU HURRİ [10, с.71-168]. Здесь слова
MÂTU/BATU – страна на тюркском языке и повторяется
в именах тюркских племенах как толмат, сармат, колмат,
и в географических названиях Астабат, Ашкабат, Ордубат,
Кызыл Арбат и т.д.
Большинство тюркские племена как саки, массагеты,
сарматы, ишгузы и в «Авесте» фигурировали несколькими именами, из которых наиболее употребительным
являлась «тура». Многие переднее и среднеазиатские
кочевые племена назывались «турк» – с быстрыми
конями [21, с.150].
Г.Г. Вильхельм пишет, что хурриты были аборигенным
населением на территории Кавказа, Ближнего Востока,
вокруг озера Урмии, в долине Аракса, Малой Азии, и
ещё распространились на территории Сурии, Филистин,
и в Северней Месопотамии. Здесь на исторической арене
они были в IV тысячелетии до н.э. Исследуя мифологические схемы песни «Улуккум» хуритов, автор их
главного бога Алал сравнивает с шумерским богом
Анну. Говоря о боге Бури и города Хурра, автор их
культуру связывает с Восточно-Западной культурой
Среднего моря [5, с.23, 27, 29, 37]. А богиня Ану-Ана и
сегодня в Алтайской мифологии и у всех тюрках Анамать является маленьким творцом людей [13, с.43; 24,
с.75; 28, с.147, 278]. В этих сообщениях в Малой Азии
начиная от города Игдра до озера Вана, окраина озера
Урмии, долина реки Аракса является землей страны
Нахарин-Нахчывана и эти этносы-прототюрки были здесь
автохтонными населениями.
Характеризуя исторический процесс того времени,
связанный с этими племенами Г. Бругш писал: «... в
Ханаане составился великий союз народов единого
происхождения, который памятники называют общим
именем «народ митанни-менту», т.е. хурриты все вновь
объединившиеся потомки союза гиксосских племён [4,
с.203].
Эти факты сообщает, что в Митанне хурриты ведущие
силы в союзе с гиксосами-Гёк Асы-Небесные Асы, а
страна Нахарин провинция этого государства. Во многих
источниках с именем племена Ас весь Кавказ
назывался – «Передней Азией», территорию Турции
«Малой Азией» и земли Средней Азии. А прототюрки
асы, турукки, нахары, кутийцы, лулубейцы, турди, шу,
субарцы, в едином союзе именовались азиатами-асами
[27, с.132-136]. Все эти племена сыграли большую роль
в этногенезе азербайджанцев, народов Средней и
Малой Азии, Сибири, Алтая, и в других территориях
тюрков.
Если обратить внимание на этих исторических
фактов, то эти прототюрки были на южных территориях
начиная с VI тысячелетия, до I тысячелетия до н.э.

На северных регионах Средней Азии до Сибири,
Алтай, Якут, Чуваш и т.д. мы встречаемся с
прототюрками асы, кассии, коман, турукки, саки, шираки
и т.д. начиная с I тысячелетия до н.э.. Обратимся к
историческим фактам.
В источниках китайцев и в Орхоно-Енисейских
памятниках мы часто встречаемся с именами прототюрков ас, турки в форме «Ас будын» – «народы Ас»,
«Ас ер» – «богатыри асов», «кара Ас» – «Великие асы»,
«Ак Ас» – «Всевышние асы» «тюрки», «тюркут»,
«тюркай» и т. д. Их истории были отнесены к
I тысячелетию до н.э. и к I веку н. э. И в ОрхоноЕнисейских памятниках часто встречаемся с этими
прототюрками в разных исторических процессах [3,
с.223-227; 22, с.6, 61-64; 23, с.1, № 5-6].
И племени шу встречается в источниках III
тысячелетию до н.э. во время их нападение в город Ур и
они здесь в союзе кути, субар, лулуби, касси и туркскими
племенами [8, c.219, 311]. А в 255–210 годов до н.э. они
на Восточном Тюркстане построят города Шу и в
72 году до н.э. они там на юге западе Тюркстане создают
Яркендский власть с именем Шудже [1, с.99]
Одновременно Шу, Су на I тысячелетии до н. э. и в
источниках на территории Китая [19, с.31].
Сираги, сарматы и саки в VII веку до н.э. распространились на территории в Переднем Маныче, Переднем
Кубане, в течении IV и II века до н.э. распространились
на территории с запада Лабы до Синичина в Передней
Кавказе и вокруг Кубана [6, с.61-70; 7, с.108].
Если сопоставить территории этих племен, то сначала
они были на верхних протоков Даджла и Фарата, на
территории Месопотамии, государства Элама, Передней,
Малой Азии а далее и на территории Средней Азии до
Сибири, Алтай, Якут, Чуваш, и т.д. имеют свои земли,
страны, и государства. А время их появление на
исторической сцене разные. Это подтверждается и
результатами археологических находок.
Последние годы американские, французские, английские археологи как Катерине Марро, Лаурен Листвет,
Хиларий Копник и др. вели на территории Нахчывана
разведочные работы. Результаты их археологических и
разведочных работ на территории Дуздак, Огланкале,
Кюлтепе и др. в Нахчыване, подтверждают, что история
эти находки соответствуют с VI тысячелетием до н.э.
А находки Казма магара-пещеры соответствуют с эпохой
первобытно общинными временами [18, с.31-38; 20,
с.39-65].
Т.И. Голубкина во время своих археологических
исследований, опираясь на найденных культурных
наследий, выявила новые результаты, что оседлая жизнь
и городская культура в Нахчыване возникли еще в V–IV
тысячелетии до н.э. [12, с.451-453].
Н.Б. Янковская при археологических исследований
нашла надписи со словом ТУРУККИ из территории
Нахчывана, в долине Арпачае и Кюлтепе, и из Ираке
Рас-Ал Амие, путём сопоставлении относила V–IV
тысячелетиям до н.э. [31, с.80-84]. Надо сказать, что
большой труд видных ученых С. Кляшторного,
В. Бартольда, А. Бернштама, В. Радлова, В. Лившица,
С. Киселева, Л. Евтюхова, В.Томсена и др. при
исследовании северных тюрков [2, с.87-89; 17, с.143-144;
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26, с.472]. Благодаря их многочисленных работ, были
выяснены погребальные обряды типы памятников
древнетюркские погребения с конем, расшифровка
рунической письменности и т.д. Не смотря на это,
истории тюрков на территории Средней Азии, СаяноАлтае, Тянь-Шана, Енисея и т.д. были отнесены VI веку
нашей эры. На основе анализа средневековых погребений
могильника Кудыргэ на Алтае А.А. Гавриловой была
предложена периодизация древне-тюркских погребальных
комплексов, выделены памятники берельского типа – IV–
V вв., кудыргинского – VI–VII вв., катандинского – VII–
VIII вв., сросткинского IX–X вв. [9, с.54-72].
В культурах Горного Алтая подобные оградки появляются в конце I тыс. до н. э., а традиция установки
поминальных стел уходит в эпоху бронзы [30, с.87-89].
А если обратиться к географическим названиям,
которые носят имени этих прототюрков, то эти прототюрки раньше на юге, а далее они распространились на
северных общетюркских территориях. В общетюркских
географических названиях Нахчывана, на земли его
Иреванского ханства, Азербайджана, Турции, Средней
Азии, Алтая, Сибири и т.д. около пяти сто ойконимов
носят имени этих племен-прототюрков. Если следить
географических названий на ареале тюрков, то больше
двухсот географических имен, как Асак, Арас, Азахнам,
Асбат, Асекев, Асанкёй, Аскан, Астрахан, Астара, Астабат, Азыкнам носят имени прототюрков-Асов [24, с.2627, 29-31, 52-54, 116-117 и т.д.], а Туркеш, Туркут, Туркан, Туркеди, Туркино,Турки, Турку, Туркели, Туркестан,
Туркменкала и т.д. носят имени тюрков [24, c.26-27, 37,
48, 54-55, 61, 74-75, 90-91 и т.д.]. Это относится и к
прототюркам нахар, касс, хурит, коман, тал и т. Мы на
ареале тюркских географиях встречаемся с названиями
Нахчыван, Нахара, Орта Нахара, Талнах, Нахартак, Нахаран, Кусар, Касари, Каскален, Касил, Кастан, Кастура,
Кастаз, Хурама, Хурсам, Хуррум, Хорсунлу, Хурасан,
Хурза, Хурс, Хирик, Хурай, Кумана, Команбулак, Кумен,
Кумане, Кумак, Куманлы, Талай, Талукан, Талдыкурган и
т.д. с именами этих тюрков [24, с.28, 31, 33, 38-39, 42, 48,
54, 57, 73, 116-117, 313]. Здесь одновременно имени
прототюрков шу, сувар, сак и имен др. племен как
Шубаркудук, Шубарчи, Шуша, Шукал, Шумен, Шугагёл,
Сабар, Субар, Субаркала, Субартон, Сабирабад, Сага,
Сагуз, Сагам, Сакми, Сакмара, Саки встречается в
географических названиях тюркских землях [24, с.30-31,
36, 39, 49, 52-55, 57, 116-117]. Все эти исторические
факты не соответствуют с концепцией в историографии
бывшей советской Россией.
Выводы. Если сопоставить все эти исторические и
археологические факты исследователей, упоминания
античных авторов, сведения источников и исторические
данные, можно выявить следующие результаты;
1. Археологические находки на территории страна
Нахарин – в древнем Нахчыване и в целом Азербайджане,
вокруг озера Урмии и на северных притоках Даджла и
Фрата относятся к VI и IV тысячелетиям до н.э., а на
северных регионах они совпадают со II–I тысячелетием
до н.э.
2. Прототюрки асы, касситы, каскейцы, кутийцы,
луллуби, хурриты, шу, субари, комана и тд. с единым
происхождением в античных источниках упоминаются
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в V и III тысячелетиях до н.э., а в источниках Китая, в
Алтае, Орхон-Енисейских территориях они вспоминаются в II–I тысячелетиях до н.э.
3. Летописи шумера, Ассур, Хетт, Аххиявы, Элама и
др. эти тюрки с юга распространились на севе около II и I
тысячелетия до н.э., и это было первое историческое
кочевание в истории.
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PROTOTURKS IN NAKHCHIVAN AND THEIR HISTORICAL MOVING
The article has been devoted to the learning of the aborigines of Nakhchivan as As, Nakhar, Turukku, Kuti, Lulubi, Hurri, Koman,
Shu etc. and also their moving from these lands to the direction of the North. This topic has never been investigated by scientists till
today. The has touched this topic for the first time and he carried out that Nakhchivan was the land of prototurk tribes B.C. The
ancient sources related with showed tribes were investigated. During the comparative investigation of these historical processes
related with ancient turks it was proved that they are related with general Turkic history and territories. The analyzing of these
historical processes related with prototurks the author got some new scientific results. During the investigation it is clear that about
seventy Turkic tribes lived in Nakhchivan territories – in Nakhar country in a union in the IV century B.C. They moved from this land
to the north of the Mesopotamia to Turkish territories. It is showed that the first historical movings were from the south to the north.
All these facts are affirmed with archeological findings from these territories.
Key words: tribe, As, Nakhar, Turukku, Kuti, Lulubi, historical moving, Nakhar country, Mesopotamia, south, north.
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КОНЦЕПЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ В КОНФІГУРАЦІЯХ
ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Стаття присвячена дослідженню концепцій художнього перекладу в конфігураціях порівняльного
літературознавства. У статті окреслено протистояння двох концепцій – лінгвістичної та
літературознавчої. Герменевтичні дослідження засвідчили, що всі компоненти тексту – мовні, історичні,
психологічні пов’язані з їх тлумаченням, об’єднанні спільною проблемою – розуміння. Вирішення якої
можливе лише за умови досягнення взаєморозуміння між індивідуальностями (автора першотвору та
перекладача).
Ключові слова: художній переклад, герменевтика, інтерференція, інтерпретація, перекладач.
Постановка проблеми. Дослідження концепції
художнього перекладу в конфігураціях порівняльного
літературознавства впродовж останніх десятиліть розвиваються особливо інтенсивно, одначе й досі перебуває в
стадії «наукової синонімії» – протистояння двох концептцій – лінгвістичної та літературознавчої.
Лінгвістично орієнтований підхід до перекладу
художніх творів наближений до основних положень
трансформативної граматики та понять мовної еквіваленттції (Ю. Найда, А. Смирнов, А. Федоров). Літературознавчо спрямований підхід ґрунтується на основних
положеннях порівняльно-історичної поетики, семіотики,
аналізу творчого внеску перекладача (М. Гарбовський,
Д. Дюришин, В. Коптілов, І. Левий, П. Топер, та ін.).
Мета статті полягає у дослідженні концепції
художнього перекладу в конфігураціях порівняльного
літературознавства та порівнянні двох концепцій –
лінгвістичної та літературознавчої.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Засадами для порівняння обох концепцій, свого часу
була контрастивно-компаративна стилістика, що водночас засигналізувала існування деяких фундаментальних
перекладознавчих проблем, для розв’язання яких
недостатньо поєднати можливості мовознавчого та
літературознавчого підходів, – зокрема психології
перекладацької творчості та функції перекладу в
національній культурі (Г. Турі).
Ураховуючи той факт, що наявне знання про мову не
може стати серйозним підґрунтям для конституювання
вчення про переклад, закономірним є звернення теоретиків і практиків перекладу до герменевтики як мистецтва
інтерпретації,
розуміння
«іншого»
(Ф. Шлегель,
Ф. Шлеєрмахер), безпосереднього осягнення цілісності
душевно-духовного життя (В. Дільтей), проникнення в
чужу індивідуальність (Й. Дройзен).
Чільне місце в дослідженнях того, що означає
«розуміти» частину усного чи писемного мовлення,
посідає проблема множинності сенсів. Саме різні
підходи до онтології значень стали підґрунтям розрізнення двох підходів до перекладу – алегоричного
тлумачення художнього тексту та дослівної (граматичної та історичної) його інтерпретації. Звідси – усвідомлення взаємозалежності слова та контексту як частини й

цілого приводить до сформульованих Ф. Шлеєрмахером
висновків: «Все, що потребує ближчого визначення в
даному мовленні, може визначатися лише з мови автора
та його початкового коду читачів», а «сенс будь-якого
слова в даному місці має визначатися за його зв’язком із
сенсом контексту» [2, с.244].
Процес розуміння, за Шлеєрмахером, характеризується плином думки по замкненому колу, яке може бути
«розірване» саме для того, щоб цей процес почався
завдяки єдності двох методів – дивінаційного та пояснювального. Оскільки обидва методи взаємодіють, їхній
рух створює герменевтичне коло, в якому відбувається
певне передбачення (попереднє розуміння цілого). Воно
підкріплюється і конкретизується в ході герменевтичної
процедури, за допомогою об’єктивного порівняльного
методу, необхідною умовою здійснення якого є «злиття»
позицій перекладача й автора. Перший як з
об’єктивного, так і з суб’єктивного боку повинен стати
на «рівень» автора, «зрівнятися» з ним і в знанні мови
(об’єктивна сторона), і в знанні його внутрішнього та
«зовнішнього життя» (суб’єктивна сторона) [7, с.29-30].
У герменевтиці Шлеєрмахера було розгорнуте
уявлення про універсальність досвіду непорозуміння:
«чужість», – за словами філософа, – становить даність,
що неподільно зв’язана з індивідуальним «Ти» [9, с.170].
Автор іншомовної версії завжди повинен проектувати
всі спроби розуміння не на себе, а на «Ти» автора
(психологічна інтерпретація). Перешкоди виникають не
лише тому, що автор першотвору «розмовляє чужою
мовою» у граматичному сенсі. «Справжня проблема
розуміння вочевидь надламується там, де під час спроби
досягти змістового розуміння виникає рефлектуюче
запитання: а яким чином він дійшов своєї думки? Адже
зрозуміло, що така постановка запитання засвідчує
чужість, і то зовсім іншого роду, означаючи, в кінцевому
підсумку відмову від загального смислу» [10, с.171].
Через неможливість досягнення повного розуміння
Шлеєрмахер, розглядаючи герменевтику не як науку, а
як мистецтво, вважав за необхідне долучати до процесу
інтерпретації моменти вільної творчості. У формулюванні
цих фундаментальних герменевтичних ідей на кожній
стадії їхньої розробки чітко простежується тісний зв’язок
досвіду мистецтва інтерпретації з проблемами худож-
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нього перекладу (акту розуміння та інтерпретації), який
пов’язаний з граматичним і психологічним методами та
загалом є складнішим, ніж звичайне тлумачення тексту.
Позиція «відчуження» художнього перекладу, за
Шлеєрмахером, полягає в тому, що перекладач повинен
зберегти дух оригіналу та дух мови, а перекладений твір
повинен сприйматися іншомовними читачами таким,
яким він постає мовою оригіналу з усіма екзотичними,
незрозумілими, незвичними елементами. Одначе здійснення такого підходу сам дослідник ставив під сумнів,
вважаючи, що несумісність думки та мови у різних
мовно-культурних системах точно можна відтворити
лише одне – або індивідуальне мовлення, або його емоційний стан. Покладаючись на власний досвід, філософ
вважав: «Коли ми відчуваємо, що в наших устах ті самі
слова мали би зовсім інше значення, подекуди більшу чи
меншу вагу, і що ми би використовували зовсім інші
слова і фрази, якби самі хотіли передати речі, сказані
іншим... це стає в нас думкою, яку ми перекладаємо.
Інколи ми повинні перекладати навіть свої власні слова,
коли схочемо зробити їх знову своїми» [10, с.36-37].
Учений вважав, що для досягнення кращого розуміння
перекладачеві слід подолати часову дистанцію і досягти
стану «тотожності з першочитачем», що приводить до
досягнення ще вищого рівня – ототожнення з автором.
Головний недолік концепції Шлеєрмахера, на який
вказували його послідовники, полягав у тому, що для
засновника літературної герменевтики проблема розуміння минулого крилася більше в розумінні «Ти» автора,
ніж в усвідомленні історичної епохи, в яку він жив і
творив. Герменевтичний метод Шлеєрмахера можна
вважати «поза історичним», оскільки, на думку вченого,
інтерпретація не має фіксованого виходу в історію і в
кінцевому результаті не може визначатися історичними
особливостями тексту. На цьому принципі ґрунтується і
його концепція перекладу, де основна увага акценттується на мовно-психологічних аспектах перекладу як
вияву творчої індивідуальності.
Як метод власне історичної інтерпретації в художньому перекладі герменевтика розроблялася далі так
званою історичною школою (В. Дільтей, І. Дройзен).
Детально опрацьовуючи осягнення світу окремої особистості, розуміння чужого досвіду, «проникнення» в чужу
реальність, Дільтей розглядає твір як вияв живої думки
автора і його світогляду, що об’єктивує його індивідуальний досвід, відкриваючи зовнішні та внутрішні грані
життя. Звідси дослідник звертається до історичної перспективи тексту, оскільки, на його думку, історичний дух
виявляє себе у мисленні, мові, асоціаціях та уяві, на
кожному етапі становлення творчості («світобачення
епохи»). Відтоді праця перекладача не мислилася без
ґрунтовного вивчення, осмислення епохи, в яку жив
автор, зв’язку з традицією. Водночас герменевтика
історії Дільтея значною мірою спиралася на психологічний, суб’єктивно-антропологічний фундамент: на
індивідуальну свідомість, здатність індивіда сприймати
психічний зв’язок та розуміти його в іншому, її завдання
віднайти адекватне співпереживання та співрозуміння, з
якого складається, за Дільтеєм, історичне знання.
Адже, на думку вченого, «тріумф філологічного
методу полягає в тому, що треба зрозуміти минулий дух

як сучасний, а чужий – як близький» [4, с.225]. І хоча
для Дільтея інтерпретація минулого мислиться справою
багатьох поколінь, у кінцевому підсумку він уявляв
дослідження історії радше у формі розшифрування, ніж
історичного досвіду. У центрі такого герменевтичного
процесу вчений ставить тріаду: переживання – вираження
– розуміння. Важливе місце в концепції Дільтея відводилося переживанню: «Переживання... з нього і
складається усяка поезія, і з нього складаються і поетичні
елементи, і форми їхнього поєднання» [ 4, с.298-299].
Однак найважливішим із-поміж елементів тріади
стає, поза сумнівом, розуміння, що замикає герменевтичне коло. У сфері розуміння Дільтей виокремив два
аспекти, окресливши їх як реконструюючи та інтерпретуюче розуміння. Перше полягало в необхідності
«розшифрувати» та відтворити задум автора, його ідеї,
погляди, викладені в творі; друге – дати їм належне
тлумачення.
Таким чином, підхід, закріплений у тріаді переживання – вираження – розуміння, передбачав активне
долучення психологічних факторів реагування на текст,
індивідуального враження, чуттєвої оцінки. Герменевтичну модель Дільтея слушно називають динамічною,
оскільки в ній виявлене розуміння постійного й
безперервного руху, що відбувається у процесі
інтерпретації. Герменевтичне коло в концепції Дільтея
набуло вигляду руху між історично різними культурами
та змінною позицією інтерпретатора, який то
намагається «вживитися» в ці культури, то надає їм
власного мінливого змісту. Розуміння, що відбувається в
межах герменевтичного кола, «завжди залишається
відносним і ніколи не може бути завершеним» [4, с.259].
Воно постійно розширює горизонт історичного бачення,
змінюючи і перевтілюючи його. Водночас «герменевтичне коло у Дільтея щоразу постає по-новому між
конкретним текстом та конкретним інтерпретатором.
При цьому інтерпретатор є своєрідним посередником
між життєвою, історичною традицією, в яку сам
уписаний, і тим, чого стосується текст, а по суті справи –
заломленим у себе» [4, с.150].
У подібному ключі виокреслювалася герменевтична
концепція Й. Дройзена, чия увага зосереджувалася на
проблемах історичної інтерпретації, збереженні пам’яті
«не про минулі речі, які зникли, а про речі, які ще
присутні тут і тепер, чи то згадки про те, що існувало в
минулому, чи спогади про події, які колись відбулися»
[8, с.11]. Такий підхід уможливлює здійснення перекладу не лише в царині вербальних сфер мистецтва.
Через тексти, «сліди колишніх світів» минуле проектує
себе на теперішнє. Однак через втрату багатьох
сполучувальних ланок між елементами існує постійна
загроза, що під час передачі тексту посередником буде
щось змінено, щось втрачено, а щось додано від себе.
Згодом
метод
інтерпретації,
запропонований
Й. Дройзеном, у герменевтиці набув визначення
«принципу нагромадження кіл». До опрацьованого
Шлеєрмахером «герменевтичного кола», що передбачає
зв’язок між частинами та цілим, додалися кола, що
забезпечують зв’язок між минулим і теперішнім, між
часом і місцем дії (а також параметрами хронотопу в
тексті); між психологією персонажів/автора та описа-
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ними вчинками; між ідеями, що взаємодіють у тексті;
зрештою, між різними можливостями інтерпретації
тексту. Усі ці кола пов’язані між собою, «накладаються
навзаєм, створюючи мережу взаємозв’язків та взаємовпливів» [ 3, с.136].
Послідовником герменевтичної традиції у XX столітті
став Г.Г. Гадамер, доповнивши перелік Дройзена ще
одним колом. Гадамер вважав, що окреслені його попередником герменевтичні кола схематично можна
розмістити одне в одному за тим принципом, щоб кожне
наступне щось додавало до розуміння попереднього.
Важливим, концептуальним у процесі інтерпретації
філософ також вважав розуміння історії, тому чималу
увагу в своєму вченні приділяв проблемам історичної
дистанції, історичного мислення, історичним конотаціям
тексту. Для нього історія – не лише «життя пам’яті»
(Цицерон), а й збереження традиції, неперервного
духовного та культурного досвіду людства. Інтерпретація поставала як безкінечне концентричне доповнення
сенсів, що здійснюється в контексті історії та впливу
традиції.
Водночас Гадамер повернувся до розпочатих Дільтеєм
пошуків у царині естетичних та етичних засад герменевтики. Увага до тексту з боку герменевта передбачає
увагу й до цих його аспектів. Тому для дослідника
мистецтво інтерпретації було й можливістю відчитування
(та й збереження) естетичних ідей минулого.
Такий підхід сприяв трансформуванню герменевтичних проблем перекладознавства у нову площину.
Вимоги, висунуті Гадамером, стосуються і праці
перекладача, успіх роботи якого також цілковито
залежить від сформованого мистецького смаку, осягнення
морально-етичних та естетичних цінностей. Німецький
вчений визначив смак як «духовну здатність для розрізнення» [1, с.43], і водночас як «відображений смак» [1,
с.49], тісно пов’язаний із «відчуттям стилю» та
розумінням повноцінного ідеалу краси, який полягає у
«вираженні морального» [1, с.53]. Саме таке вчення
про красу як символ моральності готує місце для
розуміння суті мистецтва. Перекладач повинен
володіти не лише історичним чуттям, а й мати
здатність до осягнення та відтворення моральної ідеї,
вираженої в оригіналі.
Через неможливість охопити всі елементи, відтінки,
виміри першотвору, «переклад наче вирівнює сказане
іноземною мовою. Воно немовби лягає на площині, тож
смисл слів і форма речень перекладу копіюють оригінал,
але переклад ніби не має простору. Йому бракує
третього виміру, де первісне, тобто сказане в оригіналі,
відбудовується у своїй сфері смислу. Тому завдання
перекладача завжди має полягати в тому, щоб не
відобразити сказане, а налаштуватися в напрямку
сказаного, тобто – на його смисл» [2, с.139].
Загалом, герменевтична концепція Гадамера передбачає глибинну структурну тотожність інтерпретації та
перекладу, що характеризує обидва ці види діяльності як
«компроміс» (позитивний), який відомий письменникперекладач У. Еко називає «перемовинами». «І подібно
до того, як розмова, коливаючись між протилежними
висловлюваннями, може врешті прийти до компромісу,
таким же чином перекладач, зважуючи та обираючи,
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шукає найкраще рішення, яке в усіх випадках може бути
лише компромісним» [7, с.277]. Досліджуючи переклад з
позиції «перемовин», У. Еко акцентує на «рівності
обмінюваних цінностей, які стають величиною, що
підлягають обговоренню» [7, с.93].
Оскільки перемовини – саме такий базовий процес, у
ході якого договірними сторонами, з одного боку, є
текст-джерело зі своїми автономними правами, а часом і
фігура емпіричного автора з його можливими претензіями на контроль, а також вся та культура, в якій
народжується даний текст; а з другого – текст прибуття і
та культура, в якій він з'являється, з системою очікувань
його потенціальних читачів, то «перекладач виступає як
особа, що веде перемовини між цими реальними або
потенційними сторонами» [7, с.19].
Аналогічний підхід до сприйняття художнього твору
простежується в Р. Інгардена: «[твір літератури] узятий
сам по собі, представляє лише ніби кістяк, який у ряді
відношень доповнюється або заповнюється читачем, а в
деяких випадках піддається також змінам або спотворенням» [5, с.73]. Теорія сприйняття Інгардена, де
знайшла віддзеркалення ідея схематичної, неповної
невизначеності, близької до концепції «естетичної інтерференції», що, як і «конкретизація» твору, є найважливішою властивістю сприйняття й об’єктивно виникає
при рецепіюванні читачами творів інонаціональної
літератури. Інтерференція завжди пов’язана з якимись
порушеннями художнього змісту, через які можна краще
зрозуміти твір, розкрити його глибинні, потенційні
значення. Разом із тим, виникаючи в результаті
накладання різних свідомостей, вона завжди долає межі
твору. Естетична інтерференція, на відміну від конкретизації, метою якої є усунення неповної визначеності,
непорозумінь у тексті, змінює твір у світлі інших,
«своїх» для читача художньо-естетичних уявлень. У цей
момент інонаціональний вміст переломлюється в читацькій свідомості і по-новому актуалізується в «чужому»
літературному контексті.
Таке співвідношення «свого» та «чужого», відповідні
перекладацькі стратегії «очуження» (foreignization) й
одомашнення (domestification) в умовах перекладності й
неперекладності залишаються найбільш принциповими.
Аналізуючи діяльність перекладача як герменевтичної
істоти, акцентуємо на актуалізації суб’єктивного начала
особистості перекладача, котрий повинен відтворити
першотвір як органічну єдність словесних знаків, що не
піддається простому перекодуванню, як у буквальному
перекладі («герменевтика діяльності»), а «змушує»
оригінал говорити за себе мовою перекладу («герменевтика присвоєння»).
Для того, щоб зрозуміти, який із цих підходів є
герменевтичним «ідеалом» перекладу художнього твору,
розглянемо модель чотириступеневого «герменевтичного руху», запропоновану Дж. Стайнером у
дослідженні «Після Вавилона: мовний та перекладацький аспекти». Намагаючись проілюструвати діяльність
перекладача зсередини, вчений вивчає її у всій
цілісності. Отже, герменевтичний акт перекладання
Стайнер розцінює як просування або рух через чотири
стадії: довіру (trust), агресію (agression), приєднання
(incorporation) і відновлення (restitution).
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Спочатку в перекладача виникає віра у значеннєву
наповненість тексту: «там щось є». Після віри
відбувається агресивне проникнення в цей текст –
«похід за кордон із наміром захопити чужу власність».
Тут перекладач керується вже не пасивною довірою до
тексту мови джерела, а активним наміром схопити
якомога більше значення. Третій етап має інкорпоративний характер: принесення перекладу здійснюється в
сформовану культуру, створюючи асимілюючі інтерпретації, які настільки значною мірою пристосовуються до
норм цільової мови, що не лишається й сліду від їхнього
походження з вихідної мови. Як розмірковує Стайнер,
герменевтичний рух є небезпечним, якщо йому бракує
завершальної фази – відновлення. «Перекладач, читач,
вірний своєму текстові, а його відповідь має бути
почутою лише тоді, коли він прагне подолати дисбаланс
сил, відновити інтегральну присутність, що було
перервано через його розуміння» [11, с.302].
Так, в основу евристичної інтерпретації покладено
довіру, що спирається на дослівно-буквалістичне прочитання першотвору. Перекладач приймає на віру
довершеність тексту оригіналу, усвідомлюючи його
лексичний склад та семантичну будову як незмінні й
незмінювані, що разом становлять органічне ціле.
Якщо підпорядкування формальній, лексикограматичній структурі першотвору відступає на задній
план, актуалізується його змістова наповненість.
Агресивні за своєю природою зусилля перекладача,
спрямовані на розуміння домінантних аспектів значення
першотвору, порушують його текстову цілісність. До
перекладу залучаються позатекстові чинники, текст
оригіналу перестає бути замкненим на собі, внаслідок
чого його форма перетворюється із закритої на відкриту.
Як бачимо, основу перекладу – герменевтичної інтерпретації – складає вже не пасивна довіра до тексту-першоджерела, а навпаки – агресія, активний намір перекладача «видобути» з оригіналу якомога більше знання.
В
основі
перекладу
як
феноменологічної
інтерпретації, що ще далі просувається в напрямку
одомашнення
(доместикації),
лежить
прагнення
приєднати перекладений твір до цільової літературної
полісистеми і з його допомогою вплинути на стан цієї
системи, навіть якщо доместикуюча техніка перекладу
цілком асимілює, змінити форму першотвору, пристосувавши її до норми, традицій і проблем цільової
літератури.
Основою перекладу як онтологічної інтерпретації,
що значною мірою співвідноситься з методологією
необуквалістичного проекту, є відновлення (послуговуємося терміном Дж. Стайнера, «інтегральної присутності») першотвору в перекладі. Відновлення довіри до
мовних значень та формальної семантики першотвору,
вірності його лексико-синтаксичній структурі, нарешті,
віри в очуження (форенізацію) перекладу теж має
посутнє значення.
Висновки дослідження та перспективи подальших
наукових розвідок. Таким чином, герменевтичні
дослідження про мистецтво інтерпретації художніх
текстів у компаративному дискурсі засвідчили, що всі
компоненти тексту – мовні, історичні, психологічні
пов’язані з їх тлумаченням, об’єднані спільною проб-

лемою – проблемою розуміння. Її розв’язання можливе
лише за умови досягнення взаєморозуміння, що дає
змогу усвідомити певну спільність, яка існує між
індивідуальностями (автором першотвору та перекладачем). Така постановка проблеми – сприймати і відповідати – переводить процес розуміння в царину теорії
діалогізму та рецептивної естетики, що виявилися
надзвичайно плідними у вивченні проблем сучасного
українського перекладу.
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CONCEPTS OF LITERARY TRANSLATION IN THE CONFIGURATIONS
OF COMPARATIVE LITERARY CRITICISM
The article is devoted to the study of the concepts literary translation in configurations of comparative literature. The
article outlines the confrontation between the two concepts – linguistic and literary. Hermeneutic studies have shown that all
components of text – linguistic, historical, psychological related to their interpretation combined with a common problem –
understanding. The solution of wich is possible only on condition of achievement mutual understanding between identities (the
original author and translator).
Key words: translation, hermeneutics, interference, interpretation, interpreter.
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ДІЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ТОВАРИСТВ
В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ
НА ПРИКЛАДІ «ТОВАРИСТВА ВЧИТЕЛІВ ВИЩИХ ШКІЛ»
На основі принципу історизму, системного аналізу, структурного функціоналізму та емпіричних методів
історичного дослідження у статті проаналізовано діяльність освітянської профспілкової організації
педагогічного спрямування «Товариство вчителів вищих шкіл» в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, яке
стало не тільки місцевим об’єднувальним органом, але й науковим та професійним об’єднанням педагогів
краю. Показано сучасний стан та розвиток історіографії проблематики, досліджено історію
освітянського та профспілкового руху, названо прізвища та імена засновників Товариства доведено, що
головною подією у середовищі педагогів останньої чверті ХІХ ст. стали спільні проблеми для всіх прошарків
населення, в результаті чого, було започатковано новий рух щодо запровадження доступної освіти всім
бажаючим, а також матеріального і морального захисту власних працівників. Також показано
зацікавленість та сприяння влади краю у розвиток освіти, науки та культури.
Ключові слова: освіта, профспілка, товариство, педагоги, захист.

Постановка проблеми. Освіта займає надзвичайно
важливе місце в системі будь-якого цивілізованого
суспільства. У ХІХ ст. в багатьох розвинутих європейських державах вона набула виняткового значення та
відігравала провідну роль у державній політиці і
соціальних відносинах. Не була винятком й Східна
Галичина, яка унаслідок Першого поділу Польщі
перейшла до складу Австрійської держави.
Реформи
перших
австрійських
правителів –
представвників політики освіченого абсолютизму на
галицьких землях передбачали піднесення культурноосвітнього рівня місцевого населення. Однак наприкінці
ХІХ ст. нова австрійська влада згорнула реалізацію
реформ та повернулася до старих порядків.
Вирішальне значення для запровадження демократичних перетворень в державі отримали здобутки революції
1848 р. Найбільшими серед них стало усунення
феодальних пережитків (в політиці, економіці, віросповіданні, соціальному устрої, військовій справі, судачинстві та ін.), поява підприємств нового типу, рівна
можливість для усіх громадян держави у здобутті освіти,
що відкрило умови та перспективи для подальшого
розвитку суспільства.
Метою даної статті є глибший розгляд соціальноекономічної ситуації в Східній Галичині та опираючись
на нові джерела, показ історії творення професійної
організації освітян, яка брала під контроль опіку над
станом освіти в краї, розробляла новітні на той час
освітні програми, популяризувала матеріальний захист
членів власної організації.
Виклад основного матеріалу. Після появи у Львові
та активної діяльності Педагогічного товариства, яке
мало значну фінансову підтримку держави, паралельно

виникали й інші товариства, які також дуже часто, крім
освітянських завдань, метою своєї діяльності обирали
вирішення соціальних проблем своїх членів, надання їм
матеріальної підтримки та правового захисту. Саме
таким було «Товариство вчителів вищих шкіл» у Львові.
Перед ним діяло «Товариство вчителів середніх шкіл».
Згодом товариства об’єдналося в одну освітянську
структуру.
Створення «Товариства вчителів середніх шкіл»
припало на час, коли у галицькому суспільстві посилювалося незадоволення низьким рівнем шкільної освіти
та станом організації системи середніх шкіл. Товариство
у своїй діяльності зосередилося на демонструванні ролі
освіти у суспільно-господарській сфері життя регіону,
вважаючи пріорітетним успішне проведення шкільної
реформи для розвитку Галичини [1, s.153].
Також до реформування системи середніх шкіл
спонукала підвищена увага до розвитку вищої освіти в
Східній Галичині. Звичайно, що представники вищої
школи цікавилися рівнем освіти кандидатів на навчання
у її закладах і способами подальшого розвитку вже
студентів, що сприяло співпраці.
Під впливом реформи вчителі прагнули забезпечити
більший вплив на різні напрями розвитку шкільництва,
на формування його ефективної організації та на
зростання соціального статусу педагога. Саме ці
прагнення сформували завдання для становлення
професійного руху вчителів, який мав не меті
об’єднання галицьких вчителів, поліпшення їхнього
соціального становища та зміцнення суспільної позиції.
У діяльності «Товариства вчителів вищих шкіл»
польська історіографія виділяє два періоди. Перший з
них окреслено 1884–1904 рр. Тоді товариство зосеред-
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жувалося на модернізації програми і методів навчання, а
також насиченості змісту знань. Другий припадає на
1905–1914 рр., коли значно посилилися роботи над
реформою галицької школи, а також ставилося підняття
її авторитету.
Істотну роль в цьому часі відіграли події шкільного
страйку в Східній Галичині у 1905 р. Започаткували
вони дії навколо інтеграції шкільної освіти. Вибух
Першої світової війни у серпні 1914 р. принципово
змінив умови діяльності товариства, обмежуючи його
програму дій [2, s.2].
Галицьке шкільне питання, в тому числі середньої
школи, належало до найбільш занедбаних в цілій австроугорській монархії. Галичина мала небагато середніх
шкіл. Вони були слабо диференційовані стосовно
навчання, нерівномірно розташовані на значній
території. І головне: всі вони застосовували застарілу
концепцію програмового навчання. З двох типів
середніх шкіл, наявних тоді (гімназії і реальні школи),
виразно переважали гімназії [3, s.144].
У 1860/1861 навчальному році в Галичині існувало
лише 16 гімназій і 5 реальних шкіл. До 1883/1884
навчального року було засновано всього 9 нових
гімназій, що складало менше 50 % від суспільної
потреби [4, s.15].
У той же час зростання числа учнів з 5384 осіб в
1859 р. до 11 597 осіб в 1884 р. спричинило величезне
переповнення шкіл і погіршення умов навчання.
У 1883/1884 н.р. найбільш переповненими були гімназії
у Львові, Кракові, Перемишлі, Тарнові, Жешові Новому
Санчі і Тернополі [4, s.15].
Вчительська кар’єра молодого шкільного педагога
розпочиналася від контрактного працевлаштування на
умовах скромно оплачуваного заступника вчителя
(suplenta). Цей випробувальний період не належав до
легких в житті педагога-початківця, який мав
виконувати найрізноманітніші доручення, завдання, а
також викладати все те, що не підходило для читання
більш досвідченим колегам [4, s.42].
Специфічну групу серед вчителів середніх шкіл
складали доценти, викладачі гуманітарних предметів і
природничих галицьких університетів, для яких робота в
середній школі нерідко була єдиним джерелом
виживання. Доцент, наприклад, не отримував жодної
заробітної платні за роботу в університеті [5, s.159].
Утворення «Крайової шкільної ради» в 1867 р.
давало велику надію на швидке реформування системи
освіти та радикальні зміни у шкільній роботі, організації
соціального захисту вчителів, зваженого впровадження
основ реформи шкіл, сумісної з національними проблемами населення Східної Галичини.
Проте з огляду на серйозні обмеження, а відтак і
можливості «Крайової шкільної ради» в організації та
проведенні управління середніми і вищими школами,
доля багатьох шкіл була залежною від рішення державних органів влади. Нерідко роль ради зводили до проектування перспективних планів і програми навчання,
розробки підручників, посібників, а також складання
пропозицій до проектів реформування середніх шкіл, які
не завжди враховували владні представництва [6, s.128].
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Не змогло вирішити багатьох проблематичних
завдань освіти і «Педагогічне товариство», яке активно
співпрацювало з «Крайовою шкільною радою».
Складність еволюції середніх шкіл, незважаючи на їх
належність до справ шкільної народної справи, вимагала
залучення більшого числа провінційних педагогів, які
теж наштовхувалися на різнопланові проблеми професійної діяльності.
Все це вимагало створення окремого товариства, яке
могло б енергійно і ефективно захищати справи шкіл і
вчителів різних освітніх рівнів, розвивати серед них
ініціативу і бажання творення ефективної концепції
середньої, а згодом і вищої школи.
Над створенням такої організації у 1883 р. почала
працювати група львівських вчителів та громадських
культурно-освітніх діячів, які входили до складу «Педагогічного товариства» [7, s.1]. Були серед них Сигизмунд
Самолевич, Юзеф Солецький, Корнелій Фішер, Томаш
Солтисік і Юліан Романчук [2, s.2]. До речі, варто
черговий раз наголосити на міжетнічному характері
існування «Педагогічного товариства», у склад якого
також входив відомий західноукраїнський громадськополітичний діяч Юліан Романчук. Відомо, що з 1863 до
1900 рр. він працював вчителем школи та викладачем
академічної гімназії у Львові.
Імпульсом, що мобілізував до організації нового
товариства, було оголошення центральною владою про
введення в школах нових навчальних програм, а також
заклик до суспільства й вчителів галицьких шкіл про
необхідність обговорення нововведення.
Цей перший офіційний прояв намагання місцевих
органів державної влади до налагодження співпраці з
вчителями зазначена група львівських освітян вирішила
використати для прискорення організаційних робіт.
Ще в березні 1883 р. вчитель фізики Ю. Солецький
запропонував при головній управі «Педагогічного
товариства» у Львові створити гурток з числа вчителів
середніх шкіл, який згодом міг би стати зародком
майбутнього товариства. Одночасно планувалося засновувати подібні гуртки та секції при усіх повітових
відділах товариства в Галичині [3, s.147].
Окрема ухвала про утворення при «Педагогічному
товаристві» гуртків та секцій вчителів середніх шкіл
також була прийнята в 1883 р. на VII загальних зборах
членів товариства в Стрию [2, s.4]. Проте там виникли
певні сумніви й розбіжності у трактуванні шляхів
виходу вчителів середніх шкіл з складу «Педагогічного
товариства». Щоправда курс, спрямований на видокремлення повітових гуртків і секцій, учасники зборів
схвалили, але не приховували свого небажання порушувати сформовану упродовж тривалого періоду організаційну цілісність товариства.
Загалом, поширена через створені гуртки та секції
вчителів середніх шкіл інтенсивна пропаганда заснування нового товариства знайшла серед освітян позитивний
відгук. Вже восени 1883 р. були створені й активно
працювали гуртки вчителів середніх шкіл у Кракові,
Жешові, Перемишлі, Дрогобичі, Бродах та інших
населених пунктах Галичини, що стало важливим етапом
на шляху заснування нового товариства [3, s.147].
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Питання про створення «Товариства вчителів вищих
шкіл» було надзвичайно гостро поставлено на засіданні
членів головної управи «Педагогічного товариства»
23 лютого 1884 р. Опір противників розколу, що
складали меншість, не зміг загальмувати цього процесу.
Броніслава Радзішевського – професора Львівського
університету обрали головою нової організації.
На тому ж засіданні також сформували організаційний комітет. У його склад увійшли: Сигизмунд
Самолевич, Юзеф Солецький, Корнелій Фішер, Томаш
Солтисік і Юліан Романчук. Було зачитано проект
статуту і обговорено програму перших організаційних
загальних зборів членів «Товариства вчителів вищих
шкіл» [8, s.15].
Організаційні збори нового товариства відбулися 9
квітня 1884 р. у Львові. У них взяло участь 90 осіб. Крім
вчителів вищих шкіл зі Львова, прибули предстаники з
Бохні, Бродів, Бережан, Дрогобича, Коломиї, Сянка,
Нового Санча, Тернополя, Ярослава, Стрия, Перемишля.
Крім того, 110 вчителів подали письмові заяви, у яких
висловлювали своє бажання вступити до складу
товариства [7, s.6].
Значна кількість освітян виявила свою зацікавленість
організацією. Варто наголосити, що активну участь у
формуванні товариства брав відомий галицький політик
і педагог, професор Львівського університету, д-р
Євсевій Черкавський, вважаючи факт створення товариства вчителів вищої школи проявом дієвості та
живучості учительства [2, s.5].
На загальних зборах було затверджено склад головної
управи товариства. Головою залишився Б. Радзішевський,
С. Самолевич став заступником голови, T. Солтисік –
секретарем. У склад управи увійшли: Олександр
Борковський, Корнелій Фішер, д-р Август Фройнд,
Едуард Гамерський, д-р Щесни Кройц, Станіслав
Ліберевський,
Францішек
Майхрович,
Михайло
Поланський, д-р Чеслав Родецький, Юзеф Солецький і
д-р Юзеф Жулинський [7, s.6-7].
Головна управа товариства розташовувалась у
Львові. Свою діяльність новостворене товариство
поширило на Галичину, а з 1908 р. – на землі Буковини і
Сілезії. В статутних положеннях товариства першочерговими завданнями визначено піклування про розвиток
вищої школи, а також організація й надання матеріальної
і моральної підтримки вчителям. Стосовно дальшого
розвитку товариства члени управи декларували підтримувати всілякі ініціативи, що можуть слугувати
піднесенню рівня навчання, виховання і також зростанню
педагогічних знань вчителів. Залежність роботи шкіл від
фахового рівня вчителів ставила потребу розвивати
самоосвітню роботу, створювати атмосферу творчої
праці, поширювати засади взаємної допомоги, підтримки,
доброзичливості, дружніх стосунків.
У реалізації програми поліпшення шкіл товариство
розраховувало також на сприяння суспільства і
наголошувало на потребі контакту з ним, щоб
удосконалювати систему функціонування вищих шкіл. З
цією метою статут регламентував реєстрацію почесних
членів також осіб, які не були вчителями, але виявляли
зацікавленість становищем школи та проблемами
розвитку навчання [3, s.148].

