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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 25th issue of our journal. In this issue we 

propose you 49 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 3,500 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 14 countries: Azerbaijan, Hungary, Ireland, India, 

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

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

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

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

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

and assessed of its compliance to subject of the journal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

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

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

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

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

productive.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 
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Постановка проблеми. Сучасний постмодерний, 

плюралістичний світ характеризується не лише стрімким 

розвитком економіки, новітніх технологій, а й високим 

ступенем загрози існуванню людства, проявом якої є 

глобальні кризи, зокрема: екологічна, демографічна, 

духовна, ціннісна, які спостерігаємо і в сучасній Україні. 

Безумовно, всі негативні кризові явища тісно пов’язані 

між собою і випливають з одного джерела – втрати 
людиною істинного розуміння своєї сутності і відповідаль-

ності за свої дії. Враховуючи той факт, що первинним 

осередком, який формує людську особистість є родина, 

видається доцільним розглянути позицію Митрополита 

Андрея Шептицького щодо ролі і значення родини у 

формуванні системи моральних та ціннісних орієнтирів 

української спільноти. Зважаючи на те, що постать 

Митрополита А. Шептицького є знаковою для України, 

а його авторитет і вплив в українському суспільстві важко 

переоцінити, його думки та пропозиції не втратили своєї 

актуальності і сьогодні. 

Джерельною базою для дослідження позиції 

Митрополита А. Шептицького щодо збереження 

християнських цінностей української родини, як умови 

її відновлення, стали пастирські послання та листи 

Митрополита, у яких акцентовано увагу на необхідності 

плекання, базованих на морально-етичних засадах 

християнства, родинних та сімейних цінностей. 

Мета роботи полягає в аналізі положень соціального 

вчення Митрополита А. Шептицького стосовно збережен-
ня християнських цінностей української родини та можли-

вості їх адаптації у сучасному українському соціумі.  

Виклад основного матеріалу. А. Шептицький від 

початку своєї діяльності, ще в статусі Станіславського 
єпископа, звертається до ввіреної йому пастви з посланням 

«Християнська робота», датованого 2 серпня 1899 р. 

У цьому посланні він чітко окреслює своє покликання – 

дбати про свій народ. Звертаючись до вірних, Андрей 

Шептицький закликає: «Брати мої милі! Коли любите свої 

діти і свій народ, коли дбаєте про щастя і здоров’я, живіть 

морально, не вбивайте самі себе, не вбивайте своїх дітей, 

не марнуйте неморальністю основних фізичних сил 

народних! Бійтеся гріха, бійтеся дочасної і вічної кари 

Божої, бійтеся тих страшних наслідків, які наносить 

неморальність на кожного зокрема, на родину, на цілий 

народ!» [6, с.3]. Розглядаючи родину як взаємопов’язану 

родинними обов’язками структуру, А. Шептицький 

водночас звертається не лише до всіх поколінь, а й до 

кожного члена родини зокрема, покладаючи на них 

відповідальність та наголошуючи на обов’язках кожного 

у плеканні родинних цінностей.. Так, завдання батьків 

полягає у збереженні невинності їх дітей і захисті перед 

можливим моральним зіпсуттям. Обов’язком молодого 

покоління є моральна поведінка, від якої в значній мірі 

залежить подальша доля молодої людини. Молоде 

покоління, понад усі скарби світу, повинне цінувати свою 

невинність і чистоту та уникати сумнівного товариства, 

яке може «псувати». Подружжя повинно бути освячене 

Церквою, подруги зберігати вірність, а громадянський 

шлюб не лише викликає осуд у людей, а й накликає на 

себе кару Бога. Чоловіки повинні вести тверезий спосіб 

життя, дбати про майно та добробут своєї родини. Вимоги 

Митрополита абсолютно відповідають Декалогу, а їх 

дотримання і виконання сприятиме досягненню народом 

(навіть у скрутних обставинах) добробуту та матеріаль-

ного забезпечення [2, с.3-4]. Досягнення добробуту 

українського народу вимагає, в свою чергу, виконання 

кількох вимог, а саме: згуртування у християнські 

громади і творення християнських громадських установ; 

довіра до Церкви і духовенства; розвиток науки та 

просвіти; християнське виховання молодого покоління; 

моральний авторитет та приклад батьків [6, с.5-11]. 

Родина як найменша клітина і, водночас, фундамент 

суспільного буття постійно перебуває у центрі соціаль-

ного вчення А. Шептицького. У пастирському листі до 

духовенства і вірних «Християнська родина» (1900 р.), 

іменуючи Ісуса Христа «реорганізатором цілого життя 

людства» А. Шептицький зазначає, що: «Спаситель мав 

влити у ціле людство нову силу і нове життя: 

Мав…людей, знеможених безнастанною неправдою, 

просвітити світлом істини, а тих, що впали вже на дно 

беззаконня, піднести до чеснот християнського життя» 

[7, с.17], а найбільш благодатно вплив Христа 

проявляється у родині, яка є основою суспільного ладу. 

Родинне і суспільне щастя взаємозалежні, адже не може 

бути щасливим суспільство, яке сформоване з нещасних 

Проаналізовано основні праці Митрополита Андрея Шептицького присвячені проблемі збереження 

християнських цінностей в українській родині. На основі системного підходу та методу аналізу документів 

досліджена позиція А. Шептицького, яка ґрунтувалась на трактуванні родини як християнської спільноти 

зі стійкою системою морально-етичних цінностей. Проаналізовано роль родини у виховному процесі та 

формуванні національно-патріотичної позиції молодого покоління. 

Ключові слова: родина, християнське віровчення, морально-етичні цінності, виховання. 
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родин. Коли суспільний фундамент складають нещасні, 

бідні у матеріальному тa духовному вимірі родини, 

втрачають сенс самі поняття добробуту, просвіти, 

патріотизму. Саме тому, в першу чергу, необхідно 
подбати про родину як самодостатню цінність, відсунувши 

на другий план сеймові та парламентські питання 

суспільного значення. Саме родина є тим благодатним 

грунтом, на якому кожен «міг почуватися вільним і 

щасливим…міг би рости в силу та свобідно 

розвиватися…міг би заспокоїти потреби свого розуму і 

серця, – тіла і душі» [7, с.19]. Пастирський лист 

«Християнська родина» був написаний у ювілейний 

1900 рік і саме тому на початку року, званого в 
християнському світі «святим», А. Шептицький звертається 

до народу з закликом оголосити цей ювілейний рік – 

роком родини та розпочати працю над родинами. Ця 

праця мала зосереджуватись на плеканні християнських 

морально-етичних цінностей, духовності, поглибленні 

віри. Така праця є нелегкою, вимагає щоденних зусиль 

від кожного члена родини, а її плодом є благословення, 

розростання «в народ великий і могутній, багатий і 

щасливий – у народ віруючий, побожний і моральний, – 

у народ святий!» [7, с.20].  

Прикладом для подружжя має бути Свята Родина. 

Феномен родини А. Шептицький виводить з природи 

речей та морального закону. Відтак, подружжя це 

моральне зобов’язання, яке накладає моральні обов’язки 

на кожну сторону та робить їх взаємозалежними. Часовий 
контекст послання виправдовує твердження А. Шептицького 

про те, що жінка має підкорюватися чоловікові (як 

відомо, на початку ХХ століття такий стан речей був 

прийнятним для всіх християнських держав світу. 

Боротьба за рівноправ’я жінок лише починала 

зароджуватись у передових країнах Західної Європи та у 

США). Однак варто зауважити, що позиція А. 

Шептицького базується не на світському, а на духовному 

розумінні влади і підкорення, які трактуються як 

об’єктивна необхідність для єдності. У випадку, коли 

одна сторона не має «проводу», і інша – обов’язку, перше 

непорозуміння в родині може призвести до її розпаду, 

порушивши моральне зобов’язання єдності подружжя. 

А. Шептицький при цьому наголошує: «…те підчинення 

не сміє бути неволею! А цю рівновагу між владою та 

підчиненням владі осягається лише через любов» [7, с.21], 

а отже, закон подружжя це закон моральної любові. 

Митрополит акцентує на добровільній згоді обох 

наречених укласти шлюб, при цьому, варто усвідомити, 

що багатство в жодному разі не може гарантувати 

родинного щастя, яке можна осягнути лише в любові.  

Як відомо, в Західній Європі, з метою посилити 

монархічну владу та зберегти «чистоту» династії, часто 

укладались династичні шлюби між близькими родичами. 

Однак, згідно християнського морального вчення, 

родинні зв’язки аж до четвертого покоління є 

перешкодою для укладання шлюбу. А. Шептицький 

наголошує, що такий шлюб можна укласти лише з 

дозволу Церкви та при умові, що наречена ніяким іншим 

способом не змогла б знайти собі іншого чоловіка [5, 

с.79]. Проте, такі шлюби не толеруються і сучасною 

медициною, оскільки інцест несе в собі загрозу 

народження хворих, неповноцінних дітей. До речі, 

практика укладання церковних шлюбів між близькими 

родичами і сьогодні можлива лише за умови надання 

дозволу Церквою, а в окремих випадках, виключно 

папою Римським.  

Якщо Богородиця є взірцем для наслідування 

матерями, то прикладом для молодого покоління є Сам 

Ісус Христос, який, будучи Богом і Людиною водночас, 

своїм земним життям продемонстрував модель родинних 

взаємовідносин, що знайшла своє втілення у заповіді 

«Шануй батька і матір твоїх, щоб тобі було добре і ти 

довго прожив на землі». Саме на родину покладається 
завдання виховання дітей у християнському дусі, плекання 

моральних цінностей та поведінки. «Зісохне 

рослинка…без сонця, землі і роси, – без підпори, – 

зазначає А. Шептицький, – …тим сонцем дитини, – є 

любов батьків…а тією росою…ті перші науки …то 

перше слово неньки…перша наука батька» [7, с.27], а 

першим словом матері має бути слово любові і Божої 

науки. Безумовно, у всі часи кожна родина прагне щастя, 

любові, добробуту, а досягнути цієї мети можна, на 

думку А. Шептицького легким шляхом – спільною 

родинною молитвою, яка є «спільним актом віри. – 

спільним визнанням науки Ісуса Христа» [7, с.33]. 

Покладаючи особливі надії на молоде покоління 

А. Шептицький прагнув забезпечити йому гідні умови 

для здобуття вищої освіти. З цією метою Митрополит, як 

член австрійського парламенту, звертається з промовою 

до представників Палати Панів у якій наголошує на 
необхідності заснування у Львові русинського університету 

в якому талановита українська молодь могла б навчатися 

та здобувати освіту європейського зразка. Трактуючи 

університети як «могутні фактори в історичному житті 

народів», «найбільші і найважливіші центри культурного 

і національного життя», а для русинів «пекучу потребу» 

А. Шептицький зауважує, що в майбутньому державному 

бюджеті Австрійської імперії не передбачені витрати на 

створення українського університету, а отже очікування 

та прагнення українського народу, який по чисельності 

займає четверте місце серед народів імперії і становить 

пів мільйона осіб не справдяться. Митрополит наголошує, 

що: «…питання університету є передовсім постулатом 

культури й науки, а…фонди, віддані на піднесення 

культурного життя й науки є …не видатками, а радше 

інвестиціями, які приносять велику користь» [8, с.588-

589]. Безумовно, світоглядну позицію А. Шептицького 

доцільно аналізувати виходячи з історичного та релігійно-

культурного контексту, при цьому враховуючи роль 

релігії у тогочасному західноукраїнському суспільстві. 
Видається, що піднімаючи питання необхідності створення 

русинського університету, Митрополит бачив його як 

вищий навчальний заклад католицького спрямування на 
зразок сучасних Люблінського Католицького Університету 

ім. Івана-Павла ІІ чи Українського Католицького 

Університету у Львові, у яких поряд з викладанням циклу 

гуманітарних, технічних та природничих наук значна увага 

приділяється формуванню у студентської молоді 
християнської етики та моралі. Однак, сучасне секуляризо-

ване суспільство не передбачає можливості поєднання 

світської науки та теологічних знань в одному 

навчальному закладі. Без сумніву, такий стан речей 

притаманний сучасним модерним суспільствам, які 



   
14 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

базуються на принципі відокремлення церкви від держави 

та світськості навчання. Однак, з втратою впливу релігії 

на суспільство спостерігається і втрата ціннісних 

орієнтацій, які несе в собі християнство, зокрема, це 

стосується і ставлення молодого покоління до сімейного 

співжиття. Проведене автором даної публікації 

соціологічне опитування серед студентської молоді 

Національного університету «Львівська політехніка» 

стосовно сімейних цінностей засвідчило, що серед 426 

опитаних 382 респонденти вважають за можливе 

розірвати шлюб у випадку виникнення сімейних 

конфліктів (зрада, пияцтво, тощо); 116 – прагнуть 

народити тільки одну дитину і лише після здобуття 

певного соціального статусу (кар’єра) та матеріальних 
благ (квартира, машина); 174 – вважають, що одружуватись 

варто у віці 30–35 років, а до досягнення цього віку варто 

практикувати громадянський шлюб, щоб «краще пізнати 

один одного» та «пожити для себе»; лише 37 студентів 

вважають гомосексуалізм гріхом, решта трактують його 

як хворобу, або право людини; 83 респонденти вважають, 

що допомагати дітям (навіть дорослим) – це обов’язок 

батьків, а необхідність утримувати стареньких батьків 

лише на думку 142 студентів є обов’язком дітей. Наведені 

дані свідчать про нерозуміння студентською молоддю 

цінності інституту сім’ї, брак виховання та плекання 

християнських принципів сімейно-родинного співжиття, 

які передусім повинні закладатись у родині з перших 

років життя дитини. 

Важливе місце серед творів А. Шептицького на 

соціальну тематику займає послання «О супружестві і 

родині». Сам факт публікації цього звернення свідчить 

про постійну увагу Митрополита про проблем української 

родини. Важливість цього послання полягає у практичних 

рекомендаціях А. Шептицького щодо налагодження 

сімейного співжиття в період Великого посту. Вкотре 

Митрополит проводить паралель між суспільним 

устроєм та благополуччям християнських родин, які 

творять суспільне тіло, наводячи простий і зрозумілий 

кожній людині приклад побудови хати зверненої до 

сонця і на доброму місці, де сонце – це Бог, а місце – це 

вибір дружини. Цей вибір має бути свідомий, вільний та 

відповідальний [5, с.77-79]. Засуджуючи цивільні шлюби, 

які стали модними на Заході А. Шептицький трактує їх 

як «поганські» і протиставляє їм християнське подружжя, 

освячене Церквою. 

Митрополит А. Шептицький розумів, що сімейне 

щастя та благополуччя – це складний феномен в основі 

якого лежить багато складових, зокрема: релігійність, 

духовність, моральність, етика сімейних взаємовідносин і, 

звичайно, матеріальні статки. Вступаючи в полеміку з 

соціалістами, які висували ідею державної та колективної 

власності, А. Шептицький у праці «О Квестії Соціальній» 

аргументовано доводить право кожної родини на 

недоторканість приватної власності, яка витікає з 

природного права людини і є одним з перших принципів 
християнського суспільного вчення. Опонуючи соціалістам, 

Митрополит критикує положення їхньої теорії щодо ролі 

держави та її права на усуспільнення всякої власності, яка 

в результаті приносить фатальні наслідки – тяжку неволю 

і абсолютну залежність від держави. «Та теорія, – 

зазначає А. Шептицький, – відкриває широко двері 

заздрощам, невдоволенням, незгоді» [4, с.151], а талант і 
працьовитість, як джерела суспільного багатства втрачають 

своє суттєве заохочення і «в кінці замість рівності, о 

котрій мріють соціалісти, наступає у всіх рівна нужда і 

недостаток» [4, с.151]. На противагу соціалістичній теорії, 

яка в кінцевому результаті приводить до абсолютної 

залежності від держави та катастрофічного зубожіння 

сімей, практичним свідченням яких стала тоталітарна 

система СРСР, Митрополит пропонує програму 

Католицької Церкви, в основі якої лежить Закон 

справедливості – віддати кожному те, що йому належить, 

визнати і пошанувати право кожного, це – «підстава 

всякого ладу, до котрого веде наука Церкви» [4, с.155]. 

Таким чином, Митрополит акцентує на необхідності 

використання християнських принципів у побудові 

української держави, що в свою чергу сприятиме зміцненню 

українських родин та росту їх добробуту. Після 

сумнозвісного возз’єднання західноукраїнських земель у 

складі СРСР стрімкими темпами розпочалась 

колективізація в Галичині, наслідком якої стало значне 

зубожіння українських родин, яких насильно заставляли 
вступати в колгоспи та обкладали непомірними податками. 

На захист українських родин виступив А. Шептицький. У 

своєму листі до академіка Кирила Студинського 

Митрополит розкритикував аграрну політику радянської 

влади, що полягала у насильній колективізації та 

надмірних податках на землю, яка була чи не єдиним 

джерелом існування сільських родин, та зауважив, що 

така політика справляє « на народ враження нещирого, 

хитрого поступування правдивих ворогів» [2, с.922]. 

Варто зауважити, що Митрополит Шептицький дбав 

не лише про духовний, моральний та матеріальний стан 

українських родин, що проживали в Галичині, а й про 

родини, які, в наслідок важкого матеріального стану, 

змушені були емігрувати на Американський континент, 

зокрема, в Бразилію, Аргентину, США, Канаду. 

Аналізуючи політику тогочасного канадського уряду, 
А. Шептицький зауважує, що урядова програма передбачає 

переселення до Канади близько 20 тисяч українських 

родин, третина з яких «гине для Церкви і народу» 

внаслідок національної та релігійної політики Канади. 

Зважаючи на тогочасні умови проживання українців у 

Канаді, що характеризувались браком українських шкіл, 

інтелігенції, вчителів та священиків, Митрополит вважає 

що українська еміграція в Канаді не має майбутнього, 

однак при цьому визнає, що ситуація з кожним роком 

все ж покращується [3, с.713]. Часові рамки даного 

документа, датованого 13 листопада 1922 року, свідчать 

про те, що, з одного боку, Митрополит мріяв бачити 

щасливу і благополучну українську родину в Українській 

державі, а з іншого, не міг знати про страшні наслідки 

панування тоталітарної системи СРСР на теренах України 

після 1939 року. 
Особливу увагу Митрополит звертає на необхідність 

збереження у родинах емігрантів української мови, 
національних традицій та патріотичного виховання дітей. 
Незважаючи на значні труднощі, пов’язані із злиденними 
умовами існування емігрантів та денаціоналізацією 
українських дітей, вдалося відкрити дитячий садок у 
Польському місті Каліші для 33 дітей, яких не лише 
годували сніданками, а й навчали та виховували у 
національному дусі, У своєму листі до Митрополита 
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Голова Управи Відділу Товариства Український 
Центральний Комітет у Польщі, завдяки якому і був 
відкритий садок, зазначав: «…наслідки були надзвичайні. 
Дітям ніби відкрилися оченята, вони запалали любов’ю 
до свого Краю, з особливою цікавістю й інтересом рвуться 
до всього українського, чим подають велику надію для 
успішного виховання їх, аби зробити з них корисних 
людей для свого народу» [1, с.852]. Власне, у молодому 
поколінні Митрополит вбачав майбутнє України, 
суспільне тіло якої складали б міцні родини зі 
сформованою системою морально-етичних християнських 
цінностей з дітьми, вихованими у національно-патріотич-
ному дусі, адже людина «щастя знаходить передусім в 
родині. Та любов, що об’єднує родину в ціле, дає їм таке 
щастя дочасне, якого не дає ніколи ні багатство, ні слава, 
ні жодні інші дочасні блага» [5, с.81].  

Висновки. У своєму соціальному вченні Митрополит 
А. Шептицький значну увагу приділяв українській родині, 
міцність і добробут якої вважав запорукою існування та 
поступу української державності. В розумінні 
А. Шептицького, українська родина – це інституція 
базована на морально-етичних християнських цінностях, 
з глибокою традицією, усвідомленням національної 
ідентичності та розвиненим почуттям патріотизму. 
Особливу увагу Митрополит приділяє молодому 
поколінню, яке прагне бачити високо освіченим та 
морально стійким. Турбота Митрополита сягає не лише 
українських родин, що проживали на теренах 
українських земель, а й тих, що змушені були емігрувати 
за кордон. Розуміючи важке матеріальне становище 
українців, А. Шептицький вступає в полеміку з 
соціалістами та, виходячи з принципів християнського 
віровчення, пропонує Українській Церкві і суспільству 
програму, спрямовану на покращення матеріальних 
умов життя українських родин, що, в свою чергу, 
сприятиме зростанню їх добробуту. Безумовно, багато 
положень Митрополита, зокрема, про підвалини міцності 
родини, національне та патріотичне виховання молоді не 
втратили своєї актуальності і сьогодні. Проблематика 
соціального вчення Митрополита надзвичайно багато-
гранна, а відтак спадщина А. Шептицького потребує 

подальшого аналізу та нових досліджень у ділянці 

релігієзнавства, філософії, історії та політології. 
Література 

1. Лист голови Управи Відділу Товариства Український 
Центральний комітет в Польщі Михайла Деркача до митр. 
Андрея Шептицького з проханням допомогти допомогти в 
організації садку-передшкілля для дітей українських емігрантів 
//Митрополит Анрей Шептицький: Життя і діяльність. 
Документи і матеріали 1899–1944. Церква і суспільне питання. – 
Т. ІІ. – Кн. 2. Листування. – Львів: «Місіонер», 1999. – 1096 с. 

2. Лист митр. Андрея Шептицького до академіка Кирила 
Студинського про аграрну політику радянської влади та 
необхідність захисту селян від надмірних податків // Митрополит 
Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Документи і матеріали 
1899 – 1944. Церква і суспільне питання. – Т. ІІ. – Кн. 2. 
Листування. – Львів: «Місіонер», 1999. – 1096 с. 

3. Лист митр. Андрея Шептицького до о. [Тита 
Войнаровського] про становище української еміграції в Канаді // 
Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. 
Документи і матеріали 1899–1941. Церква і суспільне питання. – 
Т. ІІ. – Кн. 2. Литування. – Львів: «Місіонер», 1999. – 1096 с. 

4. Пастирське послання митр. Андрея Шептицького до 
духовенства О Квестії Соціальній // Митрополит Андрей 

Шептицький: Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899–
1941. Церква і суспільне питання. – Т. ІІ. – Кн. 1. – Львів: 
«Місіонер», 1998. – с.137-177. 