Пропагування ідей самоосвіти серед вчителів,
обговорення нових ідей про стан навчальних справ, їх
потреби статут рекомендував публічно реалізовувати
шляхом читання лекцій, проведеня круглих столів,
влаштування дискусій.
Особливу роль у цьому мав виконувати польськомовний періодичний журнал «Музей» («Muzeum»), який
став друкованим органом «Товариства вчителів вищих
шкіл». Почав він виходити з 1 січня 1885 р. у Львові.
Його головним редактором було обрано професора
Романа Палмстейна. В часописі розміщувалися різноманітні рубрики – поточні справи товариства, рецензії,
звіти, авторські статті тощо.
Значно покращилася робота друкованого органу щодо
висвітлення соціальних проблем освітян у наступні
чотири роки (1886–1890 рр.), коли часопис очолив д-р
Маврицій Мацієвич [2, s.61].
Крім функції інформатора про справи вищих та
середніх шкіл, зазначене видання сприяло зростанню
фахового рівня освітян, їх професійній консолідації. На
сторінках часопису висвітлювали найновіші педагогічні
розробки, заохочували вчителів до проведення пошукової
та науково-дослідної діяльності шляхом публікації їх
праць. Також періодично на сторінках видання
публікували різні за характером матеріали, звіти про
діяльність повітових гуртків тощо [7, s.7].
Відповідно до назви товариства, його основу
складали вчителі гімназій та реальних шкіл,
вчительських семінарій, академій, університетів.
Поступове скорочення співробітництва з академічними
навчальними закладами мало б додатково мобілізовувати
педагогічний персонал середніх шкіл до піднесення
рівня науково-дослідної діяльності. У розвитку наукової
складової в діяльності освітян спостерігалися шанси на
поліпшення навчання, піднесення рівня культури в
провінційних осередках, в яких вчителі, здебільшого,
були єдиними представниками інтелігенції.
Висновки. На базі конкретних історичних джерел у
статті зроблено теоретичне узагальнення та наукове
розв’язання важливої проблеми, що полягала у дослідженні заснування та перших кроків діяльності
освітянського товариства у Львові. Ця організація
відіграла помітну роль у становленні освіти і науки
Галичини. Діяльність Товариства регламентував статут.
Метою створення та діяльності організації були
насамперед соціально-економічні та культурно-освітні
цілі. Статут затверджували відповідні органи державної
влади. Загалом же, під своїм контролем Товариство
тримало облік руху писемних і неписемних громадян у
регіоні, проводила зустрічі з вчителями, добивалася
підвищення заробітної та інші питання громадянського
суспільства і профспілок, а також показати такі
властивості професійних організацій, які не мала жодна
зі складових тогочасного суспільства.
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THE ACTIVITY OF PEDAGOGICAL PROFESSIONAL COMPANIES AT THE END OF THE XIX –
AT THE BEGINNING OF THE ХХ CENTURY IN THE EAST GALICHYNA IN THE EXAMPLE
OF THE «COMPANY OF HIGHER SCHOOLS’ TEACHERS»
On the basis of the principle of historicism, system analysis, structural functionalism and empirical methods of pedagogical
research, the article analyzed the activity of the educational trade union organization of pedagogical direction «Society of
Teachers of Higher Schools» in the end of XIX – beginning of XX century, which became not only a local unifying body, but
also a scientific and professional association of educators of the region. The contemporary condition as well as a development
of historiography of an issue, the history of educational and trade union movement are analyzed, the names of the founders of
the Society have been established, the environment of educators of the last quarter of the ХІХ century were involved insolving
process of the common problems for all segments of the population, as a result, a new movement was introduced in order to
implement an affordable education to all those who desired, as well as the material and moral support of their own employees.
It is demonstrated the interest and assistance of the reginal authorities in the development of education, science and culture.
Key words: education, trade union, society, educators, protection.
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ЕТНІЧНІ НІМЦІ В УКРАЇНІ:
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ
У статті зроблено спробу розглянути діяльність видатних етнічних німців у різні періоди будівництва
нашої держави. З’ясовано причини переселення німців на українські землі. Проаналізовано основні напрями
діяльності та загальний рівень розвитку німецьких господарств. Також, висвітлюються етапи розселення й
економічного освоєння значних просторів України німецькими поселенцями. Зазначається що, історія кожного
народу, що проживає на теренах України є невід’ємною частиною спільної української історії. Підкреслюється
що, від етнонаціональних чинників значною мірою залежить, наскільки будуть враховані уроки історичного
минулого, а особливо період, коли значна частина українських земель, входила до складу сусідніх держав. У цих
важких умовах етнічні німці брали активну участь у суспільному житті України, сприяли розвитку економіки,
культури своєї нової Батьківщини.
Ключові слова: німецькі поселенці, колоністи, сільське господарство, іноземна колонізація, ректор
університету, освітня і економічна політика, землевласники Фальц-Фейни, Асканія-Нова,національне питання
держави, громадські організації.

Постановка проблеми. Історія України має чимало
сторінок, які розкривають найцікавіші моменти розвитку
держави. Сюди можна віднести багатонаціональне переплетіння всіх народів, які проживали на території
сучасної України і називають її Батьківщиною. Ментальність будь-якого етносу не може розвиватися відокремлено від впливів народів, котрі були визначені сусідами.
Але часто соціально-культурні традиції перехрещувалися
опосередковано внаслідок війн, міграційних хвиль та
колонізаційних рухів. Територія сучасної Української
держави являє собою яскравий приклад переплетіння
різних етнокультурних потоків. Етнонаціональні
процеси та рухи завжди виступають могутнім чинником
розвитку держав.
Актуальність вивчення історії міжетнічних та міжнародних відносин держави становить науковий і практичний інтерес з огляду на її поступову інтеграцію в
систему європейської співдружності. Українські німці
здійснили вагомий внесок у розвиток господарськоекономічних традицій, духовної культури нашої держави.
Мета статті. Пропонована стаття має на меті проаналізувати стан та дії німецької спільноти, яка складає
невід’ємну частину історії України, розкрити яскраві
фіхи життя і праці видатних німців України, які
залишилися недостатньо висвітленими. Процес переселення та становище німецьких поселенців в Україні
являє собою науковий інтерес.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питання
розвитку колоністського руху німців досліджувалося в
роботах багатьох науковців в різні періоди історії
України. Починаючи з ХІХ ст. з’являється зацікавленість до вивчення етнічного складу Росії, що було
пов’язано зі значним напливом громадян іноземного
походження в імперію. Особливий інтерес представляють
праці: І. Кулинича, А. Кудряченко, Є. Плесської-Зебольд,
А. Задерейчук та ін. [1, 272 с.; 75 с.; 520 с.; С.50-61].
Західноєвропейська наукова громадськість звертає увагу
на історію німців України постійно. Так, значними є

наукові розробки дослідників, які вивчають етнічну
історію німців України: Р. Унтершутц, І. Флейшгауер,
С. Кольмер, А. Маас та ін. [2, С.37; 257 с.; С.63; С.1-8;
138с.]. Сьогодні німецька тематика диктує-ться
політичним контекстом – намаганнями встановити
історичну справедливість, розвивати українськонімецькі міждержавні відносини.
Германські племена на Русі почали з’являтися з
давніх часів. Про німецьких мандрівників, купців,
ремісників, місіонерів, дипломатів у містах на Дніпрі
неодноразово згадують стародавні джерела.
Перші офіційні контакти між германцями та
слов’янами починаються в III–Vст. н. е. З готським
проникненням лінгвісти пов’язують появу у слов’янських мовах германських слів «князь», «полк», «меч»,
«шолом» та ін. Далі мова йде про германські імена, від
сивої давнини до сьогодення, через які предки
звертаються до прийдешніх поколінь та передають їм
свій дух та знання (Германаріх, Карл Великий, Оттонн І,
Адальберт та ін.).
Пізніше з’являються невеличкі німецькі торговельні
колонії в Києві, Володимир-Волинському, Луцьку та
інших містах. Важливу роль у стосунках між країнами
відігравали шлюбні стосунки (Гертруда, Генріх IV,
Генріх V) та ін. Археологічні розкопки вказують на те,
що на деяких клинках знайдених мечів даного періоду є
написи, що вказували спочатку ім’я майстра-зброяра, а
потім – усієї майстерні.Так на всіх знайдених мечах є
тавро «Ulfberht» та «Ingelred».Клинки мечів з тавром
«Ulfberht» вироблялись, найімовірніше, на нижньому
Рейні, можливо – в Золінгені або по сусідству – у
Фландрії. Майстерні «Ulfberht» були розташовані в
Пассау на Дунаї.
За експансії Литви та Польщі на українські землі
німецька колонізація посилюється. Цьому сприяють
різні пільги й магдебурзьке право, що їх надавали
німцям литовські князі та польські королі. Окремі
українські міста опиняються під орудою німців. У Львові
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німецька мова стає майже офіційною. У XIV–XVI ст.
німецькі колоністи ставали війтами й членами управи.
З’являються цілі вулиці, слободи, заселені іноземними
лікарями, ювелірами, аптекарями, будівельниками та ін.
Найперші книжки, надруковані кирилицею серед
слов’янства, були українські. Перший друкар українських книжок – Швайпольт Фіоль – був родом німець,
походив із Нейштадту в Франконії. В 1489 р. в Кракові
Фіоль приступив до друку перших українських книжок.
Майстер, який за вказівками Фіоля виготовив потрібний
шрифт, був теж німець – Рудольф Борсдорф з Брунсвіку,
що жив у Кракові. Першими друкуваними кирилецею
книжками були «Октоїх» та «Часословець» в 1491 р.
Крім цього Фіоль надрукував ще дві книжки: «Тріодь
пісну» та «Тріодь цвітну» [3, С.40-41].
XV–XVI ст. південноукраїнські землі стали одним із
центрів формування козацтва. Цікаво що, в першому
реєстрі запорожців 1581 р. зустрічаємо вихідців з
німецьких земель. У реєстрі 1649 р. після Зборівського
договору зустрічаемо німецькі призвиша: Максим
Цимерман, Янко Німець, Андрій Тузен, Андрій
Острогман та ін. [4, С.16]. У гетьмана Б. Хмельницького
німці служили армії. Так, існує лист, який 6 листопада
1648 р. гетьман направив до полковника німецьких
рейтарів у Замості Людвіґа Вайсера з пропозицією
перейтит на його бік. 1653 р. в складі корпусу
Т. Хмельницького, який у ходив у Молдавію на допомогу
господарю Лупулу, був німецький загін з 300 чоловік.
Зустрічаємо німецькі призвища Ахіллес та Бендікс, які
були полковниками у козацькій армії [5, С.175-177].
Планове масове заселення і господарське освоєння
німцями малонаселених територій півдня України
(зокрема – великих необжитих просторів які в результаті
російсько-турецьких війн 1768–1774 і 1789–1791 рр.
були придбані) відбулося за часів імператриці Катерини II
(Софія Фредеріка Августа, принцеса АнгальтЦербстська).
Найважливіше місце в історії німецької колонізації
південноукраїнських земель належить німцям-менонітам.
Землі їм були надані на території сучасної Запорізької
області на правому березі Дніпра з островом Хортицею.
Саме там були засновані перші 8 німецьких колоній із
1793 до 1796 р. Ще 118 німецько-менонітських родин
оселилися на південноукраїнських територіях згідно тих
же умов. Але, незважаючи на всі пільги, становище
менонітів в перші роки колонізації було важким через
особливості клімату та ґрунтів нової місцевості, адже в
Західній Пруссії німці-меноніти воювали з болотами та
будували дамби, щоб зупинити наступ моря, а в Україні
їм треба було протидіяти посухам, обробляти важкі
українські чорноземи та вирішувати проблеми гострої
нестачі лісів. Ось що писав один з інспекторів
Опікунських органів: «Меноніти майже всі взагалі в
домашньому житті – порядні та охайні, в моральному –
тверезі та чесні, а в домогосподарстві – старанні та
ретельні» [6, С.89].
У 1827 р. царський уряд дозволив іноземним
колоністам торгувати в Росії худобою різних порід, і це
послужило значним імпульсом для розвитку скотарства.
В середині XVIII ст. через заборону вивозу благородних
іспанських мериносів, вівчарство у Європі, особливо в
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Німеччині, зазнало значного підйому. Як наслідок: в
Ангальтскому герцогстві почали шукати ринок збуту
продукції вівчарства. В 1827 р. герцог Фердинанд
Ангальт-Кетенський звернувся до царя Миколи I з
проханням дозволити створити в Таврійській губернії
колонію з підлеглих, його прохання було задоволене.
2 березня 1828 р. був виданий імператорський наказ
щодо колонії.
Це був початок створення всесвітньо відомого
дендропарку Асканія-Нова. Уряд герцогства Ангальтського в Дессау продав маєток німцю-колоністу Фейну
за 525 тис. пруських талерів. Згодом Фейн поріднився з
колоністом Фальцем, так з’явився рід Фальц-Фейнів.
Великий внесок в селекціонування та пропаганду
досвіду розведення овець зробила вище згадана родина
[7, арк.1-21]. Скуповуючи біля себе землі, Фальц-Фейни
швидко розбагатіли і стали «королями вівчарства» на
півдні України.
У 1901 р. Микола ІІ, відвідав Всеросійський торговий
ярмарок, депознайомився з експонатами Асканії-Нова.
Він вирішив відпочити у Фрідріха Фальц-Фейна, чим
вперше порушив палацовий етикет, за яким імператор не
міг зупинятися у приватних осіб в їх власному помешканні. 23 квітня 1914 р. з Криму приїхав імператор.
Ф. Фальц-Фейн довго водив його по своїх володіннях,
розповідаючи, як вирішує проблему розведення в неволі
унікальних тварин. Микола ІІ назвав Асканію «картиною
з Біблії», а власнику цієї перлини таврійського степу та
його родині було надане «спадкове дворянство». Подвижницька діяльність Фальц-Фейнів значно вплинула на
економічне життя України.
У 1835 р. подвижник розвитку німецьких колоній
Й. Корніс взявся за виведення продуктивної породи корів
шляхом схрещення холмогорської породи, поширеної на
Полтавщині, з елітною худобою монастирських господарств Підмосков’я. У результаті з’явилася нова порода,
яку називали по-різному: «фрісландська», «молочанська»
або просто «червона німка». У 1895 р. на Катеринославщині середні надої німецьких корів у господарствах
колоністів сягали 214 пудів на рік, тоді як сіра українська
давала близько 60,6 пудів молока [8, С.89].
Згадуючи про внесок німців в розвиток сільського
господарства Південної України слід зауважити про
попередника кримських садівників та виноградарів
доктора Петера Палласа, який мав після експедицій по
Причорномор’ю 170 наукових робіт, що викликали
великий інтерес не лише в Росії, а й за кордоном, крім
його батьківщини – Німеччини. Катерина ІІ присвоїла
йому декілька вчених звань, подарувала землі в Судаку
та маєток «Салгірка» поблизу Сімферополя. На честь
вченого один з видів сосни отримав назву «Сосна
Палласа» [9, С.1-3]. Практичні рекомендації і наукові
розробки П. Палласа сприяли господарському піднесенню
південної України.
Місцеве населення не тільки південних районів
України займалося виноградарством. Так на Київщині з
часів середньовіччя вирощували цю культуру. Першими
виноградарями, як і першими винокурами, були ченці.
Київська лавра постачала церковне виноградне вино для
всієї Русі. Приєднання Криму та Бессарабії до Росії
(кінець ХVIII–XIX ст.) підірвало монополію монастир-
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ського виноградарства в Києві й створило йому серйозну
конкуренцію. Наступний етап у розвитку виноградарства
був пов’язаний з діяльністю фірми «Кристер». Саксонця
Вільгельма Готліба Кристера в 1838 р. запрошено
князем Радзівілом працювати на ткацьку фабрику до
містечка Хабно Київської губернії. Через 10 років
Кристер переїхав до Києва, де купив на Приорці біля
Вітряних гір ділянку в князя Естергазі (38 десятин),
розчистив її від дерев і в 1850 р. створив фірму «Садівництво та насіннєве господарство В. Кристер», що стала
відомою не лише в Києві, але й далеко за межами. Він
перетворив пустир на квітучий сад, а своє садівництво
на школу для місцевого населення [10, С.25-26].
У 1805 р. в Одесі найбагатшими купцями, чиї торгові
дома користувалися найбільшим авторитетом, були німці.
Серед них Л. Філіберт, В. Вагнер, А. Полнер та І. Вальба.
Дехто вкладав свої капітали у розвиток промисловості.
Зокрема, Карл Эдвард Фальк у 1844 р. відкрив у Одесі
ливарний завод, а Мільнер у 1857 р. – підприємство з
виготовлення чавуну [11, С.66, 68]. Німецьких колоністи
дали цілу низку вчених, викладачів, службовців, державних діячів. Серед них – професор фізики та математики
Рішельєвського ліцею Генріх Карлович Брун, його брат –
професор історії Новоросійського університету Пилип
Карлович Брун. Серед професорів університету високою
фаховою майстерністю відзначалися Е. фон Штерн,
Ф. Струве, Н. Грот, Н. Ланге, І. Маркузен, К. Фот та ін.
Випускники Новоросійського університету займали
важливі державні посади. Німці обиралися до міських
дум, земських органів управління та ін.
15 липня 1834 р. в Києві був засновано університет
ім. Св. Володимира, де викладали німецькі науковці.
Професором кафедри ботаніки в Київському університеті
від 1834 р. був В. Бессер, німець за походженням. У 1839 р.
професором кафедри ботаніки став Р.-Е. Траутфеттер,
який створив ботанічний сад. Він працював ректором
університету в 1847–1859 рр.
У травні 1859 р. ректором університету Св. Володимира
став 36-річний професор М. Бунге [12, арк.46].
Талановитого вченого, педагога та успішного організатора фінансових справ Миколу Бунге у червні 1880 р.
за рекомендацією і з дозволу Олександра ІІ призначають
на посаду товариша (заступника) міністра фінансів,
незабаром – міністра фінансів Росії (1881–1886).
Сьогодні з іменем М. Бунге ми згадуємо не лише
найвидатнішого вченого-економіста ХІХ ст., а і засновника Київської школи політекономії. Також, ректором
двічі (1883–1890 рр.) був М. Ренненкампф. Професор
грецької словесності І. Нейкірх виконував обов’язки
ректора Київського університету 1843, 1847, 1856, 1859–
1860, 1861 та 1862 рр.. Зоологію викладали К. Кеслер,
А. фон Мідендорф, хімію – Й. Фонберг, мінералогію й
геогнозію – Е. Гофман, експериментальну фізику –
М. Авенаріус (закон Авенаріуса) та ін. М. Авераніус
зробив вагомий внеском у наукове вивчення клімату
Києва, методику метеорологічних спостережень та їх
обробку. Він створив київську школу метеорологів, з
якої вийшли відомі вчені, які внесли значний вклад в
загальний розвиток метеорології, особливо у вивчення
погодних процесів і клімату України. Велике значення
для столичного університету мала діяльність завідувача

бібліотекою М. Кордта. Він разом з архітектором
К. Осьмак розробив проект будинку бібліотеки
університету (філія № 1 Національної бібліотеки
України ім. В. Вернадського) [13, с.351].
Р. Глієр діяч музичної культури, композитор, диригент, педагог народився 11 січня 1875 р. у Києві в родині
майстра музичних інструментів. Його батько (Ернест
Моріц Глієр), був уродженець Саксонії. З 1914 р.
директор Київської консерваторії. У Київський період
життя Р. Глієр створює симфонічну поему «Подражаніє
Ієзекіїлю», навіяну мотивами однойменного вірша
Т. Шевченка (1918 р.). В напівголодні роки громадянської
війни Глієр інтенсивно співробітничає з Музичним
товариством імені М. Леонтовича і Дніпросоюзом, пише
на їхнє замовлення музику до спектаклів «Іван Гус»,
«Гайдамаки» за мотивами Шевченківських творів, до
драматичної містерії «Великий льох», оркеструє твори
українських композиторів. Все життя тема України не
сходить зі сторінок партитур Глієра. Після 125-літнього
ювілею Т. Шевченка народжується симфонічна поема
«Заповіт» за мотивами однойменного вірша Великого
Кобзаря (1941 р.). Впродовж 1942 р. і на початку 1943 р.
композитор завершив оперу «Рашель» і написав один з
найкращих своїх творів – Концерт для колоратурного
сопрано з симфонічним оркестром. Після другої світової
війни продовжував активно працювати. З’явилися опера
«Гюльсара» (1949), балети «Мідний вершник» (1949) і
«Тарас Бульба» (1952). Українські мелодії, поряд з
мелодіями інших народів країни, звучали в концертах
талановитого композитора. 2008 р. на базі Київського
державного музичного училища був створений Київський
інститут музики ім. Р. Глієра [14, с.782].
5 березня 1939 р. Київський університет імені
Св. Володимира перейменували і біля нього було встановленно пам’ятник Тарасу Шевченку, скульптор М.Манізер.
Сьогодні пам’ятник кобзареві прикрашає Київ.
Якщо подивитися на родовід Андрія Фольборта,
колишнього виконавчого директора Асоціації німців
України в Києві, то можна з’ясувати, що перший із
Фольбортів, Карл Фрідріх, прибув до Росії з місіонерською метою. Він був пастором євангелічно-лютеранської
кірхи в Могилеві. Його син, О. Фрідріх, за освітою
медик, був академіком наук із палеонтології (у спеціальних працях його називали «батьком» російської палеонтології). Його ім’ям названий мінерал – фольбортит. Дід
О. Фольборта, Георгій, став академіком Української
академії наук, фізіологом, учнем академіка І. Павлова, за
його направленням і потрапив до України [15, с.3].
Висновки. Пам’ятки духовної і матеріальної
культури, господарсько-економічних традицій залишені
представниками німецького етносу, що працювали в
Україні, є цінним джерелом інформації, яка дає правдиве
уявлення про історію та людей, які творили і жили в
даний період. Етнічні німці брали активну участь у
суспільному житті регіону, держави, сприяли розвитку
освіти, містобудівництва, економіки, культури своєї нової
Батьківщини. На всіх історичних етапах німцям завжди
вдавалося і вдається зберігати такі властиві етнонаціональні риси, як: честь і гідність, висока культура господарювання, уміння успішного співжиття з етносами, які
оточують, демонструвати силу волі та незламність духу.
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ETHNIC GERMANS NAMES IN UKRAINE: HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT
An attempt to consider activity of prominent ethnic Germans in different periods of building of our state is done in the
article. Reasons of migration of Germans are found out on Ukrainian earth. Basic directions of activity and general level of
development of the German economies are analyzed. Also, the stages of settling apart and economic mastering of considerable
spaces of Ukraine light up by the German settlers. Marked that, history of every people that lives on the walks of life of
Ukraine is inalienable part of general Ukrainian history. It is underlined that, from етнонаціональних factors depends
largely, as far as there will be the taken into account lessons of the historical past, and especially period, when considerable
part of Ukrainian earth, entered in the complement of the nearby states. In these heavy terms ethnic Germans participated
actively in public life of Ukraine, assisted to development of economy, culture of the new Motherland.
Key words: German settlers, colonists, agriculture, foreign colonization, chancellor of university, educational and
economic politics, landed interests of Falz-Fein, Askania-Nowa, national question of the state, public organizations.
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УДК 930.1(430) «17» Юстус Мьозер
Ганус С.О.,
ст. викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії
Ужгородського національного університету, sergeynews2016@gmail.com
Україна, м. Ужгород

НАУКОВА І ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮСТУСА МЬОЗЕРА
ЯК ПРОЯВ ПРЕРОМАНТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НІМЕЦЬКОЇ
ІСТОРІОГРАФІЇ ЧАСІВ ПІЗНЬОГО ПРОСВІТНИЦТВА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ.
У статті розглядається творчість одного з яскравих репрезентантів німецької консервативної
історичної думки – Юстуса Мьозера (1720–1794). Метою нашого дослідження є представлення його
історичних поглядів та основних мотивів, котрі вплинули на їхнє формування. Ми доводимо, що Мьозер
знаходився біля витоків консервативно-романтичної парадигми історії, медієвістики, соціальної історії та
історичного краєзнавства. Наукова і публіцистична діяльність Мьозера стала проявом преромантичних
тенденцій німецької історіографії часів пізнього Просвітництва 2-ої половини XVIII ст.
Ключові слова: німецьке Просвітництво, Юстус Мьозер, історія Оснабрюка, преромантизм, історичне
краєзнавство, консерватизм.
Постановка проблеми. З кінця 1740-х і до середини
1780-х рр., за спостереженнями В. Феллера [17, с.440],
з’являються практично всі ключові для інтелектуальних
процесів кінця XVIII і більшої частини XIX ст. твори та
імена. Не дивлячись на беззастережний авторитет і
вплив принципів та ідей французького Просвітництва,
помножених на поширену у всій Європі (ба, навіть не в
ній одній) франкофілію, стійку моду на все французьке,
манірне та «освічене», чим відрізнялося «галантне
століття», нескасовним є інше. Некритично використовувана у студіях з інтелектуальної історії та культурології
конвенціональна модель Просвітництва, передусім в
його французькій модифікації, мабуть, починає
перешкоджати адекватному розумінню цього важливого
феномену духовної культури, що позначив собою цілу
епоху. В різних європейських країнах Просвітництво як
система ідей, смислових конотацій і суспільно значуща
поведінкова мотивація (особливо помітна у володарів,
котрі прагнули позиціонувати себе як прогресивні,
«освічені»), формувалось, випливаючи зі специфічних
«місцевих» суспільних умов. Не маючи можливості
практично впливати на соціально-політичний порядок,
Просвітництво в Німеччині з тим більшою енергією
шукало виходу в духовній сфері. Тому етико-педагогічна
спрямованість зусиль німецьких просвітників, зазначав
В. Дільтей, цілком закономірна [6, c.105]. Г. Коген з
гердерівських гуманістичних позицій узагалі протиставляє французьке і німецьке Просвітництво. Для нього
справжнім носієм принципу віротерпимості у його
широкому позитивному сенсі – як принципу рівності
людей усіх переконань і віросповідань, а також як
вимога справедливості по відношенню до будь-якої
людини – є німецьке Просвітництво. Саме воно зберегло,
на його думку, прихильність до раціоналізму та
ідеалізму, у той час, як французьке відзначено
скептицизмом, сенсуалізмом та матеріалізмом [15, с.81].
Було би помилкою також вважати, що духовний
клімат XVIII ст. визначався суто лише одними раціоналістичними, лібертарними, людиноцентричними ідеями

Просвітницького універсалізму. У тому, що інтелектуальну атмосферу епохи, зокрема її політичну філософію,
необхідно розглядати як гетерогенну, ми знаходимо
додаткове підтвердження у її чудового знавця Р. Шартьє:
«Нове поле дискурсу, яке з’являється в середині XVIII ст.,
окреслюючи простір для висловлювань і дій всіх своїх
супротивників, не виключає існування інших «політичних» культур, які необов’язково мислять себе такими і
по-іншому поєднують повсякденні турботи з відношенням до державної влади» [18, с.181-182]. Тобто, мова йде
про багатоманіття і конкуренцію як різних шкіл та
національних модифікацій Просвітництва, так і про
«непросвітницькі» ідейні тенденції цього часу, котрі, до
речі, могли вибагливо переплітатися, якщо згадати,
приміром, погляди Ж.-Ж. Руссо та його регресистські
уявлення про історію, або ж всесвітньо-історичну схему
Й.Ґ. Гердера, складовими котрої він вважав окремі
народи, наділені специфікою свого Volksgeist –
«народного духу».
Актуальність
вивчення
теми.
Визначний
німецький мислитель і публіцист Юстус Мьозер (1720–
1794) є прикладом ранньої консервативної реакції на
просвітницьку ідеологію1. Він найпершим категорично
відкинув «західні» соціальні і філософські ідеї
раціоналізму, утилітаризму й універсалізму, так само як
і політику, що проводилася адептами цих шкіл. Цей
публіцист, історик та державний діяч відображає
суперечливі тенденції цілої епохи, що неодноразово
перекриває класифікаційні зусилля літературних та
історичних реселерів [20]. Мислитель мав безліч
продовжувачів і справедливо розглядається в соціології
1

Поняття «ідеї Просвітництва» одержало широку
популярність після виходу статті І. Канта «Що таке
Просвітництво» (1784). Мислитель трактував це як
заперечення феодальних порядків і відповідної їм
схоластично-церковної ідеології, утвердження прав людини і
всесилля людського розуму. Компонентами ідеології
Просвітництва були філософські й етичні концепції
раціоналізму, утилітаризму й раціоналізму.
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та історіографії як предтеча сучасного консерватизму
поряд з Д. Юмом та Е. Бйорком [2].
На думку К. Мангейма, «традиціоналізм означає
тенденцію до збереження старих зразків, вегетативних
способів життя, визнаних загальними й універсальними».
Тобто традиціоналізм, за К. Мангеймом, чимось нагадує
широке визначення консерватизму як захисту вічних і
незмінних цінностей. Однак традиціоналізм – це не
захист якихось життєвих основ, а саме життя відповідно
до цих підвалин, тому «традиціоналістська поведінка
являє собою практично чисту серію реакцій на
подразники. Поведінка ж консервативна – осмислена, на
додачу – осмислена стосовно обставин, що змінюються
від епохи до епохи» [12, с.30-31]. Таким чином,
традиціоналізм є способом життя, що властивий людям
за всіх часів і з якого, у силу збігу історичних обставин,
на рубежі XVIII–XIX ст. виріс власне консерватизм.
Тобто, піддаючи критичному аналізові суспільноісторичні та політичні погляди Ю. Мьозера, ми, поперше, починаємо глибше й адекватніше розуміти
суперечливі і далеко нелінійні ідейні процеси «століття
Просвітництва». По-друге – намічаємо сюжетну лінію
ґенези наступного у часі періоду у розвиткові культури
та інтелектуальної історії – доби романтизму, котрий
виник «не з повітря», а в умовах ерозії просвітницьких
ідей і як реакція на них.
Ступінь вивчення проблеми. У російській дореволюційній і радянській історіографії є лише кілька
уривкових оціночних суджень про Ю. Мьозера та два
невеликих нариси: в монографії Б. Вебера «Историографические проблемы» та курсі лекцій з історіографії
середніх віків Є. Космінського. У вітчизняній науці ім’я
Мьозера є майже невідомим і не згадується навіть в
добротній «Методології історії від давнини до сучасності» Л. Зашкільняка. Хоча нам став відомим окремий
епізод знайомства з творчістю Мьозера у 20-х рр. ХХ ст.
Аспірант історичного відділу Українського Інституту
марксизму Г. Рохкин у 1929 р. видав хрестоматію з
історії історичної науки, де серед інших імен представлений і наш «герой». Упорядник мав на меті подати в
руки читачеві підручник, з котрого той міг би дізнатись
про еволюцію західноєвропейської історичної думки в
особі її найвидатніших представників [14, с.3]. Показово, що до збірника увійшли уривки з робіт істориківкласиків ХІХ – початку ХХ ст., котрих згодом нарікали
якщо не реакційними, то принаймні консервативними.
Утім, ідеї Мьозера викликали схвальні відгуки вже у
його геніальних сучасників Й.Ґ. Гердера та Й.В. Ґете.
Останній визначив місце Мьозера серед «кращих людей
батьківщини», а його статті «проникнуті єдиною тенденцією і тому складають справді єдине ціле і відзначаються
дивовижно глибоким знанням громадянського життя»
[3, с.503]. Ґете вважає, що думки, висловлювання, які
належать людині такого розуму і характеру, як покійний
Ю. Мьозер, немов крупинки і порошинки золота, поціновуються і прирівнюються «до золотих зливків і навіть
вище, якщо вони викарбувані в монетах» [4, с.357].
Австрійський медієвіст і соціолог А. Допш називав
Мьозера засновником історії німецького господарства,
наголошуючи, що в нього індуктивне спостереження
завжди сміливо виступає проти віри в авторитет

історичної легенди і стверджував, що усі подальші
дослідники примикають до нього [21, s.8-14]. Ф. Майнеке
відвів цьому історику цілий розділ у капітальному
дослідженні «Виникнення історизму» [10, с.236-273].
Навіть
в
НДРівській
історіографії
умовиводи
Ю. Мьозера оцінювались вельми високо. Й. Штрайзанд
наголошував, що це був перший історик, котрий вивчав
взаємозв’язок між соціальним, військовим та політичним
устроєм і критикував дух вірнопідданства як перешкоду
справжньому патріотизму [27, s.42].
В дослідницькій літературі, особливо у вітчизняній у
наявних рідкісних згадках маємо плутаницю у трактуванні поглядів Мьозера. Не дивлячись на те, що світова
історіографія доволі впевнено відносить їх до ранніх
консервативних, котрі закладали фундамент романтичної
парадигми історії, В. Святовець без достатніх підстав
відніс німецького мислителя до істориків і публіцистів
просвітницького напряму [16].
Виходячи з цього, автор ставить собі за мету
нагадати науковому загалу про таку непересічну постать
в ґенезі консервативно-романтичної історичної думки,
як Юстус Мьозер і представити органічний зв’язок його
історико-краєзнавчої концепції з історіософськими
принципами романтизму – наступної услід за Просвітництвом епохи інтелектуальної історії.
Виклад основного матеріалу. Мьозер спочатку був
адвокатом у рідному місті – столиці однойменного
князівства-єпископства Оснабрюку. Енергія, з якою він
протистояв сваволі намісника, дала йому прізвисько
advocatus patriae. Земські чини обрали його спочатку
секретарем, потім синдиком лицарства. Адміністративні
здібності Мьозера блискуче виявилися у важку для його
батьківщини епоху Семирічної війни 1756–1763 рр..
Протягом 20 років, за малолітства князя-єпископа,
герцога Фрідріха Йоркського, Мьозер відігравав керівну
роль в управлінні своєю державою [11].
Найважливіші роботи Мьозера – «Історія Оснабрюка»
в 3-х тт. та об’ємний цикл статей, об’єднаних спільною
назвою «Патріотичні фантазії». Історик відкидає проголошуване просвітниками поняття людини взагалі, як
таке, що заперечує індивідуальність німця, оснабрюкенця.
Різко засуджувалось Мьозером усе, що йшло врозріз із
державним суверенітетом Оснабрюка чи інших територіальних князівств, з політичними привілеями областей і
міст, станів і корпорацій, з партикуляризмом місцевого
права. Хоч оснабрюцький вчений наголошував, що він
виступає проти деспотизму на захист споконвічної
німецької свободи, але слід визнати: фактично мова
йшла про апологію феодальних вольностей і станових
переваг [1, с.38]. Якщо Німецькій імперії записували у
негатив роздробленість, анархію, безсилля, то з точки
зору Мьозера, велике число німецьких держав краще
сприяло поширенню і розвитку культури у відповідності
з географічним становищем та іншими особливостями
окремих земель. У цих твердженнях є чимала частка
рації. Епістемологічний підхід історика полягав у тому,
що він зробив предметом своїх студій малу батьківщину
(«der engeren Heimat», за виразом Г. Бєлова) – місто і
князівство Оснабрюк.
Контрапункт просвітницькому космополітизму та
уніфікаторській централізаторській політиці Мьозер
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визначив чітко: він переконаний, що напрямок історії
Німеччини буде цілком іншим, якщо прослідкувати в
усіх змінах становище окремих її земель, як справжніх
складових нації. «Тоді ми зможемо надати цій історії не
тільки єдності, ходу і сили епопеї ..., але й у далеко
більшому порядку і докладніше подати те саме
походження, розвиток і різні вияви національного
характеру при всіх змінах...». Спостереження як за
централізаторськими, так і відцентровими тенденціями в
минулому Німеччини спонукало Мьозера висвітлити
історію своєї провінції в її багатоманітних виявах. Він
стоїть на тому, що тільки тоді стане можливою путяща і
прагматична історія батьківщини, коли «вдасться
піднятись на таку висоту, з якої можна оглянути всі ті
зміни, що сталися з історією держави та її добрами, з
причинами й наслідками цих змін по окремих частинах
німецької держави, з’єднати їх в єдиний головний
твір...» [13, с.19-20]. Не можемо не погодитися з
раціональністю підходу, коли історія країни пишеться
«знизу», як історія її окремих регіонів у багатоманітні
особливостей їхнього буття в минулому.
Відбір і групування історичного матеріалу Мьозером
був наступним: політична історія в центрі, історія
культури на периферії у їх, щоправда, структурній
пов’язаності, що було явним протиставленням епістемології Просвітництва. Цей інноваційний для свого часу
підхід послужив стартом кардинального напряму
німецької історіографії, починаючи від Л. Ранке. Мьозер
відштовхувався, таким чином, від центрального значення
держави, державного інтересу для усіх інших проявів
життя, що трактується як вплив поглядів Н. Макіавеллі.
Мотив служіння державі був безпосередньо пов’язаним
з локальним патріотизмом, котрий протиставлявся
деспотизму, хай навіть і в його «освіченій» формі.
Ф. Майнеке, високо оцінюючи новації Мьозера, позначив це як «відкриття справжнього предмету історії держав
і народів» у динамічному співвідношенні індивідуального
й типового [10, с.254-255].
При усьому позитивному в цілому відношенні до
соціальних основ сучасного йому німецького дрібнодержав’я, Мьозер вбачав найбільш повне втілення
«свого соціально-політичного ідеалу в «золотій добі»
німецької «свободи» – ранньому середньовіччі.
Перебування в Англії протягом 8-ми місяців справило
глибоке враження на мислителя, укріпило консервативні
основи його поглядів. Бурхливий розвиток капіталізму,
наслідки промислового перевороту, котрий почався у
Британії, обезземелення селянства, розорення ремісників,
різке загострення соціальних контрастів – все це являло
занадто безрадісну картину. Зоря капіталістичного
прогресу була такою і не іншою. І на неї легко
викладалася мозаїка уявної патріархальної гармонії
середньовічної доби, коли кожен знав своє місце у
котрійсь з корпорацій, чи у становій верстві середньовічного суспільства. Мислитель кладе початок свідомій і
переконаній ідеалізації середніх віків, чим так помітно
відрізнялась романтична історіографія.
Держава, згідно Мьозеру – це союз вільних власників
землі – «gemeine Landeigentümern» – цієї кращої частини
нації [25, s.241]. До їх числа відносяться і юнкери, і
вільне заможне селянство. Хоч історик і виявляє
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історичні підстави закріпачення селян, проте вважає за
необхідне поступово скасувати кріпацтво. Лише землевласникам і бюргерам, які володіли рухомим і нерухомим
майном, належать політичні і громадянські права, адже
тільки спадкова власність визначає статус людини в
державі [28, s.69].
Користуючись ретроспективним методом, історик
пов’язує минуле із сучасністю. Він вказував, що існуючі
у Вестфалії у XVIII ст. аграрні порядки, без значних змін
збереглися з найдавніших часів. А це дає змогу, використавши вказаний метод, відтворити систему землекористування, якою вона була у германців доби Цезаря і
Тацита і в раннє середньовіччя. Першоосновою їх
суспільного ладу з початком розселення на теренах
Римської імперії, згідно Мьозеру, була обмежена
сімейним колективом приватна земельна власність. Саме
вона забезпечувала німецьку свободу її носіям – головам
моногамних сімей, які виглядають, скоріше, не селянами,
а власниками вотчин. Вотчина – явище, котре
споконвічно притаманно германцям, а община-марка, за
Мьозером, складалась із самостійних землевласників.
Давньогерманська марка, в зображенні історика, нічим
по суті не відрізняється від марки більш пізнього
періоду [7, с.142]. Слід визнати, що намагаючись
виявити історичні корені сучасних йому соціальних
явищ, Юстус Мьозер впадає в презентизм, занадто
буквально сприймаючи релікти минулого, що проіснували до його часів.
Наявність громадських земель спільного користування, на думку Мьозера, спонукало встановлювати і
спільні для всіх членів марки закони. Сама марка –
Markengenossenschaft – це об’єднання індивідуальних
власників землі і окремих дворів. За взірцем марки
формуються політичні об’єднання з військовими цілями
– Heerbanis або ж Hermannia. Лише з часом ця система
витіснила об’єднання вільних землевласників, а знать
стала зосереджувати в своїх руках землю і владу над
підлеглими селянами [8, с.269-270]. Ідеї Мьозера про
глибинні основи існуючого соціального ладу, його
історико-юридичний підхід до розгляду аграрних
відносин у подальшому підхоплюються представниками
«історичної школи права», а Ф.К. Савіньї вважає за
необхідне спеціально наголосити на цьому [19, s.12].
Ідеальний стан німецької свободи проіснував майже
без змін до часів Карла Великого, після чого, не без
впливу регресистських поглядів Руссо, Мьозер констатує
поступовий занепад. Людовік Благочестивий «з-за
глупоти, злиденності, благочестя і на завгоду хибній
політиці... пожертвував простим народом на догоду
духовенству, чиновникам та імперським намісникам»
[24, s.XI]. В результаті «спільна честь» – «gemeine Ehre» –
зникла, свобода була поглинута залежністю, земля, як
об’єкт власності, перетворилася в лен.
Попри недоліки, властиві науковим студіям Мьозера,
зокрема відсутності уявлень про родовий лад, його
соціально-економічні складові, очевидним є те, що цей
вчений розробив цілісну наукову концепцію історії
раннього середньовіччя. Передромантичне натхнення, з
котрим Мьозер висвітлив цю епоху, дало підстави
Ф. Майнеке висловитись: «Він любив старовину, як
людина любить садок батьків, у котрому вона гралась
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дитиною» [10, с.239]. Але емоційне піднесення
поєднувалось у оснабрюкенця з тверезим раціоналістичним підходом, ґрунтуванням суджень на широкій
джерельній базі, адже, за словами самого Мьозера, у
нього було занадто мало часу, і тому він змушений був
звернутися до першоджерел.
Не меншою увагою історика і публіциста
користувалось міське життя в його традиційних формах
– ремесло, торгівля, міські станові корпорації. Він
наголошує на непересічній значущості студіювання
історії ремесла і торгівлі, не меншій, аніж вивчення
генеалогії знатних родин, або ж юридично спрямованої
історії держави та правових інституцій. Подібна увага до
історії господарства з акцентом на історії ремесла,
торгівлі і сполучення є характерною властивістю
німецької просвітницької історіографії. Зазначена
проблематика представлена у творах істориків знаменитої
ґеттінгенської школи А.Л. Шлецера та А.Г.Л. Геєрена.
Так ось Мьозер наголошує: невже малозначним може
бути дослідження історії 200 ремісничих та торгових
корпорацій міста, у котрих зайняті 2000 людей? Така
студія може дати відповідь на причини розорення
майстрів і навіть виявити можливий вплив хибної, на
думку історика, державної політики. Це дасть читачам
можливість усвідомити «сумні наслідки різних умов і
обмежень; виправити наші думки про комерційну
свободу» [22, s.63]. Чим це не історіографічний
прецедент захисту інтересів дрібного і середнього
підприємця, котрий у сучасних умовах набув неабиякого
значення? Власне, Мьозер закликає у минулому, через
застосування генетичного підходу шукати корені
сучасних проблем. Це по-перше. По-друге, виходить, що
бути дописувачем минулого означає далеко не лише
формат красного письменства на «галантну» тематику.
Ці теми може підказувати саме життя.
Насамкінець – кілька штрихів, котрі характеризують
тверезий консерватизм мислителя. В есеї «Про німецьку
мову і літературу» (1781) Мьозер висміює некритичну
пафосну франкофілію, прямо натякаючи на її гротескні
форми у «виконанні» короля-філософа Фрідріха ІІ [26].
Одним з новомодних у той період принципів, що
викликав опозицію Мьозера, була вимога, щоб
просування армійських офіцерів і чиновників по службі
була поставлена в залежність від особистих достоїнств, а
не від їхнього шляхетного походження, віку або терміну
служби. Життя в суспільстві, де успіх цілком залежав би
від особистих заслуг, вважав Мьозер, було би просто
нестерпним. Так вже влаштована людина: їй властиво
переоцінювати свої чесноти і заслуги. Якщо становище
людини в суспільстві обумовлено факторами іншими,
ніж наявність або відсутність у неї достоїнств, то ті, хто
залишився внизу суспільної драбини, можуть упокоритися з таким результатом і, не піддаючи сумніву свою
людську цінність, зберегти гідність і самоповагу. Зовсім
інша справа – коли усе вирішують заслуги. У цьому
випадку невдаха відчуває себе ображеним і приниженим. Звідси з’являється ненависть і ворожість до тих,
хто його обігнав [16]. Не можна не погодитись з
проникливістю
цього
соціально-психологічного
спостереження. Хоча це, звісно, не скасовує того, що у
суспільній практиці переміг протилежний тренд.

Роблячи висновок, відзначимо, що в 2-ій половині
XVIII ст. цілісність системи наукового знання,
заснованого на просвітницькій інтерпретації раціоналізму
стала розмиватись. У надрах Просвітництва, котре
вступило у стадію кризи, народжуються ідеї, котрі в 1-й
половині ХІХ ст. склали основні постулати романтизму.
Кризовий етап у розвитку будь-якої науки, гуманітаристики у тому числі – нормальне і навіть загальнообов’язкове явище в період зміни парадигм. Криза – це
«відповідна прелюдія до виникнення нових теорій» [9,
c.116]. Їй притаманний пошук нових підходів з метою
наближення до ще більшої відповідності істині. Крім
того, перехідні епохи в інтелектуальній історії
породжують, відповідно, перехідні, проміжкові системи,
нерідко вельми плідні. Мова йде не про еклектику, а про
постановку гіпотез, котрі можуть перетворитись в
розгорнуті наукові теорії [5, c.12]. Саме в Німеччині
задовго до французької революції проявились симптоми
консервативної реакції на умоглядну просвітницьку
ідеологію. Але в надрах Просвітництва нова якість
філософсько-наукового і художнього мислення визрівала
поступово, маючи вигляд окремих здогадок, сюжетів,
критики крайнощів просвітницького раціоналізму. Але
ні в якому разі мова не може йти про романтичну
парадигму в її «готовому» вигляді. Усе це можна
охарактеризувати як преромантизм. Цю побутуючу в
літературознавстві дефініцію, в тому числі з огляду на
специфіку німецької історичної думки останньої чверті
XVIII ст. та з врахуванням цілісної преромантичної
історичної концепції Ю. Мьозера, ми повинні упровадити
для характеристики інтелектуальних процесів на етапі
переходу від Просвітництва до зрілих форм історіографії
доби романтизму.
Оригінальний мислитель та вчений Ю. Мьозер
закладає основи консервативної течії німецької історіографії і знаходиться у числі фундаторів історичного
краєзнавства та медієвістики. Не можемо також не
погодитись з думкою, що Ю. Мьозер таки стоїть біля
витоків парадигми соціальної та економічної історії.
А окремі його нетривіальні рефлексії збігаються з підходами, котрі практикувалися значно пізнішими школами і
напрямками в історіографії, в тому числі й сучасної.
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THE SCIENTIFIC AND PUBLICISTIC ACTIVITIES OF JUSTUS MÖSER AS A MANIFESTATION OF THE
PRE-ROMANTIC TENDENCIES OF THE GERMAN HISTORIOGRAPHY OF THE LATE ENLIGHTENMENT
OF THE SECOND HALF OF THE XVIII C.
The article deals with the work of one of the brightest representatives of the German conservative historical thought –
Justus Möser (1720–1794). The purpose of our study is to present its historical views and the main motives that influenced
their formation. We argue that Möser was at the root of the conservative-romantic paradigm of history, medievalism, social
history and historical regional studies. The scientific and publicistic activities of Möser became a manifestation of the preromantic tendencies of German historiography of the late Enlightenment of the 2nd half of the XVIII c.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО
Проаналізовано еволюцію науково-історичних поглядів В. Липинського, що формувалися та
трансформувалися під безпосереднім впливом його громадсько-політичної діяльності. Акцентується увага
на політичній діяльності вченого, у якій виділено основні періоди її розвитку. Досліджуються чинники, що
вплинули на формування державницького концептуального підходу науковця до історичного аналізу.
Доводиться, що спадщина В’ячеслава Липинського в галузі елітизму не втратила актуальності, і більш
того, є визначальним фактором в нинішніх політичних умовах розвитку незалежної Української держави,
українських політичних владних структур, їх легітимності та співпраці. Таким чином, основоположні
засади концепції української державності В. Липинського створюють підстави для конструктивної
організації сучасного суспільно-політичного життя України.
Ключові слова: В’ячеслав Липинський, національна аристократія, політична еліта, нація, держава.

Постановка проблеми. Для сучасного етапу
розвитку історичної науки характерна персоніфікація
історичного та історіографічного процесу. Історію
творить народ, а його провідне ядро складають
непересічні особистості, призначення яких своїм
інтелектом, ідеями і практичними діями осмислювати
історичне минуле й залишати повчальний досвід для
майбутніх поколінь. Сказане повною мірою стосується
знань про життя й долю В’ячеслава Липинського, який є
засновником державницького напряму в українській
історіографії та суспільній думці.
Актуальність дослідження життєвого шляху і
суспільно-політичної діяльності В. Липинського зумовлюється тим, що ім’я вченого пов’язане з консервативномонархічним напрямком української суспільно-політичної думки, який досі залишається недостатньо вивченим.
Цей напрям найбільше поширився на теренах Західної
України, а також в середовищі української еміграції в
Західній Європі, Канаді, США та Латинській Америці,
де він посів вагоме місце в суспільно-політичному і
науковому житті [1, с.6]. Об’єктивне дослідження
життєвого шляху і суспільно-політичних поглядів
В. Липинського, дозволяє глибше осмислити його місце
українській науковій думці і суспільно-політичному
процесі взагалі.
Основоположні засади
концепції
української
державності В. Липинського створюють підстави для
конструктивної організації сучасного суспільно-політичного життя України. Слід наголосити, що визначальні
чинники політичної концепції вченого (авторитетна
влада, хліборобсько-селянський потенціал, християнські
цінності) є актуальними і для сучасного українського
державотворення [1, с.6-7].
Творча спадщина В. Липинського останніми роками
була предметом дослідження Я. Пеленського [2],
В. Масненка [3], І. Передерій [4]. Вийшли друком збірники праць В.К. Липинського, підготовлені Ю.І. Терещенко
та Т.С. Осташко, в яких розглядаються різні аспекти
творчості вченого [5]. Політологічна, історіософська

та соціологічна спадщина В. Липинського знайшла
своє відображення у статтях О. Шморгуна [6],
В. Потульницького [7], Є. Пизюра [8].
Мета статті. Пропонована стаття має на меті
проаналізувати вплив життєвого шляху та діяльності
В’ячеслава Липинського на формування історіософських
та суспільно-політичних поглядів вченого, а також
визначити їх практичне значення в умовах сучасного
державотворення України.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Народився В’ячеслав Казимирович Липинський 5 квітня
1882 року в селі Затурці Володимирського повіту
Волинської губернії (тепер Локачівський район
Волинської області) в шляхетській родині Казимира
Липинського та Клари Рокицької. Доведено, що рід
Липинських веде свій початок з ХV століття, коли
король Казимир Ягеллончик надав їм землю Липицю в
Помор’ї. Представники цього польського шляхетського
роду виступали як землевласники, водночас знаходячись
на військовій службі в польських королів. Саме тому
одним із центральних образів у працях В. Липинського є
образ сільськогосподарського «продуцента-войовника».
Батько В’ячеслава Липинського, Казимир Липинський
був поміщиком середнього статку, володів невеликим
родовим маєтком, що дістався у спадщину від матері і
збудував там великий будинок, що став затишним
домом для його дітей. Таким чином дитячі роки
В’ячеслава Липинського минули у рідному селі, серед
чудової поліської природи. В 12 років В’ячеслав
Липинський, попередньо здобувши домашню освіту,
спершу навчається в Луцьку, згодом – у Житомирі, а
завершив гімназійну освіту в першій класичній
Київській гімназії [9, с.1292].
Перші життєві враження, здобуті від спілкування з
українськими селянами, наклали глибокий відбиток на
світосприйняття малого В’ячеслава. Виховання та
початкова освіта, здобуті ним у батьківському домі,
були характерними для дворянських родин того часу.
Наскільки грунтовними вони були, свідчить той факт,
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що 20 серпня 1893 року після здачі вступних іспитів,
В. Липинського було прийнято до другого класу
Житомирської чоловічої гімназії. Наставником або, по
нинішньому класним керівником, якого був учитель
російської словесності Іван Цедровський, родич
відомого архітектора Андрія Білогруда [9, с.1290-1291].
Слід зазначити, що навчання в Житомирській
чоловічій гімназії для В. Липинського складалось не
досить вдало, оскільки хлопець хворів, тому часто не
відвідував заняття. 1896/97 навчальний рік був пропущений В. Липинським майже повністю, тому його
залишили на повторне навчання в четвертому класі.
Проте, парадокс полягав в тому, що В. Липинський
начався чудово! Якщо проаналізувати атестаційні
відомості гімназії, ми побачимо, що проти прізвища
гімназиста В. Липинського вказані виключно «п’ятірки»,
і лише одна «четвірка» з арифметики. До наступного
класу В. Липинський був переведений з нагородою
І ступеня і отримав «Похвальний лист» [9, с.1292].
Етнічного поляка, сина заможних батьків чекало
достойне майбутнє, пов’язане з шляхом творення
української державності. Вже на гімназійний період
життя В. Липинського припадає початок його суспільнополітичної діяльності. Саме в шкільні роки майбутній
вчений познайомився з українським національновизвольним рухом, ідеологія якого була пов’язана з
українством і революційністю [10, с.301].
У класі, в якому через хворобу повторно опинився
В. Липинський, навчались Іван Фещенко-Чопівський та
майбутній видатний польський композитор і музикант
Юзеф Турчинський. Однак, занепокоєні постійними
хворобами сина, батьки перевели В. Липинського спочатку до Луцька, а згодом до Першої київської гімназії.
Тут В. Липинський увійшов до польської гімназійної
організації «Коло», і, водночас, почав проявляти
проукраїнські настрої. Існує думка, ніби на тодішнього
В. Липинського значною мірою впливав його дядько,
Адам Рокицький, який прищепив йому відчуття
патріотизму й симпатії до українства [11, с.54]. Хоча,
аналізуючи процес формування своїх суспільнополітичних поглядів та національної свідомості,
В. Липинський у 1922 р. писав, що до українства
«прийшов стихійно, зорганізувавши в польській гімназіальній установі український гурток, що потім вишукав
настоящих православних Українців і з’єднався з ними в
одну українську гімназіальну громаду» [10, с.288].
І дійсно, наприкінці 1890-х років В. Липинський
приєднався до так званого «гуртка Требінської», до якого
належали люди різних політичних переконань, але
об’єднані любов’ю до України. У помешканні Марії
Миколаївни Требінської збиралися відомі діячі українських громад – Є. Чикаленко, В. Науменко, М. Русов,
М. Василенко тощо [10, с.289].
У 1901 р. на крайовому з’їзді делегатів середньошкільних учнівських організацій Правобережжя, що
відбувався у Києві, В. Липинський запропонував
польській студентській організації створити спільну
організацію римо-католиків і православних на основі
української територіальної приналежності. Згодом він
покинув польську організацію і став членом громади
середньошкільників, оголосивши себе українцем [10,

с.287]. В. Липинський не виявляв прагнення до революційної діяльності, тим більше, що ставлення української
молоді до
просвітньо-культурницької діяльності
інтелігенції було скептичним. Однак, на думку
В. Липинського, культурницька діяльність української
інтелігенції мала потенціал [13, с.434].
Початки своєї політичної діяльності В. Липинський
визначає з 1900 р., підкреслюючи при цьому, що за
«переконанням своїм був завжди самостійником, але не
належав до РУП», натомість брав «участь в аспіраціях
державницьких, що формувалися тоді в Галичині» [13,
с.434-435]. Відомо, що для початку діяльності РУП був
характерним радикально-національний напрям роботи,
душею якої був М. Міхновський. Він доводив необхідність збройної боротьби за права українського народу, за
його
повне
національне
визволення.
Погляди
М. Міхновського суттєво вплинули на формування
політичної свідомості В. Липинського, який постійно
демонстрував свої самостійницькі прагнення [13, с.435].
Після закінчення гімназії В. Липинський у 1902–1903
рр. служив у російській армії в драгунському Ризькому
полку, який дислокувався у Крем’янці на Волині [11,
с.55]. Проте служба в російській армії, як і навчання в
гімназії, не зробили з В. Липинського росіянина.
Швидше саме нав’язування російськості формувало в
нього опозиційність по відношенню до російського
самодержавства. З 1903 по 1908 рр. В. Липинський з
перервами навчався в Ягеллонському університеті в
Кракові, де вивчав агрономію. У 1906 – 1907 рр. Навчався
в Женевському університеті на факультеті літератури й
соціальних наук. Згодом, В. Липинський упорядковував
власне господарство у родовому маєтку Русалівські
Чагари на Уманщині [10, с.288].
Від 1908 р. В. Липинський починає активну
діяльність, спрямовану на навернення польської та
полонізованої шляхти Правобережної України до
українства, і здобуває підтримку групи, яка нараховувала
близько 30 осіб, які називали себе «українцями польської
культури», або «римо-католицькими українцями» [9,
с.155]. Д. Дорошенко згадував, що В. Липинський був
уже достатньо відомим, оскільки відвідував міста
Правобережної України із закликами до місцевих
поляків українізуватися [12, с.113]. Наслідком цих
подорожей стало видання в Кракові у 1909 р. праці
В. Липинського «Шляхта на Україні: її участь у житті
українського народу на тлі його історії», в якій проводилася думка, що шляхта є частиною українського народу
й повинна брати участь в українському націотворенні.
22 лютого 1909 р. відбувся з’їзд українців польської
культури, на якому римо-католики на чолі з
В. Липинським, визнавали себе громадянами України, і
зобов’язу-валися допомагати українському народу в
політичному, соціально-економічному й культурнонаціональному відродженні [12, с.114]. Д. Дорошенко
дав високу оцінку акції В. Липинського та його
однодумців, наголошуючи, що «в тодішніх обставинах
прилучення до українського руху кількох десятків
високо культурних, активних людей, було для нас
великою моральною допомогою» [12, с.115].
Аби навернути спольщену українську шляхту до
справи національного відродження, В. Липинський
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разом із своїми однодумцями видає у Києві двотижневик
«Przegląd Krajowy». У листі до І. Франка В. Липинський,
обгрунтовуючи власну позицію, писав, що він та його
прибічники «по суті є спольщеною українською верствою», тобто мають «хоч слабі, а все ж не забуті
українські традиції (переважно політичні), мають свою,
хоч убогу поки що, але оригінальну українську культуру» [10, с.289].
Свою політичну концепцію В. Липинський демонструє
напередодні Першої світової війни на таємній нараді
українських діячів, яка відбулася 4–6 березня 1911 р. у
Львові. Її проведення з метою подальшої політизації
українського руху зініціювали українські соціалдемократи (А. Жук, Л. Юркевич та В. Степанківський).
У центрі уваги наради стало заснування друкованого
видання, навколо якого мала згуртуватися нова
загальноукраїнська політична організація [13, с.438].
Від самого початку наради в її середовищі визначилися два погляди: самостійницький, який представляв
В. Липинський, і «сепаратистичний», з орієнтацією
на Австрію,
який
підтримували
В. Кушнір
і
В. Степанківський. В. Липинський визнавав можливість
орієнтації на Німеччину чи Австро-Угорщину лише як
тактичний тимчасовий крок з метою повного визволення
всієї території України. Сам В. Липинський підкреслював,
що, «коли Австрія сьогодня для нас більше прихильна,
ніж Росія, то ми можемо се лише реєструвати, але не
витягати з того ніяких консеквенцій доти, доки не
прийде якийсь факт великої ваги, наприклад, війна,
поділ Галичини» [14, с.114].
В. Липинський наголошував на принциповій різниці
позицій галицьких українців та емігрантів з Великої
України. За його словами, факт сприйняття війни як
засобу національного визволення з боку наддніпрянських українців може поставити їх у становище
«емігрантів австрійських, котрими ми не є і ними бути
не можемо» [13, с.439]. Зовсім інше становище щодо
можливої війни мали займати галицькі політики, для
яких вимога прилучення України до Австрії була
реальною політикою здійснення програми національнополітичної автономії [13, с.438-439].
В цей час В. Липинський заявив про себе як політикпрактик, здатний передбачати розвиток історичних подій
на перспективу. Заперечуючи політичне майбутнє для
соціалістичної демократії в Україні, В. Липинський
вважав її шкідливою в контексті боротьби за українську
державність, оскільки, на його думку, вона могла працювати тільки на Російську імперію. Він рішуче виступав
проти участі українців у демократичному русі в Росії.
В. Липинський усвідомлював організаційну слабкість
українських політичних сил напередодні війни та
передбачав неспроможність проводу використати
сприятливі умови вибуху світового конфлікту для
створення незалежної української держави. В дискусії з
національного питання, яка виникла на нараді з приводу
ймовірної самостійності чи федерації України у складі
Росії, В. Липинський доводив необхідність створення
власної незалежної держави. Не обминули учасники
наради й питання можливості утвердження монархічного
устрою в Україні. Пропонувалися, наприклад,
претендентами
на
український
престол
син
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Вільгельма II Іоахим, один із синів ерцгерцога ФранцаФердинанда [15, с.41].
Дискусії між прихильниками В. Липинського та
«молодоукраїнцями» тривали ще деякий час. Зрештою у
листопаді 1912 р. за ініціативою А. Жука було створено
Український інформаційний комітет (УІК). Він поставив
собі за мету пропаганду визволення України в європейському світі й зацікавлення нею офіційних діячів
Австро-Угорщини та інших держав. Комітет налагодив
контакти з низкою українських емігрантів у Західній
Європі, залучивши їх до пропаганди української справи
у світі [14, с.108].
В грудні 1912 р. В. Липинський у Кракові виробив
проект «Меморіалу до Українського Інформаційного
Комітету про наше становище супроти напруженої
політичної ситуації в Європі», який мав за мету
організацію боротьби за незалежну українську державу в
умовах можливого вибуху світової війни. Меморіал
відображає самостійницьку концепцію автора щодо
перспектив розвитку України, висвітлює бачення
можливості й шляхів здобуття останньою незалежності в
разі вибуху світової війни.
Окреслюючи політичні перспективи для майбутньої
незалежної України, В. Липинський зазначав, що сам по
собі фактор протистояння Австро-Угорщини і Росії
позитивно впливатиме на досягнення Україною суверенітету. Водночас, за його словами, на боці України
будуть як нейтральні країни, котрі бажатимуть ослаблення двох імперій, так і Румунія, Сербія, Балканський
союз, для яких нейтральна українська держава буде
найкращим виходом після закінчення Першої світової
війни [13, с.444].
Події Першої світової війни, а також революційні
події 1917–1920 рр. значно вплинули на долю
В. Липинського. Перебуваючи на Полтавщині, він разом
із Ф. Лизогубом, М. Міхновським, С. Шереметом став
засновником Української демократичної хліборобської
партії (УДХП). У програмі партії, яку підготував
В. Липинський, обґрунтовувалася ідея національного
суверенітету України. Суверенна Україна уявлялася в
формі демократичної республіки із виборним Сеймом та
президентом, повноваження яких мали би визначити
Установчі збори [11, с.43]. Одним із центральних пунктів
програми була думка про різні інтереси міста й села, а
також про необхідність відродження хліборобської верстви.
Творення національної української державності було
змістом життя для В’ячеслава Липинського. Він жив у
часи, коли ідея національної державності була на
периферії політичних інтересів української інтелігенції.
Політичні ідеї та переконання вченого суперечили духові
часу, творили образ романтика-утопіста, який захищає
монархію. Тоді як «проґресисти» висловлювалися за
демократію та республіку, він використовує такі поняття,
як лицарська честь і гідність, коли на слуху в усіх були
доцільність і утилітаризм, коли скрізь точилися розмови
про свободу і рівність, він обстоював ієрархічну
структуру суспільства [1, с.22].
Проживаючи в Австрії, В. Липинський через
листування спілкувався з однодумцями, редагував
монархічний орган «Хліборобська Україна», що виходив
у Відні впродовж 1920–1925 рр. Протягом цього часу
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утвердилася його позиція як лідера та головного
ідеолога гетьманського руху. 1920-і роки – період тісної
співпраці з гетьманом Павлом Скоропадським та вихід у
світ політичного трактату «Листи до братів-хліборобів»,
що став програмовим документом для монархістівгетьманців Західної Європи, Галичини, українських
поселенців у Канаді та Сполучених Штатах Америки.
Протягом останніх років життя В. Липинський тяжко
хворів на туберкульоз легенів. Він помер 14 червня
1931 р. у санаторії Віннервальд поблизу Відня. Згідно із
заповітом В. Липинський був похований у родинному
маєтку в селі Затурці на Волині.
Висновки. Заслуга В. Липинського полягає в тому,
що він сформулював найвищу ціль, до якої мають бути
звернені устремління усіх державницьких одиниць –
синтезу двох культур, двох цивілізацій – Сходу та
Заходу. Розробляючи ідеологію модерного українського
монархізму, В. Липинський намагався перебороти однобічність розвитку нації, зміцнюючи праве консервативне
крило українського суспільно-політичного життя. Його
концепція трудової дідичної монархії, яку передбачалося
реалізувати у традиційній для України формі гетьманства, передбачала об’єднання суперницьких течій у
рамках єдиної політичної системи і спільного для всіх
закону. Концепції вченого щодо національної еліти,
територіального патріотизму, релігійної толерантності,
класократичної структурованості суспільства та ін. не
втратили свого практичного значення для розбудови
української державності і в наші дні.
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THE SOCIO-POLITICAL ACTIVITIES OF VYACHESLAV LIPINSKY’S
Analyzed the evolution of the scientific–historical concepts of W. Lypynskiy, which formatted and transformatted under
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ЗРОСТАННЯ МЕРЕЖІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ
УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ 1920-Х – 1930-Х РР.
У статті проаналізовано загальне становище міст Донбасу та їх значення в регіональному розвитку
початку 1920-х років. На основі статистичних матеріалів було простежене зростання чисельності міських
мешканців регіону, а на основі архівних матеріалів – надання місцевим поселенням міського статусу. Здійснено
спробу проаналізувати процес створення нової системи класифікації населених пунктів та у хронологічному
порядку охарактеризувати кількісне зростання мережі міст регіону. Встановлено, що протягом
досліджуваного періоду чисельність міського населення та кількість міст регіону зросли в кілька разів.
Ключові слова: класифікація населених пунктів, міста, селища міського типу, урбанізація, Донбас.
Постановка проблеми. Міста Донбасу не можуть
похизуватись таким же поважним віком як міста
Центральної та Західної України, проте це не робить їх
менш цікавими для дослідників. Процеси, які тут
протікали були значно бурхливішими та швидкоплиннішими, особливо після виявлення тут значних
покладів корисних копалин. Регіон досить швидко став
одним із найбільш індустріалізованих в державі, що
було важливою передумовою бурхливого зростання
місцевих поселень. Проте події 1917–1921 років принесли
із собою військове протистояння, постійні мобілізації,
соціальну і політичну конфронтацію, економічну і
продовольчу кризи, тому розвиток найбільших населених
пунктів регіону зазнав стагнації. Нагальною постала
потреба вирішення складних проблем розвитку міських
поселень регіону. Більшовики, які остаточно встановили
свою владу в 1921 році, намагались це здійснити у
власний спосіб.
Аналіз досліджень та публікацій. Важливим
аспектом у дослідженнях заявленої автором проблематики є виявлення достовірних відомостей про становище
мережі міських поселень регіону. На початку 1920-х
років таких відомостей було вкрай мало. Джерелами
подібної інформації були різноманітні інформаційні
зведення, звіти місцевих чиновників та матеріали
переписів 1920-го та 1923-го років [20-21]. Проте вони є
досить суперечливими, а можливостей їх перевірки, крім
порівняння між собою або ж із пізнішими матеріалами, в
сучасних дослідників практично немає. Тому основними
аргументами в доведенні змін чисельності та складу
населення регіону у міжвоєнний період є переписи саме
1926-го [6], 1937-го [7] та 1939-го [8] років. Крім цього
важливими також є матеріали довідників адміністративно-територіального устрою 1920-х – 1930-х років [1-4;
11;20]. Їх аналіз дає можливість встановити тогочасний
офіційний статус місцевих населених пунктів та хронологічно простежити зростання мережі міських поселень
регіону. Урізноманітнюють описані матеріали інформаційні зведення, що публікувались на шпальтах тогочасних
місцевих газет, наприклад таких як: «Всероссийская
кочегарка» [9], «Артемівський пролетар» [18] та ін.
З кінця 1930-х років кількість подібних публікацій
зменшується. Лише через кілька десятиліть ситуація
змінилась на краще. Багатотомна праця «Історія міст і
сіл України», у 13-у томі якої було описано історію

населених пунктів Луганської області [13], а в 26-у –
Донецької [12], навіть попри свою заідеологізованість,
значно збагатила інформативну базу подібних досліджень. З початком 1990-х років подібна проблематика
поволі набувала актуальності й в середовищі новітніх
українських дослідників. Спершу вони зосередились на
дослідженнях різних аспектів соціально-економічного і
культурного розвитку Донбасу, а згодом – його
урбаністичного процесу та ін. Внаслідок чого побачили
світ дослідження О. Кокорської [14], А. Михненка [16],
С. Кульчицького [15] та ін..
Метою даного дослідження є аналіз процесу зростання мережі міських поселень українського Донбасу
міжвоєнного періоду.
Виклад основного матеріалу. На початку 1920-х
років донбасівські міста перебували в жалюгідному
стані. Значна частина їх будівель була зруйнована,
всюди панувала антисанітарія. Робітникам не вистачало
житла та основних засобів для існування. Поряд з цим
міста й надалі продовжували відігравати надважливу
роль в розвитку регіону. Вони були центрами промислового виробництва, тут працював та проживав пролетаріат в інтересах якого, як декларувалось, більшовики
прийшли до влади. Тому якнайшвидша відбудова і
подальший розвиток мережі міст було нагальною
необхідністю для нової влади. Це було складним
завданням, оскільки на той час фінансова криза ще не
була подолана і господарська розруха сковувала усі
намагання втілити заплановане. Крім цього, навіть не
існувало актуального списку міст. Список 1897 року вже
застарів, а урядові інструкції у цій сфері були не
чіткими. Деякі поселення по кілька разів змінювали свій
статус і списки, до яких їх включали, постійно зазнавали
змін. Підготовка проведення адміністративно-територіальної реформи надала потужного імпульсу у вирішенні
подібних питань.
29 листопада 1922 року Адміністративно-територіальну комісію НКВС було трансформовано у Центральну
адміністративно-територіальну комісію при ВУЦВК.
Серед основних її завдань було проведення класифікації
населених пунктів та створення списку міст та поселень
міського типу, проте відсутність необхідної нормативноправової бази неабияк ускладнювала цю роботу. В той
час навіть не існувало загальної концепції проведення
такої класифікації. Перший крок до її створення було
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здійснено, коли радянське керівництво відмовилось від
механічного оновлення списку 1897 року та прийняло
рішення про створення нової системи критеріїв, яка дала
б можливість класифікувати усі населені пункти
держави. Внаслідок цього, в рамках підготовки проведення перепису 1923 року, до категорії поселень міського
типу було включено губернські, окружні, повітові та
безповітові міста, всі містечка, фабрично-заводські,
шахтні та залізничні селища (в яких в 1920 році
проживало не менше ніж 500 жителів) та торговопромислові села (не менше 2 000 мешканців) [19, c.122;
16, с.30-31].
Таким чином до списку міських поселень Донецької
губернії потрапило міст і селищ – 39, а фабричнозаводських поселень – 118. В порівнянні з 1920 роком,
чисельність населення Донбасу зросла із 2 497,3 до
2 591,4 тис. осіб., а міських мешканців – із 586,4 до 653,2
тис. осіб. Тобто рівень урбанізації зріс із 23,5% до
25,2%. Очевидно що ці показники не відображали
тогочасного рівня урбанізації українського Донбасу. Поперше, адміністративні межі Донецької губернії були
ширшими за сукупні межі сучасних Донецької та
Луганської областей України. По-друге, значна частина
мешканців регіону, що потрапили до категорії міських
жителів, проживала саме в невеличких залізничних та
фабрично-заводських поселеннях, які важко назвати
містами в загальному розумінні цього терміну. Проте
радянське реформування на цьому не завершилось [9,
с.2; 21, c.20].
16 квітня 1924 року ВУЦВК та РНК УСРР затвердили
інструкцію «Про порядок зарахування населених
пунктів до розряду міст або сільських поселень». Всі
населені пункти держави відтепер мали бути віднесені
до категорій: міста, селища міського типу, села. До
першої категорії зараховувались поселення в яких діяли
міськради і проживало більше 10 000 мешканців, до
другої – ті, в яких проживало не менше 3000 жителів, всі
інші – зараховувались до третьої. На основі цієї інструкції
Донецька губернська адміністративно-територіальна
комісія 28 серпня того ж року зарахувала до списку
поселень міського типу Донецької губернії 53
поселення, з яких 12 були містами: Бахмут, Луганськ,
Маріуполь, Сталін, Старобільськ, Таганрог, Шахти,
Єнакієво, Констянтинівка, Слов’янськ, Дмитрієвськ,
Каменськ, а 41 – поселеннями міського типу [17, c.32-33;
26, арк.109].
В вересні 1924 року РНК УСРР прийняла рішення
провести встановлення меж міських поселень. Для цього
формувались дві черги виконання. До першої увійшли
«найважливіші» поселення, розмежування яких планувалось завершити до кінця 1925 року. Серед них були:
Бахмут (за яким планувалось закріпити 3853,8 дес.2),
Луганськ (1762,0), Маріуполь (8100,0), Слов’янськ
(3096,0), Старобільськ (3046,0), Юзово (1742,0), Шахти
(2450,0) і Таганрог (14473,5). До другої черги були
віднесені всі інші міста та поселення міського типу,
оскільки необхідно було ще зібрати інформацію для
надання їм статусу міських поселень відповідно до вже
згадуваної інструкції ВУЦВК від 16 квітня 1924 року.
Тому всі роботи із встановлення їх меж планувалось
завершити до кінця 1926 року [24, арк.27-63]. Пізніше
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подібні процеси трансформувались у включення до
складу найбільших місцевих поселень приміських
населених пунктів, що сприяло швидкому зростанню
чисельності міських мешканців Донбасу.
Поряд з цим тривав складний процес встановлення
кордону між УСРР та РФРСР, наслідком якого була
передача до складу останньої разом із частиною території
регіону Таганрога, Шахт, Каменська та 6 поселень
міського типу. Тому чисельність міських поселень
української частини Донбасу зазнала змін. Крім цього,
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про встановлення
точного списку міст і містечок на Донеччині» 13 березня
1925 року зарахувала Констянтинівку до категорії
«містечок», тому скорегований список міських поселень
української частини Донбасу відтепер складався із 8 міст:
Артемівська, Дмитріївська, Луганська, Маріуполя,
Старобільська, Сталіно, Слов’янська і Єнакієво,
та 11 «містечок»: Авдіївки, Алчевська, Гришино,
Дебальцево, Констянтинівки, Краматорська, Красного
Луча, Лисичанська, Лозової-Павлівської, Маріупольпорта та Попасної [10, с.103-114; 25, арк.27-63; 26,
арк.109].
В другій половині 1920-х років стали проявлятись
перші ознаки економічного зростання та спровокованого
ним відродження міського життя регіону. Найбільші
поселення надолужили втрати населення, яких зазнали
раніше, та почали зростали. Зазнали доповнення й
попередні критерії класифікації населених пунктів. Під
час підготовки перепису 1926 року до категорії міських
поселень були включені населені пункти, яким статус
міста або ж селища міського типу було надано
постановами ВУЦВК, сільські поселення: фабричнозаводські, станційні та інші селища (якщо там мешкало не
менше ніж 500 осіб), містечка та посади (з тією ж умовою,
але якщо в сільському господарстві працювало до 50%
самозанятих мешканців), торгово-промислові села,
слободи, станиці та інші подібні поселення (з населенням
не менше ніж 2000 осіб, але також за умови, що в
сільському господарстві працювало до 50% самозанятих
мешканців) та населені пункти переведені після перепису
1923 року з категорії сіл до категорії міст «по-особливому
списку». Внаслідок цього до категорії міст потрапило 8
населених пунктів: Артемівськ, Дмитріївськ, Єнакієво,
Луганськ, Маріуполь, Старобільськ, Сталіно, Слов’янськ,
до категорії селищ міського типу – 15: Олександрівськ,
Краматорськ, Лиман, Лисичанськ, Микитівка, НовоЕкономічне, Попасна, Алчевськ, Камінний Брід, Красний
Луч, Ровеньки, Слов’яносербськ, Авдіївка, Амросієвка
та Харцизськ. Також до списку були включені
142 фабрично-заводські поселення. Перепис зафіксував
зростання чисельності населення Донбасу із 2 591,4 до
2 963,7 тис. осіб, а міських жителів – із 653,2 до 931,3 тис.
осіб. Тобто рівень урбанізації зріс із 25,2% до 31,4% [17,
c.33-35; 23, c.178-189; 6, c.25; 21, c.20].
Запроваджений у 1927 році курс на суцільну
індустріалізацію став причиною масштабної реконструкції старих та будівництва нових підприємств, що
потребувало залучення значної кількості робітників.
Задля цього владою залучались як внутрішні, так і
зовнішні мігранти. Їх необхідно було забезпечити
житлом. Для цього в наукових установах почала
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розроблялись теорія містобудування та основі засади її
практичного втілення. В 1929 році було створено
урядову комісію в справі будівництва нових міст
Донбасу, яка планувала організувати всесоюзний й
припускала можливість всесвітнього конкурсу на
проектування нових міст [26, арк.7-10]. Проте цей
процес затягнувся в часі і більшість з новоприбулих
робітників осіла в житлових масивах збудованих
неподалік підприємств. Це сприяло спочатку виникненню, а пізніше швидкому зростанню нових поселень
регіону. Згодом вони теж претендували на отримання
міського статусу.
Станом на 1 листопада 1930 року в регіоні нараховувалось уже 9 міст: Алчевськ, Артемівськ, Дмитрієвськ,
Луганськ, Маріуполь, Сталіно, Старобільськ, Слов’янськ,
Риково (до цього Єнакієво) та 11 селищ міського типу:
Горлівка, Гришино, Дебальцево, Констянтинівка,
Краматорська, Красний Луч, Лисичанськ, Лозова, Лозова
Павлівка, Маріуполь-порт та Попасна. Згодом до селищ
міського типу була зарахована ще Кадіївка. 4 квітня
1932 року Постанова ВУЦВК та РНК УСРР «Про
реорганізацію органів влади в Горлівському, Риківському,
Артемівському, Ворошилівському, Констянтинівському
та Кадіївському районах» зарахувала селища міського
типу Горлівку, Ворошилівське (в майбутньому Алчевськ)
та Констянтинівку до категорії міст, тому в регіоні їх
уже нараховувалось 15. Поряд з ними міський статус
мали ще 68 поселень міського типу. До кінця 1935 року
чисельність міст зросла до 17: Артемівськ, Ворошиловград,
Ворошилівськ, Горлівка, Риково, Кадіївка, Констянтинівка,
Краматорськ, Красний Луч, Макіївка, Маріуполь,
Сталіно, Чистяково (в майбутньому Торез), Ровеньки,
Рубіжна, Слов’янськ та Старобільськ [2, c.49-50; 1, c.210217; 3, c.106-109; 11, c. 10-22, c.199-209; 6, c.25; 7, c.4259].
Важливі зміни зафіксував перепис 1937 року. Порівняно із показниками 1926 року чисельність населення
регіону зросла із 2 963,7 до 4 528,3 тис. осіб, міських
мешканців – із 931,3 до 3 185,8 тис. осіб, а рівень
урбанізації – із 31,4% до 70,4% [6, c.25; 7, c.42-59; 5, c.86].
Таке швидке зростання чисельності міського населення,
попри його природній приріст, було пов’язане головним
чином із завершенням колективізації, коли селяни
втративши доступ до сільськогосподарських засобів
виробництва були змушені шукати можливостей для
виживання працюючи в містах. Голодомор довершив
справу. Він не залишив для більшості з них іншого
вибору, крім втечі в міста, оскільки в селах повсюдно
панував голод. Тому внутрішні мігранти стали основним
джерелом
поповнення
робочої сили
місцевих
підприємств та переважаючою складовою зазначеного
зростання. Надалі міграційні процеси в регіоні нормалізувались, проте список міст та поселень міського типу
продовжував зростати. Поділ 1938 року Донецької
області на Сталінську та Ворошиловградську призвів до
зростання числа управлінських центрів різних рівнів, що
дало поштовх офіційному визнанню міського статусу
багатьох із них.
27 жовтня 1938 року статус міста отримало 21
поселення Сталінської області: ім. Артема, Волноваха,
Дебальцево, Дружківка, Донецько-Амвросієвка, Зугрес,