5. Пастирське послання митр. Андрея Шептицького О Супру-
жестві і Родині //Митрополит Андрей Шептицький: Життя і 
діяльність. Документи і матеріали 1899–1944. Церква і суспільне 
питання. – Т. ІІ. – Кн. 1. – Львів: «Місіонер», 1998. – с.70-95. 

6. Пастирське послання Станіславівського єп.. Андрея 
Шептицького до вірних Християнська Робота // Митрополит 
Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Документи і матеріали 
1899–1944. Церква і суспільне питання. – Т. ІІ. – Кн. 1. – Львів: 
«Місіонер», 1998. – с.1-16.  

7. Пастирський лист єп. Андрея Шептицького до духовенства і 
вірних Станиславівської Єпархії Християнська Родина // 
Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. 
Документи і матеріали 1899–1944. Церква і суспільне питання. – 
Т. ІІ. – Кн. 1. – Львів:»Місіонер», 1998. – с.17 – 36. 

8. Промова митр. Андрея Шептицького в австрійській Палаті 
Панів про потребу українського університету у Львові // 
Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. 
Документи і матеріали 1899–1941. Церква і суспільне питання. – 

Т. ІІ. – Кн. 2. Листування. – Львів: «Місіонер», 1999. – 1096 с. 
References 

1. Ly`st golovy` Upravy` Viddilu Tovary`stva Ukrayins`ky`j 
Central`ny`j komitet v Pol`shhi My`xajla Derkacha do my`tr. Andreya 
Shepty`cz`kogo z proxannyam dopomogty` dopomogty` v organizaciyi 
sadku-peredshkillya dlya ditej ukrayins`ky`x emigrantiv //My`tropoly`t 
Anrej Shepty`cz`ky`j: Zhy`ttya i diyal`nist`. Dokumenty` i materialy` 
1899–1944. Cerkva i suspil`ne py`tannya. – T. II. – Kn. 2. 
Ly`stuvannya. – L`viv: «Misioner», 1999. – 1096 s. 

2. Ly`st my`tr. Andreya Shepty`cz`kogo do akademika Ky`ry`la 
Study`ns`kogo pro agrarnu polity`ku radyans`koyi vlady` ta neobxidnist` 
zaxy`stu selyan vid nadmirny`x podatkiv // My`tropoly`t Andrej 
Shepty`cz`ky`j: Zhy`ttya i diyal`nist`. Dokumenty` i materialy` 1899 – 
1944. Cerkva i suspil`ne py`tannya. – T. II. – Kn. 2. Ly`stuvannya. – 
L`viv: «Misioner», 1999. – 1096 s. 

3. Ly`st my`tr. Andreya Shepty`cz`kogo do o. [ Ty`ta Vojnarovs`kogo] 
pro stanovy`shhe ukrayins`koyi emigraciyi v Kanadi // My`tropoly`t 
Andrej Shepty`cz`ky`j: Zhy`ttya i diyal`nist`. Dokumenty` i materialy` 
1899–1941. Cerkva i suspil`ne py`tannya. – T. II. – Kn. 2. Ly`tuvannya. 
– L`viv: «Misioner», 1999. – 1096 s. 

4. Pasty`rs`ke poslannya my`tr. Andreya Shepty`cz`kogo do 
duxovenstva O Kvestiyi Social`nij // My`tropoly`t Andrej Shepty`cz`ky`j: 
Zhy`ttya i diyal`nist`. Dokumenty` i materialy` 1899–1941. Cerkva i 
suspil`ne py`tannya.– T. II.– Kn. 1.– L`viv: «Misioner», 1998.– s.137-177. 

5. Pasty`rs`ke poslannya my`tr. Andreya Shepty`cz`kogo O 
Supruzhestvi i Rody`ni //My`tropoly`t Andrej Shepty`cz`ky`j: Zhy`ttya i 
diyal`nist`. Dokumenty` i materialy` 1899–1944. Cerkva i suspil`ne 
py`tannya. – T. II. – Kn. 1. – L`viv: «Misioner», 1998. – s.70-95. 

6. Pasty`rs`ke poslannya Stanislavivs`kogo yep.. Andreya 
Shepty`cz`kogo do virny`x Xry`sty`yans`ka Robota // My`tropoly`t Andrej 
Shepty`cz`ky`j: Zhy`ttya i diyal`nist`. Dokumenty` i materialy` 1899–
1944. Cerkva i suspil`ne py`tannya. – T. II. – Kn. 1. – L`viv: «Misioner», 
1998. – s.1-16.  

7. Pasty`rs`ky`j ly`st yep. Andreya Shepty`cz`kogo do duxovenstva i 
virny`x Stany`slavivs`koyi Yeparxiyi Xry`sty`yans`ka Rody`na // 
My`tropoly`t Andrej Shepty`cz`ky`j: Zhy`ttya i diyal`nist`. Dokumenty` i 
materialy` 1899–1944. Cerkva i suspil`ne py`tannya. – T. II. – Kn. 1. – 
L`viv:»Misioner», 1998. – s.17-36. 

8. Promova my`tr. Andreya Shepty`cz`kogo v avstrijs`kij Palati Paniv 
pro potrebu ukrayins`kogo universy`tetu u L`vovi // My`tropoly`t Andrej 
Shepty`cz`ky`j: Zhy`ttya i diyal`nist`. Dokumenty` i materialy` 1899–
1941. Cerkva i suspil`ne py`tannya. – T. II. – Kn. 2. Ly`stuvannya. – 
L`viv: «Misioner», 1999. – 1096 s. 

 



   
16 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

 

 

 

Volynets O.O., 

Ph.D., Associate Professor, Department of Politology and International Relations NU «Lviv Polytechnic» 

Ukraine, Lviv 

METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY ABOUT CHRISTIAN VALUES OF UKRAINIAN FAMILY 

It is analyzed the main works of Metropolitan Andrey Sheptytsky are devoted to the problem of preservation of Christian 

values in the Ukrainian family. On the basis of the systematic approach and the method of document analysis A. Sheptytsky 

position, which was based on the interpretation of the family as a Christian community with a stable system of moral and 

ethical values. It is analyzed the role of family in educational process and formation of the national-patriotic position of the 

younger generation. 
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Постановка проблемы. Ход истории и опыт 

цивилизации дает нам сделать такое предположение, что 

у всех развитых народов и наций в литературе, наряду с 

серьезным философически-поэтическим духом, также 

имеется сатирически-юмористический настрой. В этом 

плане, элементы сатиры и юмора, являющиеся частью 

искусства народов внесших огромный вклад в историю 

цивилизации, имеют огромное значение. Каждый из 

этих уникальных образцов культуры, пройдя долгий 

путь испытаний веками, дошли до наших дней как 

зеркало и как часть своего периода. Каждый из этих 

образцов, будучи показателем культуры, быта, жизни 

своих народов, дают нам информацию о мировоззрении, 

вкусе и способностях этого народа.  

Карикатура, являющаяся неотъемлемой частью 

развитой Европы, перевалив за пределы своих границ, 

повлияла на культуру разных стран и народов, и 

превратилась в часть их повседневной жизни. Карикатура 
легко адаптируясь в местные условия, обрела своеобразные 

и новые художественные формы, нашла достойное 

место в культуре и в изобразительном искусстве разных 

народов. В этом плане, влияние Европейской школы 

карикатуры на формирование и последующее развитие 

русской школы карикатуры неоспоримое, точно также 

как и несомненное влияние европейской культуры на 

русскую культуру.  

Цель статьи. Основной целью статьи является 

рассматривать ранние стадии развития карикатуры и её 

первичные формы в Русском искусстве, анализировать 

историю зарождения этого уникального жанра, прошед-
шего испытание в течение нескольких веков, предоставлять 

информацию об очень редких произведениях, которые 

могут быть названы ранними прототипами русской 

карикатуры 

Изложение основного материала. О первых 

признаках карикатуры в культуре и искусстве славянских 

народов имеются множество различных предположений 

и мнений. Исследователь Дмитрий Москин в своей 

книге «Краткая энциклопедия карикатуры» пишет: 

«Наши предки славяне тоже любили юмор и уважали 

сатиру, а карикатуры рисовали, вернее, выцарапывали 

на бересте с XII века, особенно в Новгороде, где люди 

были пограмотнее. Увы, мало подобных карикатур 

сохранилось, иная влага постаралась» [6). Известный 

Украинский карикатурист и теоретик Владимир 

Казаневский о первых признаках карикатуры в культуре 

славянских народов пишет: «Украинская карикатура 

имеет очень древние корни. Вздутые изображения 

юмористических сцен на древних предметах скифов, 

рукописи с элементами юмора присущей киевской Руси, 

шутливые рисунки запорожских казаков, сатирические 

образы на иконах, являющихся образцами древнего 

народного творчества и фольклора, могут быть 

восприняты, как первые образцы карикатуры» [2.309].  

Основываясь на мнения российских и украинских 

коллег, специалистов и ученых, исследующих данную 

сферу, и самое главное, исследовав известные нам на 

сегодняшний день рисунки с элементами карикатуры, 

можем с уверенностью сказать, что первые сатирические 
рисунки в русском изобразительном искусстве встречаются 

в конце ХVII века. К сожалению, мы не обладаем более 

древними образцами.  

В то время когда в Европе массово выпускались 

сатирические публикации, когда в книжных киосках 

народные массы с интересом покупали политические, 

юмористические рисунки, в России шуточные рисунки, 

сопровождаемые юмором, смехом, только-только 

появлялись. Эти рисунки в простонародье назывались 

«лубками» (лубочная картинка, лубочный лист, 

потешный лист, простовик, вид графики, изображение 

с подписью, отличающееся простотой и доступностью 

образов, Первоначально вид народного творчества. 

Выполнялся в технике ксилографии, гравюры на меди, 

литографии и дополнялся раскраской от руки). 

Являющихся частью русского народного творчества 

лубков, по своей форме и содержанию, не всех можно 

назвать оригинальными. Нарисованные в основном 
непрофессиональными художниками лубки, в большинстве 

случаев подражали немецких и голландских художников. 

Такая продукция изготавливалась обычно простыми 

мастерами (резчиками), которые пытались продать свой 

товар подороже. Именно по этой причине они рисовали 

свои картины яркими красками и в смешных формах. 

Порой местные мастера делали определенные изменения 

в иностранные лубки, наносили на рисунок совсем 

несоответствующие теме надписи. В первых русских 

лубках основной целью критики были чуждые русскому 

обществу чужеземные обычаи, европейский образ жизни, 

практически насильно внедренный в России [4, p.4]. 

Данный вид искусства, наблюдаемый в основном в 

творчестве профессиональных художников, нашло свое 

широкое распространение в XVII–XVIII веках. В этих 

В статье рассматриваются ранние стадии развития карикатуры и её первичные формы в Русском 

искусстве. Анализу подвергалась история зарождения этого уникального жанра, прошедшего испытание в 

течение нескольких веков. В статье предоставляется информация об очень редких произведениях, которые 

могут быть названы ранними прототипами русской карикатуры. 

Ключевые слова: лубок, ирония, юмор, гротеск, история, цензура, карикатура, искусство, сатирические 

рисунки. 
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рисунках, отличающихся сатирическими, критикующими 

и разоблачающими моментами, формы персонажей 

нарочно нарушаются, ясно чувствуется сатирическое 
настроение, образы гиперболизируя приводятся в смешное 

состояние. Народ посредством этих картин выражал как 

бы свое недовольство к власти, критиковал князей, 

графов, чиновников и религиозных служителей. В этом 

плане привлекает внимание аллергические изображения 

Петра I, под названием «Как мыши хоронили кота», 
широко распространенных среди народа, и представленных 

в различных вариантах. В одном из этих рисунков 

изображена сцена как восемь мышей, стоящих друг за 

другом с трудом тащат огромного и усатого (напоми-

нающие усы Петра) кота, лежащего на деревянных 

санях. В надписи, исполненной иронией и сарказмом 

под изображением, привлекает внимание все «регалии» 

Петра I: «Кот казанский, ум астраханский, разум 

сибирский» и т.д. Привлекает также внимание зрителя 

сопровождение данной церемонии группой мышей из 

Рязани, Крыма, Новгорода и других провинций России. 

В целом, в этом периоде возникло множество лубков, 

критикующих политику Петра I, что объяснялось жесткой 
политикой русского царя, его темпераментным характером 

и осуществляемыми им новыми реформами (Рис.1).  

Рис.1. Карикатура, отражающая похороны Петра I под 

названием «Как мыши хоронили кота» 
 

XVII–XVIII веках в России наряду с деревянными 

лубками, также были широко распространены лубки на 

меди. Эти лубки отличались не только материалом и 

техникой обработки, они также отличались и своей 

школой, культурой художника, историей возникновения 

и принципами графики, однако одновременно и дополняли 

друг друга.  

Первые авторы медных лубков, живших в первой 

половине XVIII века, были мастера профессиональной 

гравюры братья Алексей и Иван Зубовы. Потерявшие 

государственные заказы братья, в 1720-м году переезжают 

в Москву и занимаются этой профессией исключительно 

для заработков. Нужно отметить, что формирование и 

последующее развитие данного вида искусства связано 

не с братьями Зубовыми, а именем Московской 

гравюрной школы, Л. Бунина и В. Куприянова. Если 

исследовать медные лубки того периода увидим, что 

привлекает внимание творчество в частности двух 

художников, отличающихся своей оригинальностью и 

профессиональным художественным стилем. Исследо-

ватели, одного из этих неизвестных художников условно 

назвали «Мастером черных глаз», а второго «Мастером 

светлых глаз». Это объяснялось тем, что первый мастер 

в своих гравюрах зрачки людей изображал черными, а 

второй наоборот, светлыми [5, p.5].  

В числе множества лубков, автором которых являлся 

«Мастер черных глаз», можно назвать работы, «Прусский 

солдат и русский казак», «Черноглазая моя», «С утра 

пораньше у аптекаря», у автора «Мастера светлых глаз» 

«Голландский врач и добрый аптекарь», «Святцев», 

«Церемония в Турции в 1770-м году», «Райтер верхом на 

петухе» и т др. В рисунках «Райтер верхом на петухе» и 

«Госпожа Райтер верхом на петухе», критиковалась 

несоблюдение этических норм в высшем обществе, их 

безграничное своеволие. В работах неизвестных авторов 

как, «Найдя вину, ругает жену», «Деньги-Сатана», 

«Годы, когда я жил в Казане» и др. критиковались 

невежественные члены элитного общества, неграмотные, 

жадные, безнравственные люди, пытающиеся соответ-

ствовать самой последней моде, желающие показаться 

современными, точно также как в примере «Из 

лягушачьей шкуры вылез, а шкуру не признал» (Рис.2). 

Рис.2. «Голландский врач и добрый аптекарь». 

Медные лубки (середина XVIII века). 
 

Научный работник Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, ученый 

А.Г. Сакович, о схожих и отличительных чертах русских 

лубков, изображенных на меди и дереве, писал: «Медные 

лубки, будучи меньше по объему, чем деревянные 

лубки, также уступали деревянным лубкам по техники 

гравирования и полного представления сюжетной линии 

изображения. Медные лубки за период прохождения от 

стен жилых помещений (медные лубки, обычно вещали 

на стенках в домах) до книжных страниц, частично 

утеряли свою монументальность и декоративную красоту. 
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Однако, несмотря на это, у художника были более 

широкие возможности работы на меди и поэтому, 

рисунки на меди привлекали внимание своей тонкостью, 

богатством изображений и нежностью. Неслучайно, что 

если деревянные лубки были красивыми предметами 

украшения, то медные лубки воспринимались как живые, 

совершенные произведения искусства или иллюстрации 

к какому-либо событию» [5, p.9]. 

В XVIII–XIX веках, в то время когда деревянные 

лубки были позабыты, медные лубки заняли их место и 

можно сказать, что доказали свою необходимость как 

вид искусства. Однако, с чувством сожаления нужно 

сказать, что периодом развития и восхождения медных 

лубков, как вид искусства, был самым последним 

периодом восхождения народного изобразительного 

искусства, как одного из направлений русского народного 

творчества. В последующие годы, данный вид искусства, 

можно сказать, что забывается и в 1839-м году к лубкам 

государством ставится цензура. Самый большой удар по 

данному виду искусства был нанесен в 1951-м году, 

когда были уничтожены все лубки, которые не прошли 

цензуру. Именно в этот период были уничтожены 

практически все лубки.  

Сатирические темы, изображенные на лубках, 

конечно можно расценивать как первые образцы русской 

карикатуры. Первой профессиональной политической 

карикатурой в истории русской карикатуры, является 

произведение «Баланс Европы в 1791-м году», 

нарисованный масляной краской Г. Скородумовым. 

Несмотря на стремительное развитие общественно-

политической жизни, к сожалению, в области карикатуры 

и сатирической графики XVIII века не остались никаких 

образцов [2, p.241]. 

Говоря о русской карикатуре, прошедшей долгий и 

сложный путь, нужно отметить, что запреты, жесткая 

цензура, наложенная властями на эту сферу, прекратились 

только в 1812-м году, во время нападения Наполеона на 

Россию, и именно в эти годы в русской сатирической 

графике наблюдалось оживление. И это несомненно, еще 

раз доказывает важность воинов, мятежей в развитии 

жанра карикатуры. Начиная с первых дней военного 

вторжения Наполеона в Россию, в прифронтовых зонах 

можно было встретить множество сатирических листовок. 

Современники того периода пишут, что эти сатирические 

листовки восторженно принимались и покупались всеми 

слоями общества. Это могли быть и простые крестьяне, 

и жители городов, и интеллигенты, а также и аристократы. 

Любой русский человек, посредством этих сатирических 

рисунков наблюдал за происходящим на поле боя, 

становился свидетелем каждой конкретной сцены. 

Тексты, сопровождающие эти рисунки, очень простая и 

лаконическая работа художника, давали возможность 

довести происходящее до самого неграмотного слоя 

населения. Эти карикатуры, пропагандирующие могу-

щество русского народа и победу в скором времени над 

врагом, поднимали боевой дух у населения. А самое 

главное, эти рисунки, имели более сильное идеологи-

ческое влияние, чем статьи и официальные сведения, 

опубликованные в газетах и журналах.  

Известный карикатурист и теоретик, президент 

Ассоциации Российских Карикатуристов Михаил 

Златковский, в своей книге «Мировая карикатура» об 

этом пишет: «в 1812-м году русскими художниками 

нарисованы цикл множественных карикатур, крити-

кующих политику оккупации России, Наполеоном. 

В каждой карикатуре и сатирическом рисунке, воз-

никшим в этом периоде, враг всеми средствами 

критиковался, показывалось неизбежное поражение 

оккупантов перед мужественным и отважным наро-

дом [2, p.242].  

Если внимательно исследовать эти изображения, то 

увидим, что в этих рисунках, нарисованных в стиле, 

полностью отвечающим, требованиям художества того 

периода, ясно чувствуются элементы русских лубков. 

Особенность, свойственная русским лубкам – простота, 

лаконичность, легкость раскрытия темы, нашли свое 

отражение в этих рисунках. Ход войны, можно сказать, 

что решался в мастерских художников. В этих 

карикатурах, русский солдат изображался мужест-

венным, бесстрашным, выносливым, умным, доблестным и 

способным легко одолеть победу над врагом. А фран-

цузские солдаты трусливым, слабым, глупым и 

обреченным на поражение, как свой император 

Наполеон. Основной целью здесь было, развеять миф о 

«сильном и умном Наполеоне» и о его «непобедимой 

армии».  

Об авторах большинства сотен таких листовок, 

профессионально нарисованных карикатур и сатири-

ческих рисунков того периода, к сожалению не осталось 

никаких сведений. Многие из этих рисунков были 

анонимными. Нам известны имена только трех 

художников, работающих в сфере политической карика-

туры того периода, и обогативших своей плодотворной 

деятельностью данный вид искусства – имена Ивана 

Теребеньова, Ивана Иванова и Алексея Венецианова [4, 

p.14].  

Картины И. Теребеньова «Пастух и волк», «Русский 

Геркулес», «Танцующий Наполеон», «Спокойной ночи», 

И. Иванова – «Русский мужик», А. Венецианова – 

«Изгнание французских актеров из Москвы», а также 

многочисленные произведения других художников, 

наряду с демонстрацией их взгляда на важные поли-

тические события, на военные операции, происходящее 

на поле боя того периода, одновременно были образ-

цами пропаганды, с целью поднятия боевого духа, 

патриотизма, веры в победе у русских солдат, у русского 

человека (Рис.3.[1-4]). 

После победы над Наполеоном интерес к графике 

русской сатиры относительно слабеет и можно сказать, 

что данный вид искусства переживает период упадка. За 

эти годы широко распространяется стиль станковой 

графики и портретного-шаржа. Конкретными адресами 

этого стиля были писатели, художники, музыканты и 

другие известные личности того периода. Повышение 

интереса к карикатуре среди народных масс, 

наблюдалось в 1853–1856-х годах, во время русско-

турецкой войны. Как и во все времена, во время и этой 

войны карикатура доказала свою актуальность как вид 

искусства, подтвердила свою значимость в боевых 

зонах, как важное средство пропаганды.  
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Рис.3.1. «Моя черноглазая». Медные лубки 

(середина XVIII века). 

Рис.3.2. «Изгнание французских актеров из Москвы». 

A. Венецианов (1812). 

Рис.3.3. «Подвиг русского крестьянина, настаивающего 

чтобы француз сошел с чужих лыж и взял свои». 

И. Иванов. 

Рис.3.4. «Русский Геркулес» (1812). 
 

Как известно из истории, карикатуры, созданные и в 

1853–1856-е годы, когда Англия и Франция выступили 

союзниками Турции во время Крымской кампании, и в 

1877–1878 года, отличались своим «Ура патриотизмом». 

В этих рисунках, точно также как и на листовках, 

нарисованных во время оккупации Наполеона, образ 

врага изображался слабым, трусливым, антипатичным и 
глупым. А русский солдат и русский мужик, являющиеся 

положительными героями этих рисунков, представлялись 

более отважными и мужественными героями, намного 

умнее противника, способных с легкостью одолеть 

победу над врагом, невзирая на все трудности. Понятно, 

что карикатуры, нарисованные во время войны, должны 

быть именно такого содержания. Эти рисунки, 

напоминающие традиционные русские лубки, отличались 

своей простотой, и легко воспринимались окружающими. 