Іловайськ, Красноармійське, Красногорівка, Красний
Лиман, Моспіно, Ново-Економічне, Микитівка, Сніжне,
Харцизьк, Часів Яр, Ясинувата, Дзержинськ (до цього
Щербинівка), Калінінськ (до цього Калініно), Комсомольськ
(до цього Комсомолець), Новий Донбас (до цього
селище шахти № 18 ім. Сталіна Сніжнянського району),
а поселення міського типу – 88. На наступний день – 28
жовтня 1938 року, зазнав змін статус поселень уже
Ворошиловградської області. Із них містами стали 14:
Краснодон, Боково-Антрацит, Верхнє, Золоте, Гірське,
Ірмине, ім. Л. М. Кагановича (до цього Попасна), Кремінна,
Лисичанськ, ім. Паризької Комуни (в майбутньому
частина Перевальська), Первомайськ, Пролетарськ (до
цього Пролетарське), Сватово, Свердловськ, а поселеннями міського типу – 78 [20, c.63-70, c.90-98]. Це було
найбільше зростання списку міських поселень регіону за
всю його попередню історію.
Наслідки міжвоєнної урбанізації Донбасу зафіксував
перепис 1939 року. Відповідно до його матеріалів
чисельність всього населення регіону становила 4 491,4
тис. осіб. Зростання в порівняні із показником 1920 року
становило 1994,1 тис. осіб або 79,9%. Зростання чисельності міських жителів за цей же період становило
3 044,4 тис. осіб, або 519,2%. Рівень урбанізації регіону
в 1939 році сягнув позначки 80,8%. Загалом в Донбасі
нараховувалось 52 міста та 174 поселення міського
типу: в Сталінській області – 31 місто: Сталіно,
Ясинувата, Артемівськ, Часів Яр, Горлівка, Калінінськ,
Комсомольськ, Микитівка, Дебальцево, Констянтинівка,
Дружківка, Краматорськ, Макіївка, Моспіно, Маріуполь,
Орджонікідзе (до цього Риково), Слов’янськ, Чистяково,
Донецько-Амвросіївка (в майбутньому Амвросіївка),
Волноваха, Дзержинськ (до цього Щербинівка), ім. Артема
(до цього селище імені Артема), Красноармійськ (до
цього Постишево), Ново-Економічне, Красний Лиман,
Красногорівка, Сніжне, Новий Донбас (в майбутньому
частина Сніжного), Харцизьк, Зугрес, Іловайськ та
92 поселення міського типу; в Ворошиловградській –
21 місто: Ворошиловград, Ворошиловськ, ім. Паризької
Комуни, Красний Луч, Серго (до цього Кадіївка),
Ірмине, Боково-Антрацит (в майбутньому Антрацит),
ім. Л.М. Кагановича, Гірське, Золоте, Первомайськ,
Краснодон (до цього Сорокине), Лисичанськ, Верхнє,
Пролетарськ, Ровеньки, Рубіжне, Кремінна, Сватове,
Свердловськ, Старобільськ та 82 поселення міського
типу [7, c.42-59; 8, c.25; 28, c.165-168, c.190-194].
Висновки. Таким чином, відсутність необхідної
статистичної інформації та не чіткі критерії класифікації
поселень обмежували процес надання їм офіційного
статусу протягом 1920-х років. Внаслідок проведення
подальших адміністративних реформ та переписів
населення сукупність цих та подібних проблем була
усунена. Однак економічний розвиток регіону 1930-х
років та спровоковані ним міграційні процеси вносили
нові корективи. Швидке зростання нових промислових
центрів та надання міського статусу багатьом місцевим
населеним пунктам було причиною значного зростання
мережі міських поселень регіону. Тому наприкінці 1930х років тут уже нараховувалось 52 міста і 174 поселення
міського типу, а рівень урбанізації досяг позначки 80,8%.
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DEVELOPMENT OF URBAN SETTLEMENTS NETWORK OF UKRAINIAN DONBASS IN 1920’S – 1930’S
In the article analyzed the general situation in Donbas cities and their value in regional development at the beginning of
1920’s. The increasing of urban population quantity had been analyzed on the basis of statistical materials and the granting of
the urban status to the local settlements – on the basis of the archived materials. Author made an attempt to analyze process of
creation of the new settlements classification system and in a chronological order to describe increasing of urban settlements
quantity in the region. Was made a conclusion that during investigated period quantity of urban population and urban
settlements of this region significantly grew.
Key words: classification of settlements, cities, settlements of urban type, urbanization, Donbass.
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ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В АНГОЛІ ТА ВПЛИВ
ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ
У статті показані аспекти інтересів та впливу великих держав (США, СРСР, КНР) на появу та основний
хід антипортугальської національно-визвольної 1961–1974 рр. та громадянської 1975–1990 рр. війни в Анголі
стосовно першого її етапу – 1975–1976 рр. Показані аспекти участі СРСР в ангольському конфлікті
технічного плану так і через Республіку Куба. Розкриваються методи взаємодії США та КНР з
антикомуністичними військово-політичним організаціями в Анголі.
Ключові слова: великі держави, громадянська війна, військова інтервенція, національні інтереси.
Постановка проблеми. Політика глобального
протиборства СРСР і США лише в кінці 1960-х рр.
остаточно «докотилася» і до африканського континенту.
Тут, як і в інших регіонах світу, розгорнулася боротьба
за серця і уми людей, а через них – за вплив на нації і
держави. Уникаючи прямого зіткнення, наддержави
зробили ставку на збільшення числа лояльних країнсателітів, провідників потрібної політики у відповідних
субрегіонах.
Після завоювання влади нове керівництво африканських держав в першу чергу повинно було подбати
про сильну армію для утримання цієї влади. Вибір для її
форсованого формування та оснащення був обмежений і
зводився до простої формули: Радянський Союз або
США. Визначившись з покровителем, африканські
союзники, користуючись підтримкою наддержав, нерідко
намагалися вирішити на свою користь ті проблеми, що
накопичилися в міждержавних відносинах. І в першу
чергу не стільки політичним, скільки збройним шляхом.
Саме тоді в орбіту кризи між двома чи кількома
африканськими країнами неминуче втягувалися державиважковаговики.
Проблем в міждержавних відносинах новоутворених
африканських держав було більш ніж достатньо. У
величезній мірі це обумовлювалося непростою колоніальною спадщиною, що дісталася африканським країнам.
Територіальні, прикордонні, етнічні, релігійні та інші
суперечності, нерідко нашаровувались один на одного,
створювали і понині створюють постійно діючі джерела
для виникнення міждержавних конфліктів між африканськими країнами – як тими що існували за часів
«холодної війни», так і тими, що виникли по її
результатах – Еритреї, Намібії чи Південного Судану
наприклад. В результаті, все це в цілому створювало і
продовжує створювати в Африці постійно тліючий
конфліктний фон.
Втягуючись в африканську політику, керівництво
Радянського Союзу, безсумнівно, переслідувало окрім
інтернаціональних і власні національні інтереси (як вони
розумілися в той час в Кремлі). Хоча африканські
держави не стикалися безпосередньо з територією

Радянського Союзу, але створена західними державами
в Африці військово-силова інфраструктура – військовоповітряні і військово-морські бази, радіолокаційні
станції, пункти зв’язку, метеорологічні станції і станції
спостереження за штучними супутниками – представляла
потенційну загрозу для СРСР [1, c. 232]. Зведені в єдиний
оперативно-стратегічний вузол, ці військові об’єкти
Заходу (військова присутність провідних країн Заходу –
США, Великобританії, Франції, Бельгії та Португалії
здійснювалася в другий-шостий періоди «холодної війни»
(тобто у 1962–1991 рр.) в більш ніж в двох десятках
африканських країнах) покликані були забезпечити йому
необхідний маневр силами і засобами в разі великомасштабного конфлікту з Москвою. Наприклад, Північна
Африка була зручним районом для зосередження
стратегічних сил, призначених для нанесення ударів по
СРСР і його союзникам. Особливо відрізнялось цим
Королівство Марокко, на території якого було створено
мережу американських військово-повітряних баз стратегічної авіації. В цілому Північна Африка була оголошена
США «третьої стратегічної зоною американських
інтересів» після Західної Європи і Далекого Сходу.
Північна ж Африка, довгий час розглядалася
американськими військовими теоретиками не інакше як
«стратегічна тилова зона». Перш за все тому, що до
кінця 1960-х рр. тут існувало дві де-факто незалежні
країни західного типу (колишні британські домініон і
колонія) – південно-африканська Республіка і Південна
Родезія, а також тандем колоніальних володінь – Намібія
(ПАР) та Ангола й Мозамбік, які належали Португалії.
Не дивлячись на систему апартеїду і систему примусової
експлуатації чисельного автохтонного чорношкірого
населення, боротьба останнього або за свої соціальні,
або за національно-політичні права довгий час не велася.
Рівно як і через відсутність прямих можливостей по
проєціювання сили дотягнутися до цього регіону і
Радянський Союз.
Мета статті. Розкрити вплив на початкову стадію
громадянської війни в Анголі великих держав та
показати характер їх безпосередньої чи опосередкованої
участі у вказаних подіях. Це тим більше необхідно в
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першу чергу через те, що громадянська війна в Анголі
стала по суті не тільки ареною протистояння по лінії
Схід (СРСР) – Захід (США), а й виявилась елементом
боротьби в середині самого соціалістичного табору за
лідерство між Радянським Союзом та Китайською
Народною Республікою.
Виклад основного матеріалу. В Анголі озброєна
національно-визвольна війна народів країни проти
португальських колонізаторів розгорнулася в березні
1961 р. Її вели відразу кілька організацій: МПЛА
(Народний рух за звільнення Анголи), ФНЛА
(Національний фронт визволення Анголи), УНІТА
(Національний союз за повну незалежність Анголи) і в
меншій мірі з-за відносної слабкості – ФЛЕК (Фронт
визволення анклаву Кабінда). Всі ці повстанські рухи,
кожен з яких прагнув до захоплення повної влади в
країні, погано ладнали один з одним. Об’єднати їх на час
могло лише одне – спільний ворог в особі «комуністичної» МПЛА. І боротьбу з нею щедро оплачував Захід.
МПЛА, очолювана А. Нето, знайшла підтримку у
Радянського Союзу, КНР і Куби. Запекле громадянське
протистояння в Анголі, що тривало не один рік,
завершилося формальної перемогою МПЛА. В ніч з 10
на 11 листопада 1975 р. голова цієї партії-руху А. Нето
проголосив народження нової незалежної держави
Африки – Народної Республіки Анголи (НРА). У той же
день її визнала велика група держав, в тому числі СРСР.
Однак обстановка в країні залишалася критичною.
Тривали запеклі бої між загонами МПЛА, ФНЛА і
УНІТА. До Луанді з півночі наближалися формування
ФНЛА за підтримки частин регулярної заїрський армії і
іноземних найманців. А з півдня до столиці рвалися
загони УНІТА за підтримки підрозділів ПАР. Сил і
засобів для тривалого опору у МПЛА не було. А. Нето
звернувся до Москви з панічним закликом про допомогу.
У Кремлі об’єктивно оцінили серйозність загрози.
І не тільки відповіли згодою про широкомасштабну
військово-технічну допомогу, а й прийняли рішення про
відрядження до конфліктної зони радянських військових
радників і фахівців. Однак насправді це були лише
слова. Москва, через цілу низку зовнішньополітичних
причин довгий час не наважувалась надати масштабну
допомогу молодій ангольській державі. Навіть наступ
противників МПЛА не зміг змінити радянської позиції.
В цій ситуації, лідер кубинської революції Фідель
Кастро Рус зорганізував перекидання до Анголи за
допомогою власної транспортної та цивільної авіації
малочисельних спецпідрозділів збройних сил та міністерства внутрішніх справ Республіки Куба [2].
В результаті, саме кубинські добровольці в кампанії
1975–1976 рр. фактично врятували уряд Агостіньо Нето
і відкрили шлях до масштабної військово-технічної
допомоги Анголі з боку Радянського Союзу [2, № 4, с.29].
В одному зі своїх радіоінтерв’ю А. Нето з вдячністю
визнав, що Радянський Союз без довгих зволікань почав
поставляти в Анголу літаки МіГ-21, середні танки Т-34 і
бронетранспортери, а також протитанкові ракети,
установки залпового вогню і багато-багато іншого [6].
Радянське озброєння для МПЛА (крім того, зброя
поставлялася з Югославії і НДР) поставлялося переважно
через сусідню державу Конго-Браззавіль, уряд якого

підтримувало А. Нето. Регулярні зустрічі з керівництвом
МПЛА щодо характеру і обсягу поставок проходили в
радянському посольстві в Браззавілі (Республіка Конго,
в Луанді радянського посольства в той час ще не було).
Діяли і інші маршрути, крім «браззавільского».
В окремих випадках прямі рейси до Луанди або Хенрік
де Карвалхо здійснювали АН-22, дозаправлений під час
перевезення в Гвінеї, Алжирі або Малі.
Морським шляхом військові вантажі могли доставлятися в Дар-ес-Салам (Танзанія) і потім по повітрю на
базу МПЛА в Серпа Пінто або відразу судами в різні
пункти складування на ангольському узбережжі. Вантажі
могли морем доставлятися в Конго або Гвінею, а потім
на вантажівках – в призначені місця. Окремі вантажні
судна прибували безпосередньо до Луанди. Крім радянських на рейді біля берегів Анголи можна було зустріти
грецькі і східнонімецькі прапори.
До квітня 1976 р. СРСР поставив в Анголу кілька
партій вертольотів Ми-8, 10 винищувачів МіГ-17 і 12 –
МіГ-21 (на них літали кубинські льотчики), 70 танків Т-34,
200 – Т-54 і 50 – ПТ-76, [7, p 171-172] близько 300
бронетранспортерів БТР-152 та БТР-60 і бойових машин
піхоти БМП-1. Були передані і інші види важкого
озброєння, не кажучи вже про стрілецьке [7, p.207].
Особливо ефективно, як і передбачалося, показали себе
установки залпового вогню БМ-21 «Град», прозвані на
Заході «сталінськими органами». Змонтовані на вантажівках, вони могли посилати ракети до 20 км, в той час як
кращі міномети ФНЛА були ефективні на відстані лише
до 8 км.
Сам факт застосування 122-мм реактивних пускових
установок надавав потужне деморалізуючий вплив на
опозиційні сили. Вперше БМ-21 були використані в
середині листопада 1976 р. при обстрілі колони ФНЛА,
що наступала на Луанду. Цей інцидент увійшов в
історію під назвою «Бій на дорозі мертвих». За оцінкою
американських спостерігачів, які йшли в колоні, в
цілому було випущено близько 2000 ракет (тобто 50
повних залпів одного «Граду»!). В результаті колона
«засмутилася, і повстанці розбіглися в паніці; в безцільному метанні розсіялися по долині, покидавши зброю,
вантажівки і поранених товаришів» [8, p.214].
Не дивлячись на успіхи радянської зброї і вкрай
обмежених сил кубинців, положення уряду МПЛА було
доволі не стійким. В цій ситуації вкрай потрібно було
забезпечити постійну присутність в Анголі регулярних
військ радянського блоку. Через вкрай напружену
ситуацію на Близькому Сході (тільки но завершилася
Четверта арабо-ізраїльська війна 6-25 жовтня 1973 р. і
тривав процес її мирного врегулювання) та на
радянсько-китайському кордоні, в умовах появи нового
витку протистояння з НАТО в Європі, СРСР в той час
виділити хоча б і не значний контингент своїх військ не
міг. Між тим А. Нето постійно просив Москву про більш
масштабну допомогу.
В цій ситуації єдиним виходом було лише
розширення кубинського контингенту в Анголі й
перетворення його на постійну діючу регулярну
формацію, призначену для активних бойових дій. Тому,
після настійних прохань А. Нето Москва нарешті
звернулася до кубинського лідера Ф. Кастро з
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проханням направити в Анголу загін кубинських
військовослужбовців. Вони повинні були стати [3, p.206]
противагою регулярним частинам армії ПАР.
Рішення Ф. Кастро допомогти африканцям викликало
ентузіазм серед кубинців. Багато з них тут же почали
записуватися в інтернаціональні загони, які в спішному
порядку перекидалися в Анголу в рамках масштабної
операції «Карлота». Уже в середині серпня 1976 р.
кубинці вперше взяли участь в бойових діях [5, p.159160]. В окремі періоди чисельність кубинського
експедиційного корпусу налічувала 20 тисяч чоловік.
Ніколи ще кубинська військова присутність за кордоном
не досягало такого значного розміру.
Переконавшись в масштабності радянських військових поставок, США в спішному порядку стали
посилювати збройні формування УНІТА і ФНЛА.
З січня по листопад 1975 р. американська допомога
склала близько 332 млн доларів [5, p.584].
Керівництво УНІТА і ФНЛА виявилося «всеїдними»,
прагнучі скористатися будь-якою допомогою як із
Заходу, так і зі Сходу. Зокрема, вони давно намагалися
заручитися підтримкою Китаю. У середині липня 1975 р.
уряд КНР дав свою згоду на передачу китайського
військового спорядження військам УНІТА яке знаходилося в Заїрі. У місцях розташування формувань ФНЛА,
починаючи ще з 1974 р., з’явилися китайські військові
радники. Вони навчали бойовиків тактики партизанської
війни. Не забував Пекін і про А. Нето. Допомога
останньому надавалася на тлі широкомовної кампанії,
яка звинувачує Радянський Союз у всіх смертних гріхах:
в «ревізіонізму», «дрібнобуржуазному переродженні»,
«імперіалізмі» та ін.
Однак в боротьбі за «африканське» Пекіну на цей раз
довелося поступитися. Китай, на відміну від тодішнього
Радянського Союзу, ще не був готовий «проєціювати»
свою політичну і військову міць на далекі відстані. Це
прийшло пізніше, коли не стало вже ні самого СРСР, ні
його військової могутності. Ще однією причиною
слабкої участі КНР в громадянській війні в Анголі стало
не гласне співробітництво СРСР та США на політичному
рівні проти Пекіну. І для Москви і для Вашингтону, в
умовах «холодної війни» підсилення військовополітичної ролі КНР за межами її національної території
значило переформатування «холодної війни» в більш
небезпечне явище [4, p.44]. Саме тому обидві
супердержави зробили все, за для виключення Пекіну з
ангольського фронту. Однак, в ангольських реаліях
керівництво КНР по каналам скритого типу і через ПАР
почало активно вийшло на УНІТА (ФНЛА та ФЛЕК
були до 1978 р. повністю розгромлені), став вже в 1980ті рр. чи не найважливішим її союзником. Парувати
зв’язок великої держави і держави паралельної в той
момент виявилось не можливим.
Висновки. Таким чином, громадянська війна в
Анголі, яка де-факто розпочинається лише з 1975 р.
виявилась важливішим регіональним конфліктом
контексту «холодної війни». Опосередковано на теренах
Анголи зіткнулися три великі держави – СРСР, США та
КНР. Жодна з них не мала фізичних можливостей діяти
напряму в самій Анголі. Як через специфіку громадянської війни в країні, так і завдяки відсутності в них
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вільних резервів військових контингентів. Тому, всі три
великі держави діяли через політичні сили, які боролися
за владу в Анголі, допомагаючи їм переважно засобами
ведення війни. Причому простежується цікава еволюція.
В період антипортугальської національно-визвольної
війни 1961–1974 рр. СРСР та КНР через Республіку
Конго підтримували МПЛА. США та інші ведучі
капіталістичні країни – ФНЛА, ФЛЕК та УНІТА.
Причому вихід на УНІТА здійснювався через ПівденноАфриканську Республіку, яка в той момент була ще
надійним союзником США (лише в 1977 р. через систему
апартеїду Рада Безпеки ООН введе санкції проти ПАР на
постачання в цю країну перш за все засобів ведення
війни та воєнних матеріалів. Які щонайменше Сполучені
Штати аж до кінця 1980-х рр. будуть підтримувати
доволі ретельно). А от вихід на ФНЛА та ФЛЕК йшов
через Заїр.
На першому етапі громадянської війни в Анголі
(1975–1976 рр.) СРСР та КНР продовжували надавати
підтримку вже правлячої МПЛА. Однак радянська
допомога зброєю та іншими воєнним матеріалами зросла
багатократно і якісно, а крім того, Москва направила до
правлячої МПЛА чисельний контингент своїх радників
та забезпечило уряд Агостіньо Нето політичною
підтримкою на всіх рівнях міжнародного співтовариства. Більше того, у СРСР в Анголі виявився вкрай
надійний, принциповий і міцний союзник – Республіка
Куба, «руками котрого» де-факто влада МПЛА в країні в
кампанію 1975–1976 рр. була не тільки врятована, й
укріплена настільки, що повалити її виявилось зовсім не
можливо. Все це тодішня маоїстська КНР продемонструвати навіть в малому наближенні не змогла. Як
наслідок це призвело майже до повного усунення офіційного Пекіна від впливу на прорадянський уряд МПЛА.
Саме тому, керівництво КНР почало шукати виходи
на всіх противників МПЛА, використовуючи свої
напрацювання періоду антипортугальської кампанії.
Однак, країни Заходу, і в першу чергу США, як і раніше
підтримували ФНЛА, ФЛЕК та УНІТА. Втім їх керівництва саме західною допомогою були вкрай не
задоволені, що і обумовило прийняття в тому числі і
допомоги з боку «червоного Китаю».
Саме на першому етапі громадянської війни в
Анголі, не дивлячись на вкрай обмежені можливості
СРСР, саме Москва фактично виграє громадянську війну
в Анголі завдяки оперативному наданню армії МПЛА
вкрай значної військово-технічної допомоги та залучення
в двох етапах контингентів регулярних військ
Республіки Куба. Причому в 1975 – на початку 1976 рр.
ініціатива виходила не від радянського, а виключно від
кубинського керівництва, а вже з середини 1976 р. –
лише від радянського. США, через необхідність
взаємодії з різними ангольськими організаціями –
противниками МПЛА, вже на першому етапі
громадянської війни втратили спочатку темп, а потім і
ініціативу, що дозволило прорадянському уряду
Агостиньо Нето повність укріпитися в Анголі,
розгромити за допомогою кубинців та радянської зброї
ФЛЕК та ФНЛА й нанести першу поразку УНІТА.
Остання, розчарована допомогою з боку США з кінця
1976 р. потрапила під політичний і технічний влив КНР,
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що і стало однією з характерних рис розвитку подальших
(до 1992 р.) етапів громадянської війни в Анголі. Втім,
Пекін, через суттєву протидію йому на політичному
рівні з боку двох наддержав, так і не зміг стати
самостійним гравцем в громадянській війні в Анголі на
протязі усього її розвитку (1975–1992 рр.).
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LOBBYISM IN US FOREIGN POLICY
The practice of lobbying interests has become important in the United States after the Second World War.
During that period, it became an integral component of making foreign policy decisions, which not rarely
influenced the fate of entire countries and nations of the «free world». The author attempted to find out the
peculiarities of lobbying practice and its place in the process of shaping US foreign policy during the second part of
the XX century. The article also sheds light on the issues of lobbyists and pressure groups’ methods of activity and
their target audience. Equally important is the identification of the system of interaction between the highest state
authorities in the United States and lobbying groups, public organizations and the media.
Key words: lobby, pressure group, CIA, NSC, Political Action Committees (PACs), politician, State Department,
Congressmen.

The problem statement. The foreign policy of the United
States has a significant impact on international relations.
Besides, a number of influential international organizations
take into account Washington’s position in making important
decisions. That is why the study of the peculiarities of US
foreign policy formation is relevant in historical science. An
important part of this process is the practice of lobbying the
interests of other countries in order to push American
government to make decisions important for them.
The aim of the study is to clarify the peculiarities of the
process of lobbying foreign interests in the United States and
its influence on making foreign policy decisions in
Washington.
Investigating this subject, the author set out the tasks to
determine the essence of the lobbying practice in the United
States, to find out the main methods of activity of lobbying
organizations and their influence on foreign policy decisions
in the United States of America.
The question of the role of lobbying practices in making
foreign policy decisions in the United States remains
relevant and the interest of academics, politicians,
international organizations and governments of individual
countries has been constantly increasing, starting at least
from the second half of the twentieth century. That is why
the topic was reflected in the scientific studies of domestic
and foreign scientists. In particular, it should be noted the
works of American scientists Eric Alterman [2], Stephen K.
Medvic [10], John Newhouse [11], Janice J. Terry [12] and
other researchers who made a significant contribution to the
study of the lobbying practice in the United States.
Results of the research. The practice of lobbying
interests plays an important role in the process of shaping
US foreign policy. Although foreign governments continue
to work mainly through their embassies, many of them rely
on lobbyists to promote their interests. «Even countries that
have strong bilateral relations with the United States, such as
Australia, Japan and Norway, need lobbyists as well as
embassies. Lobbyists can operate within the system in ways
that experienced diplomats cannot» [11, p.73].
Under US law, a lobbyist is a person or organization
whose task is to influence the adoption or rejection of voting
for certain laws, for which they receive money [3, p.13].

Through their personal ties and financial contributions, they
interact with individual politicians and political parties. The
lobbyists’ aims and tasks does not depend on US
administration and remains the same during a long time.
Therefore, it is not surprising that the methods of activity
and the technique of various lobbying groups remain almost
unchanged.
It’s worth to know, that lobbyists work in accordance
with generally accepted rules, which, in fact, are not
mandatory. These rules, in particular, includes: to speak the
truth; promise only what can really be done; do not ask
politicians unexpected questions; to give viable suggestions;
to refrain from unrealizable tasks etc.
The most important for lobbyists to have good organized
relations and personal contacts with influential politicians,
higher rank officials. This gives chances to influence on
making US foreign policy decisions. However, since most
foreign policy decisions are usually made by consensus, the
lobbyists must maintain good relations with different
politicians, representatives of both political parties in the
United States [6].
It should be noted, that it is unquestionable among the
lobbyists and pressure groups that the most foreign policy
decisions are being decided on political platform. [3, p.235]
That is why they try to find different channels to influence
both on the politicians and on the public. For this reason,
they are looking to find various channels to communicate
with the target groups mentioned above, and provide them
information on the issues, that is interesting, first of all, for
the lobbyists themselves.
Many lobbyists function as surrogates. A law firm or
lobbying firm can make arrangements and put forward
arguments in ways that its foreign client cannot, in part
because most embassies don’t operate as effectively in
Washington DC as can the firms. «The most well-connected
individuals are likely to join one of the major hybrid lobbying
firms, such as Patton Boggs, Akin Gump Strauss Hauer&Feld
or bgf Group. The last firm began involved in the internal
affairs of Iraq after the US-led invasion in 2003. Led by
former ambassador Robert Blackwill, it was paid $380.000 to
represent the Kurdish regional government of Iraq and
$300.000 for providing «strategic counsel» to former Iraqi
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Prime Minister Ayad Allawi, who was striving to regain his
post as leader of the Iraqi government. Official records show
that other recent clients of this firm have included the
governments of Qatar, Serbia, and Taiwan» [11, p.74].
It should be noted, that lobbyists sometimes achieve the
result, when they act as the sole source of information about
a particular problem. At the same time, an important
leverage of influence on the public was (and continues to be)
the media. However, there is a debate on this issue. Some
believe that American media have never been influenced by
individual political forces or lobbyists and do not affect the
foreign policy of the country at all.
At the same time, most researchers are inclined to
believe that in a relatively open and free American society a
news review can be used as the criterion on the basis of
which lobbyists are influencing the ideas and public opinion.
«Because a handful of individuals or international
corporations now own and control media communications,
including cable and large television networks, motion
pictures, radio stations, magazines and newspapers, a near
«unanimity of view» has emerged in the presentation of all
issues, not only those dealing with the Middle East» [1,
p.78]. In addition, some analysts argue that the corporate
ownership of most mass media has made this area more
conservative and ready to support mighty existing elite and
different pressure groups. «But those views are offset by
journalist’s profess-sionalism on the one hand and by the
power of the conservative lobby on the other. On economics,
where they also have the same views you would expect welleducated, well-remunerated urban elites to have, those views
are if anything reinforced and further pushed to the right by
the economic structures of the corporations for whom they
work and by what I’ve described as the self-interest of the
journalist, who knows not to upset them» [2, p.39].
Media debates on the foreign policy problems in US are
limited by a large group of commentators, which tightly
cooperate with different lobbyists and pressure groups and
make impact on the formation of public opinion in the
United States. This is despite the fact that the country has
more than 1000 scholars, experts in the field of foreign
policy. However, they are rarely invited to take part in
discussions or debates on issues of modern foreign and
domestic policy. Thus, the establishment of close cooperation of lobbyists and pressures groups with the media plays
an important role in the process of formation of public
opinion, necessary for the adoption of appropriate foreign
and domestic decisions by the US government.
Worth to notice, that the process of shaping US foreign
policy is difficult and complicated by different
circumstances. It includes such major players like White
House, State Department, Pentagon, CIA, Congress,
National Security Council and others. It’s worth to note that
since the Second World War the president’s role in shaping
foreign policy has substantially increased. At the same time,
the role of the Congress decreased accordingly [7, p.609].
Since the Vietnam War, presidents and their closest
advisers have tried to deprive the public of the possibility of
influencing the formation of foreign policy. That is why the
top management began to resort to secret agreements,
missions, intergovernmental agreements and so on. At the
same time, the State Secretaries’ role began grew, who,

being the main diplomats, embodied the secret foreign
policy tasks.
As for the US presidents themselves, they are products of
the political system and, therefore, have to reckon with
public opinion inside the country. That is why their actions,
including foreign-policy activity, are to a certain extent
limited by internal political circumstances and public views.
US presidents are particularly vulnerable and exposed to
outside influence after they have taken office for the first
term. To win the election for the second term, they are to
some extent restrained in conducting foreign policy in
accordance with the interests, beliefs and aspirations of
American political groups and public opinion [5]. In order to
gain domestic support for foreign policy, the presidents
should communicate and explain their actions to the
Americans. Therefore, the White House employees conduct
by large-scale PR companies and pay close attention to the
results of sociological surveys. In particular, they have been
always closely following the results of social surveys,
paying attention to any changes in public opinion among
various ethnic groups, especially American Jews [10, p.182].
Realizing the importance of the results of social surveys,
lobbyists also began to actively explore and use them in
daily activities. If public opinion polls showed public
support for a certain policy, lobbyists used to turn this fact
into a lever of influence in order to persuade politicians to
adopt certain laws or, conversely, abstain from voting.
In this context, the national groups in the United States
that the most actively took part in the elections began to play
an important role and therefore forced politicians to reckon
with their interests. Therefore, «the strongest lobbies
promoting foreign interests are driven by cohesive ethnic
population groups in the United States, such as Armenia,
China, Greece, India, Israel, Taiwan, Ukraine, and,
historically, Ireland» [11, p.73].
The problem was that «the majority of American citizens
did not vote. Thus, a very small proportion of highly
motivated and mobilized citizens can, and do, have a
disproportionate impact. Only about 70 percent of the U.S.
population are eligible to vote so out of every 100
Americans 70 people are eligible to vote. Out of those 70
people only 60 percent, or 42 people, actually register. In a
best case scenario only 50 percent, or 21 people, actually
vote. A candidate needs only 50 percent, plus one, or eleven
votes to win» [12, p.8]. Thereby, the US Presidents, like
other politicians there, depends on the local political
environment and public stance. Appropriate public opinion
provides for the popularity of certain foreign policy
decisions among voters, and vice versa. This fact has been
always important for lobbyists and different pressures
groups in the United States.
Therefore, it is not surprising that the US presidents
always try to keep personal contacts with at least some
individual lobbyists and lobby groups, and therefore meet with
them from time to time. In addition, they have direct meetings
with the presidents or other high-ranking officials of the White
House because of pressure from the public or lobbyist groups
to solve certain problems. It is also worth noting that the
communication style of each US president is also reflected in
the frequency of personal meetings with the representatives of
lobbying organizations. For example, President Ford was
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primarily interested in internal problems in the country, and
the formation of foreign policy was transferred to the
Secretary of State G. Kissinger. President Nixon skillfully
manipulated media to boost his popularity and win support
among the voters. In turn, President Carter showed considerable
flexibility in shaping foreign policy, and therefore in this area
he was guided mainly by advice of experts [5].
One of the well-known and quite common ways to
influence foreign policy decisions in the United States is to
write letters to presidents by famous people, activists, leaders
of various organizations, politicians, and others. The authors
of such appeals, as usually, receive replies from senior
officials of the White House or from the presidents
themselves. The purpose of this type of lobbyists’ activity is to
maximize the attention of the new administration to a
particular issue or problem. This, in turn, often means support
from the side of the White House. Typically, during the first
months the newly elected presidents consider the matter of reevaluation of foreign policy strategy. Therefore, lobbyists’
correspondent companies during this short time (3-4 months)
have a significant impact on the future policy of US
presidents.
It is worth noting, «the most effective lobbying is done
on Capitol Hill. Although members of the executive branch
face limits on what they can do for lobbyists, congressional
members and their staff are generally less constrained. When
a faction in Congress take a position under pressure from
lobbyists, it can become very hard for executive branch
offices to resist» [11, p.74. At the same time, Congressmen
play a prominent role in shaping of US foreign policy. They
can institute investigations, convene individual hearings in
Congress to resolve or assess certain international issues and
then voting for the adoption of relevant legislative acts.
In addition, Congress has the exclusive right to decide on
international assistance and arms sales abroad. These issues
are extremely relevant to a number of countries around the
world and therefore give parliamentarians significant
advantages of influencing US foreign policy. Therefore, it is
not surprising that lobbyists have always tried to enlist the
support of influential members of the Congress. One of the
common ways of establishing ties with influential
politicians, parliamentarians is to provide material assistance
through the Political Action Committees (PACs). This
practice is peculiar to the entire American political system.
Experienced lobbyists are able to use successfully the
strengths and weaknesses of this system in order to obtain
the necessary support and acceptance of their programs by
the US government. At the same time, the overwhelming
majority of such decisions are made with considerable
financial support of lobbyists and their clients. For over
thirty years, Political Action Committees (PACs) have been
one of the most effective ways for lobbying organizations to
provide support to politicians and political parties during the
election period and after it [8].
Consequently, the practice of lobbying the interests of
foreign powers in adopting foreign policy decisions in the
United States has become widespread and traditional in the
American political system. That is why lobbyists and
various pressure groups have developed general rules of
their activity and a number of ways to influence the
decision-making by the American government.
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Conclusions. The basic task of lobbying organizations is
to establish relationships with high-ranking officials in the
upper echelons of power in the United States and to find
ways of influencing public opinion in the country. Therefore,
the presidents and officials of the White House, the State
Department, the Congress, the NSC and the national media
are the priority areas for the lobbyists’ activity.
Significant influence on the process of making foreign
policy decisions in the United States has public opinion in
the country, as there is a democratic principle of election to
the highest positions − the head of state, members of
Congress. Actually, this feature became the basis for the
activities of lobbying organizations. Lobbyists use personal
appeal of the heads of influential public organizations to
schedule meetings with the presidents and officials of the
White House, congressional representatives. The ideas,
perceived by the society through mass media, are also
forcing politicians to react to them and take into account in
their activities when making important decisions.
Thus, lobbyism plays an important role in the process of
shaping US foreign policy. This form of influence on
decision-making in Washington is legal and unique in the
American political system. In this way operates a democratic
mechanism for the adoption of foreign policy decisions. It
takes into account the opinion of all interested parties and on
this basis makes a general, maximally balanced position.
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ЛОБІЗМ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США
Практика лобіювання інтересів при прийнятті найважливіших рішень урядом США набула особливого значення
після Другої світової війни. Саме тоді вона стала невід’ємною складовою формування зовнішньої політики
Сполучених Штатів Америки. Враховуючи той факт, що рішення, прийняті у Вашингтоні, мають особливе значення
на міжнародній арені, практика лобізму стала надзвичайно актуальною для урядів багатьох країн світу. Автор
зробив спробу з’ясувати особливості практики лобізму і її вплив на формування зовнішньої політики США протягом
другої половини ХХ ст. У статті також висвітлені питання методів діяльності лобістів та різноманітних груп
тиску і їхню цільову аудиторію. Не менш важливою є спроба автора з’ясувати систему взаємодії між чиновниками
вищого рангу в США та лобістськими групами, громадськими організаціями і ЗМІ.
Ключові слова: лоббі, група тиску, ЦРУ, РНБ, Комітет політичних акцій, політик, Держдепартамент,
конгресмен.

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018

191

State administration and law
UDC 352.075:329.7:321(477)
Vorona P.V.,
Doctor of Public Administration, docent, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration and
Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine,
voron67@ukr.net
Ukraine, Kyiv

IMPORTANCE AND PROBLEMS OF THE INTERACTION OF PUBLIC
AUTHORITIES WITH CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE
CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION IN UKRAINE
The article is stated that the legal, democratic state building and European integration state policy in Ukraine
are determined by the effectiveness of the interaction of public authorities (IPAs) with civil society organizations
(CSOs). The complementarity and interdependence in the development of IPAs and CSOs have been established.
The current problems in interaction between IPAs and CSOs in Ukraine are specified, in particular: lack of
traditions and culture of such interaction formed in Ukraine; insufficient CSOs’ experience; low level of civic
consciousness, public indifference to develop and implement state policy, to solve local problems; differences in
the expectations of the interaction’s agents; shortcomings in public financing of CSOs, their dependence on
international grants.
Key words: public authorities, civil society organizations, interaction, public administration, European
integration, Ukraine.

Problem solving in general and its connection with
important scientific or practical tasks. Development of the
declared in Art. 1 of the Constitution of Ukraine [12], a legal,
democratic state, places on the agenda the issue of the
interaction of public authorities (IPOs) with civil society
organizations (CSOs). Today, the problem of the interaction
of IPOs with CSOs in Ukraine is one of the main issues in
state-management science and practice. It is obvious that the
urgency of this problem is due to complicated and rather
contradictory transformations of relations in transitional
societies, to which Ukraine belongs [2, p.15] Interaction of
OPS with CSOs is also one of the core challenges of the state
European integration policy of Ukraine [9], which requires the
implementation of the Association Agreement between
Ukraine and the EU [7], the Copenhagen criteria for EU
membership, the introduction of European rules and
approaches in the national government practice to this
interaction based on the principles and criteria enshrined in
these documents. In this context, the topic of the study of the
importance and problems of interaction of IPOs with CSOs in
the context of European integration in Ukraine is actualized.
An analysis of recent research and publications,
which launched the solution to this problem. Theoretical
and methodological, practical aspects of the interaction of
OPS with CSOs in Ukraine, problems and the search for
solutions to them are subjects of scientific research of
national scholars such as G. Atamanchuk, E. Afonin,
O. Babinova, O. Babkina, M. Baran, V. Barkov, V. Bebik,
V. Bezverhoviy, T. Butyrskaya, O. Valevskiy, B. Gaevsky,
V. Godovanets, V. Golub, N. Goncharuk, N. Didenko,
S. Dubenko, V. Kozakov, A. Kolodiy, O. Kryukov, E. Libanova,
A. Lipentsev,
M. Logunova,
O. Obolenskiy,
V. Oluyko,
L. Pashko, V. Rebkalo, V. Ryzhikh, S. Seryogin, G. Sytnyk,

Yu. Surmin, S. Teleshun, I. Tkachenko, M. Tkachuk,
V. Undir, V. Tokovenko, L. Usachenko and others. The
work of the domestic scientists V. Bakumenko, Y. Kuts,
M. Latsiba, V. Mamonova, N. Nyzhnik, O. Obolensky,
V. Tertychki, V. Tokovenko, A. Khaletskaya, V. Tsvetkova,
as well as foreign authors, in particular G. Atamanchuk,
S. Baiakcheva, J. Keen, T. Parsons, R. Patnem, A. Sungurov,
A. de Tokvil, S. Huntington, V. Horos, P. Tsygankov et al.
Identification of previously unsettled parts of the
general problem to which the article is devoted. The
analysis of the source of the article’s research suggests that,
despite a large number of scientific works and publications,
in particular the abovementioned authors, the importance
and problems of interaction between CSOs and CSOs in
the context of European integration in Ukraine remain
inadequate.
The purpose of the article is to formulate the
importance and specify the problems of interaction between
public authorities and civil society organizations in the
context of European integration in Ukraine.
Presentation of the main research material with full
justification of the received scientific results. In order to
have a more adequate, correct understanding of the content,
the essence of the main concepts of the study of the
interaction of OPV with OSS it is expedient to briefly
implement their terminology analysis, the results of which
enable more effectively identify and solve the problems of
this interaction.
Based on scientific encyclopaedic literature [11; 5, p.150,
287; 13, p.91], we will define the following concepts:
Interaction – interconnection between actors in action,
coordinated mutual influences, actions between them, aimed
at achieving the goals and goals;
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public administration – an important component of
interaction – activity of state authorities, aimed at ensuring the
realization of the rights and freedoms of citizens,
harmonization of various interests in society, ensuring social
development;
bodies of public authority (BPA) – the system of
institutions that are made up of state authorities (the
President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the
Cabinet of Ministers of Ukraine, central executive
authorities, local state administrations, judicial authorities,
etc.) and local self-government bodies (representative bodies
– for rural, settlement, city, district, district in cities, oblast,
executive
–
executive
committees,
departments,
management of village, settlement, city councils, etc., bodies
of self-organization of the population – house, street,
quarterly councils and committees, for the micro district and
neighborhoods et al.), through which public authority is
being implemented which (government people);
civil society  the sphere of public relations independent
of the institutions of the state, business and family; informal
links between individuals and organizations in the state, a set
of communities, social groups, networks, working to
represent their interests, defend common values, addressing
important specific problems;
civil society organizations (CSOs)  various forms of
organizations (public, charitable, volunteer, labor unions and
others.), operating outside the state, business and family [2,
p.13-14]; public organization  public association, founders
and members (participants) of which are individuals [9];
European integration of Ukraine – component
integration into space, which provides primarily political
consolidation, democratization through the development of
civil society, human rights, integration, bringing the areas of
public life, politics in these areas in line with the regulations,
requirements and standards of the EU, harmonization of
national legislation with EU legislation.
As stated above, the main challenge of Ukraine is the
proclaimed course of state policy on European integration,
which requires the implementation of the provisions of the
Association Agreement between Ukraine and the EU [7], the
Copenhagen criteria for EU membership, in particular the
implementation of standards and requirements for the
democratization of political life, public administration, the
operation of IPOs, CSOs and the format of their interaction.
On the one hand, the responsibility for carrying out the

European integration reforms, transformations relied on
IPOs, whose activities should also be modernized, taking
into account the best European experience. On the other hand,
promoting CSOs, democratic changes, positive dynamics of
socio-economic, other reforms, and achieving the standards
of living of the citizens of Ukraine in the European countries
have CSOs. Therefore, the development of CSOs and
improving the activities of IPOs are interdependent
processes: without the development of CSOs, their real
participation in the process of adopting important
management decisions, it is impossible to improve the
activities of IPOs. And, as a key element of the modern
social development of Ukraine, there is an improvement in
the interaction of IPOs with CSOs, which creates
opportunities for complementary development. In this
context, the importance of establishing and ensuring the
effective interaction of IPOs from CSOs is substantiated.
Taking into account the above, the necessity of linking
the IPOs with CSOs to the priorities of the state policy is
also actualized as this question is: an important task of the
process of democratization and public administration; an
integral part of the democratic political culture of society;
the key to a high-quality public policy aimed at the needs of
the population, its control of society, and compliance with
strategic national interests. Therefore, the state should
facilitate the development of CSOs, optimize and streamline
their interaction with IPOs. In the absence of such
interaction of mutual desire, interest on both sides and the
common goal, any contacts, the links between CSOs and
CSOs are short-term and counterproductive [12, p.130]
Turning to the theoretical foundations of the relationship
of IPOs with CSOs, it should be noted that there are different
types of them, in particular such as: influences; interaction;
dialogue; partnership; reforms and transformation;
competition and conflicts. The following areas can be
identified in the areas of interaction between CSOs and CSOs
in Ukraine: involvement of CSOs in consultations and
decision-making; public control over IPOs, ensuring
information openness and transparency of their activities; joint
implementation of socially important programs [9, p.89-90,
244-245].
The author’s vision of the interaction between CSOs and
IPOs is depicted in Fig. 1, where one can see that the CSO is
an intermediate, linking link between the state, the
embodiment of which is an IPO and a citizen, a civil society.

Fig. 1 Decomposition of the interaction of CSOs with IPOs
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Describing the importance of CSOs in the countries of
the world, it should be noted that the state of their
development is correlated with the degree of democracy:
active CSOs are the key to a democratically developed state,
while weak CSOs are a sign of a totalitarian country with
low levels of development of democracy and economy.
CSOs have a positive impact on the effectiveness of IPOs,
playing an important role in implementing and implementing
social transformations, solving important issues of state and
local importance, solving political, socio-economic, and
other problems. Integral components of the process of
interaction of IPOs with CSOs are openness, transparency in
the activities of IPOs, equal partnership, cooperation of
representatives of public sectors in solving the above issues,
real involvement of citizens in the process of formation,
implementation of state policy in various spheres of public
life. Consequently, CSOs are a constant of the effectiveness
of IPOs and a catalyst for a democratic, rule-of-law state.
The experience of democratic states shows that the
development of CSOs with the support of the state
contributes to the process of decentralization of public
administration and improvement of its quality, which is
referred to the priorities of state policy in the Strategy of
Sustainable Development «Ukraine 2020» [6]. Practice also
shows that the results of active CSO activity are reduction
of non-targeted public expenditures, more rational use of
them, as well as increase of efficiency of state anticorruption policy, prevention and counteraction to corrupt
practices.
Describing the current trends in the development of
domestic CSOs, it should be noted that in Ukraine since the
beginning of 2014 there has been an unprecedented increase
and strengthening of their role since the end of the 1980s, in
particular in such areas as volunteering, Oversight,
Oversight and realization of state decisions in the course of
reforms [2, p.4].
The crisis of statehood, which Ukraine is experiencing
from 2014, is a real threat of the loss of state sovereignty
over the country through the annexation by the Russian
Federation of Crimea, the armed conflict in the Donbas is
accompanied by the simultaneous growth of a powerful CSO
segment. Thus, the number of charitable organizations has
increased, religious organizations, trade unions and human
rights organizations have become more active. In the Annual
Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada
of Ukraine, the activity of the CSO is considered one of the
conditions for the development of civil society in Ukraine [1,
p. 14, 419].
In order to implement the Association Agreement
between Ukraine and the EU [7], regulatory acts were
adopted that upgraded the legal framework for the
functioning and development of CSOs, contributed to the
rapid spike, activation of their activities and interaction with
IPOs. An important step towards changing the format of the
interaction of IPOs with CSOs was the signing of the Decree
of the President of Ukraine dated February 26, 2016 No. 68
«On Promoting the Development of Civil Society in
Ukraine» [9], by which the Head of State approved the
National Strategy for Promoting Civil Society in Ukraine for
2016-2020 years In pursuance of the strategy [9], for the
second year in a row, issues of interaction of IPOs with
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CSOs are included in the plans of measures of central
executive authorities and IPOs.
However, the practice shows that the interaction of IPOs
with CSOs in Ukraine remains ineffective, and the level of
harmonization of Ukrainian legislation with the EU
legislation in the field of CSO development is insufficient.
The consequences of this are: the lack of effective public
control over the activities of IPOs; insufficient practice of
attracting IPOs to the formation and implementation of state
policy, the insignificant influence of CSOs on the decisionmaking process of local importance; the lack of access to
state financial support for most CSOs, the opacity of
competitive procedures, and the unjustified nature of
providing this support to individual CSOs; insufficient use of
OSPs for the capacity of CSOs to provide social services and
other socially significant services; lack of a unified state
information and educational policy in the field of promoting
the development of OPS; the lack of opportunities for the
majority of citizens to exercise their rights to participate in
local issues [9].
According to the domestic scientists [9, p.17, 186, 249250], which the author shares, the reasons for the
ineffectiveness of the interaction of OPS with CSOs in
Ukraine are: a non-systematic, inconsistent approach to the
formation and development of relations between these
institutions; lack of transparency, openness and bureaucracy
in IPOs; the lack of substantiation of the individual elements
of such interaction borrowed from Western powers with
developed traditions of democracy without proper
consideration of the realities and specifics of the
development of Ukrainian society.
Factors that hinder the effective interaction of IPOs from
CSOs are: the practice of limiting access to IPO
management; misunderstanding by the individual
representatives of the IPOs of the main objectives, the bases
of the CSO activity; provision of incomplete OIU
information; inactivity of OPV in disseminating information
about its activities; unmotivated refusal or delay of
announced actions.
The development of the above-mentioned above to the
serious problems of the development of interaction between
CSOs and IPOs should include, in the author’s opinion, the
following: the lack of traditions and culture of such
interaction formed in Ukraine; insufficient experience of
CSO representatives in public policy and consultation,
leading to ineffective decisions and ineffective policies; low
level of civic consciousness, indifference of many citizens to
the formation and implementation of state policy, solving
local problems; significant differences in the mutual
expectations and mood of the subjects of interaction, which
often lead to conflicts in interaction; undeveloped financial
state support for CSOs, their dependence on international
grants.
As a whole, it can be argued that the relationship
between CSOs from CSOs at all levels of public
administration in Ukraine is still in the formation stage. And
hence, the problems of this interaction should be considered,
first of all, in the plane of absence of the corresponding
culture and experience. While in democratically developed
Western countries, such relationships have age-old
traditions, developments, that is, they are historically

194

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018

formed. Therefore, the introduction and use in Ukraine of
elements of this culture and experience on the basis of
«peace with a thread» is not always, as the practice shows,
justified and justified.
Negative influence on the development of CSOs and
their interaction with OPV continues to make remnants of
the Soviet «vertical» state-management relations between
the state and citizens inherited by Ukraine from the period of
its stay in the former USSR. In the Soviet Union such
relations, interactions were traditionally built on the basis of
excessive centralization, multilevel, hierarchy, and
politicization of public administration.
The influence of the Soviet model of state administration
on various social spheres was characterized by such features
as totalitarianism (the abolition of democratic freedoms, the
lack of human rights, the monopoly position of the ruling
party, whose leadership was centrally decided, repressive in
relation to political opponents, dissenters, etc.), a monopoly
the dominance of the state over all aspects of society, the allconsuming unification of the life of the population and social
structure, dictatorship (rough administration, imposing state
society to his will, the format of relations, social, moral and
other values) paternalism (social security of the population),
repressive (against political opponents, dissidents, dissidents
and others.). De facto, the relations of state authorities,
whose activities were patronized by the leaders of the
Communist Party, did not provide for citizens with
«horizontal» relations or «on equal terms.»
Anarchonomies of Soviet «vertical» relations with the
public can be observed today in the process of inter-sectored
interaction – many officials of OOP have inherent lack of
desire and intentions to perceive CSOs as equal partners,
underestimating their role in the process of making managerial
decisions. Such a rudiments of the Soviet Union model of
relations do not allow today: to build parity relations with the
CSOs, to put them in constant legal, financial and other
dependence on the state; to take a real part in the decisionmaking process, to formulate and implement state and
regional policy; monitor and monitor their implementation.
The low level of the effectiveness of the interaction of
CSOs with IPOs is due to a certain extent by amateurishness,
inexperience, selfishness, self-interest, or «laborer’s»
interests, which are in part inherent in CSO representatives.
In practice, this leads to undermining the credibility, image
and trust of citizens in CSOs, perceiving their OWN as
«beggars», and inferior and unwanted partners.
The problem of the interaction of IPOs with CSOs is the
distinction between representatives of both parties of
interest, a vision of the format and approaches to the
process of this interaction, in particular from: IPR
dominates bureaucratic and mimicry interests and approach
– officials instinctively focus their efforts on providing the
minimum necessary legitimacy, support from CSOs , the
public, and the solutions developed and adopted by them
based on logic, algorithms of their self-adaptation,
adaptation and adaptation to the corresponding realities and
time requirements; CSOs are focused on maximizing the
interests of citizens, satisfying their important needs,
solving urgent problems, monitoring, controlling the
activities of IPOs, developing territories, etc.

It is also worth noting that the interaction of IPOs from
CSOs in Ukraine is negatively affected by the chronic
political instability and democratic amorphous inherent in
the country. This led to the significant impact of the
activities of domestic CSOs on international organizations
that, through the provision of technical assistance through
grants, funded CSOs. And, therefore, the directions and
mechanisms of the development of CSOs are determined and
adjusted abroad on beneficial for grant providers in
conditions that do not always coincide with the directions of
OOP work on their problems. Grants give CSOs the
opportunity to be independent of IPOs and dependent on
international organizations that may indirectly influence
IPOs, the process of formation and implementation of state
and regional policies. The reason for this is the lack of
financial support for CSOs by the state, domestic corporate
sources and preferential taxation. In the absence of CSOs in
the resistance to the influence of political parties and real
opportunities for interaction with IPOs, the former become
easily accessible, convenient tool for political manipulation,
engaging in activities that sometimes not only do not
coincide with the activities of IPOs. In such circumstances,
OSPs perceive CSOs not as partners, but as their opponents,
which must be treated hostile. At the same time, CSOs also
see the OPV as destructive. As a result, a closed circle is
created in which there is no mutual understanding of the
parties and real possibilities for constructive interaction.
Conclusions:
1. It has been determined that the construction in Ukraine
of a legal, democratic state, the European integration course
of the state policy of the country, which envisages the
implementation of the Association Agreement between
Ukraine and the European Union, the Copenhagen criteria
for EU membership, is largely determined by the
establishment and ensuring the effective interaction of public
authorities (IPOs) with civil society organizations (CSOs), in
particular regarding the development, implementation of the
state and regional, the resolution of important issues of local
importance, etc., which justifies the importance such
interaction in the realities of today’s Ukraine. The
complementarily and interdependence of the development of
IPOs and CSOs is established: the effectiveness of IPOs, in
particular, in their decisions taken by transformations, is
determined by the levels of development and activity of
CSOs; the democratization of society, the effectiveness of
socio-economic, other reforms, the achievement of the living
standards of Ukrainian citizens in the European countries
and the success of the process of Ukraine’s integration into
the European Union are conditioned by the state support for
the development of CSOs and the development of civil
society.
2. The current problems of interaction of OPS with CSOs
in Ukraine are specified, the most serious of which are: lack
of traditions and culture of such interaction formed in
Ukraine; insufficient experience of CSO representatives in
public policy and consultation, leading to ineffective
decisions and ineffective policies; low level of civic
consciousness, indifference of many citizens to the
formation and implementation of state policy, solving local
problems; significant differences in the mutual expectations
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and mood of the subjects of interaction, which often lead to
conflicts in interaction; undeveloped financial state support
for CSOs, their dependence on international grants.
Perspective directions of further research are: research
of theoretical and methodological principles, historical
genesis and development of interaction of OPS with CSOs in
Ukraine; analysis of foreign best practices, practices between
sectored social interaction and implementation possibilities
in Ukraine; definition, justification of the mechanisms of
state management of interaction of IPOs with CSOs and
development of models for improvement of this process.
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ВАЖЛИВІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
У статті визначено, що побудова правової, демократичної держави в Україні, її євроінтеграційний курс
державної політики детерміновані ефективністю взаємодії органів публічної влади (ОПВ) з організаціями
громадянського суспільства (ОГС). Встановлено комплементарність, взаємообумовленість розвитку ОПВ і ОГС.
Конкретизовано сучасні проблеми взаємодії ОПВ з ОГС в Україні, зокрема: відсутність сформованих в Україні
традицій і культури такої взаємодії; недостатній досвід ОГС; низький рівень громадянської свідомості, громадська
індиферентність до формування та реалізації державної політики, вирішення проблем місцевого значення;
відмінності в очікуваннях суб’єктів взаємодії; недоліки в державному фінансуванні ОГС, їх залежність від
міжнародних грантів.
Ключові слова: органи публічної влади, організації громадянського суспільства, взаємодія, державне управління,
європейська інтеграція, Україна.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ
ЗЛОЧИННОСТІ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ В УКРАЇНІ
Розглянуто генезис появи вітчизняного «феномену організованої злочинності» взагалі та
загальнокримінальної спрямованості зокрема. Проаналізовано емпіричний матеріал, фахову юридичну
літературу та міжнародний досвід протидії організованій злочинності, та виокремленні сучасні проблеми
протидії організованій злочинності загально кримінальної спрямованості в України, зокрема до яких віднесено:
симбіоз організованої злочинності та різних видів державної влади; легалізація організованої злочинності в
сфері засобів масової інформації, перекручування реальних фактів та стану протидії організованій
злочинності, зокрема загально кримінальної спрямованості; економічна глобалізація та покращення
комунікаційних технологій, що призводить до появи майже щоденно нових способів вчинення злочинів;
триваючий військовий конфлікт на Сході України; напружена соціально-політична ситуація з Російською
Федерацією, яка уповільнює час обміну інформацією, виявлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної
відповідальності.
Ключові слова: оперативно-розшукова протидія, організована злочинність загальнокримінальної
спрямованості, підрозділи кримінальної поліції.

Постановка
проблеми.
Проблема
протидії
організованій злочинності, зокрема загальнокримінальної
спрямованості сьогодні носить міжнародний характер,
оскільки організована злочинність уявляє собою найскладнішу і небезпечну форму злочинну в суспільстві і
одну з найбільших загроз сучасної цивілізації [1].
Зокрема аналізуючи емпіричний матеріал, можна дійти
висновку, що не існує такої країни у світі яка б не мала
на меті протидіяти організованій злочинності, зокрема
загальнокримінальної спрямованості. Так, Дослідницька
служба Конгресу Сполучених штатів Америки вказала
на те, що організована злочинність загрожує множинним
аспектам Сполучених Штатів, включаючи економіку і
Національну безпеку. Фактично, за останні 15 років
організована злочинність набула все більш транснаціонального характеру, відкритими кордонами і використанням Інтернету. Загрози походять з безлічі злочинних
організацій, в тому числі російських, азіатських,
італійських, балканських, близькосхідних і африканських
синдикатів [2]. В той же час, Національне агентство з
питань злочинності визначає, що сучасна організована
злочинність характеризується спланованістю, координованістю, великим скупченням осіб, які працюють разом
на постійній основі, а їх мотивація в більшості випадків
є виключно фінансова вигода. До того ж сучасному
кримінальному світу притаманне й те, що організована
злочинність об’єднує в собі велику кількість «вільних
мереж злочинців» з метою конкретної злочинної
діяльності, які використовуються в різних ролях в
залежності від їх навичок та досвіду. Така співпраця
підкріплюється спільним минулим (наприклад, в’язницею) або рекомендацією довірених осіб, інші ж –
пов’язані один з одним родинними чи етнічними
зв’язками (саме такі «сім’ї злочинів») [3]. Враховуючи
вказане, можна дійти висновку, що сьогодні однім із
першочергових завдань правоохоронної системи нашої

держави є протидія організованій злочинності. Водночас,
аналіз діяльності оперативних підрозділів Національної
поліції України вказує на те, що в реаліях практики існує
велика кількість суттєвих проблемних аспектів протидії
організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості. Зважаючи на це, вважаємо доцільним визначити
такі проблеми.
Серед вітчизняних вчених питання протидії організованій злочинності розглядали такі вчені Л.Ф. Гула,
В.І. Василинчук,
О.Ф. Долженков,
А.М. Кислий,
О.І. Козаченко,
В.В. Лисенко,
Д.Й. Никифорчук,
В.Д. Пчолкін, В.В. Шендрик, О.М. Юрченко, О.О. Юхно
та ін. В той же час, аналіз теоретичного матеріалу
показав, що і закордонні фахівці-юристи постійно
присвячують увагу вивченню різних аспектів протидії
організованій злочинності. Так, наприклад, серед
китайських юристів, які досліджували проблеми
організованої злочинності, слід виділити роботи Хе
Бінсуна, Чень Сінляна, Ма Кеча, Чу Хуайчжі, Кан
Шухуа, Юй Гайчжі, Яо Цзяньлуна, Лу Цзяньпін, Сюй
Фаміня, Лю Шоуфеня, Лянь Хуаженя, У Чжіхун, Цзінь
Гаофена, Ван My, У Хепіна, Юй Ішен, Цю Гепіна та ін.
Серед американських вчених слід відзначити роботи
таких вчених як Ф. Таршер, Д. Крессі, Д. Ландеско,
Д. Смит, К. Лампт, Д.Л. Херберт и Х. Тритт, та ін.
Однак, незважаючи на значний масив перелічених
вчених з тематики протидії організованій злочинності
загальнокримінальної спрямованості слід констатувати,
що сьогодні залигаються недостатньо висвітленими
сучасні проблеми протидії організованій злочинності
загальнокримінальної спрямованості в Україні.
Метою роботи є визначення сучасних проблем
протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості в Україні.
Виклад основного матеріалу. Дослідження сучасних
проблем протидії організованій злочинності загально-
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кримінальної спрямованості, на нашу думку, потрібно
розпочинати з розгляду появи вітчизняного «феномену
організованої злочинності» взагалі.
Так, проведені вченими дослідження вказують на те,
що сучасна організована злочинність в України розпочинає історію свого становлення ще за часів Радянського
Союзу. Зокрема у вітчизняній кримінології традиційним
є уявлення, що корені сучасної організованої злочинності в Україні сягають радянських часів, коли у 60–80
роки була несприятлива економічна ситуація, що
потягла негативні кількісні і якісні зміни в злочинності
[4, с.8]. Однак аналіз емпіричного матеріалу свідчить,
що вперше організована злочинність з’явилась на
декілька десятків років раніше. Вказане пов’язане з тим,
що процес формування організованої злочинності на
території Радянського Союзу спочатку був обумовлений
протиріччями, що виникають між законами економіки і
методами адміністративного господарювання в соціалістичному суспільстві. Соціалістичний лад глобально
втручався в державне життя суспільства, строго контролюючи партійним апаратом всі сфери діяльності
громадян, неминуче розширюючи сферу кримінального
способу вирішення виникаючих проблем. На той момент
організована злочинність виступала певною альтернативою ринкових відносин. При цьому ряд проблем, що
виникали в результаті управління центральної урядової
влади централізованою системою управління народним,
господарством, серед яких такі як: хронічний дефіцит
товарів народного споживання, штучність цін,
незабезпеченість грошей товарами і послугами, були
благодатним підґрунтям для появи, розвитку і зміцнення
своїх позицій організованою злочинністю. Зважаючи на
це, в різні історичні періоди розвитку СРСР
організованість
злочинність
загальнокримінальної
спрямованості виявлялася по-різному. У 20-і роки ХХ
ст. злочинна діяльність окремих злочинних груп
найбільше підпадала під сучасні ознаки організованої
злочинності (вбивства на замовлення, крадіжки із
приміщень та помешкань, шахрайство в кредитнобанківській сфері, шахрайство з нерухомістю тощо).
Періоду 40–50-х років ХХ ст. властива діяльність
виключно бандитських груп, що вчиняли корисливонасильницькі злочини, зокрема крадіжки державної та
іншої власності. Ці злочини скоювалися досить стійкими
групами, тривалий час існували в Радянському Союзі.
70–80 роки ХХ сторіччя вже характеризується тим,
що організована злочинність набуває окремого статусу,
з’являються «короновані» особи, злочинні ремесла, в
залежності від приналежності до яких визначається
статус злочинця в кримінальному середовищі.
Організована злочинність перетрасформовується від
вчинення простих злочинів, до злочинів вчинених у
складній співучасті, заздалегідь підготовлених, та
з’являються перші ознаки транснаціональності. Так,
І.І. Карпець ще за часів Радянського Союзу визначає, що
поширеності в СРСР набуває злочинна діяльність,
пов’язана із незаконними операціями з культурними і
мистецькими творами, в тому числі з їх вивезенням за
межі СРСР за допомогою іноземних дипломатів,
іноземців, що приїхали до країни для виконання
сумісних робіт, туристів, студентів [5]. Тобто, фактично

в останні десятиліття радянської системи був створений
потужний прошарок злочинного криміналітету, що
суттєво зріс та збагатився в період перебудови та перерозподілу власності [4, с.8].
Зміна ж економічної моделі розвитку країни, утворення після розпаду Радянського Союзу політичної і
фінансової криза, в результаті привели до наймогутнішого стрибка зростання злочинності, і особливо її
організованих форм. Зокрема організована злочинність,
використовуючи як підґрунтя недосконалість правової
бази та її невідповідність сучасним реаліям, збільшення
прибуткової і житлової нерівності громадян, зростання
безробіття швидкими темпами, охопила велику кількість
соціально-економічного життя нашої країни. Так,
Т.В. Мельничук слушно вказує на нестабільну динаміку
злочинів у зовнішньоекономічній сфері, вчинених
організованими злочинними угрупованнями. У 1996 р.
таких злочинів було зареєстровано 64, у 1997 – 184, у
1998 – 133, у 1999 – 148, у 2000 – 54, у 2001 – 95
злочинів відповідно. При тенденціях стабілізації рівня
організованої злочинності у зовнішньоекономічній сфері
у 2005–2008 роках відбувається збільшення обсягів
вартісних втрат від злочинної діяльності у цій сфері.
При незначній, порівняно з іншими пріоритетними
напрямками економіки, кількості злочинів у зовнішньоекономічній сфері, темпи зростання вартісного обсягу
злочинної діяльності були другими після приватизаційної
сфери. Середня вартість предметів контрабанди по одній
справі зросла з 1,4 млн грн у 2006 р. до 3,1 млн грн. у
2007 р [6, с.10-11]. В той же час, описуючи вказаний
період А.А. Бова визначає, що з метою отримання
контролю над новими державними об’єктами організована злочинність в Україні широко почала використовувати недосконалість ринку обігу цінних паперів задля
рейдерського захоплення функціонуючих підприємств.
Так, громадська організація «Антирейдерський союз
підприємців України» зазначає, що лише протягом
чотирьох з половиною років в Україні було організовано
2,5 тис. рейдерських атак. Урядом була створена
Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств, лише станом
на липень 2007 р. на її адресу надійшло понад 250 заяв із
приводу недружніх поглинань і захоплень. За даними
МВС України, у 2006 р. у Києві було зафіксовано 28
рейдерських захоплень [7, с.16-23].
В той же час, початок ХХІ сторіччя характеризував
стан організованої злочинності в Україні як займання
місця в першій п’ятірці країн по незаконному обігу
зброї, сексуальному рабстві, торгівлі людьми, крадіжкам,
незаконному обігу зброї тощо. Так, Н.Є. Міняйло
визначала, що у структурі злочинності проти
громадської безпеки незаконне поводження із зброєю
було найбільш поширеним злочином та становило їх
більшість: у 2002 р. цей показник становив 95,9%,
2003 р. – 95,6%, 2004 р. – 96,7%, 2005 р. – 97,5%, 2006 р. –
97,7%, 2007 р. – 97,9%, 2008 р. – 98,1%, в 2009 – 97,7%.
На сьогодні Україна залишається й країною транзиту
зброї. Впродовж останнього десятиліття Україна
завоювала репутацію одного з найбільш активних
постачальників незаконної стрілецької зброї у світі. Це
одна з декількох країн Східної Європи, яка знайшла в
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торгівлі зброєю джерело прибутку. За 2000–2010 рр.
українська військова промисловість зросла в десятки разів
й експортувала зброї на 4,5 млрд. дол. За даними
Державної прикордонної служби України, протягом
2007 р. лише при перетині кордону вилучено 658 одиниць
зброї, боєприпасів – 16 693 шт., вибухових речовин – 9,68
кг; протягом 2008 р. вилучено 617 одиниць зброї,
боєприпасів – 26 868 шт., вибухових речовин – 79,16 кг.
За даними прес-центру Служби безпеки України,
протягом 2008 р. вилучено 93 одиниці вогнепальної зброї,
4 502 боєприпаси та майже 83 кг вибухових речовин.
Лише в січні 2009 р., за повідомленням Національної
радіокомпанії України, працівники Державної прикордонної служби затримали 1,5 кг вибухівки, 43 одиниці зброї
та 550 боєприпасів, а також майже 27 кг наркотиків і
психотропних речовин. Водночас зазначені офіційні дані
не повною мірою відображають реальне становище ринку
зброї на території України [8].
З 2013 по 2017 рік кількість вчинених злочинів
організованою злочинністю, в тому числі загально
кримінальної спрямованості та кількість припинення
поліцейськими України такої незаконної діяльності
перебувала у негативній тенденції. Відзначимо, що лише
у 2017 р. поліцейські припинили діяльність 172
організованих груп та злочинних організацій, а також
викрили 13 бандугруповань. Також у 2017 році
правоохоронці розкрили 1953 злочини, вчинені у складі
ОЗГ та ЗО. Зокрема, працівники поліції виявили 665
осіб, які вчинили злочини у такий спосіб. Це найвищий
показник за період з 2013 по 2017 роки [9]. Однак, все ж
таки співвідношення викриття та припинення діяльності
організованих злочинних груп та організацій перебуває
в негативній динаміці.
Враховуючи вказане постає питання: «Які ж існують
проблемні аспекти що негативно впливають на протидію
організованій злочинності загально кримінальної
спрямованості?».
З метою відповіді на вказане питання нами було
проаналізовано емпіричний матеріал, фахова юридична
література та міжнародний досвід протидії організованій
злочинності, та встановлено, що сучасними проблемами
протидії організованій злочинності загально кримінальної
спрямованості в України є:
– симбіоз організованої злочинності та різних видів
державної влади. Так, сьогодні відбувається взаємопроникнення урядовців і злочинних організацій, останніми
встановлюються симбіотичні зв’язки або вступають в
змову. У цих умовах роль уряду практично зводиться до
приховування злочинної діяльності, причому в той же час
воно стає заручником злочинної організації. Зрозуміло,
що таке становище більш відчутне у організованої
злочинності економічної спрямованості, однак саме
загально
кримінальна
організована
злочинність
найчастіше впливає на пересічних громадян. Тобто з
однієї сторони можливо проводити якісну протидію
вказаним видам злочинності, оскільки означене не
суперечить
інтересам
злочинності
корумпованих
політиків та можновладців, однак з іншої сторони активна
боротьба із нею потягне перерозподіл сфер впливу, появи
бажання збагачення окремими особами у сфері
економіки;
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– легалізація організованої злочинності в сфері
засобів масової інформації, перекручування реальних
фактів та стану протидії організованій злочинності,
зокрема загально кримінальної спрямованості;
– економічна
глобалізація
та
покращення
комунікаційних технологій, що призводить до появи
майже щоденно нових способів вчинення злочинів. Так,
масове використання мережі Інтернет призвело до появи
більше аніж 1000 спосіб вчинення злочинів за допомогою
нього, при чому 67% з них вчиняються організованою
злочинністю загальнокримінальної спрямованості, а
використання технологій «мобільної телефонії» несе за
собою можливість підтримання зв’язку між членами
таких організацій навіть у місцях позбавлення волі;
– триваючий військовий конфлікт на Сході України,
який тягне за собою не тільки наявність великої кількості
вогнепальної зброї, що потрапляє до незаконного обігу,
а й створенням підґрунтя для вчинення мародерства,
фіктивних підприємств та організацій для шахрайства
або відмивання грошей під видом благодійності;
– напружена
соціально-політична
ситуація
з
Російською Федерацією, яка уповільнює час обміну
інформацією, виявлення винних осіб та притягнення їх
до кримінальної відповідальності. Оскільки як вказується
в Доповіді Конгресу США більшість організованої
злочинності, що утворилась на території СНГ
підпорядковується російським організованим групам та
організаціям [2].
Висновок. Враховуючи вказане можна дійти
висновку, що досягнути ефективного результату в
процесі протидії організованій злочинності можливо
лише за умови подолання вказаних проблемних
аспектів. Однак, як свідчить міжнародний досвід, при
наявності рішучості держави, розумної кримінальної
політики з безумовним дотриманням принципу рівності
громадян перед кримінальним законом незалежно від
посадового, майнового стану та інших обставин,
протидія організованій злочинності, в тому числі
загальнокримінальної спрямованості, може бути досить
ефективною.
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The genesis of the appearance of the national «phenomenon of organized crime» in general and general-purpose
orientation in particular is considered. The empirical material, professional legal literature and international experience of
counteraction to organized crime are analyzed, and the modern problems of counteraction to organized crime of general
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EXTENDING THE POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
BODIES AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOWNPLANNING SPHERE OF THE CITY
The article provides an extended analysis of the dynamics of changes in the scope of powers of local government
bodies in the sphere of urban development. The necessity of further improvement of the scientific, legal and
institutional bases for the development of joint activities of local governments and investors on the basis of private
state partnership is substantiated. The world experience of the development of motivational mechanisms in the urban
planning sphere is generalized, which makes it possible to work out concrete proposals within the framework of
improving the regulatory and legal base.
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Formulation of the problem. One of the most important
prerequisites for the effective socioeconomic development of
the city and other populated areas is a balanced distribution
of powers in the construction sector between central,
regional, local government bodies and local self-government
bodies, as well as their constant interaction with the aim of
achieving the economic goals set and social tasks.
Therefore, today, in Ukraine, further improvement of the
scientific, legal and institutional bases for expanding the
scope of the powers of local self-government bodies for the
purpose of developing public-private partnership and
deregulation in the urban development area is actualized.
Due to the fact that in the first years of the establishment of
the local self-government system as an independent
management system for local self-government bodies, quite
broad powers in the field of construction were transferred, it
became necessary to conduct a scientific search in this area.
Analysis of recent research and publications. From the
economic point of view, the concept and types of powers of
local self-government bodies and state authorities in the
sphere of the economy, the order of their implementation,
were studied by Ukrainian scientists V.K. Mamutov,
V.D. Volkov, R.A. Dzhabrailov [1–3], V.S. Shcherbina,
O.V.Batanov [4-5], O.P.Vikhrov, I.N. Kravets, V.V. Laptev,
K.I. Apanasenko, O.M. Vinnik and others.
The aim of this scientific article is to explain the need to
expand the power of local government bodies in the city of
construction that affect the development of economic and
investment activities in the cities of Ukraine.
Statement of the main material. In the first edition of
the Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine»
of 21.05.1997 [6], village, township and city councils were
authorized to approve city development programs, general
development plans for the respective settlements and other
planning documentation (paragraph 42 part 1 of the article
26 Of the Law), and the executive bodies of local councils
set up a regime for the use and construction of land in the
corresponding territory, coordinate the activities of the
subjects of urban development in the issues of integrated
settlement, issue permits in accordance with the legislation
for the construction of urban development objects regardless
of the form of ownership (subparagraphs 7–9 clause «a» part

1 of article 1 of the Law). Also, the executive bodies of the
local councils delegated authorities in the field of
construction, in particular, commissioned the completed
construction projects, monitored compliance with the
legislation of the approved town planning documentation
(subparagraphs 1–3, «B» of Article 31 of the Law). Their
competence included the issue of architectural and planning
assignments and technical conditions for the design,
construction, reconstruction of buildings and facilities,
improvement of settlements and issuing permits for
conducting these works (part 2, article 3 of the Law) to
developers. The procedure for the implementation of these
powers was detailed in the articles of the Laws of Ukraine
«On the Basics of Urban Development» dated 16.11.1992
[7], «On Architectural Activity» dated 20.05.1999 [8], «On
planning and development of territories» dated April 20,
2000 [9].
In order to strengthen the state architectural and
construction control by the Law of Ukraine dated 16.06.2007
«On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine
Concerning the Implementation of State Architectural
Construction Control and Favoring Investment Activity in
Construction», the Verkhovna Rada of Ukraine introduced a
modification in the basic town-planning laws and the Law
«On Local Self-Government in Ukraine», according to
which, firstly, state architectural and construction supervision
and supervision should carried out by the central body of
executive power on the construction, urban planning and
architecture; secondly, permission for the beginning of
construction works should be issued by the State
Architectural and Construction Inspectorate of Ukraine or its
territorial bodies. Thus, from 01.01.2008 a number of
powers of local self-government bodies in the field of urban
development were transferred to the authorized bodies of
state power – the State Architectural Inspectorates.
Ukraine and its territorial bodies. The next stage of
town-planning reforms was the adoption of the Law «On
Making Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine
Regarding the Promotion of Construction» from 16.09.2008.
According to this Law, local self-government bodies were
empowered to issue construction contracts to city builders
and restrictions on the construction of land plots located
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within the boundaries of populated areas, or consent to the
development of a town-planning justification of the facility
in specified cases, followed by the adoption of the corresponding solutions. At the same time, local governments were
deprived of the authority to issue permits for the
construction of urban development facilities.
On 08.10.2008, resolution No. 923 approved the
Procedure for accepting completed objects in operation.
According to this resolution (paragraphs 4–16), the
executive committees of the local councils were in fact
deprived of the authority to take on construction-finished
facilities, which were assigned to them under No. 1 item «b»
Article 31 acting at that time on the basis of released Law
«On Local Government in Ukraine.» Local selfgovernmental bodies in Ukraine were only authorized to
approve acts of readiness of facilities for operation and to
assign postal addresses to completed facilities. The Law of
Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of
Ukraine Concerning the Improvement of State Regulation in
the Sphere of Housing Construction» dated 29.06.2010, the
power of the executive bodies of local councils for the
commissioning of completed buildings were replaced by the
Law «On Local Self-Government in Ukraine» (subparagraph 1, paragraph «b» of Article 31) remained the authority
only for participation in this process.
The next significant changes were introduced to the
Laws «On Local Self-Government in Ukraine», «On the
Basics of Urban Development». Currently, the Law of
Ukraine «On the Regulation of Urban Development» [10]
provides for such power of local government in the
management of urban development activities, such as the
planning of relevant territories, the issuance of urban
development conditions and constraints for developers, the
adoption of decisions on the organization of complex
development of the territory, establishment of the order of
share participation in the development of the infrastructure
of the settlement, the maintenance of the urban cadastre.
The law «On the Basics of Urban Development» [7], as
amended on 17.02.2011, also provides for such powers of
local self-government bodies in the field of urban
development, such as the establishment of urban and
architectural authorities within the executive committees, the
establishment within the limits of their authority the regime
of land development, the acceptance of the completed
facilities for operation, the organization of the creation and
maintenance of a cadastre, the state control over compliance
with the legislation in urban development and the stoppage
of construction, which is carried out with violations of town
planning documentation, control over the safety of the
operation of buildings and structures regardless of the form
of ownership.
Similarly, the powers of local self-government bodies in
the field of construction have been defined in the Law «On
Local Self-Government in Ukraine» [6]. Thus, over the last
five years, the organizational economic powers of local selfgovernment bodies have been reduced to the level of
competence for the planning of populated areas, the issuance
of town-planning conditions and restrictions on land plots,
the conclusion of contracts of share participation in the
development of the infrastructure of settlements and

participation in the commissioning of urban panning
facilities, the conduct of a town planning cadastre.
Management problems in the economic sphere of the
city, at present in the economically developed countries of
the world are being solved by consolidating the efforts of the
state and the private sector in finding new forms and
methods of creating, managing and regulating the city’s
infrastructure, and by consolidating the interests of the state
(represented by the state body, which carries out
architectural and construction control) and private capital
(represented by private companies that conduct investment
in the field of construction), as well as taking account of
interests as a penalty minute, and the developer of
construction sites of the city, Comrade.
The main problem is to work once such a methodology
for the selection of projects, the result of which would be
equally useful and relevant for all interested parties (power
structures, business, society, consumer) [12].
The Verkhovna Rada of Ukraine in July 2010 adopted
the Law of Ukraine «On Public Private Partnership», which
came into force in October 2010. In accordance with this
document, the following principles are planned:
 Equality before the law of state and private partners
during the implementation of projects;
 Prohibition of any discrimination of the rights of private
or state partners;
 Coherence of interests of the state and private partners
with a view to obtaining mutual benefits from the results of
the projects;
 The invariance of the ownership form of the object
throughout the life cycle of the project;
 Recognition by public and private partners in the rights,
duties and responsibilities provided for by the laws of
Ukraine and the terms of the contract;
 Fair distribution between the state and investor of the
risks associated with the implementation of the projects;
 Choosing a private partner exclusively on the basis of
competition.
Article 5 of the draft Law of Ukraine «On Public-Private
Partnership» provides following PPP forms:
 Concessions;
 About joint activities;
 On the division of products;
 Other contracts concluded within the framework. It
seems more expedient to fix three large groups of PPP forms
in the Law:
 contracts for management and maintenance;
 contracts for operation and maintenance;
 contracts for design, construction, financing and
operation (including concessions).
This classification is used in the legislation of many
countries, and in practice each country independently
determines PPP and its types:
1. Contracts for management and maintenance provided
for the implementation by the private sector entity of the
functions of managing and servicing objects of state
property, the adoption of administrative decisions on the
current operating and production activities. Such contracts
do not imply the introduction of significant institutional
changes in the transferred object. The main objective of such
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contracts is to improve the internal management system and
operational activities of the facility.
2. Operational and maintenance contracts provided for
rent by the private sector of production facilities and for the
performance of the operator’s functions. The private sector
is responsible to the consumer as an operator of services.
The purpose of such contracts is to increase operational
efficiency and improve the quality of services provided, as
well as attracting funds from the private sector to finance the
facility. One form of this type is leasing [13].
3. Contracts for design, construction, financing and
operation presuppose the implementation by a private sector
entity of not only functions for managing, maintaining and
operating a concession object, but also for its financing,
construction or reconstruction. In other words, unlike other
types of PPPs, within the framework of concession contracts,
the concessionaire can take over the capital costs of the
facility. In addition, in some cases the concessionaire
assumes responsibility for the provision of related services,
for example, billing for services, collection of payments and
management public relations. The public sector retains only
the functions and rights of the regulator.
3.1. Concession contracts, the main objective of which is
to improve the quality of services, reduce costs and risks of
the public sector, and expand the opportunities for infrastructure development. An important aspect of concession
contracts is the dependence of the volume of reimbursement
of the costs of the concessionaire on the quality of services
rendered by it, determined by indicators of its performance.
The main activities of deregulation in the sphere of urban
management are connected with town-planning, the
organization of state registration of property rights, the
development of mechanisms for public private partnership, a
new concept of local self-government and the development
of a basic law in housing and communal services.
PPP implies a partnership between the state and the
private sector, not only in providing resources for project
implementation, but also in sharing benefits and risks.
Advantages for each of the interested parties will be:
 For the public sector: ensuring the development of
infrastructure at an accelerated pace; the possibility of
providing better services; attraction of funds and experience
of the private sector in the field of investment management;
transfer of technology and know-how; transferring part of
the risks to the private sector; effective management of the
private sector; optimal distribution of budgetary funds;
development of local capital markets and the banking
industry; attraction of private and international investments;
control over the management of the service and the quality
of the infrastructure; The possibility of projecting the
experience of private companies in the sphere of creating
infrastructure facilities for other similar facilities, which
presume financing from state sources;
 For private business: the opening of a market
previously owned by the public sector; but investment
opportunities and, accordingly, new sources of income;
sharing of risks with the state; the possibility of off-balancesheet transactions; the possibility of obtaining an acceptable
rate of return; acquisition of experience in managing large
projects; growth of the image on the market;
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 For consumers: ensuring an optimal price-quality ratio
for consumers; better distribution of tax revenues; better
quality and better management of the project; the possibility
of obtaining a positive external effect.
According to the Ministry of Regional Development and
Construction, in the sphere of urban development, the
measures of deregulation, in particular the adoption of the
Law «On Urban Development Activity» and the
corresponding normative legal acts, ensured the acceleration
of the time for issuing permits from 415 days to 21–64 days,
depending on the category of complexity object of
construction. As a result, in 2012 the State Construction
Committee issued 109 thousand construction decisions to
Ukraine, which is 2.5 times higher than in previous years. At
the same time, the permissive principle was replaced by a
declarative principle, according to which the construction of
99% of objects was started in 2012. As for the construction
expertise, it was reduced from 45 days before the expert
commercial organizations certified by the Ministry of
Regional Development of Ukraine.
The results of deregulation in the sphere of registering
property rights to immovable property have shown the lack
of organizational support for the introduction of a new
registration procedure by authorized Ukrstatereestr. At the
same time, the BTI continues to deal with the initial
technical inventory when the new house is handed over.
Electronic registers have 30% of information about
ownership rights for movability, other information is stored
in the archives of the BTI. According to the law, BTI is not
obliged to transfer information contained in inventory files
and archives, which reduces the transparency and accuracy
of recording property rights for real estate. It is necessary to
regulate and form an information base on property rights for
immovable property agreed upon between the BTI and
Ukrstatereestr.
Deregulation related to the development of public private
partnership, the new concept of the local government system
and the development of a basic law in the area of housing
and communal services, requires an organizational and
economic justification for implementing measures aimed at:
increasing the investment attractiveness of public private
partnership projects through a joint risk sharing and between
the state and private investors; standardization of services
provided by local self-government bodies, through the
development of criteria and indicators, the use of which will
support the required level of quality of services and
contribute to growth; the establishment of uniform rules for
consumers and suppliers of housing communal services, the
definition of communal resources for goods, the introduction
of mandatory technological and commercial accounting, as
well as the separation of legal relations between property
(housing policy) and the management of housing utilities
(provision of communal services).
The development of entrepreneurship in the sphere of
urban development is not only a factor of economic and
financial growth, but also solves the most important social
task of increasing the employment and self-employment of
the country’s population. For Donetsk old-industrial region,
which is currently experiencing serious economic
difficulties, the tasks of comprehensive support for the
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development of entrepreneurship in the town-planning
sphere acquire strategic importance.
The complexities that arise in the current state of
business processes in urban planning are one of the main
factors that restrain the economic growth of both the state as
a whole and the Donetsk region in particular. With the
purpose of improving the business environment in Ukraine,
since 1998, a number of presidential decrees have been
adopted: «On the Elimination of Restrictions Restraining the
Development of Entrepreneurial Activity», «On Certain
Measures on Deregulation of Entrepreneurial Activity», «On
the Simplified System of Taxation, Accounting and
Reporting of Small Businesses». These decrees are aimed at
simplifying the procedures for registration of business
entities, their business, accounting and reporting, and access
to economic resources.
An important role in this is assigned to the state by local
self-government bodies, which are the first instance
determining the relationship between business entities and
the state. The function of creating favorable conditions for
doing business, that is, the function of the implementer of
the state regulatory policy in the sphere of economic activity,
is legally entrusted both to the central authorities in terms of
determining the main parameters and to the local authorities
regarding the good observance of these parameters. On the
basis of Article 19 of the Constitution of Ukraine, the bodies
of state power and local self-government bodies, their
officials are obliged to act only within the framework of the
powers and means provided for by the Constitution and the
Laws of Ukraine. Thus, it becomes necessary to decide the
issue, to what extent do the actions of the above-mentioned
bodies and their officials respond to the problems of state
regulatory policy, using the methods approved by the
formation of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 308
dated 11 March 2004 and Order No. 2 of The State Service
for Regulatory Policy and Business Development «On the
Formation and Organization of Work of the Committees on
the Issues of Accelerated Review of Regulatory Acts and
Methodological Recommendations for the Analysis of
Regulatory Acts» dated January 13, 2011.
The Cabinet of Ministers of Ukraine for the last 9 years
made several corrections to the state policy in order to
exclude the failure to comply with the legislative acts in the
lower level of the state hierarchy. Beginning with 2005,
there were already 3 attempts at conducting the regulatory
framework of local self-government bodies in accordance
with the law.
In 2005, three orders of the Cabinet of Ministers of
Ukraine No. 272 were adopted on 19.07.2005 «On Certain
Measures Regarding the Implementation of Regulatory Acts
in Compliance with the Principles of State Regulatory
Policy», No. 321 dated 08.08.2005 «On Priority Measures to
Improve the Situation in the Case of Accelerated Review of
Regulatory Acts and Improvement of the Registration and
Permit Procedure», No. 391 dated September 08, 2005 «On
Further Measures for the Implementation of the State
Regulatory Policy».
In accordance with these orders, the executive authorities
were required to conduct an expedited review of all
regulatory legal documents of the regulatory property and
bring them in line with the legislation, canceling the obsolete