Тексты, стишки или анекдоты по теме, сопровождающие 

эти рисунки, играли очень важную роль.  
Конечно, же, все эти перечисленные и представленные 

карикатуры, каждый маленький листок, наряду с 

показателем национально-патриотического духа народа, 

также доказывает его как мощное идеологическое оружие 

во время воины. Русская карикатура, прошла долгий и 

трудный путь, начиная с лубков народного творчества, 

сатирических листовок, вплоть до привлекающих 

внимание профессиональных художественных работ, 

публикуемых на страницах сатирических журналов, 

отвечающих самым высоким требованиям. Первые шаги 

в развитии российской карикатуры, как независимого 

жанра, связано с именем Алексея Гавриловича 

Венецианова (1780–1847). Именно по его инициативе 

еще в 1808 году начал издаваться первый сатирический 

журнал под названием «Карикатура». С чувством 

огромного огорчения должны сказать, что после 

публикации всего лишь трех номеров, журнал был 

приостановлен по приказу Александра I. Давления и 

запреты со стороны общества и властей, препятствовали 

развитию в России данного жанра. Наконец-то в конце 

ХIХ века давления на прессу относительно ослабевают, 

в цензуре наблюдается определенные смягчения. 

Воспользовавшийся такой благоприятной ситуацией 

Н.А. Степанов, совместно с В.С. Курочкиным в 1859-м 

году открывают сатирический журнал под названием 
«Искра». Карикатуры на страницах этого журнала, 
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отражающие чиновничий беспредел, грубость жандармов, 

несправедливость судей, своей сюжетной линией резко 
отличались от карикатур, публикуемых в «Арлекин», 

«Весельчак», «Будильник», «Шут» и в других сатирических 

журналах [3, p.196].  
Царская власть, испугавшись нарастания революци-

онного настроя народа, объявив манифест 17 октября 1905 

года, пообещал народу свободу прессы, слова и совести. 
24 ноября 1905 года в ежедневной прессе опубликовались 

«Новые правила». Объявив 18 марта 1906 года «Верховный 
указ», давление на ежедневную прессу частично умень-

шилось. Эти «уступки» способствовали появлению новых 

газет и журналов с революционным и демократическим 
духом [1, p.27].  

Многочисленные сатирические журналы, публикуемые 

в России в начале первой половины ХХ века, и творчество 
художников, сотрудничающих с этими журналами, дает 

уверенность утверждать о превращение русской сатири-
ческой прессы, воплотивших в себе богатые традиции, и 

исчерпавших знания из европейской карикатуры, в одного 

из ведущих опор мировой карикатуры, и о способствовании 
в развитии данного вида искусства.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что роль 
русской сатирической графики и сатирической прессы, в 

развитии азербайджанской сатирической графики и 

сатирической прессы, неоспорима. В результате револю-
ционного настроя в России в начале ХХ века, в Тифлисе и в 

Баку тоже стала появляться пресса, с новым револю-

ционным и демократическим духом. В появившейся новой 
прессе имело место и сатирическая пресса, которая 

естественно же использовала карикатурный жанр, как свое 
основное оружие.  

Именно в результате влияния русской сатирической 

прессы и сатирической графики, впервые на Востоке в 

Азербайджане, в 1906 году вышел на свет сатирический 
журнал «Мулла Насреддин». В этом плане, возможностью 

ознакомиться с русской карикатурой воспользовались не 

только в Азербайджане, но и посредством Азербайджана, 

и другие восточные народы. Нужно отметить, что 

именно в результате этих процессов, еще в первой 

половине ХХ века, только в Баку публиковались более 

20 сатирических журналов и газет [1, p.27]. 

О журнале «Мулла Насреддин», отличающейся своей 
резкой сатирой, писали французские ученые А. Беннигсен, 

С. Келькеже, польский ученый В. Заянчковский, англий-

ский ученый Э. Браун, немецкий ученый В. Брандс и 

другие западноевропейские специалисты. Эти специалисты в 

первую очередь особо подчеркивают сильное влияние 

этого журнала на политическую сатиру Ирана, а также 

сатирическую прессу и сатирическую графику Средней 

Азии, Крыма, Татарстана, Приволжья, Кавказа и других 

народов [1, p.32]. 

Выводы. Все эти образцы, указанные факты, доказывают 

принадлежность русской сатирической прессы и конечно 
же, традиций карикатуры, к глубоким корням. Безусловно, 

что начало ХХ века стал периодом развития русской 

сатирической прессы, и превращения карикатуры в 
неотъемлемую составную часть общества, как независимого 

жанра. Русская карикатура, исчерпавшая свои знания из 

богатых и прогрессивных европейских традиций, посред-
ством Азербайджана передала эту школу на Восток. 

Наблюдаемые нами сегодня с восхищением эти карикатуры, 
сатирические рисунки, ставшие объектом интереса каждого 

исследователя, и привлекающие внимание професси-

ональной художественной работой, освещали актуальные 
вопросы своего времени, и критиковали происходящее 

вокруг негативные явления. Безусловно, что произведения 

известных русских художников, поднял авторитет и 
престиж этого вида искусства. Все произведения, созданные 

в результате творческой и плодотворной деятельности 
русских художников, с точки зрения мастерства и сегодня 

сохраняют свой высокий уровень.  

Исторический путь, который прошла русская карикатура 
и ее художественные традиции, обогатили мировое 

искусство своими национально-художественными методами 
выражения, заняв достойное место в изобразительном 

искусстве народов мира. Русская карикатура, исчерпавшая 

свои знания из европейской школы карикатуры, достигшая 
новых художественных форм в стадии развития, расширив 

свой круг влияния, обогатила, и напрямую повлияла на 

развитие сатирической графики и сатирической прессы 
многих народов.  
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Постановка проблеми. Модернізація українського 

соціуму постає як практична потреба сучасного етапу 

державотворення, як завдання конкурентоспроможного 

входження до європейського і світового соціокультурного 

простору, ствердження в ньому в якості привабливого, 

перспективного, прогнозованого, а тому і надійного 

партнера. Проблеми розвитку нашого суспільства, 

негативні наслідки, що були зумовлені цими 

проблемами, не знайшли адекватного відображення у 

суспільній свідомості, як проблеми загальнонаціонального 

значення. Громадська думка та соціальна практика 

здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і 

спорту у вирішенні багатьох важливих соціально-

економічних проблем [1]. Тому фізична культура 

останнім часом все більше активізується і осмислюється 

з філософсько-культурологічних позицій. Це викликано 

необхідністю розкриття великих потенційних можли-

востей її у формуванні сучасної людини для 

гармонійного розвитком духовних та фізичних сил 

особистості. Вивчення фізичної культури в даному 

аспекті є логічним продовженням основної тенденції 

розвитку знання про неї в сфері, пов’язаної з переходом 

в дослідженнях, переважно від медико-біологічних і 

педагогічних аспектів (ні в якій мірі не принижують їх) 

до психологічних, соціологічних, теоретико-інтегра-

тивних та інших, що є основою при вивченні людини в 

гармонійній єдності тілесного і духовного. У кожному з 

них є певні досягнення, проте є і дискусійні, невирішені 

питання. Більшою мірою вони пов’язані, з не 

урахуванням соматопсихічної і соціокультурної єдності 

людини, її біосоціокультурной суті. До того ж, 

торкаючись окремих аспектів дослідження фізичної 

культури, вони найчастіше розглядаються ізольовано 

один від одного, не даючи повної картини виявлення її 

сутності. Сучасний етап розвитку культури 

характеризується подоланням вузькоспеціалізованого 

вивчення культурних явищ, пов’язаний з їх системним 

розглядом, зверненням до людини, яка в працях з 

людинознавства все частіше починає розглядатися як 

цілісність і багатомірність, як інтеграційна система [2, 

с.25]. Ці погляди знаходять все більше відображення і 

стосовно фізичної культури. В рамках інтегративної 

антропології ще в 90 роках В.В. Кузін та Б.А. Никитюк 

справедливо наводили думку про взаємозв’язок знань 

всередині психобіологічних і соціокультурних наук, які 

вивчають фізичну культуру, а також їх між собою, що 

повністю відповідає розумінню феномена людини, що 

виступає цілісністю в усіх своїх проявах [3, с.15-18]. 

У зв’язку з цим в даний час стає все більш очевидною 

необхідність переосмислення сутності фізичної культури 

як виду загальної культури. Це обумовлено її багатим 

культуро об’єднуючим змістом, який в силу певних 

причин (дегуманізації, ідеологізації, авторитарізму) не 

знаходив належного відображення як в системі освіти 

людини, так і її самодіяльних формах занять. Багато-

аспектність змісту фізичної культури вже давно є 

предметом вивчення [4, с.87]. Однак сьогодні важливо 

не стільки вичленення її змістовних аспектів, скільки 

розкриття її внутрішнього змісту, взаємо-зумовленості у 

формуванні людини її засобами (у взаємодії з іншими 

видами культури) протягом усього життєвого шляху. І 

саме єдність функціонального, ціннісного і діяльного 

аспектів, змісту фізичної культури сприяє розумінню її 

інтегративної, людинотворчої, духовно-фізичної сутності. 

У той же час саме зміст даних аспектів, і особливо їх 

взаємозв’язків, знаходить слабке віддзеркалення в 

індивідуальній і суспільній свідомості, в силу чого 

доволі часто формується односторонній погляд на 

фізичну культуру, як на сферу розвитку тільки рухових 

якостей, умінь і навичок людини і залишається в стороні 

її соціокультурний, особистісний розвиток. У зв’язку з 

цим правомірно зазначалося, що необхідно ставити 

питання «не про індиферентність засобів фізичної 

культури по відношенню до вирішення виховних 

завдань в суспільстві … а про те, як використовувати 

специфічні і загально педагогічні засоби, методи 

фізичної культури і спорту, вирішуючи в єдиному 

процесі завдання фізичного вдосконалення і обов’язкового 

духовного розвитку особистості людини» [5, с.3-5]. 

Єдність цих аспектів зумовлено діяльною сутністю 

В статті є спроба відновити цінність фізичної культури як основи здоров’я нації. Аналізується і 

пропонується алгоритм розвитку єдності «функціонального», «ціннісного» і «діяльнісного» аспектів 

змісту фізичної культури, що є основою інтегративної, людино творчої суті. Доводиться, що у 

суспільства, яке хоче вижити і вже тим більше розвиватися, немає іншого шляху, крім 

самовдосконалення людини за допомогою засобів культури. Тому культурна діяльність (в тому числі і 

фізкультурна) набуває великої суспільної користі, значимості, бо її предметом, метою і головним 

результатом є розвиток самої людини. 

Ключові слова: фізична культура, функція, цінність, діяльність, інтегративна, людино творча 

духовно-фізична сутність, соматопсихічна і соціокультурна єдність людини. 
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людини, де буття самої людини і цінностей визначаються 

їх соціальними функціями, а самі функції, зокрема 

фізичної культури, реалізуються «головним чином через 

активну діяльність людини, спрямовану на використання 

відповідних культурних цінностей» [6, с.43]. Це 

підтверджується і тим, що в якості основного при 

визначенні понять «функція», «цінність», «діяльність» 

виступає категорія «потреба», яка не зайняла ще 

належного їй важливого місця в реальному осмисленні 

феномена фізичної культури.  

Разом з тим, незважаючи на об’єктивно наявну 

єдність «функціонального», «ціннісного» і «діяльного» 

аспектів змісту фізичної культури, також явно помітна 

відособленість їх теоретичного розкриття. Це ускладнює 

розуміння внутрішнього механізму освоєння людиною її 

цінностей, формування в цьому процесі її самосвідомої 

сутності. Різний рівень і їх наукового пізнання. Більше 

досліджений – «функціональний» аспект фізичної куль-

тури, менше – «ціннісний» і зовсім слабко – «діяльний».  

Мета статті – дати стислу характеристику і пояснити 

теоретичні (функціональний, ціннісний і діяльний) 

аспекти інтегративного змісту людської сутності 

фізичної культури.  

Виклад основного матеріалу. Треба гідно визнати, 

що приблизно до 90-х років дослідженням «функцій» 

фізичної культури в нашій країні як теоретично так і 

практично (занедбаність спортивних споруд, стадіонів, 

басейнів) приділялося недостатньо уваги. Нечіткими 

були критерії їх виділення, мало місце порівняння їх з 

функціями окремих компонентів фізичної культури, а 

також загальної культури. Це не давало можливості 

представити їх в повному концептуальному, «опред-

меченному» в людині баченні. За останні 18 років у 

зв’язку з розвитком ідей системного підходу, європізації, 

поглибленої розробки питань теорії культури, подальшим 

осмисленням сутності фізичної культури в дослідженні 

її соціальних функцій були досягнуті певні успіхи. Вони 

починають розглядатися більш системно, у взаємозв’язку з 

національною культурою і зі структурою фізичної 

культури (загальнокультурні, специфічні, внутрішні 

функції). Разом з тим справедливо відзначається, що 

функції фізичної культури – «це об’єктивно притаманні 

їй властивості впливати на людину і людські відносини, 

задовольняти і розвивати певні потреби особистості і 

суспільства» [7, с.70]. 

У питаннях виділення функцій культури в даний час 

є дві основні позиції: перша – її головною функцією є 

адаптаційна, яка полягає в самозбереженні і розвитку 

суспільства; другою – головною визнається людино 

творча функція, пов’язана зі способами саморозвитку 

людини. Однак два цих напрями не взаємо виключають, 

а взаємодоповнюють один одного, бо виконання 

культурою адаптаційної функції по відношенню до 

суспільства неможливо інакше, як через вдосконалення 

засобів і способів людської діяльності (тобто виконання 

нею «людинотворчої функції»). Взаємозв’язок цих двох 

функціональних напрямків культури найбільш повно 

підкреслює концепція, що виділяє дві її основні функції: 

зовнішню (спрямовану на забезпечення суспільства усім 

необхідним для його існування і розвитку) і внутрішню 

(спрямовану на забезпечення постійного самовдоско-

налення культури і людини), кожна з яких проявляється в 

ряді приватних функцій. 

При дослідженні соціальних функцій фізичної 

культури, та виділення її загальнокультурних і специ-

фічних функцій, безсумнівно, було кроком вперед, бо 

підкреслювало її зв’язок із загальною культурою і в той 

же час кілька принижувало значущість фізичної 

культури при трактуванні її як повноправного виду 

культури. До того ж це положення в якійсь мірі 

«роз’єднувало» цілісність і єдність рівнів організації 

людини (психосоматичного і соціокультурного), 

взаємозв’язку всіх видів культури і було допустимо 

лише в науково-методичних цілях. Не кращим чином 

позначалося це і на сфері фізкультурної освіти, де 

акцент зміщувався на розвиток рухових якостей, умінь і 

навичок людини, а питання виховання її особистісних 

якостей залишалися осторонь (або в кращому випадку 

боязко говорилося про «сприяння» їх формування.  

Як визначає східна філософія і практика у культурі 

«фізичній» – визначальною повинна бути людино творча 

функція – провідною стороною якої (як і всіх інших 

видів культури) є духовна, пов’язана з розвитком 

культури мислення, уяви, почуттів, художньої творчості 

людини. Внутрішні функції культури – спрямовані 

безпосередньо на формування людини, що реалізуються 

у своєрідній формі через рухову діяльність людини 

(функції: оздоровча, фізичного розвитку, фізичної освіти, 

фізичної підготовленості, що традиційно відносяться до 

специфічних). Фактично мова йде про свідомо (духовно) 

окультурені види рухової діяльності різної 

спрямованості в зв’язку з задоволенням різноманітних 

потреб людини в сфері фізичної культури, з урахуванням її 

здібностей, а також відносин, що складаються між 

людьми. Це обумовлено єдністю і взаємозв’язком 

категорій соціального та біологічного «піднесеним» 

типом гармонізації тілесного і духовного в людині, що 

досягається «одухотворінням» тіла [8, с.34].  

В нашій країні, як спадщина «радянської ідеології» все 

духовне було знищене як «опіумом народу». Тому ми 

повертаємось до старого, добре забутого минулого, як до 

чогось нового наче ми про те не знали. Тут на власні очі 

знаходить відображення тенденція свідомого примату 

духовної культури над матеріальним на сучасному етапі в 

процесі побудови її гуманістичної концепції [9]. Єдність 

духовної і рухової сторін у фізкультурній діяльності буде 

створювати гармонію сутнісних (духовних і фізичних) 

сил людини, інтегративним моментом якої може служити 

творчий характер діяльності. І тільки як реалізацію 

людських здібностей доцільно розглядати функціональну 

роль фізичної культури (через її організаційні форми 

(компоненти): фізичне виховання, спорт, фізичну 

рекреацію, рухову реабілітацію; щодо суспільства – 

функції: перетворювальна, організаційна, пізнавальна, 

ціннісно-орієнтаційна, комунікативна, соціалізійна, 

захисна, індивідуалізійна та приватні функції зовнішньої 

функції культури.  

Фізична культура як прояв категорії «особливе» 

сприяє виконанню функцій інших видів культури 

(матеріально-виробничої функції, соціально-політичної, 

духовної, художньої та ін.); виконує в культурі тільки їй 

властиву функцію фізичної досконалості (одиничне), що 
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розуміється як єдність духовного і фізичного. У той же 

час кожен з компонентів (форм) фізичної культури 

(фізичне виховання, спорт, фізична рекреація і рухова 

реабілітація) сприяє виконанню функції: фізичної 

культури в цілому (функції фізичної досконалості), 

інших видів фізичної культури (змагальної, спортивно-

творчої), рекреативної і реабілітаційної), має свою специ-

фічну функцію. При цьому фізичне виховання виконує 

функцію освоєння, спорт – вдосконалення, фізична 

рекреація – підтримки, а рухова реабілітація – віднов-

лення фізичних і духовних здібностей людини. Кожна з 

них може бути розглянута на рівні приватних функцій. 

Такий підхід дає можливість розкрити все різноманіття 

функцій фізичної культури, спрямованих перш за все на 

людину (а через неї і на суспільство) і пов’язаних із 

задоволенням широкого спектра її потреб (як матері-

альних, так і духовних), показати, що вони є інтегрованим 

результатом функціонування утворюючих її компонентів 

які здійснюються в рамках властивої їй структури. [10, 

с.45]. Функції фізичної культури, будучи відображенням 

її сутності, зачіпають не тільки рухову сферу людини, 

але і всі рівні її організації: анатомо-фізіологічні, 

психодинамічні, психологічні, особистісні, соціально-

психологічні про що свідчив відомий основоположник 

теорії інтегральної індивідуальності Вольф Мерлін. 

«Тільки в цьому випадку фізична культура набуває рис 

істинно культурного явища, усувається суперечність між 

інтелектуальним і руховим компонентами, духовним і 

фізичним розвитком тих хто вдосконалюється, суттєво 

зростає її роль у всебічному і гармонійному розвитку 

особистості» [11, с.25].  

Розкриття соціальних функцій фізичної культури дає 

основу для більш повного уявлення також її «ціннісних 

аспектів». У той же час проблема цінностей в даний 

період виходить на одне з провідних місць в розумінні 

культури, сприяючи розкриттю її як би зсередини. Крім 

того, цінності володіють не тільки пізнавальними, а й 

регулятивно-цільовим значенням для людини, пов’язаними 

з добровільністю їх вибору, превалюванням духовної 

сторони в процесі відображення матеріального. В сфері 

фізичної культури виділяються групи цінностей, які в 

стислому вигляді можуть бути представлені таким 

чином: інтелектуальні (знання в галузі фізичної культури, 

пов’язані з інтелектуальним потенціалом фізичної 

культури особистості); цінності рухового характеру 

(кращі зразки моторної діяльності, особистісний і 

суспільний фізичні потенціали, в цілому фізична 

підготовленість, працездатність, здоров’я людини): 

цінності педагогічних технологій (методики фізичного 

виховання, фізичного тренування, спортивної підготовки, 

вміння та навички організації фізкультурно-спортивної 

діяльності); цінності мобілізаційні (пов’язані з раціо-

нальною організацією вільного часу, необхідністю 

швидкої оцінки ситуації, прийняття рішень, можливістю 

самовиховання і в цілому з самоорганізацією стилю 

життя, умінням протистояти несприятливим впливам 

зовнішнього середовища); цінності інтенціональні 

(громадська думка, фінансово-економічні, матеріально-

технічні та правове забезпечення, а також мотиви, 

інтереси, потреби, бажання займатися фізкультурно-

спортивною діяльністю). У даній взаємопов’язаній 

структурі цінностей відображені найбільш значущі для 

життєдіяльності людини і суспільства аспекти сучасного 

розуміння фізичної культури (зокрема, пов’язаними з її 

інтелектуальним, соціально-психологічним і руховим 

компонентами), які мають, безсумнівно, велике значення 

і в зв’язку з фізкультурним, валеологічним і олімпійським 

вихованням. У розвитку аксіологічній (ціннісній) 

проблематиці в останні два-три десятиліття виділяються 

дві домінуючі ідеї: це суб’єктивно-об’єктивний характер 

цінностей і їх зв’язок з потребами суспільства, соціальних 

груп і особистості, а також розуміння їх як функці-

онального буття речі, яка визначається її значимістю для 

людини і суспільства.  

Виходячи з цих методологічних передумов, раніше 

було показано, що при аналізі ціннісного аспекту 

фізичної культури правомірним буде розгляд ставлення 

до неї як до потреби і засобу задоволення потреб. Для 

реалізації потреби у фізичній культурі необхідні кошти, 

що включають компоненти речового (матеріально технічні, 

фінансові умови фізкультурного руху), духовного 

(концепції, теорії, наука, програми, принципи, методики), 

людського (фізкультурні кадри, контингент що займається) 

процесуального (система фізкультурного виховання, 

організацій, що здійснюють цей процес) порядку. До них 

може формуватися ціннісне ставлення з точки зору 

найбільш ефективного виконання ними своїх завдань. 

Однак вони є цінностями – умовами для створення 

справжніх цінностей, що втілюються в людині.  

У процесі і результаті задоволення потреби людини і 

суспільства в фізичній культурі в її сфері створюються 

цінності, які є відображенням її функціонального 

аспекту, широкого спектра задоволення нею потреб. 

Вони формуються через діяльність і відповідають 

основним її напрямками. До них відносяться цінності, 

пов’язані з безпосереднім впливом фізичних вправ на 

людину: фізичні (впливають на її організм) і духовні 

(впливають на психічний і духовний розвиток людини), 

обумовлені практично перетворювальною діяльністю як 

матеріальної, так і духовної спрямованості. Та найвища 

цінність це – духовність, найвище досягнення в людині, 

адже вона переробляє, просвітлює природний і 

історичний світ, вносить в нього свободу і зміст. 

М. Боришевський знаний фахівець в галузі психології 

самосвідомості, розробляючи систему духовних цінностей 

особистості, наголошував, що у свідомості людини 

віддзеркалюється образ об’єктивної реальності, а 

конкретно найбільш актуальні потреби, інтереси, 

погляди, ставлення до навколишньої дійсності і до себе 

як соціального індивіду [12]. Питання духовності та 

духовних цінностей особистості потребують нині 

глибоких наукових досліджень, які б дали змогу 

використовувати їх у навчально-виховному процесі 

освітніх закладів. На це наголошують у своїх дослід-

женнях Л.К.Кожевнікова, А.Вихрущ, О.Вишневський, 

Л. Геник, В. Жуковський, М. Стельмахович [5, с.1-8]. 

У сфері фізичної культури, таким чином, формуються 

різноманітні групи цінностей: матеріальні (різноманітні 

пільги з боку суспільства), фізичні (здоров’я, статура, 

фізичні якості, рухові вміння і навички, фізичний стан та 

ін.), психічні (широкий діапазон емоційних переживань, 

швидкість мислення, уяви, творчі задатки, риси характеру, 
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вольові якості та ін.), духовні (знання, самоствердження, 

відчуття власної гідності, естетичні та моральні цінності, 

ідеали, спілкування, пріоритет та ін.), соціальні (фізична 

підготовленість населення; рівень спортивних досягнень 

(рекорд, перемога та ін.); відпочинок, задоволення, 

формування працьовитості, навички поведінки в 

колективі, засіб виховання і соціалізації, національної 

самосвідомості традиції, змагання, видовище, школи з 

видів спорту, система тренувань і фізичних вправ та ін.). 

Їх утворення та функціонування тісно пов’язані зі 

структурою фізичної культури. У центрі цих цінностей 

знаходиться людина в її сомопсихічній і соціокультурній 

єдності, що є найголовнішим елементом системи 

цінностей демократичного суспільства.  

Фізична культура і сама є цінністю, бо виступає 

засобом задоволення інших різноманітних потреб що 
постійно розвиваються людиною і суспільством (матеріаль-

них і духовних, біологічних і соціальних, громадських та 

індивідуальних та ін.). При цьому в структурі особистих 

потреб спостерігається тенденція збільшення пізнаваль-

них, естетичних, морально-естетичних та інших інтелек-

туальних потреб, в цілому зростання творчої діяльності 

людей. Це обумовлює необхідність підвищення впливу 

фізичної культури на особистість, що передбачає 

пред’явлення до неї вимог не менш всебічних, ніж у 

культурних областях з великим і традиційним авторите-

том. Дана тенденція все більше знаходить відображення в 

її сфері, що підтверджується більш ускладненими і 

розширеними під впливом науково-технічного прогресу 

соціальними функціями фізичної культури. Аналіз її як 

цінності показує, що вона сприяє формуванню 

найважливіших загально-людських культурних цінностей 

(праці, освіти, дозвілля, світобачення, справедливості, 

добра, всебічного і гармонійного розвитку особистості, 

людської творчості як самоціль та ін.). Позитивна цінна 

роль фізичної культури може, однак, проявлятися тільки в 

тому випадку, якщо в процесі фізкультурної діяльності з 

тими з ким займаються вестиметься свідома, 

цілеспрямована робота у всіх основних напрямках 

людської діяльності: ціннісно-орієнтаційній, пізнавальній, 

комунікативній і головне перетворювальній.  

Дані концепції, маючи деякі термінологічні відмін-

ності, по суті, взаємно доповнюють одна одну, створюючи 

більш цілісне уявлення про систему цінностей фізичної 

культури. У них знаходять відображення такі питання: 

взаємозв’язок діяльності людини і її потреб; освоєння 

(і творення) поряд з фізичними також духовні цінності 

які мають широкий спектр, що втілюються в людині; 

взаємозумовленості ціннісного і функціонального аспектів 

фізичної культури; відображення суспільних і особис-

тісних цінностей. Така актуальність обумовлена і тим, 

що часто гуманістична цінність фізичної культури, і 

особливо спорту, ставиться під сумнів. Об’єктивне 

рішення цього питання, безумовно, передбачає 

використання адекватної методології. 

Функціональний і ціннісний аспекти, з одного боку, 

показують великі можливості фізичної культури у 

формуванні людини. З іншого боку, у більшості людей 

відсутня потреба в освоєнні її цінностей або виховуються 

іноді негативні особистісні якості. Кожевнікова Л.К., 

кажучи про різноманіття завдань, що вирішуються в 

сфері фізичної культури, зазначає, що «аналіз «функці-

онального», «ціннісного», «діяльністних» аспектів 

фізичної культури свідчить про те, що вона має великі 

потенційні можливості у формуванні розвиненої особис-

тості, але ці багаті можливості в силу розриву сомато-

психічної і соціокультурної єдності людини, викорис-

товуються не в повній мірі» [13, с.40-42]. У зв’язку з чим 

актуально розкриття внутрішнього механізму 

функціонування фізкультурної діяльності (в контексті 

людської діяльності), бо саме в ній є певні резерви 

залучення людей до даного виду культури. У той же час 

вона є інтегративним фактором її функціонального і 

ціннісного аспектів.  

Чільна роль діяльності у формуванні людини 

показана багатьма провідними психологами у галузі 

спорту (В.І.Бочелюком, В.В.Зарицькою, В.М.Блудововим, 

В.А.Плахтієнко, В.В.Кузьміна, І.М.Онищенко, В.Г.Панока, 

П.А. Рудика, А.Ц. Пуні, Н.О. Худанова, Л. Радченко, 

В.В. Клименко, Вороновою В.І.). Все в більшій мірі 

акцентується увага на ній і фахівцями сфери фізичної 

культури [5, 6, 7]. Це цілком виправдано, бо діяльність 

людини, впливаючи на навколишній світ і перетворюючи 

його, служить засобом задоволення її різноманітних 

потреб і одночасно – фактором її фізичного, психічного, 

духовного формування як суспільно корисної 

особистості. При цьому структура діяльності, як відомо, 

включає в себе наступні компоненти: потреба і мотив, 

мета, умови її досягнення (єдність цілей і умов 

представляє задачу) і співвідносні з ними: діяльність, дію, 
операції. Вона являє собою єдність двох сторін: внутрішньої 

(мета, аналіз умов, схема дій, вибір засобів, тобто ідеальна 

сторона діяльності) і зовнішньої (фізична активність 

суб’єкта, взаємодія засобів з об’єктом або предметом 

діяльності, що належать до компетенції об’єктивних 

процесів та результат). Будь-яка цілісна конкретна 

діяльність людини, таким чином, обов’язково співвідносна з 

поняттями потреби і мотиву, які є одними з провідних її 

компонентів, що роблять її усвідомленою і стійкою в 

перспективі. Тому їх формування важливо в зв’язку з 

вихованням людини і процесами розвитку її свідомості. 

На підставі власного життєвого досвіду та 

спостережень, ми можемо стверджувати, що рівень 

здоров’я, зазвичай, безпосередньо пов’язаний з рівнем 

освіти. Чим вище середній рівень освіти в певному 

соціальному середовищі, тим кращі узагальнені по-

казники здоров’я воно демонструє. Крім того, слід – 

зауважити, що поняття національної фізкультурної 

освіти потрібно розуміти комплексно: і як надання 

інформації, і як навчання методам, прийомам і навичкам 

здорового способу життя, і як виховання безумовного 

пріоритету цінностей індивідуального і громадського 

здоров’я в усіх її проявах, сферах, рівнях. Освітня суть 

фізичного виховання тісно пов’язана і з вихованням 

пізнавальної активності і таких якостей розуму як 

допитливість, динамічність, гнучкість і гострота. Тому 

реалізуючи ці можливості, необхідно разом з передачею 

знань оптимізувати пізнавальні процеси безпосередньо в 

ході занять фізичними вправами. Специфіка практичної 

діяльності у навчально-виховному процесі дозволяє 

вдосконалювати інтелектуальні здібності такі, як аналіз, 

порівняння, проектування власних дій. У свою чергу, 
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інтелектуально розвинена особистість досягає кращих 

результатів у спорті. Однак у реальній фізкультурній 

практиці при вивченні рухових дій в більшості випадків 

акцент зміщується на функціональний ланцюжок: 

«мета», «засіб», «результат» (не приділяється належної 

уваги потребностно – мотиваційному компоненту). 

Найвиразніше це проявляється в фізкультурно-

спортивній діяльності, де педагог найчастіше «акцентує 

увагу спортсменів на операційній стороні (вказуючи, що 

і як необхідно зробити), залишаючи поза увагою 

причинно-наслідкові зв’язки (чому необхідно зробити 

саме так) і ціннісно-смислові орієнтири (тобто спрямо-

ваність на досягнення певних цінностей). Тим самим 

спортсмен освоює систему рухів на рівні операцій (мета 

і засоби її досягнення задані і рефлексії не підлягають), а 

не на рівні дій (діяльності)». Це не сприяє ефективності 

процесу навчання і виховання, які багато в чому 

визначаються принципом свідомості рухів. Тому перед 

тими хто займається важливо розкривати і внутрішні 

взаємозв’язки в потребностно – мотиваційному ланцюзі. 

Саме їх розкриття в рамках обгрунтування внутрішньої 

структури фізкультурної діяльності (окрім традиційного 

блоку «мета»; «засіб», «результат») приділяється все 

більша увага в сфері фізичної культури. З незначними 

термінологічними відхиленнями даний компонент 

зводиться до такої послідовності ланок: потреба, мотив, 

інтерес, ціннісні орієнтації і таке інше. Вони є «пусковим» 

механізмом людської діяльності, її спонукальним і 

організуючим початком і визначають характер обирання 

цілей і засобів їх досягнення, супроводжуються 

розумовою діяльністю людини. Тут і формуються її 

світогляд, переконаність і усвідомлене ставлення до 

освоєння цінностей фізичної культури [14, с.73]. 

В даний час освоєння спортсменом якісно, свого 

виду спорту і педагогічний процес моделювання їм 

рухової діяльності розглядаються в трьох основних 

формах: пізнавальної (відображення дії таким, як воно є), 

прогностичної (відображення дії в плані його вдоско-

налення), ціннісно-орієнтаційної, що включає в себе не 

тільки ціннісне усвідомлення потреби (того, що 

необхідно робити в даній ситуації) і ціннісне покладання 

(заради чого робити), але і ціннісно-смислове рішення 

(розуміння змісту і значення обраних засобів). А самі 

раціональні дії повинні бути «закономірними», ціле-

спрямованими, доцільними, ціннісно-орієнтованими із 

змістовно організованими. У цій системі саме цінності 

виконують інтегруючу функцію, визначаючи вибір 

людиною цілей і засобів їх досягнення. Виразно 

проглядається пріоритет духовності в процесі розучування 

людиною рухової дії. Тому правомірно наголошується, 

що саме до початку їх виконання (а не в результаті), в 

процесі групової духовної практичної діяльності по їх 

освоєнню, що включає обмін змістом і цінностями, 

пов’язаними з системою пізнавальних, акмеологічних 

оціночних, коррекційних та інших дій, і відбуваються 

становлення і реалізація індивідуальності суб’єктів 

навчально-тренувального процесу (спортсмена, тренера).  

Духовний світ людини знаходить відображення в 

рухових діях і в тому, що задоволення приносить не 

тільки кінцевий результат його освоєння, але і саме 

вчинення дій, де виділяється ряд ознак діяльних 

переживань людини, пов’язаних з народженням в ньому 

всього нового. Це такі почуття: «злиття процесів дії і 

свідомості»; гармонії з навколишнім середовищем, що 

породжує духовно-фізичний підйом, стану натхнення; 

«М’язової радості», де домінує мотиваційно-емоційна 

сфера мислення; насолоди процесом діяльності, де 

відбуваються більш глибоке розуміння самого себе, 

перетворення душі людини [15]. У цих процесах і 

проявляється в повній мірі людинотворча функція 

фізичної культури, пов’язана з розвитком культури 

мислення, уяви, почуттів, художньої творчості, тих хто 

займаються при освоєнні ними рухових дій. В цілому 

закладені великі потенційні можливості формування їх 

духовно-ціннісної свідомості і творчого стилю мислення. 

Одним з головних регуляторних механізмів тут є 

смислова структура рухової дії як усвідомлювана 

система орієнтуючого сенсу, необхідних для їх 

розуміння і оцінки та включення цієї ціннісної системи в 

свідомість особистості. У зв’язку з цим спортсмен, який 

опанував більш ефективну спортивну техніку, нові 

засоби вирішення рухового завдання, змінюється і сам, 

бо підвищується рівень його можливостей, особистісного 

модуля, здібностей.  

Теоретична модель культури, яка відповідає вимогам 

сучасності, в якості мети вважає гармонійну людини, що 

характеризується інтенсивним розвитком різноманітних 

сутнісних сил на інтегративній основі діяльності 

творчого характеру. Рисами цілісності повинна володіти 

і культура, яка своїми засобами зобов’язана сприяти 

формуванню такої людини. Це означає необхідність по-

силення різноманітності (диференціації) змісту різних 

сфер культури на базі інтеграції способів впливу на 

людину, що має пряме відношення і до сфери культури 

фізичної.  

Фізкультурно-спортивна діяльність відбивається в 

основному в удосконаленні і порівнянні розвитку 

сутнісних сил людини, в досягненні спортивного 

результату (як особистого рівня, так і більш високих 

його рівнів). У той же час ціннісна система людини в 

фізичній культурі (що знаходиться в тісному взаємозв’язку 

з тими потребами, що постійно розширюються) дуже 

різноманітна. Остання, діючи на людину, може 

переслідувати різні цілі і завдання: змінити, зберегти, 

відновити у неї певні фізичні, психічні, моральні, 

естетичні якості і здібності; викликати у людини 

приємні емоції, почуття і переживання; спонукати її до 

спілкування, пізнання. У зв’язку з цим фізкультурна 

діяльність може розглядатися не тільки як засіб 

свідомого впливу на фізичний розвиток людини, але і як 

засіб відпочинку, розваги, підготовки до праці, 

спілкування, задоволення багатьох інших культурних 

потреб людей [10, c.46]. Перерахування позитивних 

аспектів фізичної культури (пов’язане не тільки з її 

моторним компонентом, але і з духовною стороною), що 

є відображенням її функціонального і ціннісного 

компонентів. Але головне полягає в розумінні того, що 

дане різноманіття, фізичних вправ якими людина 

задовольняється в культурних потребах в її сфері змінює 

уявлення про неї як про засіб, призначений тільки для 

вдосконалення морфологічних характеристик тіла і 

функціональних можливостей організму; забави, розваги 
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і отримання задоволення; здійснення інших видів 

діяльності. Тут підкреслюється і істинно культурна 

цінність (самоцінність) даного явища, фізкультурної 

діяльності для людини, пов’язаних насамперед з розвитком 

активного ціннісного ставлення до своєї природної 

(тілесної) організації, в процесі якої відбувається і 

розвиток особистості. Відтворення людини у всій 

цілісності і всебічності свого суспільного існування і є 

найважливішою особливістю культури. 

Для вирішення різноманітних завдань в сфері 

фізичної культури необхідні різні види фізкультурної 

діяльності (рекреаційна, освітня, спортивна, реабілі-

таційна). Вони і утворюються в результаті зсуву мотиву 

діяльності на предмет (мета) дій. Саме так і відбувається 

перехід з фізкультурно-спортивної діяльності (як від 

раніше єдиного і традиційно вкоріненого поняття) до 

вищевказаних видів в рамках системи фізкультурної 

діяльності. Остання, розглянута на рівні її видів, і 

пов’язана з освоєнням, вдосконаленням, підтриманням і 

відновленням цінностей в сфері фізичного вдосконалення 

людини по самореалізації її духовних і фізичних 

здібностей (сил).  

Систему, що базується на принципах комплексної 

регуляції духовного, психічного і фізичного аспектів 

особистості, Г.С. Шаталова (1996) кваліфікувала поняттям 

«система природного оздоровлення». За її визначенням 

«трьома китами» є «духовне, психічне й фізичне 

здоров’я. Духовне здоров’я – це відсутність егоїзму, 

терпимість, єднання з природою, життя за законами, 

сформованими у біблійних заповідях. Психічне здоров’я – 

гармонічна єдність свідомого і підсвідомого. Особлива 

риса системи – динамічне аутогенне тренування – 

виховання здатності контролювати й регулювати над-

ходження енергії до тканин у процесі руху. 

Принципи комплексної регуляції духовного, 

психічного і фізичного аспектів особистості також 

лежать в основі технології самооздоровлення, само-

відновлення і омолодження організму людини, розроб-

леної доктором психології, педагогіки, філософії у 

медицині М. Норбековим разом з фахівцем зі східних 

єдиноборств карате, кун-фу, тхек-вондо Ю. Хваном і 

кваліфікується поняттям «система тренування тіла і 

духу». Вона керується такими посту-латами: дух 

людини – основний стимулятор тілесного оздоровлення, 

фізичні вправи розвивають рухливість хребта, тренування 

емоцій «очищує душу до дитячої безтурботності», 

тренування образного уявлення і концентрації думок 

оздоровлює внутрішні органи [16].  

Фізкультурна діяльність є одним з видів людської 

діяльності, пов’язаної з культивуванням особистості і 

розвитком соціальних відносин, що носить в цілому 

соціально-культурний характер і що може бути 

розглянута на рівні діяльності індивідуума, групи, 

суспільства. Для неї характерний пріоритет духовності 

як цілісності внутрішнього психічного життя людини в 

процесі формування її фізичних кондицій. Для різних 

видів фізкультурної діяльності (і їх різновидів) специфічно 

і потребно-мотиваційна ланка, а отже, і їх духовна 

сторона і в цілому соціальний статус активності людини. 

Разом з тим ціннісні орієнтації, інтереси, мотиви, 

потреби фізкультурної діяльності дозволяють судити і 

про рівень фізичної досконалості особистості, виступая 

таким чином її показником, якраз в цих характеристиках 

концентруються цілісність і злиття соціального і 

біологічного в людині. Таким чином, в сфері фізичної 

культури розвиток рухових можливостей людини 

невіддільні від розвитку її особистісних якостей, більш 

того, визначаються ними. Фактично фізична культура – 

це та ж загальна культура з переважанням її духовної 

сторони, але реалізована специфічним чином – через 

свідомо окультурену рухову діяльність, де рухові дії 

виступають засобом задоволення різноманітних потреб 

людини, її само розвитку, самоактуалізації, самопізнання і 

самовдосконалення. На великі можливості останніх в 

процесі занять фізичною культурою, та спортом 

вказував відомий засновник спортивної психолог і 

фізичного виховання Авксентій Пуні. Відзначаючи 

двобічність процесу навчання і виховання (навчання і 

самонавчання, виховання і самовиховання), він зазначав, 

що самовиховання – це процес постійної роботи людини 

над своїм фізичним і духовним вдосконаленням 

(самовдосконалення), заснованому на пізнанні ним 

самого себе (самопізнання) в різноманітних відносинах з 

умовами життя, діяльності та спілкування з людьми. 

Дані процеси протікають в єдності з багатостороннім 

процесом виховання, де з віком все більшого значення 

набуває самовдосконалення [17]. 

Висновки. Отже, зміст фізкультурної діяльності (і її 

видів) людини є визначальним для залучення її до 

цінностей фізичної культури. Її ефективність і істинно 

культурний характер багато в чому буде залежати від її 

потребно-мотиваційної ланки, пов’язаної з соціо-

культурною активністю людини, її ціннісними 

орієнтаціями і знаннями, організацією її мислення і 

свідомістю, з абстрактною діяльністю проектувального 

типу. В кінцевому підсумку це позначиться і на якості 

сформованості фізичної культури (і її видів) особистості, 

гармонійному загальнокультурному розвитку людини. 

І найважливішу роль у цьому відіграватиме розуміння 

єдності «функціонального», «ціннісного» і «діяльнісного» 

аспектів змісту фізичної культури, що є основою її 

інтегративної, людино творчої суті. У змісті даних 

аспектів знаходять найбільш повне відображення в 

єднаності медико-біологічні, психологічні, педагогічні, 

соціологгічні, культурознавчі, філософські та інші 

аспекти знання про фізичну культуру. 

Таким чином, в фізкультурній діяльності проявляється 

єдність людини як біологічної, соціальної і культурної 

істоти як основа для інтеграції всіх аспектів знання про 

фізичну культуру. Тому розкриття методологічних і 

теоретичних питань фізкультурної діяльності – важлива 

умова формування предмета узагальнюючої науки в сфері 

фізичної культури (ТФК), більш відомої в українських 

спортивних вузах як «теорія фізичного виховання-ТФВ», 

яка одночасно виступає і сполучною ланкою між різними 

науковими дисциплінами, які її вивчають.  

Безумовно, ефективне формування у людини потреби 

у фізичній культурі пов’язано не тільки з розглядом її як 

цілісності і визначальної ролі в цьому процесі фіз-

культурної діяльності, але і з виявленням (обліком) 

співвідношення біологічних і соціальних потреб в 

отногенезі людини, з розкриттям проблеми провідної її 
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виду діяльності (в тому числі і в фізкультурній), у 

взаємозв’язку з віковими особливостями, в цілому з більш 
глибоким розкриттям закономірностей розвитку і функціо-

нування фізичної культури і розгляду інших питань.  

Фізична культура як не одна інша сфера культури 

містить великий потенціал відтворення в людині 

особистості як цілісності в своєму тілесно-духовному 

єднанні. Її незатребуваність (що характерно для сучасної 

ситуації) неминуче веде до «частковості» формування 

людини, яка стає антикультурною за своєю сутністю. 

Але ж саме через людину (як прояв взаємозумовленості 

людино творчої і адаптивної функції культури) 

відбувається вплив і на суспільство. Отже, у суспільства, 

яке хоче вижити і вже тим більше розвиватися, немає 

іншого шляху, крім самовдосконалення людини за 

допомогою засобів культури. Тому культурна діяльність 

(в тому числі і фізкультурна) набуває великої суспільної 

користі, значимості, бо її предметом, метою і головним 

результатом є розвиток самої людини. 
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The article is an attempt to restore the value of physical culture as the basis of the health of the nation. An algorithm for 
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Постановка проблеми. Актуальність обраної теми 

визначена євроінтеграцією України та пов’язаними з 

нею самоідентифікаційними процесами й збереженням 
культурних надбань України, в т. ч. у галузі національної 

вищої освіти, становлення якої самобутньо відбулося 

історично ще в середньовічний період, як і розбудова 

гуманітарної освіти Європи.  