ones or making necessary partial changes in them. This
process was called deregulation.
In 2008, an attempt was made to simplify, as far as
possible, the rules and procedures for conducting
entrepreneurial activities in the most problematic areas, in
the opinion of the Cabinet of Ministers of Ukraine, in the
sphere of construction, as well as in land usage and tourism.
On July 11, 2008, the Cabinet of Ministers of Ukraine issued
an Order No. 824 «About the Entrance to the Review of
Regulatory Acts for Foodstuffs of the Inhabitants of the
Land».
In December 2010, the Verkhovna Rada of Ukraine
adopted the Law of Ukraine «On Accelerated Review of
Regulatory Acts Adopted by Bodies and Local Government
Officials».
An analysis of the dynamics of the adoption of the above
legislative acts provides grounds for asserting that the work
on deregulating entrepreneurial activities in the urban
planning sphere has become one of the priority activities of
local governments and their research institutes and officials,
as a result of which for the last few years there have been
some changes for the better. To the example, the creation of
single licensing centers (centers of provision of
administrative services) significantly simplified the
procedure for conducting licensing procedures. However,
there is still a huge amount of work to improve the
legislation and the algorithms of its application in the
activities of local self-government bodies, which will play a
positive role in the deregulation and economic activities in
the sphere of city construction.
Conclusion. Unfortunately, until today in our country,
the issues of defining the framework of public private
partnership and the lack of a systematic approach to the
development of PPPs in Ukraine to determine the further
direction of actions for its development have not been left
unresolved. In this regard, at the moment, there is a need for
further improvement of the scientific, legal and institutional
bases for the introduction and development of PPPs.
In order to establish, effectively function and develop a
system of motivational mechanisms in the urban planning
sphere, it is necessary to take certain measures at the state
level in the development of the concept of the development
of public private partnership, which will include goals, tasks,
principles, mechanisms and tools, as well as the creation of a
well-conceived, scientifically sound long-term strategy for
the development of PPP in urban planning.
The generalization of the world experience in the
development of motivational mechanisms in the urban
development area allows us to work out concrete proposals
within the framework of improving the regulatory
framework based on the introduction of amendments to the
Law of Ukraine «On Investment Activities» dated
September 18, 1991 [14] and the Law of Ukraine «On the
Regime of Foreign Investment» dated 19 March 1996 [15]
with the aim of taking into account the interests of both
investors engaged in construction activities and customers of
construction projects in the cities of Ukraine.
Based on the foregoing analysis of the dynamics of
changes in the scope of powers of local self-government
bodies in the sphere of urban development, it can be
concluded that it is necessary to make additions to paragraph

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018
42 of Article 26 of the Law of Ukraine «On Local SelfGovernment in Ukraine», in which to specify and expand the
notion of «other town-planning documentation», as well as
to make additions in paragraphs 1 «b» of Article 31 of the
above-mentioned Law, which more clearly define the «order
established by law» with the aim of expanding the scope of
powers of local governmental bodies in the sphere of city
construction.
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РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА
РОЗВИТКУ МІСТОБУДІВНОЇ СФЕРИ МІСТА
У статті дано розширений аналіз динаміки змін обсягів повноважень органів місцевого самоврядування у сфері
містобудування. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення наукової, правової та інституційної баз для
розвитку спільної діяльності органів місцевого самоврядування та інвесторів на основі приватно державного
партнерства. Узагальнено світовий досвід розвитку мотиваційних механізмів у містобудівній сфері, що дозволяє
виробити конкретні пропозиції в рамках вдосконалення нормативно правової бази.
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, повноваження, містобудування, приватно державне
партнерство, дерегуляція.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ДЕФІНІЦІЇ
«ЦІНА ЗЛОЧИНУ»
У науковому дослідженні проведено теоретичне і практичне обґрунтування доцільності вивчення
категорії «ціна злочинності» з позиції сукупної оцінки втрат особистості засудженого, суспільства та
держави. За результатами проведеного аналізу існуючих концептуальних підходів до ролі та значення
категорії «ціна злочину» було виділено ряд структурних елементів, що її утворюють. Структуризація
дефініції відобразила пріоритетність за такими напрямками як: витрати держави, суспільства, фізичних
та юридичних осіб; втрати держави, суспільства, особистості; витрати держави і суспільних
організацій на заходи щодо протидії злочинності та їх співвідношення з «соціальними наслідками».
Здійснений факторний аналіз категорії «ціна злочинності» дозволив визначити актуальність проведення
наукових досліджень цікавлять не тільки юристів, але й економістів, соціологів, державних управлінців.
Ключові слова: ціна, витрати, втрати, особистість, суспільство, держава, злочин.

Постановка проблеми. Діяльність правоохоронних
органів і, кримінально-виконавчої системи зокрема,
полягає у виробництві та наданні суспільних благ.
Ізолюючи від суспільства осіб, які скоїли злочини, у
відповідності до винесеного судом вироку та сприяючи
їх виправленню і ресоціалізації, правоохоронні органи
забезпечують громадський порядок та безпеку суспільства. Суспільне благо є неподільним і його споживання
однією людиною, не обмежує можливості його отримання
іншими громадянами. З соціально-економічної точки
зору така послуга правоохоронних органів, як і будь-яка
інша послуга, вироблена в національній економіці, має
свою ціну та володіє певними якісними характеристиками. Якість характеризує забезпечення безпеки життя,
здоров’я та захист законних інтересів громадян від
злочинності, а ціна, характеризується витратами суспільства на їх створення та реалізацію населенню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Акцентуючи увагу на правоохоронну діяльність, важко
не погодитись з думкою Р. Мюллера про те, що
«злочинність – соціальна проблема і тому вона стосується
всього суспільства» [4]. У зв’язку з цим, вартість послуги
наданої правоохоронними органами в боротьбі зі
злочинністю, визначення «ціни злочинності» й співвідношення її з «соціальними наслідками» цікавлять вчених
і юристів, і економістів. На жаль дана проблема сьогодні
є недостатньо вивченою з двох причин, через відсутність
методології визначення ціни злочину, і відсутності
чіткого розуміння того, яке практичне значення має
розрахунок ціни злочинності в економічному сенсі.
В даному контексті важливе науково-теоретичне і
практичне значення має дослідження категорії «ціни
злочинності» як сукупної оцінки втрат особи, суспільства

та держави. Суспільство оцінюючи діяльність правоохоронних органів, як споживач такої послуги, буде
негативно ставитись в разі недосягнення результату,
тобто не належному захисті від злочинності (низька
якість) або забезпеченні безпеки за рахунок значних
бюджетних витрат за надання послуги (висока якість).
Зокрема, розрахунок обсягів витрат на забезпечення
діяльності правоохоронних органів, дозволяє визначити
ефективність виконання покладених на них функцій в
залежності від обсягів фінансування.
Метою дослідження є проведення структуризації
соціально-економічних складових формування категорії
«ціна злочину».
Виклад основного матеріалу. П. Самуельсон
стверджує, що суспільне благо, в фінансово-економічному сенсі, має власну ціну [11]. Але зважаючи на
специфічні особливості його виробництва і споживання,
ринковий механізм ціноутворення на суспільне благо не
діє. Сучасний ринок не в змозі забезпечити громадян
суспільними благами, тому держава бере на себе функції
виробника чи замовника та визначає оптимальну їх
кількість і мінімізує витрати на їх виробництво. А. Сміт
[12] та Дж.С. Міль[9] вказували на необхідність надання
державою суспільних благ. К. Віксель розкриваючи
природу ціни суспільних благ стверджував, що розрив
між граничними приватними і соціальними витратами,
може бути покритий за рахунок платників податків, а
тому витрати по наданню суспільних благ, належать до
державних витрат [14]. На думку В. Квашиса держава є
монополістом виробництва і надання суспільних благ
[3]. І. Зулькарнай досліджуючи природу виробництва
суспільних благ у різних моделях державного устрою,
розглядає державу, як фірму, що надає суспільні послуги
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і встановлює можливість споживача впливати на їх ціну [2].
Соціально-економічний напрям розкритий у працях
Н. Крісті [6], виходять за межі юридичної науки розглядаючи боротьбу зі злочинністю, як «індустрію», тобто як
суто економічний процес, на який є попит не тільки з
боку суспільства, але і бажання його оплачувати,
оскільки він пов’язаний з безпекою. Його погляди та ідеї
доповнюються працями В. Стерна [14], Х. Зера [3], в
яких досліджуються питання призначення пенітенціарної системи і результатів її діяльності.
Економіко-криміналістичний напрям пов’язаний з
працями закордонних вчених М. Коена, М. Синеклера,
В. Квашиса, А. Наумова, Л. Кондратюка, та досліджує
проблему «ціни злочинності». Важливою загальнодержавною проблемою є встановлення достатньої кількості
ресурсів, і ефективного їх використання з метою
забезпечення безпеки і захисту інтересів особи, та втрат
(збитків) від злочинності (прямих і непрямих). На думку
В.Квашиса, рівень злочинності, який складається в
країні показує її вплив на державу і суспільство, та
дозволяє визначити обґрунтованість політичних та
управлінських рішень. Прямі збитки (втрати) від злочинності складаються з витрат одноразового або довгострокового характеру [3]. О. Старовєрова доводить, що в
основі «ціни» злочинів лежать три категорії збитків
(прямі, виробничі та немонетарні втрати). Визначення
розмірів заподіяних збитків від злочинності залежить від
періоду часу та країни, в якій вони були скоєні [13].
Але не варто перебільшувати значення «ціни
злочинності»,
про
що
наголошував
академік
В.М. Кудрявцев, який вважав, що до оцінки витрат
(затрат) на правоохоронні органи, як показника
результативності та ефективності їх діяльності, слід
відноситися виважено. «В закордонній практиці
розповсюджені методи оцінки ефективності засобів
боротьби зі злочинністю, виходячи з грошового
еквіваленту, за допомогою якого визначаються заподіяні
збитки (втрати). І хоча, підрахунок збитків (втрат) від
злочинності і засобів, які витрачені на боротьбу з нею,
мають певний матеріальний вимір, даний показник не
може бути самоціллю і розглядатися в якості основного
показника ефективності діяльності правоохоронної
системи» [7].
Розробка методології визначення ціни злочинності не
можлива без структуризації її складових частин, тобто
без пояснення того, з яких саме складових частин
формується ціна.
М. Бабаєв і В. Квашис трактують визначення «ціни
злочину» в двох аспектах, широкому та звуженому.
Розширений аспект визначає ціну злочину, як реально
заподіяну шкоду, яка виражається сукупністю причиннонаслідкових зв’язків, в поєднанні зі злочинними діями
прямих і непрямих, опосередкованих і неопосередкованих
негативних змін (збитки, втрати), що в кінцевому
підсумку оцінюються з позиції економічних, моральних,
правових цінностей, а також сукупними витратами
суспільства на організацію боротьби зі злочинністю і
профілактикою правопорушень [1]. Звужений аспект
трактує ціну злочинності, як вартісний вираз заподіяної
шкоди, яка складається з оцінки безпосередніх і
опосередкованих
наслідків
кримінальних
діянь
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(протиправні дії) та витрат держави і суспільства на
боротьбу зі злочинністю і профілактику правопорушень
(соціально-корисні і об’єктивно-необхідні витрати) [1].
Л. Кондратюк та В. Овчинський диференціюють ціну
злочинності як сукупність складових частин:
– ціни кримінальної експансії – ціна злочинного
захоплення благ і активів;
– ціни кримінальної агресії – ціна злочинних посягань
на життя і здоров’я людей [5].
Даний підхід в ціну злочинності не враховує витрати
держави і суспільства на боротьбу зі злочинністю
(утримання національної поліції, установ виконання
покарань тощо).
Закордонні вчені по-різному розкривають сутність
ціни злочинності. Аналітики групи World Federation під
ціною злочинності розглядають сукупні активи злочинних організацій [8]. Американський вчений Х. Деммерт
виокремлює три складові компоненти, з яких складається
ціна злочинності:
1. безпосередня
шкода,
заподіяна
злочинною
поведінкою;
2. затрати, які несе суспільство в процесі профілактики та запобігання злочинності, притягнення осіб,
які скоїли злочин до кримінальної відповідальності;
3. витрат самої особи, яка скоїла злочин (наприклад,
час, витрачений на скоєння злочину або на відбування
кримінального покарання) тобто час, який би могла
витратити особа на правомірну і продуктивну діяльність.
Інші закордонні вчені розглядають ціну злочинності
як сукупність складових компонентів:
1. витрат суспільства, спрямованих на мінімізацію
ризиків жертви злочину (витрати на охоронні системи,
страхування від кримінальних загроз та інші заходи
безпеки), в перекладі з англійської трактуються як «ціна
очікування злочину» (costs in anticipation of crime);
2. грошова оцінка збитків, заподіяних в результаті
скоєння злочину жертві злочину;
3 витрати на утримання і функціонування системи
кримінальної юстиції або «ціна реакції на злочинність»
(costs in response to crime).
Погоджуючись з пропозиціями вчених, про необхідність включення в структуру ціни злочинності шкоду,
заподіяну в результаті скоєння злочину. Така оцінка
дозволить виявити не тільки прямі негативні наслідки,
але і непрямі, бо протиправні діяння завдають шкоду і
суспільству, а також логічно включити до її складу
витрати суспільства на боротьбу з нею. Хоча, на думку
вчених, природа таких витрат неоднорідна.
Висновки. Отже, проведений аналіз витрат, втрат та
заподіяної шкоди, які понесені особами, державою та
суспільством в результаті скоєння злочину, дозволяють
виділити наступні елементи, які входять до складу
«ціни» злочину:
1. Витрати (затрати) держави, суспільства, юридичних
і фізичних осіб на профілактику злочинності, тобто
реалізацію спеціальних заходів захисту від очікуваних
кримінальних ризиків. На жаль, розміри даної величини
встановити не можливо, оскільки їх статистичний облік
не ведеться. Наприклад, в якості складової боротьби зі
злочинністю можна виділити тривалий процес
законотворчості, вартість якого також точно розрахувати
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і визначити не можливо, але він є серйозною перепоною
в прийнятті відповідних нормативно-правових актів,
необхідних для створення ефективної системи попередження злочинності. Саме завдяки процесу законотворчості, в тому числі і внесення змін до законодавства,
реалізується кримінально-виконавча політика. Значну
частину витрат складають затрати на фінансування
діяльності по реалізації законодавчих змін. Аналіз
паспортів законопроектів, в яких є фінансово-економічне
обґрунтування до них, свідчать, що інколи проводяться
необхідні фінансові розрахунки. А тому, на початковому
етапі реалізації законодавчої ініціативи, фінансування
буде здійснюватися в межах бюджетних асигнувань,
передбачених Державним бюджетом на поточний рік.
2. Втрати (збитки) держави, суспільства, юридичних і
фізичних осіб у зв’язку з скоєнням злочину. На сьогодні
розміри даного показника встановити неможливо. Є
можливість підрахувати тільки завдані матеріальні
збитки зареєстрованих злочинів, обсяги їх відшкодувань,
суми матеріальних стягнень в дохід держави, судових
витрат, які визначені судовими актами. Незважаючи на
«скупість» такої інформації щодо заподіяних матеріальних втрат, завданих злочинністю, вона стає ще мізернішою з розрахунків за матеріалами кримінальних
справ. Встановити і розрахувати заподіяну шкоду є
можливим завдяки вивченню матеріалів кримінальних
справ і аналізу результатів соціологічного опитування
населення. Інші дані, які дозволили б отримати більше
інформації – не можливо.
3. Витрати на усунення наслідків від скоєних злочинів,
безпосередньо пов’язаних з відновленням стану, існуючого до скоєння злочину, виплатою компенсацій, страхових відшкодувань, надання медичної допомоги і
реабілітації потерпілих і їх рідних, зниженням рівня
занятості, продуктивності праці, втратою доходів, від
закриття діяльності організації тощо розрахувати не
можливо.
4. Витрати на виконання покарання і попередження
рецидивних злочинів, тобто затрати державних органів і
громадських організацій, які були понесли в зв’язку з
виконанням покарання та забезпеченням ресоціалізації
засуджених, а також реалізації заходів спрямованих на
попередження рецидиву злочинів (працевлаштування,
адміністративний нагляд, контроль органів пробації і
інших правоохоронних органів). Слід відмітити, що до
перерахованих елементів «ціни злочину» можуть включатися і інші складові.
«Ціна» злочинності – це реальна сукупність втрат
(збитків) та витрат (затрат), які завдані особі, суспільству
та державі скоєним злочином і існуванням злочинності.
На сучасному етапі розвитку кримінологічної науки
більш гостро стоїть проблема створення єдиної
методологічної бази розрахунку «ціни злочинності» і
розробка методики її розрахунку, що ускладнюється
через недостатню увагу кримінологічної науки до даної
кримінологічної проблеми. Крім того, такі розрахунки
необхідні для розробки раціональної кримінальної
політики по протидії злочинності.
Головний висновок до якого приходять дослідники в
ході визначення «ціни злочину», свідчать не про соціальні
наслідки та втрати (збитки) понесені суспільством в

результаті скоєних протиправних дій, але й про
можливий безпосередній вплив цих витрат на темпи
економічного розвитку країни. Тому, з боку суспільства
необхідний постійний та ретельний контроль діяльності
держави та правоохоронних органів щодо забезпечення
суспільної безпеки.
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WAYS OF INCREASING INCOME OF TERRITORIAL
COMMUNITIES BY MEANS OF TOURIST RESOURCES
The article deals with the problems of formation and management of the development of regional tourism resources
based on the requirements of the law on tourism in Ukraine, the legislation on the local government.
The local self-government becomes the basis for the development of the socio-economic life of the country.
In these conditions, territorial communities will face certain difficulties both of the organizational nature and with
funding for the creation of an appropriate infrastructure, training and attracting highly qualified specialists.
We set the goal to analyze the state and, proceeding from the available normative materials, taking into account the
research of the other authors of publications, to develop a strategy for calculating the strategies for managing regional
tourist resources, their impact on the development at the mesolevel.
We have developed and provided a strategy for managing regional tourism resources within the framework of the
differentiated approach. This will enable practical workers to use it, and scientific workers will be given a deeper
theoretical justification.
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Formulation of the problem. Currently tourism is one
of the most dynamically developing and highly remunerative
sectors of the world economy, it is among the most important
factors of socio-cultural development that contributes to
raising the level and quality of the life of population. The
breadth of the performed functions of tourism makes it
possible to use it as an effective tool for stimulating social
and economic growth at the macro- and mesolevels of the
management.
The functions of tourism, first of all, are manifested in
the territories of specific regions, and the opportunities for
its development are determined by the conditions of the
regions. Therefore, the consideration of tourism as an instrument of social and economic development is especially
relevant from the standpoint of a regional approach.
In accordance with this, one of the most urgent problems
of the development of regional tourism is the development
of a strategy for the management of tourist resources. On the
basis of this strategy should be a concretized terminology,
reflecting the principles and nature of the structure of tourist
resources, their relationship with the results of tourism
development; as well as the results of empirical research,
reflecting the degree of influence of tourist resources on the
development of tourism in the region.
The studies of the problems of tourism business
development were carried out by a number of scientists of
Ukraine: Aleinikova G.M., Bakurova A.V., Bilych V.,
Gavrylyuk S.P., Delishnyi M.I., Doroguntsev S.I., Zhuk M.V.,
Zapolskyi A.P., Zakharova O.D., Karyagyn Yu.O.,
Kugach M.V., Tregubov O.S. and others. The Law of Ukraine
«About tourism» and other regulatory documents regulating
the functioning of the tourism industry was adopted.
However, the attention to the problem of strategic
management of regional tourism resources is not enough
paid.

The aim of the paper is to develop a strategy for
managing regional tourism resources, to propose a method
for determining their influence on the development of
regions.
Presentation of the main material. The development of
tourism is advisable to consider in the context of the
relationship that manifests itself within a particular region,
between the functions of tourism and the factors of its
development. Regional tourist resources are an integral
element of tourism development factors, which are based on
specific signs that are the criteria for moving the factors of
tourism development into the structure of regional tourist
resources.
The trends in the development of the modern economy
make it necessary to study tourism in the socio-economic
aspect, i. e. considering it as an activity that is aimed at
creating tourist products to meet the needs of tourists. The
study of tourism in this aspect has made it possible to
identify a number of its features (limited by the goals, place
and duration of implementation, ensuring the satisfaction of
a wide range of human needs – targeted, associated with the
achievement of the tourist goal, and related, aimed at
obtaining normal living conditions, intersectoral nature; the
result in the form of services), which are manifested in the
specificity of tourism functions.
At the present time the various socio-economic functions
of tourism have been identified and studied, including (in a
generalized form) [1, p.89-94]:
1) economic functions – providing employment, creating
income and budgeting (taking into account the multiplicative
effect), stimulating the economic development of territories
and related industries needed of support, foreign currency
supply;
2) social functions – the recreation of human forces spent
in the process of life’s activity; educational, professional,
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cultural, spiritual and physical development; strengthening
of human health; rational use of free time; revival of local
cultural values, protection and restoration of local cultural
monuments: mutual enrichment of cultures, assimilation of
the experience of other countries and peoples; pacifism.
The degree to which tourism fulfills its socio-economic
functions is determined by the result of its development.
This makes it possible to consider and further explore the
development of tourism in terms of the relationship of its
functions (as a result of the development) and the factors that
determine this development.
The internal factors of tourism development are formed
in the territory of a certain region, and tourism functions are
manifested in the territory, the factors of which provided its
development, i.e. the relationship between tourism development factors and the functions performed by it is displayed
in a certain region.
A significant part of the factors of tourism development
emerging on the territory of the regions is represented by
«regional tourist resources», which are used to create tourist
products to meet the needs of tourists. In accordance with
this, there is a need to identify regional tourist resources out
of the total number of internal factors of tourism development.
Based on the analysis of approaches to the definition of
tourist resources, it is possible to identify and justify the
criteria that allow to separate «tourism resources» from the
set of factors of tourism development [2, p.46-51]:
1. Complex character – a set of natural-anthropogenic
factors;
2. Composition – natural-climatic, socio-cultural and
infrastructural factors;
3. Territorial peg – the factors that a certain region has
(located in a certain region);
4. The condition of the transfer – the possibility of using
in the production of tour products to meet the needs in the
process and purposes of tourism.
In accordance with the identified criteria, regional tourist
resources are defined as a combination of natural, climatic,
socio-cultural and infrastructural factors of the region used
in the production of a tourist product in order to meet the
needs of an individual in the process and purposes of tourism.
When assessing the quality of regional tourism resources,
it is necessary to take into account its various parameters,
and when identifying «unique» tourist resources, it is
advisable to use not an integrated indicator of their quality,
but to focus on the maximum values of all the quality
parameters of tourist resources.
The quality is a complex multi-faceted characteristic of
tourism resources, which in a complex form reflects the
following parameters [3]:
– technological suitability, which reflects the suitability
of tourist resources for the organization of a certain type of
tourist activity;
– comfort of conditions, which reflects the physiological
perception of tourist resources by a person;
– aesthetic appeal, which reflects the visual perception of
tourist resources by a person;
– the social significance that reflects the connection of
tourism resources with the development of society (for
example, resources reflecting the stages of the development
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of civilization or the state or region, etc.) and their territorial
distribution (for example, they are found only in certain
states or in certain regions, or have analogues in many
localities).
We propose two methods of the complex (integrated)
assessment of the quality of regional tourist resources.
The first way, less labor-intensive, can be used in the
absence of the necessary amount of information on tourist
resources and the means for collecting it. It allows to
evaluate their quality without considering the suitability of
tourist resources for the organization of certain types of
tourism.
Кт1 = Т+К+Э+3 or
(1)
Кт2 = (Т+К+Э+3) /4 (2)
Кт – quality of regional tourist resources;
Т, К, Э, з – expert
assessments
of
technological
suitability, comfort conditions, aesthetics of landscapes and
the importance of the resources of the region.
The second method allows to assess the quality of the
tourist resources of the region taking into account their
suitability for organizing certain types of tourism.
∑

∑

Кm3=
Eij – the capacity of resources of j-th quality, intended
for the organization of the i-th type of tourist activity,
n – the number of types of tourist activities,
m – the mах estimation of quality of tourist resources,
E – the total capacity of the territory’s resources,
P – the coefficient of resource diversity.
The estimates obtained by formulas (1) – (3) allow us to
investigate the temporal changes and territorial
differentiation of the quality of regional tourist resources, to
assess the influence of the quality of tourist resources on the
achievement of the results of tourism development in the
regions.
When assessing the quality of tourist resources, it is of
great importance to identify «unique» tourist resources, the
definition of which is currently insufficiently supported by
methodological developments. Since the proposed coefficients
allow to determine the integrated indicator, and the «unique»
implies «one and only, exclusive», therefore, such resources
must differ significantly (exceed the other tourist resources)
in all quality parameters, i.e. they should not only be of a
very high quality (according to the Kft index), but be
excellent in all 4 aspects. In accordance with this the
following way to determine the «unique» tourist resources is
proposed:
Т = {МАХт - п; МАХт)
Unique resources: К = (МАХк-п;МАХк), where (4)
Э = (МАХэ - п; МАХэ)
3 = {МАХз - п; МАХз)
MAX – the maximum value of the corresponding
indicator; n – indicator of span.
The possibility of tourism development is determined by
the combination, quantitative and qualitative characteristics
of tourist resources, and the specificity of the regions is
manifested, among other things, by the species diversity of
tourist resources. We also singled out the classification
features of the systematization of approaches to classifying
and establishing the relationship between them (Fig. 1).

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018

212

Types of resources

Subtypes of resources

Natural-climatic resources – climatic
– water
– hydromineral
– forest
– mountain
Socio-cultural
– cultural
– historical
– architectural
– archeological
– ceremonial
– spectacular
– entertaining
Infrastructural
– commodation facilities
транспортные
– means of public catering

Examples of subtypes of
resources
For relax
– beach
– for a picnic, etc.
Medical-recreational – balneological
– for climatotherapy for sea
treatment, etc.
Sporting
– skiing
– yachting, etc.
Spiritual
– for organization of religious
holidays
– holy places, etc.
Types of resources

►

►

►
C
O
M ►
B
I
N
A
T
I
O
N
►

– historical
– ethnic, etc.
►
Entertaining
– for the organization of carnivals
– for safari, etc.
► Professional
– congressional
– business, etc.
А) Classification of tourism resources by combination and their relationship

Favorable
Relatively favorable
Less
favorable

Technological
suitability

Comfortable
Relatively
comfortable
Less
comfortable

Educational

Aesthetic
Relatively
aesthetic
Less aesthetic

Comfort
conditions

Aesthetic
value

Of world
value
Of domestic
value
Of local
value
Public
significance

GENERAL QUALITY
Unique
The Best
Medium
Worst
B) Classification of tourist resources according to the quality assessment parameters and their relationship
Types of tourist resources by characteristics not related to the estimated parameters of the qualities
Criterion
Criterion
Criterion
«Relevance relative
Criterion «Origin»
«Appointment
«Variability»
to the tourist
relatively needs»
product»
Natural-climatic
Natural
Basic
Natural Confined to
Static
Reactionary
Direct
Basic
Primary
a specific
Socio-cultural
theory
Originated Developed Artificial
Created,
Dynamic
man-made
Infrastructural
Infrastructural Indirect Secondary Arbitrary
objects
C) Classification of tourism resources on the characteristics of tourist resources, not related to the quality assessment
parameters, their relationship
Fig. 1. Approaches to the classification of tourism resources and their relationship
Types of tourist
resources by
«Character»

1. Classification of tourism resources by composition
(Fig. 1A). This group is represented by two classification
criteria: «character» and «functional suitability» of tourist
resources. Some authors consider the enlarged factor groups,
while the others identify more detailed elements. As a result,
the classification of this group is represented by species and
subspecies of tourist resources.
2. Classification of tourist resources according to the
estimated parameters of their quality (Fig. 1B). As the
classification characteristics of this group, the overall
quality of tourist resources and certain of its parameters are
acted [4, p.145].

3. Classification of tourist resources by characteristics
that are not related to the estimated parameters of their
quality (Fig. 1C). This group consists of classifications that
have a number of peculiarities.
Firstly, with the same classification criterion, different
names are used for the types of resources, but they equally
characterize the selected species.
Secondly, the classifications based on «origin» and
«variability» are equivalent in composition, and the
following causal relationship can be traced between them:
the factors are static because they are formed by a natural (for
a long period) way; and dynamic, because they are produced
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as a result of human activity (for a period much shorter than
in the first case). The «natural / static» resources include
natural and climatic conditions and cultural and historical
heritage, and the «created/modified» resources include infrastructural and entertaining-theoric objects and phenomena.
However, the cultural and historical heritage as a tourist
resource is always used in a transformed, man-made (and not
natural) form: when based on real historical (archival or
reflected in scientific, journalistic, fiction) information;
myths, legends and peculiarities of the life of the region;
invented plots are created, collected, processed (if necessary animated), display objects; appropriate events are organized
to attract attention and involve tourists in their process. The
cultural heritage, stored only in archival records and the
memory of the population, does not have a materialized,
eventual form, which creates the opportunity to organize a
demonstration, to involve in the process. Thus, it cannot be
used in the formation of tourism products, therefore it cannot
act as a tourist resource. So the possibility of forming and
adjusting the demonstrational (visual, tangible) form of
cultural and historical heritage allows to attribute these
resources to the «created / modified» species.
Thirdly, the classifications according to the criteria of
«appointment» and «significance» are also equivalent in
composition, and the following causal relationship can be
traced between them: direct recreational resources satisfy the
tourist needs, therefore they are the basic ones in the
formation of a tourist product (these include natural and
socio-cultural resources); indirect resources meet the related
needs of tourists and create the conditions for satisfaction of
target needs, therefore they are secondary to the formation of
a tourist product (these include infrastructure resources).
When classifying tourism resources relative to the needs
of tourists, the hierarchical structure of tourist needs should
be more deeply considered. The studies show that in the
implementation of any tourist activity a tourist is guided by a
whole set of targets and not all of them have special signifycance for him. However, the secondary goals may also be
those that are traditionally considered as direct tourism
objectives. Since tourism resources are used to meet the
various purposes of tourists (both natural and created), the
same resources can act as the main or motivating factors, as
well as the secondary factors or factors that support the main
motivational outcome. The reinforcing factors let provide
additional benefits, for example, impressions; and also to
organize time «free» from satisfaction of the main tourist
purposes.
The interrelation between tourist resources and the
hierarchical structure of tourists’ goals allows to divide the
aggregate of regional tourist resources on the basis of
«motivational aspects of tourist activity» into motivating
factors and factors that support the motives. The second
group of factors, for the most part, includes life support
resources – infrastructural ones.
In accordance with the proposed classification feature,
the following trends in tourism development are observed:
a) infrastructural resources acquire a motivating
significance for the organization of tourist activities. This is
due to the fact that, with a creative approach to their
creation, they not only fulfill their sectoral functions, but
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also form the possibility of demonstrating and engaging in
special (historical, ethnic, adventure, literary, etc.)
conditions, i.e. they perform the functions of preserving and
transmitting the cultural and historical heritage, for example,
the Arau Jungle Tower Hotel, located in the form of towers
on huge trees above the quagmire in the tropical jungle,
creates the conditions that allow the tourist to feel like a kind
of Tarzan of the 21st century. Thus, the natural and
sociocultural as well as the infrastructural tourist resources
can act as motivating and reinforcing factors;
b) comfortable natural and climatic conditions lose their
motivating significance for the organization of tourist
activities. This is due to the fact that earlier the work was
perceived as the only sphere in which a person could realize
himself, and the value of tourism consisted in comfortable
rest conditions (for restoring forces and continuing work),
and from 1980–1990 there was a rethinking of labor activity
and work is considered as an opportunity to create conditions
for the realization of a person in rest, and the value of tourism
is «self-realization» (to win, survive, learn new, etc.);
c) the dependence of tourism development on natural
resources is decreasing. This is due to the fact that as the
scientific and technical progress develops, the importance of
natural factors decreases and the role of developed factors in
a greater degree increases, even recreational worlds with
artificial climate are created in the sphere of tourism, for
example, the Sigalia Park in Japan. Thus in regions with any
natural climatic conditions, it is possible to develop socially
and economically significant tourism by creating and
developing resources that can attract tourists’ attention and
support regional tourist products;
d) the dependence of tourism development on factors
reinforcing the motives increases. This is due to the fact that
in the conditions when tourists are offered several variants in
the form of regions with appropriate motivating factors
(taking into account the surrogates produced), increasing
factors play an important role in creating additional benefits
for tourists (often these factors are decisive when tourists
prefer higher quality motivating resources to greater
opportunities factors reinforcing the motives).
Proceeding from the above mentioned features, we
proposed to classify regional tourist resources according to
characteristics not related to the estimated parameters of
their quality, on the basis of two classification features:
«origin / variability» and «motivational aspects of tourist
activity» in the form presented in Fig. 2. – firstly, the regions
have tourist resources, which in a practically unchanged
form are «given» to them by nature (these resources create a
background of tourist activity that cannot be changed, but
can only be adapted), as well as the resources that can be
changed, developed, created, i.e. «to maneuver» them to
achieve socio-economic goals. Therefore, it is possible to
manage the development of tourism in the region with the
help of created (variable) resources. This is confirmed by the
fact that, in order to adapt to the tourist activities of even the
most unique natural resource, it is necessary to back it up
with modified resources that can at least create the
conditions for tourists’ living; i.e. the adaptation of natural
conditions of the region is carried out through the
development of modified resources;
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This classification allows to
distinguish two
consequences: Classification
of
«Origin – Variability»

Composition of
regional tourist resources

Natural,
unchangeable factors
associated with the
region

Naturalclimatic

Socio-cultural
Created, variable
factors

Classification of
«Motivational Aspects of
Tourist Activities»

Motivating factors

Factors supporting
motives

Infrastructural

Fig. 2. The proposed classification of regional tourism resources by characteristics not related to the estimated parameters
of their quality.
– firstly, the regions have tourist resources, which in a
Among the effective indicators on the acceptance of
practically unchanged form are «given» to them by nature
tourists in the subjects of Ukraine we used the general flow;
(these resources create a background of tourist activity that
adults and children; foreigners: from the post-socialist
cannot be changed, but can only be adapted), as well as the
countries and the countries with developed market economies;
resources that can be changed, developed, created, i.e. «to
tourists, placed on holiday package, and amateur tourists.
maneuver» them to achieve socio-economic goals.
In addition to the main result, the intermediate results
Therefore, it is possible to manage the development of
were obtained, they are of less importance for understanding
tourism in the region with the help of created (variable)
the influence of tourist resources on the development of
resources. This is confirmed by the fact that, in order to
regional tourism. In addition, the study was expanded and
adapt to the tourist activities of even the most unique
analyzed: how natural resources affect tourism by the
natural resource, it is necessary to back it up with modified
comfort of their conditions, by aesthetic appeal, by
resources that can at least create the conditions for tourists’
technological suitability; this made it possible to clarify the
living; i.e. the adaptation of natural conditions of the region
influence of various parameters of the quality of natural
is carried out through the development of modified
resources on the formation of the tourist flow, to reveal a
resources;
combination of characteristics of natural resources that exert
– secondly, both natural and created tourist resources can
a motivating influence on tourists. In accordance with this,
act as the objects of tourist interest, able to attract, interest
in the course of the study, the results were obtained in four
tourists in visiting the region as well as the objects that
directions.
reinforce (increase) the use value of regional tourist
1. The presence and nature of the influence of natural
products. Consequently, the regions, having different natural
tourist resources of certain parameters of their quality on the
resources, have different, in terms of attracting tourists, the
formation of tourist flow:
«natural background» of tourism development.
– the quality of natural tourism resources has a direct
The above-mentioned consequences form the following
impact on the formation of the tourist flow, with the greatest
problem, how the created resources influence the development
impact on the organization of children’s recreation and the
of regional tourism in their natural resource conditions, and
attraction of organized tourists;
in what direction the created resources should be changed in
– the natural resources have a greater impact on organized
order to ensure the necessary development of tourism in the
tourism through the comfort of climatic conditions, the
region. Within the framework of this problem there arises
further technological availability and, to a lesser extent, the
the need to solve the following tasks of managing the tourist
aesthetic appeal;
resources of the region:
– favorable climatic conditions of the regions of Ukraine
– to study the influence of modified motivating and
independently act as reinforcing factors and do not have a
modified reinforcing factors on the achievement of specific
motivating influence on the formation of the Ukrainian and
socio-economic tourism objectives in specified (natural)
foreign tourist flow;
climatic conditions;
– the technological availability and aesthetic appeal of
– to identify the resource «growth points» that ensure the
the territory of the regions has an equally high motivating
performance of various socio-economic functions of regional
influence on Ukrainian tourists, but in adverse climatic
tourism;
conditions the aesthetic appeal loses its motivating role in
– to determine the directions of development of created
the formation of the tourist flow;
(modified) resources in accordance with social and
– for the foreigners from the the post-socialist countries,
economic priorities of the region.
the technological suitability of the territory of the regions of
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Ukraine is of the greatest interest, and for the foreigners
from the countries with developed market economies is the
picturesqueness of Ukrainian landscapes.
2. The presence and nature of the impact of natural
tourist resources on the importance of the modified tourist
resources in the formation of the tourist flow:
– the natural resources of the regions «set» certain
requirements to the composition of the resources created to
achieve better results in attracting tourists, and much lesser
requirements to the formation of a certain level of their
quality;
– the quality of natural tourist resources has practically
no effect on the ratio of the importance of availability and
quality, created resources, because in the natural conditions
of the regions, the presence of the created tourist resources,
rather than their level of quality, has a more powerful effect
on attracting tourists;
– the quality of natural tourist resources exerts a reverse
effect on the importance of the motivating resources being
created in the formation of the tourist flow and has the direct
impact on the significance of the created reinforcing
resources;
– an exception to the previous conclusion is the tourist
flow for foreigners from the countries with developed
market economies on whom in any natural environment a
stronger influence is exerted by the presence of reinforcing
rather than motivating resources;
– the quality of natural tourist resources does not
influence the connection between the tourist flow (for all
categories of tourists) and the availability of places in hotels,
because in any conditions the connection is very high;
– the attraction of adult Ukrainians and organized
tourists, in any natural conditions of the regions, is very
closely connected with the availability of sports facilities and
places at food service enterprises. Therefore, the quality of
natural tourist resources does not have a significant impact
on the level of connection between these categories of
tourists and these created tourist resources.
3. The presence and nature of the impact of the modified
tourist resources on the formation of the tourist flow in the
natural conditions of the regions:
– in the regions with low aesthetic attractiveness of
territories, the formation of a tourist flow is closely related to
the extent of hard-surface roads. It can be assumed that the
picturesque landscapes «compensate» the inconveniences
associated with the organization of displacement, therefore,
the roads do not have a significant influence on attracting
tourists to more aesthetic regions;
– in the regions with the best and normal climatic
conditions (located in the southern and south-western
regions of the country), the formation of the tourist flow is
closely related to the length of the railways, which ensure
the accessibility of resources of these regions for tourists;
– the level of service in the spheres of culture and sport
has a greater impact on the formation of tourist flow in
regions with the worst climatic conditions;
– the condition of the hotel room capacity has a greater
impact on the formation of tourist flow in more aesthetically
attractive regions.
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4. The combination of quality parameters of natural
tourist resources acting as a motivating factor in the
formation of the tourist flow:
– good climatic conditions + normal technological
suitability + normal aesthetic appeal of the territory;
– good technological suitability + normal or good
climatic conditions;
– good aesthetic appeal + normal or good climatic
conditions.
From this it follows that the strategy for managing
regional tourist resources should be focused on the
development of those modified tourism resources that have
the most significant impact on the development of tourism in
given natural regions. In accordance with this, it is necessary
to use a differentiated approach to the definition of a strategy
for the management of tourist resources [1,5,6,7].
Based on private (not generalized) research results, a
matrix of strategies for managing regional tourism resources
has been developed, which allows to choose a specific type
of strategy depending on the cluster in which the region is
located and the targeted orientation to a certain category of
tourists.
In accordance with the established approach, the
management is based on: strategy development, its
adaptation and implementation. Therefore, deciding on the
strategy by the state (at the macro- and mesolevel) is the
basis for its participation in the regulation of tourism
activities. By analogy with the concept of «business
strategy», the strategy of the management of tourist
resources can be defined as a combination of actions with
the tourist resources of the region aimed at achieving the
goals. The purpose of such a strategy at the regional level is
to create the conditions for solving the problem of resource
supply set for the realization of a more global goal namely
the goal of tourism development in the region.
In the domestic practice of management of the regional
tourism, the concept of «management strategy for tourism
resources» is not used and approaches to determining the
rational direction of resource development have not been
developed. At the same time, in practice, when planning
tourism development, the regions develop a certain vector of
actions relative to tourist resources. The results of the
analysis of regional concepts and programs for the
development of tourism attest to a uniform strategic
direction for the development of resource tourism potential,
aimed at maximum possible consumption of natural tourist
resources of the region.
Conclusions. In accordance with mentioned above, it
seems expedient and necessary to use a differentiated
approach to the development of modified tourism resources,
taking into account the natural conditions of the region. Two
types of strategies for managing regional tourist resources
are proposed (Table 1):
– the strategy of reinforcing development – it is used in
the regions with natural tourist resources, which have a high
motivating significance for the formation of tourist flows. It
is aimed at developing modified tourism resources that can
support or adapt natural regional tourist resources to tourism
activities;
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Table 1
Characteristics of strategies for managing regional tourism resources within a differentiated approach
Types of strategies for managing regional tourism resources
Characteristic of
strategies
Purpose of the strategy

Terms of use

Identification in
the result of empirical
research
«suitable»
natural
conditions

The direction of
development of tourist
resources (the essence of
the strategy)

A strategy of reinforcing development

Strategy of motivating
development

Development (creation or improvement of quality) of modified resources, the use of which will
allow to form regional tourist products that can meet the needs of the «desired» category of
tourists.
It is used in conditions of high motivating role of natural
It is used in conditions of
tourist resources
insufficient motivating
significance of natural tourist
resources.
«Good climatic conditions + normal technological
Other characteristics of the
suitability + normal aesthetic appeal», «good technological
quality of natural resources in
suitability + normal or good climatic conditions», «good
the region.
aesthetic appeal + normal or good climatic conditions».