Як свідчить проведений аналіз сучасної історіографії 

проблема ремінісценції національної освіти за євро-

пейським стандартом не була об’єктом окремого 

наукового культурологічного дослідження. Проте в 

межах фундаментальних заявлених наукових праць з 

позицій педагогічного досвіту, філософського світогляду, 

історичної практики висвітлювалась суто з вузько-

профільного аналізу ролі і значення збереженої системи 

знань європейського зразку. Серед найважливіших варто 

згадати дослідження вітчизняних науковців таких як 

канд. філос. наук, доц. М. Бобак [1], М. Дойчик [4], 

Г. Антонюк [9], І. Мозгова [12], М. Симчич [14], 

Л. Черник [16]; канд. пед. наук, доц. О. Велемець [2], 

О. Гапченко [3], Т. Дороніна [5], С. Кваша [10]; д-ри іст. 

наук, доц. Л. Посохова [13], Н. Яковенко [17]; канд. іст. 
наук В. Яремченко [18], З. Хижняк [15]; канд. культурології 

А. Мірошніченко [11] та ін. 
Метою статті є системний аналіз еволюції європейської 

вищої освіти на засадах античного екзистенціалізму, що 

трансформувався у стандарт національної вищої освіти 

європейського зразку. 
Виклад основного матеріалу. Сучасне реформування 

національної освіти за європейським зразком Болонської 

системи знань тісно пов’язане з ремінісценцією 

гуманітарно-природничих дисциплін, закладених афін-

ською моделлю навчання. Протягом тисячоліть античний 

зразок високої освіти зберіг цю традицію, трансфор-

муючись від загальноосвітніх шкіл до вищої професійної, 

зберігаючи фундаментальну базу гуманітарних дисциплін, 

що складає і нині високий інтелект та зразок моральності 

всієї національної освіти. Про історичні етапи транс-

формації античної освітньої традиції в європейську 

автор статті розкриває у публікаціях [6], [7], [8]. 

Європейський стандарт на теренах національної освіти 

«...впроваджувався ще за часів Київської Русі на основі 

грецько-візантійського варіанту освіти «вільних мис-

тецтв»...» [18, 266], що супроводжувався і в період 
культурно-національного піднесення України XVI–XVII ст. 

Середньовічна модель освіти зберегла античну традицію 

доповнивши дисциплінами теологічно-схоластичного 

зразку вчень «отців церкви», що впроваджувався в курс 

богословських наук. 

Культурна ремінісценція античного світогляду в 

супроводі середньовічної схоластики з елементами 

наукової методології через спостереження й експеримент у 

епоху Відродження формує науково-пізнавальне знання 
нового світогляду. Цей сформований стандарт європейського 

зразку науковості ширився на теренах України, де 

сформувався ареол національної освіти європейського 

зразку на рівні братських шкіл, колегіумів, академій, 

університетів, що в основі освіти зберегли європейську 

традицію. 

Про впровадження грецько-візантійського та західно-

європейського зразків освіти в національну говориться у 

праці С. Кваші [10], де тодішню освіту він поділив на 

два періоди: «домогилянський», що характеризувався, 

на його думку, перевагою грецького впливу; другий – 

«могилянський», де переважав західно-латинський вплив, 

що «проявився в запозиченні кращих зразків освітнього 

досвіду в організації навчальних закладів, у ставленні до 

світської науки і спричинив створення власних 

вітчизняних педагогічних систем, де впроваджувалися 

тогочасні наукові досягнення» [10, 10]. Луцька братська 

школа, на його погляд, сприяла підготовці наукових 

кадрів та вчителів, які були представниками української 

Мета роботи: узагальнити процес трансформації національно – європейського стандарту від 

античної моделі до сучасної системи знань. Методологія дослідження спирається на 

культурологічний, герменевтичний, аналітичний методи, що дало змогу з’ясувати особливості 

формування та розвитку національної моделі високої освіти на засадах спільної європейської 

спадщини. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що обрана тема є першим культурологічним 

узагальненим дослідженням становлення високої національної освіти за європейським зразком, 

відродженого сучасною Болонською системою вищої школи. Висновки. На основі доробку 

філософських, педагогічних, історичних галузей наук, що в комплексі склали культурологічний 

напрямок дослідження проблеми ремінісценції європейської науково-освітньої спадщини, яка на 

тисячоліття стала фундаментом гуманітарно-природничих знань високої освіти європейського та 

національного зразку. Вона є універсальним знаряддям для формування вітчизняної наукової еліти в 

усіх галузях знань, як історії так і сучасності.  

Ключові слова: аристотелізм, громадянський, етико-філологічний, етико-антропологічний 

гуманізм, грецько-візантійська модель, елінофільство. 
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культури та еліти зі знаннями мов, таких як грецька, 
слов’янська, латинська, українська (руська), польська та ін.; 

риторики, діалектики, математики, геометрії, астрономії, 

музики, поетики, історії, філософії, богослов’я.  

Про західноукраїнський регіон як осередок євро-

пейської освіченості говориться у праці О. Велемець [2], 

де цей процес успішно втілився у братських школах 
Львова, Рогатина, Перемишля, Комарно, Галича, Дубецька, 

Луцька, Кам’янець-Подільського, Немирова, Кременця і 

інших містах. Національною особливістю братських шкіл, 

на думку автора, були принципи «…народного самобут-
нього навчання та виховання, гуманізму та демократизму, 

що відображалось у вивченні «простонародної» україн-

ської та церковно-слов’янської мов…» [2, 9].  
Національними подвижниками прогресивного західно-

європейського впливу були Костянтин Острозький, 

Мелетій Смотрицький, Кирило Ставровецький, брати 

Стефан та Лаврентій Зизанії, Петро Могила, Іпатій Потій 

та інші. Найбільшою їх заслугою, на думку доцента 

М. Бобак, було «…критичне мислення, вміння орієнту-

ватися в обставинах життя, у потребах земної людини; 

поряд із духовним спасінням, думки про майбутнє свого 

народу, як суб’єкта історії, про усвідомлення ним своєї 

самобутності й неповторності, а отже і про майбутнє 

суверенної України…» [1, 8], що відобразилося у загальній 

національній культурній спадщині. Консервативний 

грецько-візантійський зразок національної освіти і 

виховання утверджували Іван Вишенський, Йов 

Княгиницький, Йов Почаївський, Ісайя Копинський, 

Віталій з Дубна та ін., що зосередилися на духовному 

вдосконаленні й молитві, де покладалася вся надія на 

божественну мудрість й ласку. На цих двох течіях 

засновуються «ідеї громадянського гуманізму в 

українській духовній культурі ХVІ–ХVІІ ст.» [1, 8], що в 
комплексі заклали підвалини вітчизняного гуманістичного 

світогляду та європейського знання. 

Про ідеї європейського гуманізму на українському 

ґрунті у XVI–XVII ст. та входження національної 

культури в загальноєвропейський культурно-освітній 

процес говориться у авторефераті О. Гапченко [3]. 

Заявлений період вона характеризує утвердженням 

ранньогуманістичних ідей, поширенням «…етико-

філологічного або громадянського гуманізму….» з 

елементами «…домінування православної… духовності» 

[3, 8]. Виникає ідея в освіті формування гармонійної 

людини, що поєднує в собі яскраві індивідуальні якості, 

високі патріотичні почуття, громадянську свідомість, що 

стимулювало пробудження ідеалів громадянського 

служіння й патріотизму, формуванню нових типів 

навчальних закладів, таких як Острозька греко-слов’яно-

латинська, Замойська академії, Київський колегіум, 

протестантські і братські школи.  

Про національні школи, що сформувались на рубежі 

греко-словянської культури і латинської Європи пише у 

монографії Г. Антонюк [9]. Українська освітня традиція, 

на думку автора, «завдячує» католицьким школам 

зростанням кількісті студентів-українців у університетах 

західної Європи, а «...латинська наука стала платформою 

для реформи кириличної школи, переорієнтації її на 

загальноєвропейські освітні зразки…» [9, 152-153]. Цей 

процес вперше було застосовано у Острозькій колегії, 

братських школах, навчальній програмі Києво-

Могилянської Академії (КМА).  

Саме з «…Острогу бере початок «модернізація» 

політичної ідентичності мешканців Русі-України та 

демонтаж тогочасної руської культури…» [17, 211]. На 

думку професора Н. Яковенко, там сформувався 

«...Острозький вчений осередок або гурт інтелектуалів, 

які сприяли фундації греко-латино-слов’янської школи 

або тримовного ліцею, який ще мав назву «академія»…» 

[17, 211]. Поява школи греко-латино-слов’янського типу 

була справжньою революцією в освітній православній 

традиції, уперше «...поєднавши на порубужжі греко-

словянського ареалу і католицької Європи візантійський 

«Схід» із латинським «Заходом»…» [17, 212]. 

Про освітнє поєднання візантійської та латинської 

спадщини йдеться у дослідженні І. Мозгової [12]. 

У праці відзначається український педагог, письменник і 

церковний діяч Захарія Копистенський, як такий, що у 

творі «Палінодія» обґрунтував концепцію «…духовної 

традиції України з античним світом, до якої прилучалися 

українці як до духовно-освітніх скарбів греко-римської 

культури і якими пишаються католики має, передусім 

грецьке, а не римське походження…» [12, 13]. 

З. Копистенський рекомендував читати твори христи-
янських і світських авторів античного періоду, набиратись 

їх мудрості, що добре слугує православ’ю, обґрунту-

вавши право українців на засвоєння не тільки 

культурних античних цінностей і результатів розвитку 

європейської науки подальших періодів.  

До складу європейського стандарту освітньої програми 

спільної спадщини України у складі Речі Посполитої 

увійшла Замойська академія. Уже на той час як вищий 

навчальний заклад 1594 р. за «…спеціальною папською 

буллою … новий університет з факультетами – «вільних 

мистецтв», права, медицини та теологічним…» [17, 298], 

де відбувалась інтеграція теоретичного та практичного 

знання, що сприяло професійній орієнтації студентів. 

Цей факт свідчить про ремінісцентний переніс античних 

цінностей в епоху гуманістично-реформаторського 

демократичного руху європейського Відродження та 

національно-культурного піднесення XVI–XVII ст. 

Ґрунтовним фундаментом для осягнення високої 

національної європейської освіти відіграли колегіуми, 

що активно поширювалися в процесі національно-

культурного піднесення України. Прикладом європей-
ського зразку освіти усіх рівнів був Києво-Могилянський 

колегіум, Чернігівський, Харківський, Переяславський 

та ін., що яскраво засвідчило «латинський» освітній 

зразок української освіти. Про це свідчать дані монографії 

Л. Посохової [13]. На її думку, модель православного 

колегіуму сформувалась в ході «…трансферу і адаптації 

форми «латинської школи» загальноєвропейського 

зразка, зокрема такого його різновиду як єзуїтський 

колегіум. …нова форма настільки прижилась, що 

київські вчені сприймалися як носії «латинської» 

вченості…» [13, 323]. Ця спорідненість, на думку автора, 

«…спричинила підготовчу місію до сприйняття моделі 

класичного університету…» [13, 326]. 

Таким прикладом модернізації освітньої програми з 

колегії в академію стала Києво-Могилянська, що на 

думку З. Хижняк [15] мала виняткове значення для 
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розвитку освіти в Україні. Вона виокремила «…науково-

освітню аристотелівсько-природознавчу…» [16, 84] 

раціоналістичну лінію, що передбачала засвоєння наук, 

освіти, ремесел, мистецтв і виховання. А етико-

антропософський, за визначенням З. Хижняк, процес 

знань ґрунтувався на ремінісценції «платонівсько-
поетичної лінії» [16, 84], пов'язаний не так із теоретичним 

знанням, як із символічним та інтуїтивним особистим 

способом сприйняття світу, тобто з духовно-моральним 

етичним аспектом кожного спудея. Носії цих ідей 

«…засуджували розкіш, славу, марнотратство, які вони 

вважали перешкодою для людського щастя, й шукали 

його у спокої, внутрішній гармонії, осягненні глибин 

людського серця, у спілкуванні лише з обраними 

людьми або ж в усамітненні…» [16, 86]. 

Про глибокі витоки духовного, а отже гуманістичного 

світогляду античної філософської спадщини та христи-

янського світогляду говориться у праці Л. Черник [16], 

яка наголошує на етичних і політичних аспектах 

аристотелівського вчення як проблеми людини і її 

земного життя й переосмислення його відповідно до 

вимог часу. Як зауважила вчена, «…свій повний 

розвиток раціоналістична традиція...знайшла у Києво-

Могилянській колегії: філософський курс тут 

започаткували з перших років заснування закладу 

(1632 р.), в основу якого були покладені праці 

коментаторів Аристотеля, насамперед ті, котрі вивчалися 

у західноєвропейських університетах…» [16, 11]. 

У складі курсу філософії першочерговим завданням 

було етико-філософське виховання духовного начала 

людини, що залишається актуальним для сучасників, а 

отже виховання глибокоморальної людини, яка має 

нести повну відповідальність за результат її власних 

вчинків. 

Розширює роль і значення філософсько-етичної 

спадщини доцент М. Симчич [14]. Він зазначив, що 

філософський курс КМА складався з чотирьох головних 
частин, таких як діалектика, логіка, фізика та метафізика, 

заснованих на знаннях творів Аристотеля таких як 

«..«Категорії», «Про тлумачення», «Перша» і «Друга» 

Аналітики, «Фізика», «Про небо», «Про виникнення і 

зникнення», «Про метеори», що формували практичні 

знання про природу, світ та етично-морального порядку, 

зокрема праця «Про душу»...» [14, 9-10]. 

У складі навчального курсу КМА, за відомостями 

А. Мірошніченко, належне місце приділялося музичній 

освіті [11]. Студенти Києво-Могилянської академії, на її 

думку, детально вивчали трактат давньо-грецького 

філософа Платона «Держава», в якому наголошувалося 

на особливо важливому значенні музичної освіти для 

людської душі, її духовного збагачення. КМА стала 

культурно-освітнім мистецьким центром на ціле 

століття, де вивчали не тільки музику, спів, поетику, 

риторику, малювання, основи театрального мистецтва, а 

й створювали перші підручники, посібники, в т.ч. з 

музичної підготовки; студенти та викладачі творили 

драми, інтермедії, вертепи, «...демонстрували свої знання 

в образотворчому мистецтві, музичній теорії, акторській 

підготовці та музичному виконавстві...» [11, 211]. Така, 

у основі своїй антична, система музичної освіти сприяла 

розвитку та становленню національної музичної школи. 

Про українське самобутнє відродження в усіх 

складових йдеться мова у дослідженні М. Дойчика [4]. 

За його визначенням, цей рух мав дві світоголядні 

позиції: новаторська, прогресивна та традиційна, що 

була вже поширена у тогочасних культурних колах. 

Новаторська форма складалася з «етико-гуманістичного 

світогляду греко-античного світу, творів Отців церкви, 

середньовічних коментаторів Аристотеля» [4, 9], 

духовного надбання західноєвропейського гуманізму, 

тобто всієї історичної європейської спадщини, що 
сприяло секуляризації етичної думки в Україні. Українські 

ж гуманісти-традиціоналісти відстоювали «візантійсько-

києворуську духовну традицію» [4, 10] розвитку Нового 

часу, заперечуючи ідейну спадщину античності, 

запозичення західно-європейського філософсько-

антропологічного досвіду стримувало науковий прогрес 

світоглядних парадигм часу. 

Висновки. Заявлені дослідження частково розкрила 

історичну тенденцію трансформації європейського зразку 

освіти: від античності до епохи Середньовіччя, Відрод-

ження, Просвітництва, на засадах яких відбувався 

національно-культурний рух, зберігаючи основи націо-
нальної самобутності, народної та професійної педагогіки. 

Ремінісценція античної спадщини дала поштовх 

розвитку новаторської західноєвропейської інтеграції 

наукового світогляду з одного боку, з іншого – зберегла 

консервативну традицію візантійської форми духовного 

розвитку. На двох основах спільної спадщини було 

сформовано блискучу плеяду вчених, письменників, 

філософів, митців, державних діячів, ієрархів. Вони 

склали українську еліту з ґрунтовними знаннями 

вітчизняної і світової літератури, історії, іноземних мов, 

філософії, здобутків математики, правових теорій, 

художнього мистецтва, що впроваджувалися в мето-

дологію як наукових досліджень, так і навчальних курсів 

шкіл, колегіумів, академій, університетів, що і в 

сучасних умовах слугують для підготовки фахівців 

європейського зразку. 
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Проблема переосмысления времени в современной 

европейской культурной парадигме. Отличие евро-

пейского отношения к времени от отношения к времени 

в других культурах заключается в переживании уникаль-

ности момента «здесь и сейчас». В архаическом 

мифологическом сознании прошлое можно было 

возродить с помощью ритуала. Эта актуализация прошлого 

происходит в особом мифологическом времени, которое 

преобразует время повседневной жизни человека. Мирча 

Элиаде отмечает, что «человек архаического общества 

отделяет себя от мирского времени и магическим образом 

снова оказывается в Великом священном времени» [1, 

с.23]. Такое экзистенциальное отношение к времени 

архаического человека активно, и это проявлялось в том, 

что он вновь и вновь ритуально возрождал события 

прошлого в настоящем.  

В древнеиндийской культурной традиции человек 

ощущал беспомощность перед неумолимым течением 

времени. Это течение циклично структурировано таким 

образом, что, прошлое не исчезает, но циклично воспроиз-

водится. Однако эти циклы растянуты так, что страдания 

нескончаемо повторяются, поскольку порождены самой 

природой времени. 

Античный человек не предполагал в прошлом или 

будущем чего-либо принципиально отличного от 

настоящего. Учение Платона о времени как подвижном 

образе вечности выражает эту интуицию. Время рас-

крывает последовательность отдельных воплощений 

эйдоса, который с позиции вечности включает в себя всё 

сразу, все возможные воплощения во времени. Образно 

выражаясь, время вращается вокруг умопостигаемого 

вечного бытия. Любая утрата, связанная с уходом в 

прошлое, преодолевается философским созерцанием 

мира эйдосов. 

Хотя эти представления о времени сильно разнятся, 

общим для них является понимание того, что момент 

«здесь и сейчас» не уникален. В архаическом мифологи-

ческом сознании этот момент воспроизводит события 

мифологического времени, в древнеиндийском понимании 

он повторяет то, что было в предшествующих циклах, в 

античном понимании, выраженном в философии Платона, 

он лишь несовершенно воплощает вечное умопости-

гаемое бытие.  

Понимание уникальности момента «здесь и сейчас» 

приходит вместе с христианством. Для средневекового 

христианина история мира предельно сжата во времени, 

и это придаёт значимость каждой прожитой жизни. При 

этом любой поступок, который совершает человек на 

столь коротком отрезке времени жизни, имеет принци-

пиальное значение для жизни вечной. В экзистенци-

альном опыте христианина время его жизни актулизирует 

вечную жизнь, и если для Платона вечность созерцаема, 

то для христианина – ожидаема. 

С развитием науки в эпоху Нового времени отношение 

к времени выводится из религиозного контекста, но при 

этом уникальность момента «здесь и сейчас» сохраняется. 

Однако если в восприятии средневекового христианина 

эта уникальность возводится к полноте вечной жизни, то 

в восприятии современного европейца эта уникальность 

низвергается до материального мира и теряется в нём.  

В связи с этим возникает проблема переосмысления 

времени таким образом, чтобы переживание опыта 

времени представить не как данность для пассивного 

субъекта, а как форму актуализации сознания. Это 

позволит изменить восприятие времени.  

Цель исследования в том, чтобы раскрыть настоящий 

момент «теперь» в такой уникальности, которая реализует 

трансцендентальную первооснову личности. Поскольку 

эта основа носит первичный по отношению к времени 

характер, то откроется возможность объяснить, что 

прошлое не изолировано от настоящего, но сопричастно 

ему. На основании этого можно будет преодолеть 

экзистенциальное сомнение в природе времени. 

Основной экзистенциальный вопрос философии 

времени. В сформированной под влиянием науки 

современной картине мира наша физическая Вселенная, 

вызванная Большим взрывом, исчезающе малая величина 

среди других возможных вселенных с другими физи-

ческими константами. В этой Вселенной затеряно наше 

скопление галактик, а внутри этого скопления затеряна 

наша Галактика, среди сотен миллиардов звезд которой 

где-то затеряно наше Солнце. Человечество живёт лишь 

В статье раскрывается специфика восприятия времени в современной европейской парадигме, 

которая порождает экзистенциальное сомнение в природе времени. Чтобы преодолеть сомнение 

необходимо изменить отношение к времени. Для этого доказывается, что онтологическая предпосылка 

времени и человеческой субъективности одна, поскольку момент «теперь» является актуализацией 

самосознания. Автор обосновывает эмпирическое и мифологическое время на основе экзистенциального 

времени субъективности, объясняет изоляцию сознания в пределах собственной субъективности и пути 

преодоления этой изоляции. 

Ключевые слова: сознание, время, субъективность, общение, мифологическое время, эмпирическое 

время, самосознание. 
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мгновение по сравнению с четырех милиарной историей 

Земли. И среди многих эпох человеческой истории 

конкретная личность обнаруживает себя в уникальном 

моменте «теперь» именно на этом этапе времени и 

именно в этой исторической эпохе. 

Если для христианина момент «теперь» уникален 

потому что в нем определяется будущая вечная жизнь, 

то в секулярном сознании уникальность момента 

«теперь» определяется исключительно тем, что личность 

непосредственно обнаруживаю себя в нём, и это имеет 

абсолютную значимость для неё. Однако контекст, в 

котором помещен этот момент, полностью обесценивает 
его, превращая в затерянный в бесконечности случайный 

фактор. Образно выражаясь, в христианском понимании 

уникальность момента «теперь» – это уникальность 

внутри полноты, в секулярном европейском сознании 

уникальность момента «теперь» – это обособленность 

внутри пустоты. Речь здесь идёт о совершенно разном 
понимании уникальности. В первом случае уникальность 

определяется раскрытием нового содержания. Во втором 

случае – отсутствием какого-либо иного содержания, 

кроме того, что в наличии, то есть это уникальность 

одинокого и изолированного в себе. 
Противоречие между уникальностью момента «теперь» 

и его обесцениванием порождает экзистенциальное 

сомнение в природе времени. Это сомнение усугубляется 

пассивным экзистенциальным отношением к потоку 

времени, в котором годы жизни навсегда исчезают в 

прошлом, приближая смерть. Современный европейский 

человек воспринимает течение времени как нечто 

неумолимое, на что он не в силах повлиять.  

В восприятии современного человека жизнь лока-

лизована на маленьком отрезке бескрайнего времени, и 

всё что за пределами этого отрезка ему принципиально 
недоступно. Человек – жертва попадания в определённый 

период истории: кому-то повезло жить во времена 

Иисуса, а кому-то не повезло жить при Сталине, и с этим 

ничего поделать нельзя. Но, даже попав в определённый 

момент «теперь», он тут же теряет его в прошлом, и, 

конечном счете, теряет всю свою жизнь, когда приходит 

момент смерти.  

Эта экзистенциальная несправедливость порождена 

самой природой времени. Человек беспомощен перед 

течением времени и не способен удержать что-либо в 

настоящем. Такая беспомощность перед временем 

должна подпитывать экзистенциальное сомнение в 

природе времени, и лишь неспособность представить 

себе время иначе заставляет игнорировать это сомнение. 

Экзистенциальная значимость момента «теперь» 

несоизмерима с его мимолётностью. Только в этом 

исчезающем между прошлым и будущим моменте 

возможно обнаружение собственного существования и 

осознание себя живым. Осознание себя в моменте 

«теперь» есть осознание себя как уникального существа, 

единственного, кто непосредственно сам обнаруживает 

себя, а не просто дан как внешний объект, подобно всем 

другим существам. Однако время бескрайне, так почему 

это осознание локализовано лишь в определённом 

моменте конкретной исторической эпохи. Почему 

осознание собственного существования привязано 

именно к данному месту и времени, а не к другому? 

Почему я обнаруживаю свое существование именно в 

данном «теперь», а ни в каком другом, ни в какой другой 

эпохе? 

На этот вопрос ответить невозможно, потому что в 

нём содержится скрытое утверждение, которое ошибочно. 

Якобы самосознание размещается в определённом 

моменте потока времени как шкаф в комнате жилого 

дома. В действительности всё обстоит иначе. Настоящий 

момент «теперь» и есть сама реализация самосознания, а 

вовсе не вместилище, внутри которого происходит 

раскрытие самосознания. Поэтому акт самосознания не 

«попадает» в определённый момент времени, а 

порождает его. 

В связи с этим требуется изменить саму постановку 

вопроса. Поскольку самосознание не вещь, которую 

размещают внутри потока времени в моменте «теперь», 

а сам процесс актуализации момента «теперь», бессмыс-

ленно спрашивать, почему моё настоящее именно в этом 

времени и в этой эпохе, а не в другой. Спрашивать 
нужно иначе: каким образом за пределами непосредственно 

настоящего момента «теперь» конституируются другие 

моменты времени, то есть прошлое и будущее? В этой 

постановке вопроса выражается абсолютная экзистен-

циальная значимость момента «теперь», ибо только в нём 

происходит самообнаружение жизни. Если ответить на 

этот вопрос, то можно понять структуру времени, 

является ли она одномерной линией или же многомерна 

и предполагает возможность протекания во времени 

разных вариантов собственной жизни. 

Такая постановка вопроса позволяет его объединить 

с другим экзистенциальным вопросом: почему я есмь 

именно я, а ни кто другой? Я самообнаруживаюсь 

внутри собственного жизненного мира, который только 

и открыт мне. Все другие люди и когда-либо жившие 

живые существа даны как феномены – внешние явления. 

Они являются в кантовском понимании вещью самой по 

себе, которая мне принципиально не доступна. Конечно, 

на основе гуссерлевской идеи «аналогизирующего 

переноса» можно предположить, что другой человек 

тоже обладает своим внутренним жизненным миром, 

однако этот мир носит мнимый характер по отношению 

ко мне. Среди бесчисленных жизней я обнаруживаю 

себя только внутри одного своего жизненного мира, и ни 

в каком больше, нигде и никогда. 
Эти оба вопроса взаимосвязаны, так как предполагают 

один общий ответ. Настоящий момент «теперь» и есть 

актуализация самосознания, то есть самообнаружение 

собственного существования именно в этом жизненном 

мире и именно в этом моменте потока времени. Однако 

возможны разные способы актуализации самосознания, 

что предполагает иные моменты времени. Другие 

возможные формы самообнаружения раскрываются в 

иных моментах времени, которые соотноситься как с 

прошлым, так и с будущим, как с протеканием жизни 

моего внутреннего мира, так и внутреннего мира других 

людей или других существ. 

Конституирование эмпирического времени на 

основе экзистенциального ощущения времени. 

В настоящем моменте «теперь» я взаимодействую с 

другими людьми, и не только людьми. Не только 

действую, но и претерпеваю ответное воздействие. Это 
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взаимодействие согласовывается в определённой 

последовательности, которая выстраивается в одномерную 

линию эмпирического времени. Однако эмпирическое 

время отличается от моего внутреннего ощущения 

времени, то есть от времени моей внутренней субъек-

тивности. Это различие в видах времени я предполагаю 

объяснить исходя из того, что присутствие другого 

человека в моменте «теперь» представлено в двух 

формах: как внешнее явление и как горизонт еще 

нераскрытых возможностей общения. 

Форма присутствия другого человека как внешнего 

явления характеризуется определённостью его внешней 

данности. Эту определённость формирует особая 

структура восприятия времени, а именно наслоение 

прошлого на настоящее. 

При исследовании структуры восприятия времени 

можно опираться на феноменологический анализ 

внутреннего сознания времени Э. Гуссерля. Однако 

Э. Гуссерль описывает время как данность сознанию, то 

есть сохраняет пассивную установку в отношении к 

времени, которая характерна для современного 

европейского сознания в целом. Поэтому анализ 

переживания длительности на примере тона он предваряет 

такой оговоркой: «Мы исключаем теперь любое 

трансцендентное схватывание и полагание и берем тон 

как чисто гилетическое данное» [2, с.26]. Однако в 

предлагаемом здесь подходе описание структуры 

восприятия времени не исключает, а напротив, 

раскрывает трансцендентальную предпосылку, а именно, 

трансцендентальный акт самообнаружения собственного 

существования, который представляет собой актуализацию 

самосознания. 

Э. Гуссерль вводит понятие «ретенция» – остаточное 

впечатление от только что прошедшего момента, которое 
продолжает удерживаться в сознании. Ретенция 

удерживает «не строго разграниченные части или фазы 

длительности, которые находятся в окрестности 

актуальной Теперь-точки, осознаются с уменьшающейся 

степенью ясности» [2, с. 28]. Он отмечает, что ретенция 

актуально представлена в моменте «теперь», и при этом 

внимание может быть сосредоточено на ретенции: 

«когда сознание тонального Теперь, первичное 

впечатление, переходит в ретенцию, то сама эта ретенция 

опять-таки есть Теперь, есть актуально существующее. 

В то время как она сама актуальна (но не актуальный 

Тон), она есть ретенция бывшего тона. Внимание может 

быть направлено на Теперь: на ретенцию; оно может, 

однако, быть направлено на ретенциально осознанное: 

на прошедший тон» [2, с.32]. 

Э. Гуссерль описывает ретенцию как результат 

модификации, но эту мысль необходимо развить дальше. 

Ретенция не только актуально данный результат 

модификации, но ещё и сама модифицирует то содержание 

момента «теперь», которое актуально раскрывается в 

импрессии. Иначе говоря, настоящее начинает воспри-

ниматься через призму ретенции. Это подтверждается 

мыслью А.Г. Чернякова о том, что в контексте 

гуссерлевских построений ретенциональные и протенци-

ональные модификации момента «теперь» «могут 

претендовать на роль “феноменов в феномено-

логическом смысле”» [3, с.204]. 

Всякое восприятие «теперь» уходит в прошлое, превра-

щаясь в остаточное впечатление – ретенцию, которая 

удерживается, и накладывается на новое восприятие 

«теперь». Благодаря тому, что ретенция накладывается 

на восприятие непосредственной данности другого 

человека, возникает определенность восприятия этого 

человека в его конкретной внешности, теле и социальной 

роли. При условии такой формы присутствия другого 
человека актуализация самосознания в настоящем моменте 

«теперь» соотносится лишь с внешней данностью этого 

человека. В этом случае его данность принципиально не 

отличается от внешней данности всякого другого 

предмета. 

Другая форма присутствия являет человека в горизонте 

нереализованных возможностей. Эта форма присутствия 

характеризуется принципиальной неопределённостью. 

Актуализация сознания в моменте «теперь» соотносится 

уже не только с определенной внешней данностью чело-

века, но и с неопределенным ощущением его присутствия. 

В этом случае неопределённая потенциальность 

присутствия другого человека дана не в непосредственном 

восприятии, а в ожидании, не в импрессии, а в протенции. 

В первом случае данность прошлого удерживается в 

настоящем и придает ему определенность и конкретность 

внешнего присутствия человека, во втором случае 

данность потенциального в настоящем создает ожидание, 

при этом присутствие человека неопределенно и 

неограниченно в своих возможных проявлениях. 

Совместить эти две формы присутствия другого 

человека в моменте «теперь» не всегда удается: либо 

человек предстает как определенный предмет, и эта 

определенность отсекает горизонт ожиданий нового, 

либо ожидаемые неопределенные возможности никак не 

удаётся соотнести с реальностью. Однако если эти две 

формы присутствия остаются несовместимыми, то 

настоящий момент «теперь» ускользает из восприятия. 

При несовместимости присутствия внешней 

данности с горизонтом ожиданий настоящий момент 

«теперь» ускользает, так как внимание ограничено 

только ретенцией – остаточным впечатлением от только 

что прошедшего момента. Определенность восприятия 

возникает, когда ставшее накладывается на становящееся. 

Однако в случае исключения всякого связанного с 

ожиданием остаточного аспекта неопределённости, 

ставшее полностью переформатирует восприятие так, 

что становление в настоящем исчезает из восприятия. 

Человек фиксирует окружающий мир по факту того, что 

произошло, но не понимает, что может сделать, 

поскольку его восприятие изолировано в ретенциальном 

сознании и не поспевает за настоящим. 

В случае если направленность на горизонт ожиданий 

не совмещается с определённостью восприятия, то 

внимание привязано к нереализованным возможностям. 

Человек страдает от того, что его желания и мечтания 

оторваны от реальности, поэтому реальность кажется 

ему неподлинной, а момент «теперь» опустошённым. 

Если в ситуации общения эти две формы восприятия 

другого человека параллельны и не объединены, то 

настоящее теряется между определенностью внешней 

данности человека и интуитивным ощущением, 

связанным с неопределённостью ожидания.  
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Стремление преодолеть эту ущербность восприятия 

выражается в стремлении удержать ускользающий 

момент «теперь», а если это не получается, то заново 

реконструировать его. Реконструкция заключается в 

том, что соотнесенность определённости и ожидания 

осуществляется не в самой импрессии момента «теперь», а 

в интеллектуальном представлении, которое перефор-

матирует переживание момента «теперь». 

Вопрос о том, как формируется определённость 

содержания момента «теперь» ставит А.Г. Черняков. Он 

полагает, что первичное содержание импрессии 

неопределённо, а определённость возникает в рефлексии: 

«в “теперь” не может осуществляться синтез “смысловых 

единств”, поскольку всякий такой синтез подразумевает 

синтез единств темпоральных» [3, с.202]. По сути, 

А.Г. Черняков выявляет механизм реконструирования 

момента «теперь» в рефлексии: «Гилетическое содержание 

“теперь”-фазы играет роль первоматерии в схеме 

Гуссерля. …бессмысленно говорить о некоторой 

определенности-в-себе первичной импрессии. Эта 

определенность мыслима только как определенность-

для-рефлексии. Именно в рефлексии полагается 

определенное содержание “теперь”-сознания, причем 

полагается в “контексте” целостного, темпорально 

протяженного внутреннего предмета, и, несомненно, это 

полагание “контекстуально зависимо”» [3, с.203]. 

Механизм этого реконструирования объективирует 

настоящий момент «теперь», встраивая его в линейную 

последовательность времени наряду с другими подобным 
образом реконструированными моментами. Это позволяет 

представить время в виде одномерной линии, в которой 

действия различных людей упорядоченно соотносятся в 

виде последовательности событий. Именно таким образом 

на основе экзистенциального ощущения времени 

формируется линейное эмпирическое время, которое 
объективно для всех участников взаимодействия. 

Конституирование мифологического времени в 

сознании архаического человека. Архаический человек 

ориентировал себя не в одномерном эмпирическом 

времени, а в многомерном мифологическом времени, 

поскольку не предполагал того способа объективации 

настоящего момента «теперь», который характерен для 

современного сознания. Мирча Элиаде показал 

неразрывность между мирами мифа и сновидений, 
причём «категории пространства и времени в сновидениях 

становятся модифицированными таким образом, 

который в некоторой степени напоминает отказ от 

Времени и Пространства в мифах» [1, с.16-17]. 

Структура мифологического времени ближе к структуре 

времени внутри сновидения, чем к эмпирическому 

времени бодрствования. Поэтому для понимания 

природы мифологического времени требуется анализ 

структуры времени сновидений. 

В сновидениях человек пребывает в мире, который 

он сам формирует, и все, с кем он встречается, зависят 

от его восприятия сна. Поэтому нет необходимости в 

особом механизме объективации момента «теперь» для 
того, чтобы согласовывать в линейной последовательности 

событий взаимодействие с теми людьми, которые 

снятся. В силу этого время сновидений не складывается 

в линейную последовательность и остаётся многомерным. 

Гипотетически можно предположить, что если механизм 

объективации момента «теперь» удалось бы отключить в 

бодрствовании, то и в этом случае открылось бы вос-
приятие иных временных линий в многомерном времени.  

Когда человек создаёт объективированный образ 

времени в виде соотнесенности настоящего, прошлого и 

будущего, у него упорядочивается картина мира 

линейной последовательностью времени. Возможно, что 

поддержание этого объективированного образа требует 

постоянных усилий, и тогда возникает необходимость 
расслабиться, вернуться к необъективированному воспри-

ятию времени. А это возможно путём погружения в сон.  

В сновидении сознание углубляется в такой горизонт 

потенциальности, в котором актуализация самосознания 

в моменте «теперь» не обременена какими-либо 

предзаданными определённостями и потому может 

свободно перестраивать прошлое и будущее. Внутри 

сновидения любой поступок, совершаемый в настоящем 

моменте «теперь», изменяет не только будущее, но и 

прошлое. Это возможно только при условии, что время 

многомерно. 

В эмпирическом времени бодрствования только один 

вариант поступка может быть соотнесен с поступком 

другого человека, при этом прошлое неизменно и 

хронологически обусловливает настоящее. Если б 

можно было отказаться от объективации момента 

«теперь», то такого ограничения не было бы. Тогда в 

неопределенной потенциальности присутствия выявилась 

бы возможность самоопределиться по отношению к 

другому человеку вопреки естественному ходу эмпири-
ческого времени. Это означало бы, что в моменте «теперь» 

можно было бы выявить альтернативное содержание по 

отношению к тому, что хронологически обусловлено. 

Это возможно только при наличии иного измерения 

времени, в котором новые поступки обусловливались бы 

не прошлым взаимодействием внутри данной хронологии, а 

новым внутренним самоопределением. 

Однако и в этой гипотетической ситуации возникает 

принципиальное препятствие. Ведь общение с реальным 

человеком – это общение с человеком, который 

хронологически обусловлен. Поэтому отказ от объек-

тивации момента «теперь» просто переведёт ситуацию 

общения с ним в область фантазии, так как другой 

человек просто не сможет взаимодействовать вне 

определённой последовательности событий. Для 

современного сознания это тупик, однако архаический 

человек нашёл выход: необходимо выстраивать 

альтернативные способы обусловленности событий по 

отношению к хронологической обусловленности. Это 

достигается с помощью ритуалов, которые связывают 

различные явления и события иначе чем то, как они 

представлены хронологически. 

Гипотетически, если бы была возможность 

актуализации взаимодействия вне объективации 

настоящего момента «теперь», то событие общения 

оказалось бы вне данного эмпирического времени в 

другом измерении времени с альтернативным прошлым 

и будущим подобно тому, как это происходит в 

сновидениях. Архаический человек реализует эту 

гипотетическую возможность в мифологическом 

времени, в котором прошлые события благодаря ритуалу 
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актуализируются вопреки хронологической последо-

вательности в настоящем моменте «теперь». Как 

утверждал М. Элиаде: «Мифы раскрывают структуру 

реальности и показывают множественные модальности 

бытия в мире» [1, с.15]. Интерсубъективный характер 

мифологического времени обеспечивает коллективное 

участие в ритуале. Благодаря этому в мифологическом 

времени открываются такие события взаимодействия, 

которые невозможны в эмпирическом времени.  

Идея актуализации самосознания в моменте «теперь» 

позволяет объяснить отношение к времени и в других 

культурных традициях. Смысловое содержание 

внутреннего самоопределения может интерпретироваться в 

античной философии как эйдос вечного умопо-

стигаемого бытия, или как трансцендентальное в 

современной европейской философии. Внутреннее 

самоопределение указывает на другие измерения 

времени, которые мнимы по отношению к данной линии 

времени, но, тем не менее, в интуиции присутствия 

могут столь ярко ощущаться, что интерпретируются как 

память прошлых жизней. В индийской культурной 

традиции этот опыт объясняется сансарой – 

кругооборотом смертей и рождений. В христианской 

традиции это может указывать на другие потенциальные 
возможности жизни, которые могут быть актуализированы 

в ожидаемой вечной жизни, поскольку вечная жизнь 

должна включить всё многообразие вариантов реализации 

момента «теперь» в разных временных линиях.  

Момент «теперь» и границы субъективности. 

Момент «теперь» – это точка, в которой я обнаруживаю 
своё существование. Прошлое и будущее обнаруживаются 

в настоящем, но само настоящее удостоверяет себя как 

существование в процессе актуализации самосознания. 

Иначе говоря, актуализация самосознания и есть момент 

«теперь». Я переживаю момент «теперь» именно как 

настоящий потому, что непосредственно действую в 

нем. В настоящем всё сочетается с действием моей воли. 

Прошлое – это то, что дано как неизменность и не 

подвержено действию воли. 

Всё содержание, которое в становлении соотнесено с 

актуализацией самосознания, составляет содержание 

момента «теперь». То содержание, которое просто 

представлено в настоящем без соотнесенности со 

становлением – прошлое, а то, что дано как потенция 

становления – будущее. 

Горизонт всего, что раскрывается в актуализации 

самосознания настоящего момента «теперь» есть 

субъективность – бытие, которое обнаруживает и 

осознаёт себя. Пределы актуализации самосознания в 

моменте «теперь» являются границами субъективности, 

то есть внутреннего жизненного мира человека. Из этого 

следует, что в моей субъективности прошлое и будущее 

являются внешними данностями. Это означает, что само 

содержание прошлого и будущего лишь внешним 

образом представлено в моей субъективности подобно 

тому, как внешним образом представлены в моей 

субъективности предметы внешнего мира. 

Чувствовать себя изнутри собственной субъективности 

можно только в настоящем. Я из прошлого сам для себя 

уже другой и представлен по памяти себе лишь внешним 

образом аналогично тому, как в моей субъективности 

представлен другой человек. Хотя в моей субъективности 

другой человек представлен как внешняя данность, 

однако по своему внутреннему содержанию он не 

принадлежит моей субъективности, поскольку его 

внутренний жизненный мир образует другую 

субъективность. 

То же самое можно сказать и о моем прошлом. 

Прошлое представлено в памяти как внешняя данность, 

однако внутренним содержанием прошлого является 

другой момент «теперь», который исчез из моей 

субъективности и скрыт от меня. Он составляет 

внутренне содержание прошлого, которое, как и 

субъективность другого человека, недоступно для меня, 

и поэтому является мнимостью по отношению к моему 

настоящему «теперь». Иначе говоря, я воспринимаю 

себя прошлого как внешнюю данность подобно тому, 

как воспринимаю в настоящем любого другого человека. 

Эту аналогию можно обернуть и предположить, что 

другие люди воспринимаются как внешние данности 

потому, что они представлены в настоящем в аспекте 

прошлого. Это возможно при условии, что содержание 

момента «теперь» не однородно, поскольку в него 

вплетено содержание прошлого. Рассогласование 

становления настоящего и вплетённого в него прошлого 

формирует границу между внутренним сознанием 

одного человека и сознанием другого. 

Допустим, я общаюсь с другим человеком, который 

тоже осознаёт себя в собственном моменте «теперь», 

являющимся актуализацией его сознания. Однако я 

воспринимаю лишь внешнее явление другого человека, 

его внутренне самосознание скрыто от меня, а значит и 

момент «теперь», в котором актуализируется его 

самосознание, находится в ином, мнимом по отношению 

ко мне времени. Мне же представлен только 

свершившийся факт его внешнего присутствия для меня.  

На основе этого можно объяснить, почему в 

эмпирическом времени другой человек воспринимается 

только как внешняя данность. Эмпирическое время 

линейно, а в линейном времени настоящий момент 

«теперь» не может быть напрямую соотнесен с другим 

настоящем моментом. Для этого потребовалось бы ещё 

одно измерение времени. 

В линейном времени моменты могут быть только в 

последовательности, так, чтобы один по отношению к 

другому был в прошлом. Либо в эмпирическом 

линейном времени момент «теперь», раскрывающий 

самосознаний другого человека, становится прошлым 

или будущим по отношению к моему собственному 

самосознанию в моменте «теперь», но тогда я буду 

воспринимать другого человека как себя в прошлом или 

будущем. Либо момент «теперь» внутреннего времени 

другой субъективности становится мнимым по 

отношению к моему восприятию времени, и тогда 

внутренняя жизнь другого человека никогда не может 

быть пережита внутри моего жизненного мира. Каждый 

из нас будет изолирован в собственной субъективности 

и воспринимать другого исключительно как внешнюю 

данность. В этом случае внутренний мир другого 

человека останется непознаваемой вещью самой по себе. 

Однако с этой позиции необъяснима эмпатия – 

способность непосредственно сопереживать другому 
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человеку. Речь идет не о переживании по внешнему 

поводу, а о непосредственном сопереживании чувствам 

другого человека. Эмпатия преодолевает изоляцию в 
собственной субъективности и позволяет непосредственно 

чувствовать внутренние ощущения другого человека. 