«The desired socio-economic result».
Development of reinforcing resources that can meet the
additional needs of those tourists who will provide the
desired result.

Development of motivating
resources, capable of forming
the interest of tourists,
providing the necessary result.

Implementation of the
strategy

Identifying factors that can ensure the satisfaction of the target audience;
Development of regional programs and projects that create conditions for the development of
identified factors.

Disadvantages of the
strategy

The complex of potential consumers is limited to tourists
motivated by the natural conditions of the region

Advantages of the
strategies

Result of strategy
implementation

Despite the fact that the strategy
focuses efforts on motivating
factors, its implementation
involves creating conditions for
meeting the secondary needs of
tourists.
As a rule, it is less costly, in comparison with the strategy of A broad (not limited by the
motivating development
conditions of natural resources)
set of potential consumers
creates the opportunity to
identify the target audience,
ensuring the achievement of
better results.
Since one strategy assumes lower costs, and the second – (large) opportunities to choose more
efficient tourists, therefore, it is possible to provide a certain result of tourism development
when using both strategies (taking into account the natural conditions of the region).

– the strategy of motivating development – it is used in
the regions with natural tourist resources that do not
represent a motivating value for tourists. It is aimed at the
formation of objects of tourist interest or the development of
the modified motivating resources of the region.
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ЗА СЧЕТ ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В статье рассматриваются проблемы формирования и управление развитием региональных туристических ресурсов,
исходя из требований закона о туризме в Украине, законодательства о местном самоуправлении.
Местное самоуправление становится основой развития общественно-экономической жизни страны.
Децентрализация – это передача значительных полномочий и бюджетов от государственных органов органам
местного самоуправления. Цель – передать все больше полномочий тем органам, которые ближе к людям, где такие
полномочия можно реализовывать наиболее эффективно. До реформы в Украине было 11520 территориальных
объединений: 458 городских, 783 поселковых, 10279 сельских. Запланировано после завершения децентрализации создать
1500 мощных дееспособных объединений. С 2016 года реализуется программа USAID «Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність» (DOBRE). Реализация программы DOBRE рассчитана на период до 2021 года, общая
стоимость программы – $ 50 млн.
С учетом этого все территориальные объединения должны не только вести управление прозрачно, вести борьбу с
коррупцией, но активно искать пути увеличения своего бюджета за счет эффективного использования всех имеющихся
ресурсов.
Одним из значительных источников наполнения местных бюджетов, поднятия социально-экономического уровня
территориальных объединений есть туризм во всех его формах.
Украина богата разными видами туристических ресурсов: памятники культуры, архитектурные памятники, красивые
ландшафты, озера, реки, Черное море, возможность эффективно развивать сельский зеленый туризм, посещение
культовых заведений разных конфессий.
В этих условиях территориальные объединения столкнутся с определенными трудностями как организационного
характера, так и с финансированием на создание соответствующей инфраструктуры, подготовкой и привлечением
высококвалифицированных специалистов.
Мы поставили цель проанализировать состояние и исходя из имеющихся нормативных материалов, с учетом
исследований других авторов публикаций разработать стратегию расчета стратегий управления региональными
туристическими ресурсами, их влияние на развитие на мезоуровне.
Степень выполнения туризмом своих социально-экономических функций, на мой взгляд, определяется результатом его
развития. Такой подход дает возможность рассматривать и в дальнейшем исследовать развитие туризма с точки зрения
взаимосвязи выполняемых им функция (как результат развития) и факторов, определяющих это развитие. В
соответствии с этим, возникает необходимость выявления из общего числа внутренних факторов развития туризма
региональных туристических ресурсов.
Анализ подходов к определению туристических ресурсов целого ряда авторов (1, 2, 3, 4) дает возможность определить
и обосновать критерии, которые позволят из совокупности факторов развития туризма выделить региональные
туристические ресурсы.
На наш взгляд, при оценке качества региональных туристических ресурсов следует учитывать различные его
параметры, а при выявлении «уникальных» туристических ресурсов целесообразно использовать не интегрированный
показатель их качества, а ориентироваться на максимальное значение всех параметров качества туристических ресурсов.
Мы разработали и предлагаем два способа комплексной (интегрированной) оценки качества региональных
туристических ресурсов.
Первый способ может использоваться при отсутствии необходимого объёма информации о туристических ресурсах и
средств для сбора.
Второй способ позволяет оценить качество туристических ресурсов региона с учетом их пригодности для организации
отдельных видов туризма.
В обоих способах мы предлагаем использовать экономико-статистические методы для расчетов. Нами выделены и
предоставляются квалификационные признаки систематизации подходов к квалификации и установления взаимосвязи
между ними.
Нами разработана и предоставляется стратегия управления региональными туристическими ресурсами в рамках
дифференцированного подхода. Это даст возможность практическим работникам её использовать, а научным
работникам даст более глубокое теоретическое обоснование.
Ключевые слова: туризм, функции туризма, комфортный региональный ресурс, природно-климатические факторы,
социально-культурные факторы, инфраструктурные факторы, тур-продукт, оценочные параметры, туристические
потоки.
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РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ
ТА КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Досліджено основи ресурсозбереження на підприємстві та їх взаємозв’язок з виробничим процесом.
Наведено основні напрями заощадження ресурсів на підприємстві. Оцінено роль ресурсозбереження в
системі ресурсозабезпеченості та підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Доведено, що
лише за допомогою комплексу взаємопов’язаних дій як на державному, так і на місцевому рівнях можна
забезпечити реалізацію стратегії ресурсозбереження шляхом використання прогресивних технологій,
методів управління, підвищення її ефективності в національній економіці. Визначено принципи формування
системи управління ресурсозбереженням. Узагальнено критерії результативності ресурсозберігаючої
діяльності на мікрорівні.
Ключові слова: ресурси, ефективність, ресурсозбереження, ресурсоємність, ресурсоощадлива діяльність,
управлінське рішення.

Постановка проблеми. Забезпеченню ефективності
та збалансованості в діяльності підприємств житловокомунального господарства, досягненню фінансової
стійкості сприяє раціональне використання матеріальних,
трудових, фінансових та інших виробничих ресурсів. В
більшості проведених наукових досліджень ресурсозбереження розглядається як явище, шо значною мірою
ізольоване від інших складових економічного процесу і
не обумовлене типом економічної системи. Тип
ресурсозберігаючого механізму та його властивості
повинні визначатися і «вписуватися» в існуючі економічні системи. Поки ще, невирішеною проблемою є те,
що людство продовжує будувати свої відносини з природою переважно на основі екстенсивного споживання
наявних у неї багатств, без урахування її потенційних
можливостей. Проблема активізації процесів ресурсозбереження не є новою для України загалом і для
підприємств комунального сектору, зокрема, адже
вітчизняна економіка і надалі залишається надзвичайно
ресурсоємною. У зв’язку із зростанням цін на природні
та паливно-енергетичні ресурси, недоцільністю використання залучених коштів, необхідністю дотримання
суворого режиму економії, актуальність цієї проблеми
стає все гостріше для господарюючих суб’єктів.
У зв’язку з цим, найважливішою умовою пошуку джерел
поповнення та задоволення потреб в ресурсах стає
інформація, одержана від проведення якісного, різнобічного та ефективного аналізу, спрямованого на ресурсозбереження.
Інформація про ефективність використання ресурсів
дасть можливість підприємствам самостійно проводити
ресурсозберігаючі заходи та спрямовувати кошти на такі
напрями розвитку, що призводять до зростання виробництва продукції на основі впровадження інновацій.
Незважаючи на наявність низки досягнень у сфері
підвищення показників ресурсоефективності, вони залишаються вкрай незадовільними, що зумовлено здебільшого недостатністю фінансових ресурсів для реалізації
перспективних проектів з ресурсозбереження, які
характеризуються тривалими термінами окупності та

високими ризиками. У зв’язку з цим ресурсозберігаюча
політика підприємства повинна включати в себе розробку
і реалізацію комплексу заходів з технічного, економічного, фінансового і правового аспектів раціонального
використання та економного витрачання різних видів
ресурсів при безпечному впливі на людину і навколишнє
середовище.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні
теоретико-методичні і практичні аспекти ресурсозбереження досліджено у працях Б.М. Андрушківа,
О.І. Апаршиної, І.С. Баландіної, І.П. Вовк, О.А. Гавриш,
В.Г. Герасимчука, С.П. Денисюка, Н.О. Кондратенко,
І.О. Ляшенка, О.Б. Погайдака, Н.М. Потапової, І.М. Сотник,
О.П. Старицької. Окремі аспекти використання ресурсів
у діяльності суб’єктів господарювання висвітлено у
працях І.А. Брижань, В.М. Гейця, Д.В. Зеркалова,
В.М. Колосок, О.А. Кратта, В.І. Ляшенка, А.Ф. Мельник,
О.Ю. Попової, В.М. Хобти, В.Я. Чевганової, І.Б. Швець.
Дослідженням проблем стратегічного управління
ресурсозбереженням у ринкових умовах господарювання займались такі вчені як Д.В. Зеркалов, Л.Є. Довгань,
І.М. Сотник, Н.В. Мельничук, В.І. Куцик, М.В. Олійник,
І.О. Ляшенко [1-8] та інші. Проте, на сьогодні невирішеними залишається ще достатньо питань, які стосуються
розробки і впровадження ресурсо-зберігаючих технологій
на українських підприємствах.
Метою даної статті є розкриття поняття
ресурсозбереження, виявлення основних принципів у
політиці ресурсозбереження та визначення критеріїв
результативності на підприємстві.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Досягнення ефективності діяльності підприємств
водопостачання та водовідведення є кінцевим результатом використання всіх видів ресурсів для одержання
запланованого обсягу послуг з мінімальними затратами
виробничих ресурсів.
Питання ресурсозбереження залишаються невирішеними практично у всіх секторах української економіки,
що призводить до зниження якості життя, погіршення
середовища проживання людини. Галузеві методики
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ресурсозбереження та рекомендації регіональних органів
управління, що передбачають економію ресурсів, мають
недоліки надмірно витратної системи господарювання.
Ресурсозбереження традиційно трактується як стратегічний вектор функціонування економіки, підвищення її
конкурентоспроможності, ефективності та прибутковості
економічної діяльності загалом як на рівні країни, її
регіонів, так і на рівні окремого підприємства. Україна
стикається сьогодні з низкою проблем в сфері ресурсовикористання, зокрема з: обмеженістю більшості сировинних ресурсів; загостренням конкурентної боротьби за
ресурси на внутрішньодержавному та зовнішньому
рівнях; збільшенням ризиків виникнення екологічних та
техногенних катастроф; низькою ефективністю ресурсного менеджменту; виникненням міжнародних конфліктів, що спричинені світовим перерозподілом впливів та
прав тощо.
Ресурсозбереження виступає як форма руху, в якій
враховуються попередні і подальші стану явищ, їх
зв’язку і взаємодії, закономірності переходу з одного
стану в інший. Тому реалізація шляхів і джерел
ресурсозбереження стає все більш вагомим фактором
поступального розвитку господарства країни та її
конкурентоспроможності. Джерела ресурсозбереження
показують, за рахунок чого може бути забезпечена
економія; шляхи (напрямки) ресурсозбереження демонструють, за допомогою яких заходів і яким чином
досягається економія. Не реалізовані можливості ресурсозбереження свідчать про наявність резервів у цьому
напрямку. У практичному плані головним завданням
управління ресурсами як у виробництві, так і в
споживанні є їх оптимальний розподіл.
Термін «ресурсозбереження» означає організацію
процесу виробництва і реалізації кінцевих продуктів з
мінімальним витрачанням сировини та енергії на всіх
етапах виробничого циклу і з найменшим впливом на
людину і природні системи. Особливо важлива роль
відведена мінімізації використання природних ресурсів і
впливу на навколишнє середовище. Більшість дослідників
відзначають, що ресурсозбереження включає також і
кінцевий продукт, який за своїми споживчими властивостями повинен відповідати вимогам споживачів і
оптимальному використанню ресурсів.
На думку І. Сотник, під ресурсозбереженням слід
розуміти «організаційну, економічну, технічну, наукову,
практичну, інформаційну діяльність, методи, процеси,
комплекс організаційно-технічних заходів, що супроводжують усі стадії життєвого циклу об’єктів і спрямовані
на забезпечення мінімальної витрати речовини та енергії
на цих стадіях у розрахунку на одиницю кінцевого
продукту, виходячи з наявного рівня розвитку техніки й
технології та з найменшим впливом на людину і
природні системи» [10, c.28]. Автор роботи [11, с.117]
Балашова Р.А. під ресурсозбереженням розуміє «економічну категорію, яка постійно удосконалюється та являє
собою процес підвищення ефективності використання
ресурсів. Колектив авторів у науковій роботі [12, с.12]
зазначають, що ресурсозбереження це «умова, що
характеризує наявність потенційних можливостей
поліпшення використання виробничих ресурсів», та
визначається як «сукупність заходів технічного,

економічного, організаційного та соціально психологічного спрямування щодо ощадного та ефективного
використання всіх видів ресурсів (матеріальних,
енергетичних, фінансових та ін.)». Мельник Н.О.
визначає ресурсозбереження як «чинник виробництва,
що змінює співвідношення між використаними засобами
виробництва і витратами праці, обумовлене зростанням
продуктивності праці» [13]. В рамках іншого підходу
ресурсозбереження розглядається «процес зниження
матеріаломісткості та енергомісткості одиниці продукції,
скорочення витрат на виробництві, збільшення виходу
кінцевої продукції шляхом впровадження науковотехнічних досягнень та застосування організаційноекономічних механізмів управління» [14]. В роботі [15,
c.31] науковцями ресурсозбереження визначається як
«прогресивний
напрям
використання
природноресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції при
незмінній кількості використаної сировини, палива,
основних і допоміжних матеріалів».
Додержуючись традиційного підходу, Скоков С.А. у
роботі [16, c.350] пропонує визначати ресурсозбереження
у вигляді наукової, практичної, організаційної,
комерційної та інформаційної діяльності, спрямованої на
раціональне, комплексне використання та економне
споживання усіх видів ресурсів, виходячи з існуючого
рівня розвитку техніки та технології, з одночасним
зниженням техногенного навантаження на навколишнє
середовище. Реймерс Н.Ф. [17] зазначає, що ресурсозберігаючі технології передбачають використання
мінімальної кількості ресурсів на кожному етапі
виробничого циклу товару, а також під час його
реалізації. Волкова С.В., в свою чергу, бачить ресурсозбереження як одну з форм реалізації резервів підприємства, пов’язана з максимальною економією у виробництві
матеріальних ресурсів [18].
Поряд з цим наголошується на необхідності зниження
енергоспоживання і водоспоживання як ключових
стабілізаторів навколишнього середовища. Це пов’язано
з тим, що при виробництві кінцевих продуктів споживання води майже на два порядки вище маси споживаної
сировини. У ряді випадків ресурсозбереження трактується
як «економія природних ресурсів в результаті застосування при виробництві продуктів порівняно низьких
питомих норм споживання природних ресурсів, при їх
комплексній переробці (включаючи утилізацію відходів
виробництва) та використання вторинних ресурсів
(металобрухту, макулатури). Саме поняття «ресурсозбереження» утворюють два самостійних слова – «ресурси»
та «збереження». Так чи інакше слово «заощадження»
пов’язане з поняттям «економія». В термінологічному
словнику Родникова А.Н. [19] економія матеріальних
ресурсів визначається як «сукупність показників
ефективності матеріальних ресурсів, що відображають
зниження питомої витрати сировини і матеріалів,
скорочення відходів виробництва, зниження матеріаломісткості продукції і т.п.»
Для комунальних підприємств характерні такі
особливості реалізації ресурсозберігаючих ініціатив, як:
низький рівень горизонтальної інтеграції, що створює
складності в забезпеченні їх ресурсозберігаючої

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018
взаємодії; залежність ресурсозберігаючої діяльності від
проведеної в цьому напрямку регіональної політики і
чинників, що стимулюють інноваційну діяльність і
кадрове забезпечення; досить високий рівень ризику,
обумовлений соціально-економічним розвитком регіону,
інформаційним і інфраструктурним забезпеченням;
недостатній розвиток електронної комерції; обмежені
можливості логістичних структур, що створюють
додаткові складнощі в стратегічному розвитку маркетингових ресурсозберігаючих ініціатив; недостатній рівень
гнучкості та динамічності ресурсозберігаючої діяльності;
орієнтація ресурсозберігаючої діяльності на відносно
короткочасні періоди.
Діяльність підприємства має постійно функціонувати
на засадах ресурсозбереження та, відповідно, потребує
належного управління і формування системи ресурсозбереження. Управління ресурсозбереженням – це
об’єктивний процес, який визначає співвідношення між
ресурсами, ступенем їх залучення в процес виробництва,
які ведуть до зростання числа і рівня потреб, що
задовольняються або підвищують продуктивність окремих ресурсів та їх сукупності. На думку І. Іпполітової,
прийняття управлінського рішення з ресурсозбереження
на підприємстві являє собою «процес вибору
оптимальних заходів, спрямованих на вирішення
проблеми ефективного використання ресурсів підприємства, а також розумного підходу до недопущення зайвого
втрачання ресурсів» [20]. Одна з фундаментальних
проблем теорії ресурсозбереження – дослідження та
класифікація факторів, реалізація яких становить умову
дотримання і посилення режиму економії в галузях
національного господарства. Заощадження ресурсів
здійснюється в результаті реалізації системи основних і
допоміжних факторів, які у взаємодії приносять
очікуваний ефект.
Управління ресурсозбереженням повинно представляти собою комплексний процес, пов’язаний з управлінням якістю продукції, транспортуванням та зберіганням,
а також з екологією, оскільки джерелом усіх ресурсів, у
тому числі матеріальних, є природа. У більшості
вітчизняних підприємств система ресурсозбереження
відсутня або обмежується економним використанням
ресурсів [8]. У зв’язку з цим можна виділити основні
принципи щодо формування системи управління
ресурсозбереженням на підприємстві [8]: комплексність –
впровадження засад ресурсозбереження на всіх ланках
та у всі процеси підприємства; системність – впровадження ресурсозбереження з урахуванням взаємозв’язків
та взаємодії між керованою та керуючою підсистемами;
сталість – система ресурсозбереження має діяти на
постійній основі; вимірюваність – ефективність діяльності системи має визначатися певним набором
вимірюваних показників; залученість персоналу – весь
персонал підприємства має бути залучений до системи
управління ресурсозбереженням; відкритість – система
має керуватися принципом «зсередини-назовні», тобто
впроваджувати та стимулювати ресурсозбереження не
лише на підприємстві, а також в його найближчому
зовнішньому середовищі; динамічність – здатність
системи адаптуватися та змінюватися відповідно до
потреб підприємства та зовнішнього середовища.
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Управління ресурсозбереженням, як і будь-який інший
вид діяльності, вимагає конкретної оцінки, визначення
його ефективності. Проте політика ресурсозбереження
на вітчизняних підприємствах житлово-комунального
сектору ще не набула широкого поширення, внаслідок
відсутності державно затверджених стандартів та
нормативів, які б сприяли розробці методичного
інструментарію для оцінки економічних ефектів від
впровадження ресурсозберігаючих заходів та стимулювали б ресурсоощадливу діяльність господарюючих
суб’єктів [9].
Державне регулювання ресурсозберігаючої діяльності,
на нашу думку, може включати:
розробку концепції національної доктрини ресурсозбереження та програми її послідовної реалізації;
створення і підтримку актуальності нормативноправової бази з ресурсозбереження та адекватності
суспільної атмосфери;
забезпечення динамічного розвитку системи державного регулювання ресурсозберігаючої діяльності в країні
і підвищення її результативності;
виділення інвестицій на розвиток цільових програм
ресурсозбереження та їх концентрацію на пріоритетних
напрямах;
створення єдиної інформаційної системи ресурсозбереження, забезпечення її відкритості для суб’єктів
господарювання всіх рівнів;
розробку державних ресурсозберігаючих стандартів,
регламентів і бази даних;
моніторинг і контроль ресурсозбереження;
формалізацію процедури ресурсозберігаючого аудиту,
включаючи розробку системи штрафів і санкцій за
порушення норм і нормативів ресурсозбереження.
Цілеспрямована ресурсозберігаюча державна політика
мотивує суб’єктів господарювання в частині економного
та раціонального використання ресурсів. При об’єднанні
суб’єктів господарювання в ресурсозберігаючі кластери
їх менеджмент керується такими мотивами: можливістю
підвищення конкурентоспроможності за рахунок
випуску екологічно чистих товарів і економії ресурсів;
підвищенням продуктивності праці в рамках реалізації
спільних ресурсозберігаючих заходів; отриманням
соціальних вигод і податкових пільг; можливістю
отримання пільгового кредиту, зокрема, за нижчими
ставками і на більш тривалий період; реалізацією
амортизаційних
пільг;
можливістю
застосувати
пільговий митний режим, зниженням експортних мит (за
умови виходу на зовнішній ринок); розширенням ринку
збуту. Доцільно впроваджувати в практичну діяльність
інтеграцію «наука–виробництво», відроджувати або
створювати відділи ресурсозбереження, технологічні
ресурсозберігаючі парки (промислові, дослідні).
Важливу роль відіграє не тільки підтримка державою
ресурсозберігаючих ініціатив, а й довірливе ставлення
останньої до дослідницьких розробок. В цьому випадку
підключається механізм зворотного зв’язку: розробка і
дослідницька робота в галузі ресурсозбереження,
подальше впровадження готових наукових рішень, але
вже з ініціативи держави.
Здійснення ресурсозберігаючої діяльності підприємства є неможливим без оцінки її ефективності.
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Ефективність впровадження ресурсозберігаючих технологій є комплексним віддзеркаленням кінцевих результатів використання всіх ресурсів за певний період часу.
Ефективність характеризує підвищення продуктивності
праці,
якнайповніше
використання
виробничих
потужностей, сировинних і матеріальних ресурсів,
досягнення найбільших результатів при якнайменших
витратах. Серед критеріїв результативності ресурсозберігаючої діяльності виділено ті, що характерні для
мікрорівня:
задоволеність споживачів якістю послуг і їх ресурсозберігаюча лояльність;
коефіцієнт покриття витрат, пов’язаних з реалізацією
ресурсозберігаючих ініціатив;
життєвий цикл ресурсозберігаючої послуги;
динаміка клієнтського капіталу, обумовлена вирішенням завдань ресурсозбереження;
техніко-економічні показники, що характеризують
сприйнятливість (опір) ресурсозберігаючих ініціатив;
коефіцієнт ресурсозберігаючої лояльності, обумовлений інформаційним забезпеченням маркетингу ресурсозбереження.
Висновки. Поняття ресурсозбереження ґрунтується
на тенденції підвищення ефективності виробництва при
зниженні його ресурсоємності. Однак підвищення
ефективності виробництва направлене на задоволення
суспільних потреб і вимагає збільшення використання
кількості ресурсів. Водночас підвищення ролі соціальних
і економічних чинників вимагає зменшення ресурсоємності виробництва та обсягів використання природних
ресурсів. Отже, стає актуальною проблема оптимізації
співвідношення обсягів використання природних ресурсів
у суспільному виробництві та ступеня задоволення
суспільних потреб, використовуючи при цьому
досягнення науки і техніки. Ресурсозбереження – це
організаційна, економічна, науково-технічна, практична
та інформаційна діяльність, яка супроводжує усі стадії
життєвого циклу об’єктів і спрямована на забезпечення
мінімальної витрати речовини та енергії на одиницю
кінцевого продукту, враховуючи існуючий рівень
розвитку техніки і технології та найменший вплив на
людину і природні системи. Аналіз, проведений нами в
цьому напрямку, показав низький рівень відповідальності
менеджменту підприємств за наслідки управлінських
рішень в області ресурсозбереження; незацікавленість в
досягненні поставлених результатів ресурсозбереження;
відсутність довгострокових стратегій в цьому напрямку;
недостатню інформованість про досягнення ресурсозбереження в країні і за кордоном.
Література
1. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні: монографія.
К: Основа. 2012. URL: https://docviewer.yandex.ua/?url
=yaserp%3A%2F%2Fwww.zerkalov.org%2Ffiles%2Fevuzm.pdf&p
age=1&c=55638e8a87c4.
2. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне
управління: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури,
2011. 440 с.
3. Сотник М.І., Сотник І.М. Ресурсозберігаючі технології на
внутрішньому ринку України: проблеми просування та шляхи її
вирішення. Механізм регулювання економіки. 2007. № 4. С. 191-195.

4. Мельничук Н.В. Оцінка ефективності ресурсозбереження
на рівні підприємства URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2011_4/ Vek5627.pdf.
5. Куцик В.І., Олійник М.В. Вибір стратегічних напрямів
ресурсозбереження на підприємстві. URL: http://www.
rusnauka.com/11_NPE_2013/Economics/10_134032.doc.htm
6. Социально-экономический
потенциал
устойчивого
развития: практикум / под ред. Л.Г. Мельника, Л. Хенса. Сумы
: ЛТД «Университетская книга». 2007. 335 с.
7. Єршова О.О. Ресурсозбереження як альтернативний спосіб
господарювання на підприємствах АПК. Електронне наукове
фахове видання «Ефективна економіка». 2013. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1971
8. Ляшенко І.О. Ресурсозбереження у забезпеченні економічної
ефективності діяльності деревообробних підприємств: монографія.
URL: rada.kpi.ua/files/dissertation/ dis_Lyashenko_I.O.doc
9. Суперека С. Роль ресурсозбереження в системі
конкурентоспроможності виробничих підприємств. Економічний
простір: збірник наукових праць. 2008. № 20/1. С. 191-199.
10. Сотник І. Еколого-економічні механізми мотивації
ресурсозбереження : монографія. Суми : Мрія, 2008. С. 11.
11. Балашова Р.І. Сутність та складові потенціалу
енергозбереження промислового підприємства в умовах
трансформації економіки. Актуальні проблеми економіки. 2012.
№2 (128). С.110-117.
12. Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти:
монографія. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012. С.12.
13. Мельник Н.О. Історія розвитку ресурсозбереження на
Україні. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=28366.
14. Вовк І., Погайдак О. Особливості формування
організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в
умовах соціально-економічної трансформації підприємств.
Соціальноекономічні проблеми і держава. 2012. Вип. 2 (7). С. 315326.
URL:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/
12vipetp.pdf 23.
15. Ресурсозбереження та економічний розвиток України:
формування механізмів переходу суб’єктів господарювання
України на базі ресурсозберігаючих технологій: монографія.
Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. С.31.
16. Скоков С.А. Эколого-экономическое обоснование
реализации региональных программ ресурсосбережения.
Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація
виробництва. Суми: Вид-во СумДУ, 2001. Вип. 3-4. С. 348-353.
17. Реймерс Н.Ф. Природопользование: cловарь-справочник.
М.: Мысль, 1990. 639 с.
18. Волкова С.В. Класифікація форм енергозбереження.
Незалежний АУДИТОР. 2014. №7. С.38-46.
19. Родников А.Н. Логістика: Термінологічний словник. 2-е
изд. М .: ИНФРА. 2001. С. 311.
20. Іпполітова І. Теоретичні основи управління
ресурсозбереженням на підприємстві. Экономика промышленности : сборник научных трудов. Донецк : ИЭП НАН
Украины, 2004. С. 303–315.
References
1. Zerkalov D.V. Energozberezhennya v Ukrayini: monografiya.
K: Osnova. 2012. URL: https://docviewer.yandex.ua/?url=yaserp%3
A%2F%2Fwww.zerkalov.org%2Ffiles%2Fevuzm.pdf&page=1&c=
55638e8a87c4.
2. Dovgan L.E., Karakay Yu.V., Artemenko L. P. StrategIchne
upravlinnya: navchalniy posibnik. K.: Tsentr uchbovoyi lIteraturi,
2011. 440 s.

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018
3. Sotnik M.I., Sotnik I.M. Resursozberigayuchi tehnologiyi na
vnutrishnomu rinku Ukrauini: problemi prosuvannya ta shlyahi yiyi
virishennya. Mehanizm regulyuvannya ekonomiki. 2007. № 4.
S. 191-195.
4. Melnichuk N.V. Otsinka efektivnosti resursozberezhennya na
rivni pidpriеmstva. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_
Biol/Vnuvgp/ekon/2011_4/Vek5627.pdf.
5. Kutsik V.I., OlIynik M.V. Vibir Strategichnih napryamiv
resursozberezhennya na pidpriemstvi. URL: http://www.rusnauka.
com/11_NPE_2013/Economics/10_134032.doc.htm
6. Sotsialno-ekonomicheskiy potentsial ustoychivogo razvitiya:
praktikum / pod red. L.G. Melnika, L. Hensa. Sumyi : LTD
«Universitetskaya kniga». 2007. 335 s.
7. Ershova O.O. Resursozberezhennya yak alternativniy sposib
gospodaryuvannya na pidpriemstvah APK. Elektronne naukove
fahove vidannya «Efektivna ekonomika». 2013. URL: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1971
8. Lyashenko I.O. Resursozberezhennya u zabezpechennI
ekonomichnoyi efektivnosti diyalnosti derevoobrobnih pidpriemstv:
monografiya. URL: rada.kpi.ua/files/dissertation/dis_Lyashenko _I.O.doc
9. Supereka S. Rol resursozberezhennya v sistemi konkurentospromozhnosti virobnichih pidpriemstv. Ekonomichniy prostir:
zbirnik naukovih prats. 2008. №20/1. S. 191-199.
10. Sotnik I. Ekologo-ekonomichni mehanizmi motivatsiui
resursozberezhennya : monografiya. Sumi : Mriya, 2008. S. 11.
11. Balashova R.I. Sutnist ta skladovi potentsialu
energozberezhennya promislovogo pidpriemstva v umovah
transformatsiyi ekonomiki. Aktualni problemi ekonomiki. 2012. №2
(128). S. 110-117.

223

12. Resursonomika: teoretichni ta prikladni aspekti: monografiya.
Ternopil: TzOV «Terno-graf», 2012. S.12.
13. Melnik N.O. Istoriya rozvitku resursozberezhennya na
UkrayinI.URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=28366.
14. Vovk I., Pogaydak O. Osoblivosti formuvannya organizatsiyno-ekonomichnogo mehanizmu resursozberezhennya v umovah
sotsIalno-ekonomichnoyi transformatsiyi pidpriemstv. Sotsialnoekonomichni problemi i derzhava. 2012. Vip. 2 (7). S. 315-326. URL:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12vipetp.pdf 23.
15. Resursozberezhennya ta ekonomichniy rozvitok Ukrayini:
formuvannya mehanizmiv perehodu sub’ektiv gospodaryuvannya
Ukrayini na bazi resursozberigayuchih tehnologIy: monografiya.
Sumi : VTD «Universitetska kniga», 2006. S.31.
16. Skokov S.A. Ekologo-ekonomicheskoe obosnovanie realizatsii
regionalnyih
programm
resursosberezheniya.
Mehanizm
regulyuvannya ekonomiki, ekonomika prirodokoristuvannya,
ekonomika pidpriemstva ta organizatsiya virobnitstva. Sumi: Vid-vo
SumDU, 2001. Vip. 3-4. S. 348-353.
17. Reymers N.F. Prirodopolzovanie: clovar-spravochnik. M.:
Myisl, 1990. 639 s.
18. Volkova S.V. Klasifikatsiya form energozberezhennya.
Nezalezhniy AUDITOR. 2014. №7. S.38-46.
19. Rodnikov A.N. Logistika: Terminologichniy slovnik. 2-e izd.
M .: INFRA. 2001. S. 311.
20. Ippolitova I. Teoretichni osnovi upravlinnya resursozberezhennyam na pidpriemstvi. Ekonomika promyishlennosti : sbornik
nauchnyih trudov. Donetsk : IEP NAN Ukrainyi, 2004. S. 303–315.

Illiashenko O.V.,
Doctor of Economics, Professor Department of Financial and Economic Safety, Account and Audit O.M. Beketov
National University of Urban Economy in Kharkiv, evi.2017@ukr.net
Ukrain, Kharkiv
RESOURCE CONSERVATION: CONTENT, PRINCIPLES AND CRITERIA OF EFFECTIVENESS
The basics of resource conservation at the enterprise and their interrelation with the production process have been
researched. The main directions for resource saving at the enterprise have been suggested. The role of resource conservation
in the system of resource availability and increase of competitiveness of the enterprise has been estimated. Has been proved
that only with the help of a set of interrelated actions at both the state and regional levels it is possible to ensure the
implementation of resource conservation strategy with advanced technologies, management methods, and increase of its
efficiency in the national economy. The principles of the management system establishment for resource conservation have
been defined. The criteria for the effectiveness of resource-saving activity at the micro level have been generalized.
Key words: resources, effectiveness, resource conservation, resource intensity, resource-saving activity, management
decision.
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ
МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В статті ідентифіковано основні транснаціональні тренди розвитку міжнародних міграційних процесів,
охарактеризовано роль інтелектуалізації процесу міжнародної міграції, виділено ознаки трансміграції як
новітнього міграційного явища, констатовано формування явища освітнього розриву в системі
міжнародного розподілу праці.
Ключові слова: міграційні процеси, міжнародна міграція, транснаціональні тренди міграції,
трансміграція, інтелектуалізація міжнародної міграції, транснаціональна передача знань.
Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток міжнародної економічної діяльності, спричинений інтернаціоналізацією виробництва, зумовив становлення
транснаціональних корпорацій як невід’ємної складової
світової економіки. ТНК виступають не лише як драйвери
міжнародної інвестиційної діяльності, сприяючи розповсюдженню нових технологій та поглибленню міжнародного розподілу праці, а й відіграють одну з провідних
ролей в контексті стимулювання міжнародної міграції
робочої сили.
В результаті транснаціоналізації міжнародної економічної діяльності у світовій економіці відбувається
трансформація міграційних процесів, результатом чого є
формування транснаціонального характеру міграції,
становлення нового типу міжнародного розподілу праці,
уніфікація трудового законодавства країн, зростання ролі
наддержавних інститутів.
Транснаціональна міграція стала відмінною ознакою
кінця ХХ – початку ХХІ ст. При цьому на сучасному
етапі спостерігаються якісні зміни тенденцій та характеристик міжнародної міграції людських ресурсів, які
призводять до зростання динамізму і масштабності
міграційних процесів, що вимагає поглибленого аналізу
зазначеного феномена.
Дослідженню міжнародного ринку праці та
міжнародної трудової міграції присвячено праці
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених – І. Бузько,
А. Колота, Л. Михайлової, С. Пирожкова, М. Флейчук,
Р. Билсбороу, Х. Кларка, Д. Массі, М. Піоре, А. Порта,
О. Старка, М. Тодаро, Дж. Харіса та ін.
Водночас сучасний етап розвитку міжнародних
економічних відносин призводить до активізації процесів
транснаціоналізації міжнародної економічної діяльності
та формування новітніх транснаціональних трендів
використання робочої сили, що зумовлює необхідність
подальших досліджень у вказаному напрямку.
Мета роботи є ідентифікація основних транснаціональних трендів розвитку міжнародних міграційних
процесів на сучасному етапі економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Виникнення значних
потоків людей, товарів і інформації, зумовлених

процесами транснаціоналізації економічної діяльності,
започаткували якісно нові тренди в рамках міжнародної
міграції. За даними ООН, у 2015р. у світі нараховувалось
243,7 млн. мігрантів, що втричі перевищує значення
1950р. (фактично, на сьогодні мігрував майже кожен
шостий житель планети). За умови збереження темпів
зростання даного показника (рис. 1), до 2050р.
чисельність мігрантів у світі становитиме 405 млн.
осіб.
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Рис.1. Чисельність міжнародних мігрантів у світі у
1960–2015 рр., млн. чол. [4]
Для транснаціональної міграції характерним є
формування принципово нового контексту становлення і
реалізації міграційної політики, для якого суттєвим
моментом є домінування економічних мотивів міграції,
зростання зовнішньої трудової міграції, диверсифікація
ареалів формування міграційних потоків і місць розміщення мігрантів, посилення міграційної мобільності
населення [1, с.23].
На сьогодні можна виділити такі основні транснаціональні тренди міграції, які, за наявними оцінками,
відіграватимуть основну роль і у майбутньому [2, с.18]:
– глобалізація – зростання під впливом глобалізації
як числа країн, куди переміщуються мігранти, так і числа
регіонів походження мігрантів;
– акселерація – збільшення обсягів міграції в усіх
регіонах, що ускладнює вироблення адекватної міграційної політики на державному рівні;
– диференціація – більшість країн мають справу
одночасно не з одним різновидом імміграції, а з низкою;
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– фемінізація – зростання ролі жінок в міграційних
потоках (так, з 60-х років ХХ ст. жінки почали поступово
домінувати в потоках трудової міграції).
До зазначених тенденцій можна також додати
такі: [1, с.24].
– інтелектуалізація – підвищення значущості висококваліфікованої, особливо наукової, міграції, зростання
якої обумовлено активізацією процесів транснаціоналізації;
– неврегульованість міграції – збільшення кількості
нелегальних іммігрантів, перш за все, малокваліфікованих, на фоні обмежувальних дій багатьох урядів;
– неузгодженість національного і транснаціонального
регулювання міграційних потоків.
Особливо відчутним є прояв процесу інтелектуалізації міжнародної міграції – в структурі міжнародних
потоків міграції зростає частка осіб з вищою освітою,
включаючи науковців (табл. 1). Міграційна політика
розвинених країн стимулює відтік інтелектуального
потенціалу з країн з більш низьким рівнем економічного
розвитку. За оцінками ООН, фінансові збитки останніх
за рахунок інтелектуальних втрат перевищили за
30 років 60 млрд. дол. США (так, підготовка одного
доктора наук коштує від 100 до 500 тис. дол. США).
Таблиця 1
Розподіл наукових співробітників серед
кваліфікованих працівників в деяких розвинених
країнах, % [7, с.78]
Канада США
Серед
громадян
Серед
азіатських
мігрантів
Серед інших
мігрантів