В линейном эмпирическом времени эмпатия 

невозможна, так как для того, чтобы непосредственно 

воспринимать чувства другого человека, их нужно 

воспринимать в самом моменте «теперь», который 

принадлежит внутреннему времени другой субъективности. 

Эмпатия переживается в особом течении времени, в 

котором переживания удерживаются в настоящем 

моменте «теперь» не так, как в эмпирическом времени, в 

котором люди воспринимают друг друга как внешние 

объекты. В эмпатии другой человек воспринимается в 

аспекте настоящего. Это предполагает течение времени 

не из прошлого в будущее, а от момента «теперь» 

внутри времени одной субъективности к моменту 

«теперь» внутри времени другой субъективности. Для 

краткости такое течение времени я буду называть 

течением времени от личности к личности. 

В реальном общении другой человек воспринимается 

как внешняя данность, но это не препятствует эмпатии. 

Следовательно, в конкретном событии общения 

эмпирическое время может переплетаться с течением 

времени от личности к личности. Благодаря тому, что 

чаще всего эмпатия проявляется слабо, лишь как фон 

общения, этот фактор можно игнорировать. Но если 

человек глубоко погружается в переживание эмпатии, то 

переплетение времени может стать для него запутанным 

лабиринтом чувств и создать психологические и 

духовные риски. 

Основные выводы. 

1. Особенность восприятия времени в современной 

европейской культурной парадигме приводит к 

экзистенциальному сомнению в природе времени. Это 

сомнение определено пассивным отношением к 

времени, и преодолеть его можно, если момент «теперь» 

истолковать как актуализацию самосознания. На 

основании этого становится понятным механизм 

конституирования эмпирического времени на основе 

экзистенциального ощущения времени. Он заключается 

в соотнесённости ретенции и ожидания не в самой 

импрессии момента «теперь», а в интеллектуальном 

представлении, которое переформатирует переживание 

момента «теперь».  

2. Понимание момента «теперь» как актуализации 

сознания объясняет, почему в мифологическом сознании 

ритуалы могут актуализировать прошлые события 

вопреки хронологической последовательности. В ритуале 

человек становится непосредственно причастным 

событиям прошлого, но не в эмпирическом, а в 

мифологическом времени. Интерсубъективный характер 

мифологического времени обеспечивается коллективным 

участием в ритуале. 

3. Хотя общение является событием внутреннего 

экзистенциального времени, согласовать взаимодействие 

между людьми можно только в эмпирическом времени. 

Поэтому внутренне экзистенциальное время другого 

человека мнимо, а его субъективность представляется 

непознаваемой вещью в себе. Преодоление замкнутости 

в границах собственной субъективности в эмпатии 

предполагает иное течение времени, которое переплетается с 

эмпирическим временем внутри события общения. 

4. Всё сказанное можно обобщить в главном выводе: 

онтологическая предпосылка времени и субъективности 

одна и та же – это сила самообнаруживающегося бытия. 
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The statement of a problem. In spite of the fact that it 

exists a sufficiently large number of sources devoted to 

postmodernism, this cultural and historical phenomenon is 

still insufficiently explored and evaluated in philosophy and 

social-humanitarian sciences. Therefore, postmodernism, 

especially philosophical postmodernism, remains the subject 

of active research [1, p.13]. Lack of interest in the cultural 

and regional features of postmodernism, the dominance of a 

common approach to this phenomenon is especially 

noticeable in our days. It is important to note that in modern 

Ukrainian research literature there are practically no works 

devoted to Italian postmodernism, which has a number of 

original features. In our opinion, the distinguishing and 

analysis of these features can enrich and deepen our 

understanding of postmodernism and more reasonably assess 

it. The purpose of this article: to identify the forerunners 

and study the prerequisites of the postmodernism’s 

emergence in Italy, as well as the conditions and factors 

forming its distinctive features. Accordingly, the object of 

interest in this article is the cultural and regional features of 

postmodernism, and the study of the peculiarities connected 

with the formation of the Italian philosophical postmodernist 

ideas. In the previous scientific article, we tried to prove that 

the phenomenon of postmodernism has special features 

depending on the territorial disposition and cultural 

traditions; so, for example, American postmodernism is 

expressively different from the European one. In European 

postmodernism, in turn, it is important to consider and 

compare French, English, German and Italian ones what is 

based on certain internal features [2, p.78]. 

Turning to the phenomenon of Italian postmodernism, 

we consider that it is necessary first to consider the factors 

and causes that influenced its formation and assertion in 

Italian culture. These are both general socio-cultural 

influences and ideological influences.  

The statement of the main material. The situation of 

Italy after World War II was quite difficult economically and 

socially. According to the recollections of those Americans 

who participated in the restoration of Italy in the framework 

of the Marshall Plan, the country’s railways were destroyed, 

most of the houses were bombed, many Italians had no 

elementary means of existence. The Italians were forced to 

work for a daily rate of food, what led to the instant 

development of the «black market». The general situation in 

the country was further aggravated by the fact that the 

Italians withdrew from the World War II in the status of 

losers, (as part of the military coalition created by Nazi 

Germany), and that affected over the postwar worldview of 

the Italians. But the «reconstruction period» began in Italy 

thanks to outside help. Since April 25, 1945, the formation 

of the first Italian Republic began [3, p.23]. In 1947, Italy 

received assistance of 1.2 milliard dollars, which allowed 

quite quickly completely restore the industry to the level of 

the pre-war one. The consequence of the restoration of the 

country’s economic basis was that Italy began to experience 

the so-called «economic miracle» or «economic boom» from 

the 50s-60s of XX century. On the basis of economic 

development the intellectual and cultural life begins to 

revive and develop (including the philosophy). After World 

War II the two main trends appeared in the philosophical and 

aesthetic paradigm of Italian culture: neo-realism and neo-

avant-gardism, from which, in fact, Italian postmodernism 

developed. We are going to consider this process in detail.  

The inclination of the Italian intellectual elite to give 

themselves to the memories of the «golden twenties» leads 

to the emergence of the current, called «neo-avant-gardism». 

Parallel to this, «neo-realism» was developed. In addition, in 

the intellectual atmosphere of Italy, Marxism actively 

functioned (more precisely, one of its versions, developed by 

A. Gramsci) [4, p.101]. Many representatives of the elite 

decided to actively join the political life of the country, 

taking an active part in the leftist parties. In this context, the 

arguments and theoretical ideas of A. Gramsci influenced 

the perception and understanding of the Marxist philosophy, 

and his «Notebooks from prison», published in the post-war 

period (1948–1951), were successful and spread not only in 

Italy. In «Notebooks from prison» there were such topics 

that testified the examination of Marxism in the context of 

the Italian history: 

• Historical materialism and philosophy of Benedict 

Croce. 

• Intellectuals and the organization of culture. 

The phenomenon of postmodernism is still one of the subjects of heated debates among literary critics, 

philosophers and art critics. Particular importance is attached to this phenomenon in philosophy, since here we 

are talking about worldview and the main human values. In contemporary studies of post-modernism no attention 

is given to the cultural and regional features of it, and Italian postmodernism has not yet become the subject of 

study in Ukraine. Therefore, the purpose of this article is to define the time limits and spheres of postmodernism in 

Italy, and also to analyze its essential features. The article uses methods of textual analysis, content analysis, 

comparative studies and hermeneutics. The conclusion to which the author of the article had come: the 

acquaintance with Italian postmodernism enriches and deepens the general representation of this phenomenon.  

Key words: new-avant-gardism, weak thinking, «Group-63». 
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• Renaissance. 

• Notes on Machiavelli, on politics and the modern state. 

• Literature and national life. 

• Past and present. 

It should also be noted that parallel with Marxism, which 

in some ways resisted to neo-Hegelianism, the ideas of 

existentialism, new-positivism and phenomenology also 

spread, developed and acquired their own interpretation, so 

to speak, with the «Italian accent». 

In such a spiritual post-war atmosphere from the end of 

the Second World War to the early 1960s, neo-realism 

became popular [5, p.73]. It was a special intellectual trend 

that embraced not only philosophy, but also cinema, 

literature and other spheres of culture. First of all, this trend 

was influenced by the ideas of realism, as well as the 

availability after the end of World War II of American 

literature, especially the works of E. Hemingway, Dos Pasos, 

V. Faulkner and J. Steinbeck. In the most expressive way 

neo-realism manifested itself in Italy in literature and 

cinema. In addition, the ideas of neo-realism were influenced 

by the tasks of the anti-fascist struggle that unfolded after the 

Second World War. Neo-realism actually offered to look at 

the world and morality from the point of view of the new 

ideology inherent in antifascism. 

In particular, the main themes of the literature of neo-

realism were: 

• the guerrilla war (I. Calvino, B. Fenoglio, V. Pratolini, 

K. Kassola); 

• the prostration, which intellectuals experienced during 

the war and the postwar period (G. Pavese, A. Moravia and 

L. Shashia); 

• the impression of witnesses about the destruction of 

concentration camps at the very end of the war (P. Levy) 

• historical break between the South and the North of 

Italy (I. Silone) and the accentuation of its manifestations in 

the human acts and social relations. 

I. Calvino in 1964 in his novel «The Path of the Spider-

Nose» explains that neo-realism «was not a school, but 

rather a collection of voices, mostly peripheral, a multiple 

discovery of various Italians who until now were little 

known in Italian literature» [6]. Therefore, we can only say 

about the orientation of different authors on thematic, 

content and linguistic renewal, or, in general, on «creation» 

of new literature. This need for change coincides with the 

change in the political situation of Italy, with the transition 

from fascism to the Republic, with the awareness of the 

dramatic experience of the Second World War and the War 

for Liberation, since all these events concerned every Italian 

family, and hence a turn to them was the way to make a 

direct link between writers and philosophers and their mass 

audience. 

The most essential characteristics of neo-realism can be 

conveyed by such data. Neorealism was influenced by: 

• Vergeanism (Verismo verghiano – it.). 

• Realism of the XIX century. 

The main themes of neo-realism in Italy were: 

• the war,  

• the guerrilla struggle,  

• the post-war period,  

• the intolerance to fascism,  

• ordinary people and their problems after the war: 

poverty and the others. 

The language of neo-realism was simple, dialectal, folk 

one. The main representatives: I. Calvino, C. Paveze, 

A. Moravia, P. Levi, E. Vittorini, P.P. Pasolini, D. de Santis, 

R. Rossellini, V. de Sica. 

Most likely, precisely because of the above-mentioned 

reasons, in neo-realism for the first time certain innovative 

changes in the language were used, that is, it was privately 

legalized the writing in an anti-literary language, as close as 

possible to ordinary conversational speech. Although really 

almost no one began to write exclusively in this style, certain 

dialectical Italian expressions and lexicology were still used. 

Due to the «economic boom», Italy experienced tangible 

economic growth, primarily related to the production and 

distribution of consumer goods. New objects of comfortable 

life, goods and tools became more accessible to all groups of 

the population, and the use of household appliances radically 

changes the habits of people. Living conditions are greatly 

improved also by advances in medicine and food production. 

True, this «economic miracle» leads Italy to the appearance 

of a noticeable gap between the southern and northern 

regions of the country, where the peasant traditions still 

dominate, and industrial development has almost no effect 

on the way of life. On the other hand, new social processes 

are taking place in the north: young people, as the only able-

bodied part of the population, emigrate massively to work in 

industrial areas, or in general to other countries. On the 

backdrop of such a mixture of different types of population 

in the industrialized south of the country, there were 

phenomena of psychological degradation, social exclusion, 

the eradication of traditions and marginalization. In addition, 

the mass media actively demonstrated and advertised 

everything that was intended only for dwellers of large 

industrial cities. 

On the backdrop of the general picture of social life in 

Italy, there was an active development of mass culture, that 

worried the Italian intellectuals, because it was in the 

processes of the spread of mass culture that total alienation 

between people, their inability to deep feelings and 

experiences, indifference to «strong thinking» (all 

metaphysical thoughts and ideas in classical philosophy that 

are contrasted with «weak thinking» according to Vattimo) 

were manifested [7, p.1105]. At the same time, a secular 

view of the world began to palpably supplant the religious 

one: the average Italian, as a rule, no longer correlated with 

religious norms, but seek for immediate satisfaction of his 

life’s demands here and now. Advertising became wide-

spread phenomena. It guided the thoughts and moods of 

Italians, imposed them certain preferences and standards of 

life. 

Even the post-war school became the «mass» one: if 

during the Fascist Italy education was available mainly for 

the elite, then in the post-war period projects were launched 

to combat illiteracy and expand access to primary education. 

In 1962, compulsory schooling was introduced for all 

children under the age of 14 years, and a unified secondary 

school was created. The number of universities also grew 

and registered among its members more and more students 

from the petty bourgeoisie [8, p.1023-1025]. 

At that time, one of the indicators of the transformation 

of neo-realism into something new were works and articles 



  
43  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 

in literary journals such as «L’officina» («Workshop»), «Il 

Menabò» («Model»), «I Verri» («The Real»). Authors of 

many publications already in the fifties declared their desire 

to go beyond the lines of new-realism and to begin 

experimenting with new forms of creations. New-avant-

gardism and experimentalism appeared at that time and they 

were nearer to postmodernism than the previous trends. 

I. Calvino was one of the brightest forerunners of 

postmodernism in Italy. After the war I. Calvino left an 

initial profile of education and entered the Humanities 

Faculty of the University. During this period, he met with 

N. Ginzburg and C. Pavez, and later on with E. Vittorini. 

With their participation, he published his first novel «The 

Path of Spider Nests», written in the spirit of neo-realism. 

But over time, his work shifts from, so to speak, «pure» neo-

realism to fabulously-allegorical neo-realism. In 1957, after 

the suppression of the protest movement in Hungary by the 

Soviet Union’s armed forces, he was disappointed in the 

ideas of communism. During this period, he wrote many 

essays, including philosophical ones, among which the most 

important is «The Essence of the Lion», where he condemns 

communism, arguing that «the tanks destroyed our last 

hopes». In 1964, I. Calvino and his wife moved to Paris, 

where they are drawing closer to structuralists and semiotics, 

especially with R. Bart. This had a strong influence on his 

work, he wrote the books of a new genre: fantastic stories 

connected with the recognition of the paradox character of 

the universe, with linguistic experiments and combinatorial 

games (we are talking about «Space Mice», «Zero Moment», 

«Invisible Cities», «Castle of ordinary fates»). Until the end 

of his life, he wrote books only in the style of structuralism. 

E. Vittorini, a former neo-realist, in 1961 on the pages of 

the magazine «il Menabò» raises the question of the 

relationship between culture and industry in Italy with the 

problems of a new industrial reality. That problem was also 

described by I. Calvino and U. Eco. And O. Otieri in his 

novel «Dense Times» criticized «industrial literature», 

which was limited only to the description of the relationship 

between the factory and the workers. At the same time, the 

tonality of the novel indicated that here the author occupied 

more the position of a scientific observer rather than of an 

active figure. 

Thus, due to the shift in content accents, according to a 

number of researchers, there was a transition from neo-

realism to experimentalism and neo-avant-gardism in Italy 

[9, p.228-244]. Experimentalism reveals a tendency to 

stylistic studies using experience from the beginning of the 

XX century: beginning with the renewal of the novel genre 

dictated by M. Proust and J. Joyce, and in the stylistic and 

structural language changes that were studied by V. Chelano 

and A. Dzanzotto in Italy. 

As an example, the experimentalists took the works of 

E. Pound, E. Thomas, J. Joyce, S. Beckett. They actively 

experimented with tools, forms, language. Neo-avant-

gardism in Italy had all the features of the further 

postmodernism, and in fact, it gave life to the «Group 63», 

the philosophy of which evolved from neo-avant-gardism to 

postmodernism. To the representatives of this community 

belonged U. Eco, E. Sanguinetti, A. Chereza, L. Malerba, 

J. Manganella, L. Anchni and others. The very concept of 

«neo-avant-gardism» was first used by E. Sanguinetti in his 

writings, after which this word entered into constant use 

within the group [10, p.471]. «Group 63» was founded at a 

conference in Palermo, which was held from 3 to 8 October 

1963. It was neither a homogeneous movement based on 

common aesthetic norms and traditions, nor a definite trend. 

But it was an opportunity for young Italian intellectuals to 

come together around some points: 

• reject from neo-realism and its ideas of perfect, ideal 

literature; 

• focus on the reality of the industrial world, resistance to 

the commodification of intellectual products, the willingness 

to experiment with the language in order to test new media 

and to express their critical attitude to reality. 

However, within the group there were also different 

positions. J. Ferroni identifies two of its main directions: 

• «phenomenological», that was opened to experiments 

with new theoretical and creative capabilities; 

• «ideological», that was closely to Marxism, but without 

its shortcomings [8, p. 772]. 

The revolutionary nature of the thoughts of 

representatives of the «Group 63» made bigger the gap 

between the various positions within it, and that led to its 

dissolution. The monthly magazine «Fifteen», which was 

founded in 1967, and whose activity was linked with the 

Group’s experience, finished its publications in 1969. After 

that, the group members turned into followers of 

postmodernism in Italy. Speaking about «Group 63», 

A. Azor Rosa and A. Abruzzi noticed: «The main distinctive 

feature that was common to all the members of the group 

[...] is the belief that between ideology and language there is 

a so close interconnectedness that it should be distinctly 

manifested in every moment of the text, and, finally, change 

of ideology is the same as in the art the changing of the 

language» [11, p.453].  

The participants of the «Group 63» took as their example 

the works of the writer and philosopher J. Joyce and the 

writer K.E. Gadd. They focused on what it indicates 

(meaning the form), and not on what is indicated (that is, 

content). Giving the main significance to the language and 

text structures; attention not to the filling of forms, but to 

modifications of the forms and means of aesthetic 

expression, introduced them into an unambiguous 

relationship with the searches and experiments of 

postmodernists. They admired literary experiments. The 

main object of veneration and attention for some members of 

this group was the labyrinth, as something that represents a 

movement in which no one knows the beginning (entrance) 

and the end (exit), and therefore there are available endless 

roaming that can be accompanied by changes in states, 

moods, desires, but not results. They proclaimed a 

paradoxical thesis that the best book for this group is one 

that can’t be read. And it is also important to remember that 

«Group 63» was not an example of structuralism, as it is 

often mistakenly written [12, p.179]. 

Subsequently, the philosophy of the «Group 63» 

participants, whose main object of respect and attention was 

a labyrinth, was transformed under the influence of 

postmodernism into a «labyrinth-rhizome», which became 

the main ideology of this group in the postmodern period 

[13, p.364]. Among the many writers, critics and 

philosophers who were members of the «Group 63» there 
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were: A. Arbazino, L. Antica, N. Balestrino, R. Barilli, 

A. Bonito Oliva, F. Colombo, K. Costa, F. Kure, R. di Marco, 

U. Eco, E. Filippini, A. Giuliani, A. Gozzi, A. Guglielmi, 

J. Lombardi, J. Manganella, E. Sanguinetti and others. 

In 2003, the «Round table» on «Group 63: after 40 

years» was held in Italy. At this meeting, one of the founders 

said that the «Group 63» simply couldn’t be not to created, 

because it was the forerunner of the end of modernity and 

the XX century in Italy. Exactly they, representatives of this 

group, according to the speaker, were one of the most 

outstanding forerunners of postmodernism, they, the 

representatives of the «neo-avant-garde» [14, p.154]. By the 

way, at the same conference, the authors of the «Group of 

63» E. Sangvinetti and L. Voche discussed the so-called 

successor of their group, «Group 93», which they created in 

1989. However, the representatives of «Group 93» claimed 

that they were not representatives of the avant-garde, and 

with «Group 63» they had only a common horizon of vision. 

«Group 63» was not purely literary (although most of its 

representatives claimed the opposite), on the contrary 

«Group 93» was exclusively literary (on the firm conviction 

of its representatives). In fact, the «Group 63» has become a 

historical prerequisite and ideological ground for the 

creation of postmodernism, not only in texts, but also in the 
historical, philosophical and literary contexts [12, p.268-271]. 

In the seventies of the XX century in Italy, as in all of 

Europe, the popularity of neo-avant-gardism was 

substantially reduced to the point where postmodernism 

comes to replace it. In Italy, postmodernism came a little 

later than in other countries of the world, but since this 

phenomenon came to Italy after and through Germany, it 

initially absorbed some features of German culture. One of 

the first representatives of postmodernism in Italy, as it was 

already noted, was I. Calvino, who in his work «If a traveler 

once on a winter night ...», written in 1979, to some extent 

foresaw and somewhat outstripped the appearance of the 

work «The state of postmodernism» by J.-F. Lyotard [15]. 

But nevertheless, the real postmodernist philosophy in Italy 

manifested itself fully only in 1983 with the appearance of 

the work by G. Vattimo and P.A. Rovatti «Weak thinking». 

Conclusion. On the basis of the examined material, it 

can be asserted that:  

• the emergence of postmodernism in the cultural and 

intellectual life of Italy was not accidental, since the process 

of its inception and manifestation was prepared by those 

innovations in Italian culture that organically fit into the 

experience of people’s life, that was associated with the 

Second World War, with internal social and ideological 

conflicts in the country, with a complex and dramatic 

process of emerging from the post-war crisis, and, finally, 

with quite quick, but controversial in the different regions of 

Italy, transformation into a developed industrial country; 

• the originality of the assertion of the postmodernist 

ideas on Italian cultural grounds was connected, firstly, with 

the great influence of art, particularly literature and cinema, 

over this process, and, secondly, with the role played in this 

process by such avant-garde trends as neo-realism, the 

avant-garde and neo-avant-garde; 

• finally, in our opinion, the rather tangible emphasis 

placed by the above-mentioned ideological currents on a 

new language, on language experiments, on a rather direct 

linkage of linguistic innovations with the phenomena of 
social life and culture, can be considered an interesting feature 

of the emergence and adoption of postmodernism in Italy. 
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УМОВИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ІТАЛІЇ 

Феномен постмодернізму до сих пір є одним з предметів гарячих суперечок літературознавців, філософів і 

мистецтвознавців. Особливо важливе значення надається цьому явищу в філософії, оскільки тут мова йде про 

світогляд і головні людські цінності. В існуючих дослідженнях майже відсутня увага до культурно-регіональних 

особливостей постмодернізму, а італійський постмодернізм ще не став предметом вивчення в Україні. Тому мета 

цієї статті полягає у виділенні часових меж, сфер існування постмодернізму в Італії, а також в аналізі його 

сутнісних особливостей. 