Велика
Австралія Франція
Британія

5,8

7,7

9,6

6,7

8,9

12,8

20,1

10,9

12,4

14,5

9,5

10,3

8,6

8,7

10,6

Посилення тенденції інтелектуалізації міграції відбулось на початку ХХІ ст.: рівень еміграції серед висококваліфікованих верств населення становив 5,4%, тоді як
серед осіб із середнім рівнем кваліфікації – 1,8%, серед
низькокваліфікованих осіб – 1,1%. Впродовж 1990–
2000рр. населення іноземного походження з третім рівнем
освіти в країнах ОЕСР зросло майже до 8 млн. чол. [3,
с.78] В результаті посилюється як загальний розрив за
рівнем освіти між країнами з різним рівнем економічного
розвитку (рис.2), так і за показником частки мігрантів, що
проживають в країнах ОЕСР, і населення в країнах
походження мігрантів (рис.3), що призводить у підсумку
до виникнення якісно нового явища в системі
міжнародного розподілу праці – освітнього розриву (за
аналогією з технологічним розривом).
В географічному розрізі основні інтелектуальні
міграційні потоки з країн перехідної економіки та країн з
економікою, що розвивається, спрямовуються, перш за
все, до Північної Америки, насамперед, до США.
Останніми роками частка інтелектуальних мігрантів
зростає також і в європейському регіоні, що пов’язано з
посиленням
потреби
розвинених
держав
та
транснаціональних корпорацій у працівниках, здатних
продукувати нові знання.
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Рис. 2. Рівень теоретичної освіти у промислово
розвинених країнах та країнах, що розвиваються, у
1950–2000рр., %% [7, с 73].
До цього додається міжнародна студентська міграція
як новітня форма транснаціональної міграції: за 1995–
2005рр. число іноземних студентів у світі збільшилось
більше ніж вдвічі, а у порівнянні з 1975 р. – у 4,5 рази
(кількість іноземних студентів зростала швидше, ніж
загальна кількість студентів). Іноземні студенти є
важливим джерелом доходу освітньої галузі, а після
закінчення навчання – джерелом робочої сили відповідної
кваліфікації для приймаючої країни. [4, с.45-46] Так,
переважна кількість іноземних студентів, які навчаються
у США, на старших курсах вже мають пропозиції щодо
роботи від роботодавців (табл. 2).
Туніс
Шрі-Ланка
Мексика
Індонезія

2,80%

71,60%

9,20%
14,00%
2,30%

Індія

2,50%

Китай

2,00%
10,40%

Бразилія
Бангладеш

63,70%

1,10%

74,60%
79,80%
53,90%
54,60%

1,30%

0,00%

62,30%

50,00%

100,00%

Країни походження мігрантів

Країни ОЕСР

Рис. 3. Рівень вищої освіти мігрантів, що проживають
в країнах ОЕСР (і населення в країнах їх походження),
%% [7, с.74].
Слід відзначити, що в рамках транснаціональної
передачі знань та обміну технологіями ТНК формують
високотехнологічні центри інноваційної індустрії та
науково-дослідні центри, які матеріалізують потоки
набутих знань, підкреслюючи капіталоутворюючу роль
знань у формуванні людського потенціалу [1, с.25-26].
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Таблиця 2
Відсоток студентів за країнами походження, які планують залишитися (і вже отримали запрошення)
в країні проходження навчання (США) [7, с.75]

Країна
Індія
Китай
Туреччина

Студенти, які планують
залишитись (і вже
отримали запрошення)
81% (60%)
81% (58%)
51% (32%)

Перу

71% (49%)

Іран
Нігерія
Греція
Чилі
Єгипет

68% (48%)
64% (32%)
62% (51%)
49% (29%>)
47% (32%>)

Студенти, які планують
Студенти, які планують
залишитись (і вже
Країна
залишитись (і вже
отримали запрошення)
отримали запрошення)
Канада
59% (49%)
Аргентина
61% (50%)
ПАР
31% (29%>)
Колумбія
50% (43%)
Іспанія
53% (42%)
Австралія
44% (34%)
Тайбей
Південна Корея
37% (25%)
51% (42%)
(Китай)
Японія
44% (32%)
Мексика
41% (29%о)
Італія
51% (39%)
Ізраїль
52% (41%)
Франція
51% (37%)
Нова Зеландія
59% (48%)
Великобританія
77% (59%)
Бразилія
28% (20%)
Великобританія
60% (43%)
Індонезія
19% (11%)
Країна

Не останню роль у збільшенні транснаціональних
міграційних потоків відіграє демографічна ситуація, що
склалась у світі: на фоні загального зростання
чисельності населення з 3,5 млрд. чол. всередині ХХ
століття до 7,2 млрд. чол. на сьогодні, природний
приріст населення в країнах «золотого мільярда»

(Європа, Північна Америка, Канада, Австралія)
неухильно зменшується, в результаті чого виникає
потреба поповнення ринку праці за рахунок
міжнародних мігрантів для зниження коефіцієнта
демографічного навантаження (табл. 3).
Таблиця 3

Дані щодо обсягів компенсаторної імміграції на 2000–2050 рр., тис. чол. на рік
у розрахунку на 1 млн. жителів 5, с.280
Країни
Німеччина
Франція
Італія
США
Японія

Екстраполяція Обсяг імміграції, необхідний для утримання
тренда імміграції
чисельності працездатного населення
попередніх років
(15–64 років) на рівні 2000р.
2,5
6,0
0,1
1,8
0,1
6,5
2,7
1,3
0
5,1

Так, відповідно до прогнозу ООН, до 2050 р.
Німеччина потребуватиме щорічно 487 тис. мігрантів,
Франція – 109 тис., ЄС в цілому – 1,6 млн. осіб. При
цьому темпи приросту населення у світі значно
перевищують потреби в робочій силі зазначених країн.
Так, максимальне сальдо міграції спостерігається у
Північній Америці – 1,4 млн. чол. щорічно, в Європі –
1,1 млн. чол., в Океанії – 103 тис. чол. У розрахунку на
1000 місцевого населення в Північній Америці припадає
4,2 мігранта, в Океанії – 3,2, в Європі – 1,5 [1, с.28].
Готовність США і Канади приймати іноземців
оцінюється на рівні 1,1 млн. чол. на рік та 211 тис. чол.
відповідно. Успішно конкурують з ними країни Західної
Європи, в рамках якої понад 1 млн. чол. щорічно
приймають участь у внутрішньоконтинентальному
міждержавному обміні робочою силою. Чисельність
іноземців, що мешкають у країнах ЄС, досягає 17–
21 млн. чол., з них 12–14 млн. чол. (близько 4% населення ЄС) прибули з країн, що не є членами Союзу: 29% є
громадянами Туреччини і колишньої Югославії; 20,7% –
громадянами країн Африки; 7% – Америки, 13,6% – Азії,
7,8% – країн ЦСЄ. Серед країн ЄС, що прийняли
іноземців, перші місця посідають: Німеччина (понад
7 млн. чол.), Франція (близько 5 млн. чол.), Велика
Британія (близько 3 млн. чол.) 6, с.251.
Хоча транснаціональні міграційні потоки мають
загальнопланетарний
характер
і
багатовекторну

Обсяг імміграції, необхідний для збереження
співвідношення чисельності осіб старше 65
років і осіб віком 15–64 років
44,8
30,4
39,8
43,2
85,6

спрямованість, на світовому ринку склались чітко
визначені центри, куди в основному прямує робоча сила.
У загальносвітовій міграційній системі виділяють такі
центри тяжіння мігрантів [1, с.28-29]:
– Північноамериканський – США і Канада;
– Європейський – країни Західної, Північної, Південної
і Центральної Європи, де загальна кількість зайнятих
іноземців щорічно коливається в межах 4–7,5 млн. осіб.
Їх питома вага в загальній чисельності працюючих у
деяких країнах становить: Люксембург – 33%, Швейцарія –
20%,
Австрія – 9%, Бельгія – 9%, Німеччина – 8%,
Франція – 8%, Нідерланди – 5%, Італія – 3%;
– Близькосхідний – Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман,
ОАЕ, Саудівська Аравія, до якого щорічно прибуває
близько 4 млн. мігрантів, в основному з Індії, Пакистану,
Бангладеш, Філіппін та деяких інших країн. Ці країни
відрізняються найвищими у світі показниками питомої
ваги іммігрантів у загальній чисельності зайнятих: Катар –
92%, Саудівська Аравія – 48%, Бахрейн – 46%, Оман –
40%, ОАЕ – 37%;
– Південноамериканський – загальна чисельність
мігрантів дорівнює 7–8,5 млн. чол., найбільш привабливими для іноземців є Аргентина, Венесуела, Бразилія,
Чилі;
– Азіатсько-Тихоокеанський – основними країнамиреципієнтами виступають Південна Корея, Японія,
Бруней, Гонконг, Малайзія, Сінгапур, Тайвань, до яких

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018
прибувають мігранти з Китаю, Таїланду, Лаосу, В’єтнаму,
Індії, Філіппін;
– Євразійський – Росія і країни СНД, особливістю
якого є одночасний статус донора робочої сили для
інших регіонів міграції – насамперед, Європи і Північної
Америки;
– Південноафриканський – ПАР, яка є центром
тяжіння для мігрантів з Мозамбіку та деяких інших
сусідніх країн, та Нігерія – для вихідців із Гани, Чаду,
Беніну;
– Австралійський – на сьогодні приблизно чверть
населення Австралії – іммігранти з більше ніж 100 країн
світу.
При тому, що наслідки міжнародної міграції робочої
сили є надзвичайно різноманітними (переваги і втрати
спостерігаються як в країнах, що експортують робочу
силу, так і в країнах, що імпортують її), як свідчать
наявні дослідження, більше виграють країни-імпортери
робочої сили, отримуючи низку переваг в частині
прискорення темпів зростання економіки, збільшення
податкових надходжень, трансферу знань з країн
еміграції, мінімізації витрат на освіту й професійну
підготовку кваліфікованих працівників і науковців,
покращення демографічної ситуації. До негативних
наслідків, зумовлених імміграцією, належать соціальні
конфлікти, загострення міжетнічних і конфесійних
проблем, злочинність тощо [1, с.30].
Одночасно слід відзначити, що оцінка вигод і втрат
від інтелектуальної міграції виступає лише орієнтовним
маркером, який дозволяє визначити домінантні тенденції
та наслідки, до яких, перш за все, відноситься зростаюче
відставання країн за рівнем технологічному розвитку
внаслідок скорочення інтелектуального потенціалу
населення.
Новітнім явищем у розвитку міжнародної міграції, як
підтвердження транснаціонального характеру міжнародної міграції, є становлення етапу трансміграції,
ознаками якого є такі [1, с.30-31]:
– інтенсифікація трансміграційного процесу в
напрямку розвитку та підтримання сімейних, соціальних,
економічних, політичних та культурних відносин
міжнародних мігрантів незалежно від країни їх
походження чи перебування;
– рециркуляція високоосвічених кадрів, зміст якої
полягає у підвищенні рівня фахових знань та професійного досвіду мігрантів за кордоном і подальшого
добровільного повернення в країну походження;
– транснаціоналізація передачі знань та обміну
технологіями за посередництва міжнародних інтелектуальних центрів міграції;
– виникнення соціальних зв’язків між країнами
еміграції та імміграції, що сприяє транснаціональному
обміну ідеями та соціальним досвідом.
Висновки. На основі вищевикладеного можна
констатувати, що транснаціональна міграція є не лише
інтегральною складовою процесів міжнародної міграції,
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а й чинником подальшої кількісної і якісної трансформації системи міжнародного розподілу праці. Транснаціональні міграційні тренди значною мірою сприяють
перетворенню світового господарства на системну
цілісність, яка характеризується становленням якісно
нових механізмів трудоресурсного забезпечення світової
економіки.
Водночас, процеси транснаціональної міграції багато
в чому є суперечливими. Зокрема, перерозподіл інтелектуального ресурсу на користь розвинутих країн поглиблює освітній розрив між розвинутими та іншими
групами країн, що впливає на перспективи участі держав
у процесах міжнародного розподілу праці та кооперації.
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
СФЕРИ ПОСЛУГ
У статті досліджено сутність стратегічного потенціалу підприємства та управління стратегічним
потенціалом підприємства. Визначено формування системи та модель управління стратегічним
потенціалом підприємства. Проаналізовано внутрішні та зовнішні фактори стратегічного потенціалу
підприємства. Визначено основні напрямки вдосконалення управління стратегічним потенціалом
підприємства.
Ключові слова: стратегічний потенціал підприємства, управління стратегічним потенціалом
підприємства, підприємства сфери послуг.
Постановка проблеми. Покращення якості управління
стратегічним потенціалом є актуальним та значущім
питанням для підприємств сфери послуг України.
Підвищення конкуренції та збільшення вимог
споживачів послуг підштовхує підприємства до пошуку
нових можливостей та резервів для вдосконалення
технології та розвитку підприємств. Саме тому проблема
управління стратегічним потенціалом підприємства є
дуже актуальною для вдосконалення та підвищення
ефективності діяльності підприємств сфери послуг.
Для
ефективного
та
швидкого
управління
стратегічним потенціалом підприємству необхідно
вчасно генерувати доцільні зміни, з якими підприємство
стикається у процесі своєї діяльності. Головною метою
управління є збереження діяльності підприємства на
належному рівні залежно від змін середовищ, які мають
на нього вплив.
Вивчали
питання
пов’язані зі
стратегічним
управлінням такі вчені: Р. Акофф, І. Балабанов, І. Бланк,
В.Герасимчук, В.Забродський, Г.Клейнер, М.Мартиненко,
В. Пономаренко, О. Пушкарь, В. Ситник, А. Томпсон та
інші. Питання формування, управління й оцінки
потенціалу підприємства висвітлені у роботах:
В. Ветлинського, А. Воронкової, В. Голикова, В. Ревенка,
І. Хомича, О. Ястремського.
Мета дослідження. дослідження особливостей
управління стратегічним потенціалом підприємства
сфери послуг.
Результати дослідження. Стратегічний потенціал
підприємства визначається як сполучення ресурсів, які
взаємопов’язані між собою та які знаходяться в
розпорядженні підприємства та мають ключове значення
для досягнення стратегічних цілей, оцінки розвитку
підприємства у подальшій перспективі, виходячи з умов
зовнішнього середовища, які були спрогнозовані для
розвитку підприємства [1].
Стратегічний потенціал підприємства включає в себе
ресурси, можливості та управлінські здібності керівництва, що спрямовані на забезпечення його розвитку та
вдосконалення шляхом реалізації відповідної стратегії
підприємства [2].

На думку М. Портера стратегічний потенціал визначає
елементи потенційних можливостей підприємства – його
можливість пристосовуватися до умов зовнішнього
середовища та створювати конкурентні переваги у
галузі [3, с.111].
На думку авторів, стратегічний потенціал підприємства це наявні ресурси, можливості та компетенції якими
володіє підприємство та які воно може використовувати
за умов ефективного управління його складовими
елементами.
Елементами стратегічного потенціалу є ресурси,
здібності та компетенції, якими володіє підприємство.
Управління стратегічним потенціалом підприємства –
це певний комплекс внутрішніх і зовнішніх чинників,
вміле використання яких забезпечує успішну та довготривалу діяльність підприємства.
Формування управління стратегічним потенціалом
підприємства віддзеркалює можливості даної системи
впорядкувати перебіг формування потенціалу підприємства відповідно до внутрішніх умов підприємства сфери
послуг. Формування системи управління стратегічним
потенціалом підприємства необхідне для [4, с.416]:
– визначення наявного стану СПП;
– аналізу наявного рівня СПП стратегії підприємства;
– передбачення розвитку СПП;
– пошук найкращих шляхів та засобів застосування
СПП.
Удосконалення управління стратегічним потенціалом
підприємства є важливим та необхідним заходом для
підприємств сфери послуг. Адже постійний розвиток та
вдосконалення своєї діяльності є необхідними умовами
для конкурентоздатності підприємств досліджуваної
галузі.
Використання оціночно-аналітичної системи на
підприємстві є необхідним для визначення поточного
рівня стратегічного потенціалу та супровіду процесів
управління стратегічним потенціалом на підприємстві.
Автором запропоновано загальну модель управління
стратегічним потенціалом підприємства (рис. 1) .
Оцінку стратегічного потенціалу готелю «Бердянськ»
було здійснено на основі дослідження стану управління
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стратегічним потенціалом готелю, а саме аналізі
факторів, що впливають на внутрішній та зовнішній стан
підприємства.
До стратегічного потенціалу підприємства входять
такі складові потенціалу, які впливають на загальний

СПП [5]: інформаційних ресурсів та нематеріальних
активів; техніко-технологічний; кадровий; фінансовий
потенціал; управління; маркетинговий; інноваційний;
інвестиційний.

Визначення поточного рівня стратегічного потенціалу підприємства

Визначення впливу
факторів внутрішнього
середовища

Визначення впливу
факторів мікросередовища

Визначення впливу
факторів макросередовища

Оцінка можливостей вдосконалення стратегічного потенціалу підприємства

Визначення напрямків щодо удосконалення управляння стратегічним потенціалом підприємства

Формування управління стратегічним потенціалом підприємства на основі найбільш ефективної
альтернативи розвитку підприємства
Контроль за управлінням стратегічним потенціалом підприємства
Рис. 1 Модель управління стратегічним потенціалом підприємства
Для визначення та оцінки елементів внутрішнього
потенціалу готелю «Бердянськ» проведено оцінку його
внутрішнього середовища за 5 бальною шкалою, де:
«5» – стан дуже добрий, цілком задовольняє моделі
досягнення мети, сильна сторона потенціалу.
«4» – стан добрий, в здебільшого задовольняє моделі
досягнення мети, не вимагає змін, сильна сторона
потенціалу.
«3» – середній стан, потребує незначних змін, для
досягнення мети.
«2» – поганий стан, потребує серйозних змін, слабка
сторона потенціалу.
«1» – дуже поганий стан, необхідність у радикальних
перетвореннях, слабка сторона потенціалу.
Все різноманіття внутрішнього середовища підприємства можна звести до блоків, наведених у табл. 1:
інформаційного; техніко-технологічного; кадрового; фінансового; управлінського; виробничого; маркетингового;
інноваційного; інвестиційного. Одночасно, з кількісною
оцінкою внутрішніх складових середовища готелю,
отримуємо структуру сильних і слабких сторін готелю.
Проаналізувавши стан внутрішнього потенціалу
готелю можна дійти висновку, що в цілому стан
внутрішнього середовища готелю «Бердянськ» знаходиться на середньому рівні, максимальну оцінку має
кадровий блок готелю, що є сильною стороною,
мінімальну – інноваційний блок.
Для того, щоб дослідити реальний стан кожного з

складових елементів потенціалу необхідно дослідити
ресурсну складову кожного з них. Аналіз ресурсів
готелю проведено за допомогою VRIO-аналізу. VRIOаналіз є одним з найбільш універсальних і дієвих
інструментів, що використовуються для аналізу ресурсів
і можливостей підприємства [6]. Процедура проведення
VRIO-аналізу полягає в оцінці ресурсів і можливостей
підприємства за чотирма показниками: цінності (value),
рідкості (rarity), відтворюваності (imitability) і організованості (organization). Аналіз ресурсів та здібностей за
цими критеріями дає можливість виявити найбільш
необхідні для формування конкурентної переваги
компанії ресурси і здібності, а також визначити
стратегічні наслідки їх використання. VRIO-показники
відображаються кількісними значеннями від -1 до 1.
VRIO-аналіз елементів стратегічного потенціалу
готелю «Бердянськ» представлений у табл. 2.
Аналіз елементів стратегічного потенціалу показав,
що найвищі показники серед інших складових мають
фінансові, кадрові, виробничі та інвестиційні ресурси.
Зовнішній вплив на підприємство можна представити
у вигляді двох основних його складових:
макросередовище (віддалене оточення);
мікросередовище (безпосереднє оточення) [7].
До факторів які впливають на підприємство сфери
послуг у межах макросередовища відносяться [8]:
демографічні; економічні; політико-правові; природні;
технологічні; соціально-культурні.
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Таблиця 1

Аналіз внутрішніх складових готелю «Бердянськ»
Компоненти блоків
Інформаційний блок
знання та досвід працівників
програмне, інформаційне та ін. забезпечення комп’ютерних інформаційних систем
засвідчена законодавчо та сертифікатами відповідність підприємства і його послуг
стандартам;
засоби комунікації та зв’язку
Техніко-технологічний блок
технологія бронювання
технологія реєстрації та розміщення клієнта
технологія проживання й обслуговування гостя в готелі
технологія надання додаткових послуг
технологія виїзд та розрахунок за отримані послуги у готелі
Кадровий блок
професійно-кваліфікаційні компоненти
трудові компоненти
особисті компоненти
психологічні компоненти
фізіологічні компоненти
Фінансовий блок
складові розвитку
складові забезпечення
складові стійкості
Управлінський блок
ресурсна складова
організаційна складова
функціональна складова
Маркетинговий блок
рівень кваліфікації та досвіду маркетологів
рівень співвідношення ціна/якість
частка ринку
імідж готелю
рівень обслуговування
Інноваційний блок
інституційна (управлінсько-організаційна)складова
якісна (ресурсна) складова
цільова складова
інвестиційно-фінансова складова
результативна складова
Інвестиційний блок
фінансовий потенціал
майновий потенціал
кадровий потенціал
виробничий потенціал

Рівень стану компонентів
Сильні сторони Слабкі сторони
5
4
3
2
1
3,5
+
+
+
+
3,4
+
+
+
+
+
4
+
+
+
+
+
3,6
+
+
+
3,3
+
+
+
3,6
+
+
+
+
+
2,8
+
+
+
+
+
3,5
+
+
+
+

Таблиця 2
VRIO-аналіз елементів стратегічного потенціалу готелю «Бердянськ»
Вид ресурсу
Інформаційні ресурси та нематеріальні активи
Техніко-технологічні ресурси
Кадрові ресурси
Фінансові ресурси
Управлінський ресурс
Виробничий ресурс
Маркетинговий ресурс
Інноваційний ресурс
Інвестиційний ресурс

Цінність
Ні
Ні
Так
Так
Так
Так
Так
Ні
Так

Рідкість
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Ні

Відтворюваність Організованість
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

VRIO-показник
-1
-1
+0,5
+0,5
0
+0,5
0
-1
+0,5
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У межах мікросередовища готелю «Бердянськ» мають
вплив наступні фактори: постачальники, маркетингові
посередники, контактна аудиторія, клієнти, конкуренти,
громадські організації.
Результати оцінки факторів впливу зовнішнього
середовища на готель «Бердянськ» представлено в табл. 3.
Таблиця 3
Оцінка факторів впливу зовнішнього середовища
на готель «Бердянськ»

ність готелю. Серед факторів мікросередовища, тобто
безпосереднього оточення, мають найбільший вплив на
діяльність готелю наступні фактори: постачальники,
маркетингові посередники, контактна аудиторія та
громадські організації. Серед факторів макросередовища,
тобто віддаленого оточення підприємства, найбільший
вплив мають природні та соціально-культурні фактори.
За допомогою форми «Резюме аналізу зовнішніх
стратегічних факторів» (EFAS-форма з англійської)
(табл. 4) проведений аналіз стратегічних факторів
Рівень стану
Оцінювані компоненти
зовнішнього середовища. За допомогою цієї форми
5
4
3
2
1
проводиться аналіз можливості організації реагувати на
Оцінка мікросередовища
3,66
зміну факторів зовнішнього середовища з урахуванням
постачальники
+
їх майбутньої вагомості.
маркетингові посередники
+
В даному випадку оцінка 3,55 показує, що реакція
контактна аудиторія
+
підприємства на стратегічні фактори зовнішнього
клієнти
+
конкуренти
+
середовища знаходиться на середньому рівні, тому
громадські організації
+
керівництву необхідно скорегувати стратегію готелю
Оцінка макросередовища
3,3
для її поліпшення та максимального використання
демографічні
+
стратегічного потенціалу підприємства.
економічні
+
У результаті аналізу внутрішніх факторів стратеприродні
+
гічного потенціалу, виявлено, що готелю «Бердянськ»
науково-технічні
+
необхідно покращувати управлінський, техніко-технолополітико-правові
+
гічний та інноваційний потенціал. Проаналізувавши
соціально-культурні
+
зовнішні фактори стратегічного потенціалу готелю було
Загальна оцінка
3,5
виявлено, що основними загрозами готелю, які
Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища
необхідно нейтралізувати у майбутньому є зміна смаків і
показав, що ці фактори мають достатній вплив на діяльпотреб клієнтів та зменшення кількості клієнтів.
Таблиця 4
Аналіз зовнішніх стратегічних факторів готелю «Бердянськ»
Зовнішні стратегічні фактори
Можливості:
Розвиток готельного ринку
Обслуговування більшої групи споживачів
Покращення якості послуг для задоволення потреб споживачів
Використання нових технологій у наданні послуг
Покращення технологічної оснащеності готелю
Загрози:
Поява нових конкурентів
Зменшення кількості клієнтів
Зміна смаків і потреб клієнтів
Зростання темпу інфляції
Сезонний спад
Загальна оцінка

Висновки. Отже, управління стратегічним потенціалом підприємства сфери послуг забезпечує підвищення
рівня його конкурентоспроможності у довгостроковій
перспективі. Управління стратегічним потенціалом
підприємства сфери послуг повинно складатися з
наступних етапів: визначення поточного стану
стратегічного
потенціалу;
аналізу
відповідності
поточного рівня стратегічного потенціалу підприємства
обраній загальній стратегії підприємства; визначення
впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на
підприємство; моделювання розвитку стратегічного
потенціалу підприємства; визначення найкращих шляхів
та способів використання стратегічного потенціалу
підприємства.
Вивчення
питання
управління
стратегічним потенціалом дозволяє прийняти більш
зважені стратегічні рішення, надати рекомендації щодо

Ваговий
коефіцієнт

Експертна
оцінка

Зважена
оцінка

0,03
0,17
0,15
0,12
0,03

4
4
3
3
3

0,12
0,68
0,45
0,36
0,09

0,2
0,1
0,05
0,05
0,05
1,00

4
3
3
4
4

0,8
0,3
0,15
0,2
0,2
3,55

шляхів підвищення: ефективності використання СПП,
адаптивності підприємства до змін у зовнішньому
середовищі.
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MANAGEMENT OF STRATEGIC POTENTIAL OF SERVICE ENTERPRISES
The essence of strategic potential of the enterprise and strategic potential of the enterprise is investigated in the article.
The formation of the system and model of management of the strategic potential of the enterprise are determined. The internal
and external factors of the strategic potential of the enterprise are analyzed. The basic directions of improvement of
management of the strategic potential of the enterprise are determined.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
У даній статті розглянуто основні проблеми конкурентоспроможності персоналу та її значення в
підвищенні ефективності діяльності організації. Проведено аналіз підходів щодо визначення
конкурентоспроможності персоналу. Обґрунтовано необхідність розвитку персоналу як запоруку
підвищення ефективності діяльності організації. Висвітлено ряд факторів, які відіграють вирішальну роль
у формуванні та підвищенні конкурентоспроможності персоналу. Запропоновані заходи щодо підвищення
конкурентоспроможності персоналу, які мають значний вплив на ефективність діяльності організації в
цілому.
Ключові слова: конкурентоспроможність, організація, оцінка персоналу, персонал, професіоналізм,
розвиток персоналу.

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність
організацій безпосередньо залежить від конкурентоспроможності її персоналу, а значить – від рівня розвитку
працівників.
Розвиток інноваційних процесів в Україні відображає
загальний стан її економіки. Ці перетворення пов’язані з
усвідомленням того факту, що конкурентоспроможність
персоналу є основним фактором нововведень, вирішальною умовою виживання і зростання більшості організацій [2].
Існує безліч напрямків підвищення ефективності
діяльності персоналу, і для поліпшення даного чинника
можна робити спроби вдосконалення відразу у всіх
можливих і відомих напрямках, але це вимагає великих
ресурсів, витрат і не дає гарантій успіху. Тому необхідно
виявити шляхи, завдяки яким можна досягти найкращих
результатів в найкоротші терміни на шляху до підвищення ефективності діяльності організації, іншими словами,
виявити оптимальні напрями підвищення ефективності
діяльності персоналу для досягнення стратегічних цілей
організації.
Система управління персоналом є комплексом цілей,
задач і основних напрямків діяльності, а також різних
видів, форм, методів і відповідного механізму управління,
спрямованих на забезпечення постійного підвищення
конкурентоздатності організації в ринкових умовах,
росту ефективності продуктивності праці і якості
роботи, забезпечення високої соціальної ефективності
функціонування колективу.
Для цього, в першу чергу, необхідно з’ясувати, від
чого залежить ефективність діяльності співробітників і
які існують шляхи її поліпшення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Управлінню конкурентоспроможністю персоналу присвячено
досить багато наукових праць та розробок як зарубіжних
так і вітчизняних вчених.
Фундаментальний внесок у дослідження концепції
конкуренції у сфері праці зробили видатні зарубіжні
вчені, представники класичної економічної школи:
Дж.М. Кейнс (John Maynard Keynes), А. Маршалл (Alfred
Marshall), Д. Мілль (John Stuart Mill), Д. Рікардо (David

Ricardo), А. Сміт (Adam Smith), М. Фрідмен (Milton
Friedman).
Проблеми конкурентоспроможності прсоналу ґрунтовно досліджені такими провідними вітчизняними
науковцями, як С. Бандур, В. Близнюк, Д. Богиня,
Н. Глевацька, О. Грішнова, Г. Дмитренко, Т. Заяць,
А. Колот, Т. Костишина, Г. Купалова, Е. Лібанова,
Л. Лісогор, Ю. Маршавін, В. Онікієнко, І. Петрова,
В. Петюх, М. Семикіна, І. Терюханова, Л. Ткаченко,
О. Цимбал, Л. Шаульська та інші.
Так, аналіз літературних джерел з даного питання
показав, що сьогодні існує безліч різноманітних позицій
й точок зору відносно конкурентоспроможності персоналу. Значний внесок цих дослідників у теорію та
практику управління персоналом створює досить
широкий простір для подальших досліджень зазначеної
сфери. Одним із найбільш актуальних їх напрямів є
вивчення механізму взаємозв’язку процесів управління
персоналом із цілями підвищення конкурентоспроможності організації. Багато аспектів цієї проблеми
недостатньо висвітлені у наукових публікаціях.
Визнаний фахівець в області вивчення конкуренції і
конкурентоспроможності М. Портер, вважає, що це
обумовлений економічними, соціальними та політичними
факторами стан країни або окремого товаровиробника
на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вчений
запропонував нову модель конкуренції, яка показала
обмеженість колишніх поглядів на проблему, їх
нездатність пояснити сучасні процеси в економіці, які
характеризуються змінами в самій суті конкуренції,
конкурентноздатності персоналу так і організації в
цілому [6].
Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі персоналу
у забезпеченні конкурентоспроможності організації та
визначення основних напрямів розвитку.
Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність є динамічною характеристикою стану кожної
конкретної організації, що діє в рамках певного ринку
протягом певного періоду часу. При вирішенні проблеми
досягнення конкурентоспроможності важливо встановити, які фактори її визначають.

Scientific Journal Virtus, May # 24, 2018
Розглянемо детальніше існуючи дефініції терміну
«конкурентоспроможність».
Так на думку І. Піддубного, конкурентоспроможність – це потенціальна або реалізована здатність економічного суб’єкта до функціонування у релевантному
зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на конкурентних перевагах і відображає його позицію відносно
конкурентів [5].
Петров В.С. відзначає, що конкурентоспроможність –
це внутрішня властивість суб’єкта ринкових відносин, яка
проявляється у процесі конкуренції і дає змогу знайти
свою нішу у ринковому господарстві для розширеного
відтворення та отримання прибутку від господарської
діяльності [4].
Шпанко А.С. під конкурентоспроможністю, розуміє
можливість конкурувати, тобто, по-перше, властивість
об’єкта або суб’єкта бути кращим за інших за певними
параметрами, по-друге, вона проявляється лише в
конкурентному змаганні [8].
Вчені із стратегічного менеджменту А.А. Томпсон і
А.Дж. Стрикленд визначають: «Талановиті, кваліфіковані,
досвідчені фахівці – це не тільки ресурс, що дає змогу
ефективно досягати поставлених цілей, але і джерело
конкурентної переваги». Якість трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні можливості
організації і є однією з найважливіших сфер створення
конкурентних переваг» [7].
Як ми бачимо, на сьогодні в літературі немає
однозначного розуміння змісту категорії «конкурентоспроможність персоналу». У літературі з управління
персоналом найбільш поширеним підходом до визначення конкурентоспроможності персоналу є підхід, що
трактує її як величину професійно-кваліфікаційного рівня,
що дозволяє «конкурувати», «змагатися», претендувати
її носію на «якісні», «престижні», «хороші» тощо робочі
місця. Такий підхід, на наш погляд, не зовсім коректний
по ряду причин.
По-перше, це не конкурентоспроможність, а один з
показників, що характеризують функціональну якість
робочої сили. При цьому даний показник відірваний від
показників функціональної якості праці.
По-друге, якість і ефективність роботи співробітників
багато в чому обумовлюється їх потребами і потребами, а
не формується в тій мірі, в якій це необхідно для
функціонування організації в цілому [1].
Однак, досвід останніх десятиріч доводить, що
визначення поняття «конкурентоспроможність» є вкрай
неоднозначним, постійно доповнюється та уточнюється,
в тому числі змінюється сутнісне наповнення його складових. Іншими словами, необхідно досягти визначеного
типу поведінки співробітників. Методом моделювання
поведінки, який стає всі більш популярним, є метод
визначення «компетенцій», які необхідні співробітнику
для успішного виконання професійних функцій.
Компетенція – це здатність співробітника відтворювати
визначений тип поведінки для досягнення цілей
організації.
Іншими
словами,
це якість,
що
перетворюється в стійку поведінку в робочій ситуації,
забезпечує гнучкість та ініціативність роботи співробітників [1].
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Відповідно, володіння компетентністю передбачає
наявність трьох складових: знань, навичок поведінки і
мотивації (рис. 1).
КОМПЕТЕНЦІЯ
Мотивація

Навички поведінки

Знання

Рис. 1. Складові елементи, що формують
компетентність персоналу
Звідси випливає закономірність, що чим вищий
рівень компетентності працівників та ефект від їх
взаємодії, тим вищий сукупний потенціал працівників і,
як наслідок, високі показники діяльності організації на
обраному ринковому сегменті.
У зв’язку з цим під конкурентоспроможністю персоналу слід розуміти властивість людського капіталу, що
характеризує ступінь задоволення ринкової потреби у
праці. Інакше кажучи, конкурентоспроможність слід
розглядати як джерело, можливість, засіб, які використовуються для максимального досягнення цілей організації.
Але для того щоб система ефективно працювала
необхідно врегулювати основні підсистеми які задіяні в
управлінні персоналом нами вони представлені у
наступному вигляді:
Планування, прогнозування персоналу – розробка
стратегії управління персоналом, аналіз ринку праці,
кадрового потенціалу, планування і прогнозування
потреби в персоналі, оцінка персоналу тощо;
Оформлення і облік кадрів – оформлення й облік
прийому, переміщення та звільнення персоналу, інформаційне забезпечення системи управління персоналом,
профорієнтація тощо.
Юридичне забезпечення – розв`язання правових
питань пов’язаних з господарською діяльністю, узгодження розпорядницьких документів стосовно трудових
відносин та розв’язання правових питань;
Умови праці – забезпечення відповідних умов праці з
дотриманням відповідних вимог;
Аналіз і розвиток засобів стимулювання праці –
управління мотивацією, розробка систем оплати праці,
використання засобів заохочення тощо;
Організаційна структура управління – аналіз, проектування організаційної структури управління, розробка
штатного розкладу;
Розвиток персоналу – навчання, перепідготовка і
підвищення кваліфікації, робота з кадровим резервом,
побудова професійної кар’єри, професійна і соціальнопсихологічна адаптація працівників;
Трудові відносини – аналіз і регулювання відносин
між керівництвом і співробітниками, дотримання етичних
норм взаємин;
Організація корпоративної структури – поділені
цінності, віра в керівництво, в успіх, комунікаційна
система і мова спілкування, взаємовідносини між
співробітниками, процес розвитку працівників, трудова
етика тощо.
Організація управління персоналом потребує
застосування аналізу ситуації, побудови (у вигляді
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розумових уявлень або матеріалізованих схем, планів)
моделі керованого об’єкта та його можливих змін,
моделювання процесів фахової діяльності і поведінки
особистості, що утворюють конкретну кадрову структуру.
У зв’язку з цим актуальною, важливою і своєчасною є
розробка основних положень і рекомендацій щодо
механізму управління персоналом з використанням
концепції розвитку організації.
Таким чином, ефективна система управління
персоналом – це не тільки висока результативність
персоналу, але і всебічна соціальна захищеність, сприятливий морально-психологічний клімат, комфортні умови
праці, розвиток персоналу, широкі можливості для
самореалізації співробітників.
Спираючись на вищевикладене, можна побудувати
модель, що описує шлях від особистого внеску кожного
працівника до остаточного результату діяльності
організації – збільшення її сукупної вартості та
конкурентоспроможності (рис. 2).
Конкурентоспроможність
персоналу і організації в
цілому
Залученість і
лояльність персоналу

Створення відповідної
організаційної культури
Виявлення сильних
сторін співробітників
(рівень професіаналізму)
Оцінка персоналу
Рис. 2. Модель конкурентоспроможності організації
за рахунок розвитку персоналу
Бачимо, що одним з основних джерел конкурентних
переваг організації є висококваліфікований персонал.
Організація, створюючи умови нормальної роботи
співробітників, можливості підвищення їх кваліфікації,
систему мотивації, тим самим створює передумови
власної конкурентоспроможності.
Отже, конкурентоспроможність персоналу відбувається за умови створення сприятливих передумов для
швидкого накопичення знань та вмінь, можливості
отримання якісної та повної інформації.
Таким чином, конкурентоспроможність персоналу
організації залежить не тільки від їх професіоналізму, а
й від того, наскільки грамотно відбувається управління
персоналом в організації.
Розглядаючи можливості вимірювання конкурентоспроможності персоналу організації, необхідно відзначити, що вимірювання конкурентоспроможності завжди
передбачає порівняння характеристик об’єкта (працівника, організації, персоналу, товару або послуги) з
вимогами, що їх диктують ринком (споживачем). Так,

конкурентоспроможність працівника розглядається
через відповідність його характеристик вимогам зовнішнього або внутрішнього ринку праці і проявляється в
здатності конкурувати з іншими працівниками. У
нашому випадку розгляду конкурентоспроможності
персоналу організації виникає питання з вибором бази і
критеріїв порівняння. На практиці порівняння інтуїтивно
здійснюється з організаціями-конкурентами, однак таке
порівняння не може бути здійснено з повного спектру
показників, що характеризують розвиток і професіоналізм персоналу. Крім того, навіть організації-конкуренти
можуть мати різні стратегічні цілі, в тому числі кадрову
стратегію, тому досягнення однакових (в кількісному
вираженні) показників може мати різну оцінку з точки
зору ефективності інвестицій в розвиток персоналу.
Ефективне управління конкурентоспроможністю
організацій неможливо без проведення якісного стратегічного аналізу, тобто оцінки персоналу.
Оцінку конкурентоспроможності персоналу організації можна здійснювати декількома способами, розглянемо
деякі з них:
a. Непряма
оцінка
на
основі
визначення
конкурентоспроможності організації в цілому за
кінцевими результатами її діяльності в порівнянні з
організаціями-конкурентами. При цьому ключовим є
припущення, що конкурентоспроможна організація
володіє конкурентоспроможними персоналом, але власне
конкурентоспроможність персоналу не оцінюється.
b. Безпосередня оцінка рівня розвитку персоналу
організації та конкурентного організаційного середовища
на основі визначення відповідності вимогам організації,
її стратегічним цілям [3].
На нашу думку, найбільш адекватним способом для
якісної оцінки персоналу може служити метод управління
за цілями. Цей метод ефективний у першу чергу для
оцінки працівників роботу яких важко описати кількісними та якісними показниками. Застосування цієї
методики дозволяє підвищити рівень лояльності та
залучення персоналу та їх особистої відповідальності.
Отже, як бачимо з вище наведеного, цілий спектр
чинників визначає конкурентоспроможність персоналу.
Міра впливу даних чинників визначається як
економічною ситуацією організації так і внутрішніми
чинниками працівника. Вимоги до конкурентоспроможності працівників висувалися і будуть висуватися з
огляду на зміни пріоритетів розвитку економіки та
суспільства.
Висновки. Як висновок хотілося б відзначити, що
для того щоб домогтися конкурентоспроможності
організації, персонал повинен бути зацікавлений і вірити
в те що, керівництво організації розуміє прагнення своїх
співробітників, заохочує їх зростання, приділяє їм час і
увагу, а головне, робить все це щиро. При цьому підході
співробітники будуть примножувати свої знання, а
організація зможе значно збільшити свою результативність і добитися процвітання.
Також ключова роль в цьому процесі повинна
приділятися й оцінці персоналу, що є необхідною умовою
для запобіганню помилок у доборі і раціональному
використанні різних категорій працівників. При цьому
персонал повинен мати широкий діапазон професійних
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якостей, універсальність, що дозволили б йому бути
мобільним і здатним швидко адаптуватися до нових
умов роботи.
Отже, високий рівень конкурентоспроможності
персоналу дає змогу підвищити рентабельність виробництва, збільшити вартість активів організації, поліпшити
ефективність використання ресурсів, а найважливіше –
забезпечити довгострокову, унікальну та конкурентну
перевагу організації завдяки використанню унікального
джерела конкурентоспроможності, яке неповторне для
конкурентів. Тому всебічний розвиток персоналу повинен
стати стратегічним завданням кадрової політики
організації на шляху конкурентоспроможності, що
означає суперництво, боротьбу за досягнення найкращих
результатів та отримання конкурентних переваг.
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COMPETITIVENESS OF PERSONNEL IN THE MODERN ORGANIZATION
The article deals with main problems of the personnel competitiveness and its importance in improving the efficiency of the
organization activity. The analysis of approaches was carried out to define of the personnel competitiveness. The necessity of
personnel development is substantiated as a guarantee of increasing the efficiency of the organization activity. A number of
factors playing a decisive role in the formation and increase of the personnel competitiveness are highlighted. Measures
possessing a significant impact on the effectiveness of the organization as a whole are suggested to increase the
competitiveness of the personnel.
Key words: competitiveness, organization, personnel, professionalism, personnel development.
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