У статті використані методи текстуального аналізу, контент-аналізу, компаративістики і герменевтики. 

Висновок, до якого прийшла автор статті: знайомство з італійським постмодернізмом збагачує і поглиблює 

загальне уявлення про це явище. 

Ключові слова: неоавангардизм, слабке мислення, «Група-63».   
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The statement of a problem. Freedom and the recognition 

of the right to freedom are values naturally inherent in the 

very nature of man. The man’s striving for freedom is as 

natural as his need for food and water, and is just as natural 

as the change of day and night. Philosophers recognize that 

man is free from the very beginning: with his birth he also 

acquires the natural right to freedom. 

The purpose of the article is to analyze and reveal the 

relation between freedom and necessity, which is solved in 

different exercises in different ways. Explain what raises the 

question of the contradiction between necessity and freedom, 

about the possibilities of solving this contradiction. 

The statement of the main material. Today it has 

become an axiom that for the individual the possession of 

freedom is a social and spiritual and moral imperative. 

However, the question immediately arises: what are the 

limits of personal freedom and what are the criteria for 

establishing such boundaries? 

In connection with this issue, the problem of the 

correlation of freedom and necessity is put at the forefront, 

which is decided differently in different doctrines. 

Comparison of the idea of the necessary predetermination 

of human actions and deeds with the recognition of the idea 

of the freedom to implement them sooner or later raises 

questions about the contradiction between necessity and 

freedom, about the possibility of resolving this contradic-

tion [1]. 

In ancient philosophy, the democritic atomistic theory of 

the soul erased the line between the psychic and the physical 

in favor of the physically necessary. The dynamics of psychic 

life was subordinated to the imperative power of universal 

necessity, which extended to all phenomena of nature. The 

necessity of the divine power ruling the destinies of people 

turned into a whirlwind of atoms, into the determining force 

of the «push» and «impact». In this regard, for Democritus, 

freedom does not yet become an acute problem of the meaning 

of human life; he does not see in the determinative order 

anything that contradicts free action [2]. 

The situation changes significantly in the era of Hellenism. 

For Epicurus, freedom becomes the central problem of his 

philosophy. An individual, a member of a social whole – a state 

like the Hellenistic monarchy – is simultaneously conscious 

of his subordination to the necessity of social order and his need 

to act contrary to its coercive power. Within the framework 

of the state’s necessary need, he wants to be free [3]. 

But where did freedom come from in the macrocosm, if 

the possibilities of freedom did not exist in the material 

elements of the physical world – in the atoms themselves? 

Epicurus explores whether, at least, embryos of freedom 

can not be found in the world of atoms. In the end, he comes 

to the conclusion that freedom must be found in the very 

conditions of necessity, in the very «life» of atoms. 

Thus, according to V.F. Asmus, one of its greatest tasks 

was posed to philosophy. Epicurus himself saw the desired 

freedom in the ability of atoms to assert themselves 

spontaneously deviate from their fall in the void from the 

direct ways of falling destined by necessity. In this fantastic 

hypothesis there was a great thought: freedom, according to 

Epicurus, can be found not without necessity and not just in 

necessity, but in those very real conditions in which the 

necessary order of things is manifested. 

Ignoring such realities leads to the fact that the actions of 

individuals and social groups under the slogan of unlimited 

individual freedom («freedom for oneself») inevitably 

restricts the freedoms of others. Consequently, there must be 

a certain balance between the freedom of individual citizens, 

for the freedom of some should not exceed the freedom of 

others or be carried out to the detriment of their freedom. 

Today, most researchers understand freedom in two ways. 

First, freedom is understood as a political or, in general, 

external freedom, liberating citizens from the restrictions 

imposed by the state. This external freedom is called 

«negative» or «freedom from». And, secondly, there is freedom 

of the internal, allowing the individual to do something 

without looking back at anyone or anything, that is, there is 

«freedom for» («positive freedom»). 

This has the most direct relation to the modern youth of 

Ukraine, which often and completely mistakenly identifies 

«freedom from» with «freedom for», thus explicitly or 

implicitly admitting to itself, as a guide to action, the idea 

«the end justifies the means». 

Sociological studies of any category of young people, of 

The article examines important aspects of contemporary conflictology related to human rights and freedoms of 

modern society, which is constantly confronted with the “freedom – necessity” dilemma both in ethical and legal 

terms. This dilemma is especially important for young people, who choose life guides and ways to enter a complex 

social world. This topic is especially relevant today, when the entire planet was embraced by the global financial 

and economic crisis, accompanied by a variety of conflicts. 

Key words: conflictology, dilemma, freedom, laws, axioms. 
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any aspect of her life and activity, necessarily require the 

specification of the very concept of «youth», as well as of 

certain of its groups (urban, rural, workers, students, other 

youth communities) [4]. 

It is easy to see the extent to which the boundaries of the 

consideration of young people by sociologists are widened in 

the process of diverse research, when young people are 

defined not simply as an age group but as a specific socio-

demographic category characterized on the one hand by the 

psychophysiological characteristics inherent in it, the 

implementation of activities related to the preparation and 

inclusion in public life, in the state mechanism, and on the 

other – its subculture, internal differentiation, one way or 

another corresponding her social stratification of society. 

Consequently, the scientific approach to youth as a 

specific group of society involves the inclusion of a whole 

complex of circumstances and features of the way of life of 

modern youth. 

Sociology of young people is very closely connected with 

branch sociology (military sociology, sociology of upbringing, 

culture, collective, personality, mass communications, 

medicine and health, etc.). 

Therefore, the problems of youth are explored both in the 

context of the whole society, its main characteristics, 

structural changes and changes, and differentiated – as a 

special social group, with its inherent characteristics and 

properties. It should be noted that the problems of the youth 

of Ukraine are largely related to those objective processes 

that are taking place in the modern world: urbanization, 

increasing the share in the society of pensioners and elderly 

people, reduction of birth rate, etc. But at the same time, 

youth problems in Ukraine have their own specifics, are 

mediated by the Ukrainian social reality and the policy 

pursued by the state in relation to the youth. 

The controversy between scientists about the definition 

of youth, the criteria for its separation into an independent 

socio-age group has its own history [5]. In addition, scientists 

share different approaches to the subject of study – from the 

standpoint of sociology, jurisprudence, psychology, 

physiology, demography, as well as the classification traditions 

that have arisen in certain scientific schools. Political and 

ideological factors play an important role, since young people 

are at the forefront of ideological and political struggle. 

One of the first definitions of the concept of «youth» in 

Soviet literature was given in 1968 by V.T. Lisovsky [1]. 

Later a more complete definition was given by I.S. Kon [2]. 

In recent years, with the change of the general scientific 

approach to the solution of a number of social problems, a 

need has arisen for a new approach to studying the entire 

diversity of general relationships and laws of the younger 

generation, in treating young people as an organic subject of 

the development of society [3]. 

Today, scientists define young people as a socio-

demographic group of society, allocated on the basis of a 

combination of characteristics, characteristics of social status 

and due to these or other socio-psychological properties, 

which are determined by the level of socio-economic, 

cultural development, the characteristics of socialization [4]. 

In moments of significant social upheavals that periodically 

arise in the process of development of any society and 

associated with significant deformations of the conditions 

and lifestyle of people, extremism becomes one of the hardest-

erased and most dangerous characteristics of social being. 

The experience of developments in modern Ukraine and 

in a number of republics of the former Soviet Union showed 

that the role and significance of extremism were clearly 

undervalued, and this in many ways contributed to a series 

of tragic events, the indispensable participants and victims of 

which were young people. 

Youth extremism as a mass phenomenon of the last 

decade of our life, expressed in disregard for the rules and 

norms of behavior that exist in society or in the denial of 

them, can be viewed from different perspectives. Scientists 

have the right to investigate the nature of this extremism in 

order to characterize this phenomenon in all its particular 

and general manifestations, to classify and typify cases of 

extremist behavior. Equally important is the establishment of 

a link between the political and economic state of society 

and the growth of extremism in the youth environment. 

However, let us try to look at this problem from a different 

angle, namely: it is quite possible to assume that the 

explosion of youth extremism in the former Soviet republics 

is due to the ongoing radical breakdown of stereotypes of 

behavior in Soviet society. 

In the modern system of upbringing and education, the 

fact of a qualitative change in the object of pedagogical 

efforts is often not realized. Moreover, remaining essentially 

unchanged, this system becomes a supplier of typical situations 

that contribute to the extremist behavior of young people. 

Practically, additional conditions are created for the constant 

renewal of youth extremism. 

Before our very eyes, anti-pedagogy is rapidly forming, 

represented in a variety of areas – from rock culture, 

pornography and violence to neo-fascist gangs. 

Affecting the young man from different sides, mass 

culture, pursuing commercial aims mainly, quickly suppress 

a natural protective reaction in a young man, as a result of 

which deformation of personality occurs, the personality is 

deprived to its originality and is dissolved in an impersonal 

crowd, whose behavior can be relatively easily to manipulate, 

splashing out its energy in the desired direction. 

The possibility and lightness of such manipulation are 

explained not only by underdeveloped of feeling of 

responsibility among the youth, but also by the extreme 

complexity of spiritual situation in Post-Soviet republics. In 

other words, in the conditions of ideological disorientation 

of teachers and parents young people run into the problem of 

an independent choice between freedom and necessity for 

their falsified, distorted kind. Therefore it is expedient to 

once again overestimate the concepts of freedom and 

necessity, as well as freedoms and rights for personality, as 

applied to the modern state of Ukrainian society. In this case, 

we will rely on the work of the following authors: 

Yu.H.Volkov, N.F.Golovatyi, V.T.Lisovskii, M.M.Rutkevich, 

I.P. Savchenko, V.A. Shapovalov and others. The works of 

the following authors will be used for historical and 

philosophical coverage of the problems of interest to us: 

V.F. Asmus, A.A. Huseinov, N.M. Korkunov, H.H. Maiorov, 

V.V. Sokolov, E.N. Trubetskoi and others.  

As already noted, the systemic crisis that affected the 

social structure of society with the beginning of perestroika 

and aggravated in connection with the disintegration of the 



   
48 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

USSR naturally led to a change in social orientations, a 

reassessment of traditional values. Competition at the level 

of mass consciousness of various material and spiritual 

values could not lead the population into a state of confusion 

that directly influencing on the valued world of the youth, 

extremely contradictory and chaotic.  

The search for one’s own path in the new socio-

economic conditions, the orientation toward accelerated 

status advancement and at the same time progressive social 

inadequacy – all this conditioned the specific character of 

the cultural self-realization of the young man of the post-

Soviet republics. 

Modern Ukrainian culture is in a crisis state, just like 

society itself. From one side, the importance of the cultural 

development of the population for successful implementation 

of social projects and the way out of the crisis is not fully 

understood by the government, and from other is 

commercialization of the cultural process, as a it increasingly 

becomes noticeable from norms and values of «high» culture 

to the averaged standards of aggressive mass culture, most 

clearly manifested in the electronic media.  

Attempts to implement humanitarian socialization 

programs on a national scale have not been successful. 

Today, a single system of humanitarian education is virtually 

non-existent, and private initiatives in this sphere, carried out 

in experimental or non-state educational institutions, cover 

only a few groups of young people from large Ukrainian 

cities. In most schools, humanitarian socialization is limited 

to a standard set of humanitarian disciplines and the so-

called «extracurricular work», which not only introduces 

young people to cultural values, but turns them away in 

favor of «entertainment self-realization». Quite often 

humanitarian socialization is frankly commercial in nature 

(the so-called «elite education»). 

The power structures do not realize that without sufficient 

attention to the cultural development of the population, it is 

impossible to implement state-important social projects. As a 

result, commerce is penetrating deeper into the most diverse 

areas of cultural life. Norms and values of high culture are 

replaced by the averaged patterns of mass consumer culture. 

Ukrainian society has now come to the need to understand 

the particulars of the current state and prospects of both 

socio-economic development and cultural. 

The main trend of development of the Ukrainian society 

is a gradual process of transition from disorganization and 

normative and legislative chaos to structural and normative 

forms of life activity and growing orderliness of socio-

economic and cultural relations. A detailed analysis of the 

current state of social life in Ukraine in the context of 

socialization and resocialization of young people will help 

identify the most effective means of working with young 

people and formulate the main principles of state policy in 

the field of school education and education.  

The complexity of the era of transformation of values 

largely depends on the fact that society not only changes the 

model of socialization, but fundamentally carries out the 

process of resocialization, that is, the process of reconstructive 

socialization in accordance with new social needs. 

Resocialization presupposes radical changes in the 

assimilated but ceasing to be legitimate system of values and 

rules of social interaction. In this case, the person is forced 

to transform the previous behavior patterns, adapting to new, 

unusual conditions. 

At one time, E. Durkheim argued that the situation of 

«illegitimacy» does not arise simply as a result of self-

destruction of regulatory norms, but because of the 

strengthening of what is no longer possible to strengthen. 

R. Merton believed that social anomie represents an 

imbalance between people’s life goals and authorized 

institutional means of achieving them, that is, at the basis of 

all social changes are the contradictions between new values 

and traditional institutions. According to Durkheim and 

Merton, any society is as much anonymous as it undergoes 

historical changes [5].  

For social psychology and psychiatry late XIX – early 

XX centuries the fundamental was the postulate, according 

to which the personality subconsciously always strives for 

integrative and adaptive behavior. Many inadequate and self-

destructive actions are understandable if they are viewed as 

unsuccessful attempts to adapt the individual to the 

conditions of real existence. 

As noted by the well-known Soviet psychologist 

A.R. Luria, thanks to the study of pathology, we better begin 

to understand the norm, since the pathological opens up to us 

something that was previously hidden from the eyes of the 

researcher [6]. 

The same can be said about social psychology and 

sociology, which, when studying the pathological conditions 

of the individual, social groups, classes and society as a 

whole, reveal the appropriate personal and social attitudes 

governing the forms of behavior and processes of social life 

that are generally considered normal in this society. 

The concept of «social pathology» and its varieties were 

introduced into social philosophy and sociology in the second 

half of the XIX century in connection with biological and 

medical analogies that were widely used in social sciences [7].  

The term «anomie» is a sociological concept that 

expresses a particular attitude of people towards the norms 

and values of the existing social system. This concept was 

introduced into sociology by Durkheim. 

One of the main socio-historical causes of anomie is the 

loss of former functions by institutions and social groups. At 

the same time, a psychological paradox is revealed: a person 

feels more protected and free in a closed system with a small 

choice of classes and limited opportunities for social advan-

cement than in conditions of uncertainty in a mobile open 

system with universal norms that are formally equal for all. 

Conclusions.  

Summarizing, we note the following: 

1. The comparison of ideas are necessary predetermi-

nation of human acts and actions with acceptance of the idea 

of freedom in their implementation sooner or later raises 

questions about the contradiction between necessity and 

freedom, about the possibility of resolving this conflict without 

prejudice to the individual, society and the state. 

2. Historical and philosophical analysis allows us to 

consider the concepts of «freedom» and «necessity» in their 

concrete-meaningful sense, conditioned by socio-economic, 

political, legal and cultural realities. This is especially 

important to keep in mind when the problems of youth and 

the development of an integrated state youth policy are put 

on the agenda. 



  
49  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 

3. The concepts of «freedom» and «necessity» help to 

more accurately determine «deviations» from both freedom 

and necessity (in the sense of moral, legal and political 

deviation from the corresponding norms). In this case, 

researchers get more clear guidelines for developing practical 

recommendations, including recommendations for the 

education and training of young people. 

4. The concepts of «anomie» and «deviance» are key 

concepts for analysis and appropriate interpretation of those 

complex and ambiguous processes that are characteristic of 

modern democratic societies. With reference to the solution 

of educational and educational tasks, these concepts help to 

clarify the conditions and causes that gave rise to these tasks, 

thanks to which the possibility of solving these problems 

becomes a reality. 
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КОНФЛІКТ ПРАВ І СВОБОД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ 

ТА НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 

У статті розглядаються важливі аспекти сучасної конфліктології, пов’язані з правами та свободами людини 

сучасного суспільства, яке постійно стикається з дилемою «свобода – необхідність» як з етичних, так і з юридичних 

термінів. Ця дилема особливо важлива для молодих людей, які вибирають життєві керівництва та способи 

входження в складний соціальний світ. Ця тема особливо актуальна сьогодні, коли вся планета була сприйнята 

світовою фінансовою та економічною кризою, супроводжуваною різноманітними конфліктами. 

Ключові слова: конфліктологія, дилема, свобода, закони, аксіоми.   
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Europa wurde durch Jahrhunderte vom Christentum 

geprägt. Die zentrale Frage der Geschichte Europas heisst 

darum: Wie ist der christliche Glaube entstanden? Mit dieser 

Frage steht und fällt das Christentum weltweit – mit seinen 

Kathedralen, Kirchen und Gemeindehäusern. 

Wenn in der Geschichte etwas geschehen ist, ist es in 

bestimmter Eindeutigkeit geschehen, auch wenn den Akteuren 

dies Geschehen, die Motive und Vorgänge ihres Handelns 

nicht eindeutig klar gewesen waren. Es gibt also auf die 

Frage, wie es zum christlichen Glauben kam, eine eindeutige 

Antwort, auch wenn wir zu ihr nicht ganz eindeutig durch 

die urchristlichen Traditionsschichten durchdringen können. 

Anders wird vom Standpunkt seines Glaubens auf diese 

Frage ein rechtgläubiger Christ antworten, anders ein 

Religionswissenschaftler, der als Historiker von der historisch-

kritischen Methode konsequent Gebrauch macht. Der 

Gläubige wird den christlichen Glauben als von Gott, oder 

von dem auferstandenem Christus, also als von Jenseits 

initiiert verstehen. Ein Historiker, der die Phänomene der 

Geschichte nicht von Jenseits, sondern vom menschlichen 

Handeln, von menschlichen Vorgängen erklärt, wird die 

Entstehung einer Religion, in unserem Falle die Entstehung 

des christlichen Glaubens, von dem Menschlichen und aus 

dem Menschlichen erklären, also von menschlichen 

psychischen Vorgängen. Dabei, um dem Thema gerecht zu 

werden, sollte er nicht verschweigen, dass die ersten Christen 

tief überzeugt waren, dass ihr Glaube nicht in ihren 

menschlichen Vorgängen ihren Ursprung hat, sondern dass 

er ihnen in ihr Leben gegeben, gesagt wurde, von Jenseits, 

von Oben.  

Der Theologe, der teilweise mit der historisch-kritischen 

Methode arbeitet und zugleich sich selber dem Glauben 

verpflichtet, sich selber als den Gläubigen verstehen mag, 

wird sich zwischen diesen beiden Positionen uneindeutig 

bewegen – non clare et non distincte. Ein Beleg für viele: 

G.Theißen. 

In seinem Buch «Religion der ersten Christen» 

entwickelt er seine religionswissenschaftliche Theorie, 

Religion als Zeichensprache, und kommt mit der These der 

Überbietung. Die demonstriert er schon an der Religion des 

alten Israel, und dann wendet er sie auf die Entstehung des 

christlichen Glaubens an. Folgen wir kurz Theißens 

Gedankengang: Die babylonische Gefangenschaft bedeutete 

für Israel eine tiefe Krisis seines Glaubens, ihres Vertrauens 

zu Jahwe, ihres Bewusstseins der Erwählung. Die einzige 

Möglichkeit, diese Krisis zu überwinden, bestand darin, ihren 

Jahwe, Gottheit ihres Bundes, ihrer Volksgemeinschaft, trotz 

der Katastrophe, als den einzigen, richtigen Gott über alle 

Götter und über alle Völker zu erheben. Das haben sie auch 

getan. Der Sieg der Babylonier über Israel wurde dann von 

diesem einen, einzigen Jahwe, Gott Israel, und zugleich dem 

einzigen universalen Gott der Welt zugelassen als Strafe für 

die Sünden Israels. Dieser Gott Israels und zugleich der 

einzige universale Gott hat sich aber trotz der Katastrophe, 

die er zugelassen hat, von seinem Volk nicht losgesagt. Es 

kommt einmal die Zeit, verkündigten die Propheten, (da) 

wird er seine Treue zu seinem Volk bewähren, ja sogar alle 

Völker kommen zu Israel. Das Volk Abrahams wird zum Segen 

für alle Völker. Das Erhöhen Jahwes, einer Volksgottheit 

zum universalen Gott über alle Völker, das war die 

Überbietung der Krisis der Religion des alten Israels, der 

tiefen Krisis, die die babylonische Gefangenschaft für Israel 

bedeutete. 

Von meinem nicht theologischen, sondern religions-

wissenschaftlichen Standpunkt werde ich hinzufügen: Durch 

diese ungeheuere Überbietung haben die Propheten Israels 

den israelitischen Gott und den Glauben des Volkes Israel, 

sowie auch ihren eigenen Glauben gerettet. 

Etwas Ähnliches hat sich, nach Theißen, auch nach der 

Kreuzigung Jesu ereignet. Seine Anhänger haben ihre Krisis 

angesichts des Kreuzes dadurch überwunden, dass sie den 

Gekreuzigten nicht als Sieger über das Synhedrium, oder 

über Pilatus, sondern als Sieger über alle bösen Mächte 

erklärt hatten, ja als den, der den höchsten Feind, die Sünde 

und den Tod besiegt hat. Er ist aus dem Tode auferstanden.  

Ich möchte nur hinzufügen, dass diese Überbietung der 

Krisis kein augenblickliches Ereignis, sondern ein stufenweises 

Geschehen war. Darum spreche ich von den Phasen des 

Entstehens des christlichen Glaubens, und vom vorläufigen 

Proto-Glauben. 

Mit Zustimmung folge ich dieser Überbietungsthese von 

Theißen. Aber plötzlich in der Anmerkung 8 auf der Seite 

80, bricht Theißen diesen seinen religionswissenschaftlichen 

Gedankengang ab und versucht sich als dennoch gläubiger 

Theologe zu retten, indem er sagt: «Noch einmal sei betont: 

Ich versuche hier keine psychologische Ableitung der 

Autor, zuerst protestanzischer Theologe Richtung Bultmanns-Schule, ging in achtzier Jahen (1981–1985) von der 

Theologie zur Religionswissenschaft und Philosophie über. Vom Standpunkt des kritischen Rationalismus analysiert er 
das Urchristentum als menschliches Phänomen der Kultur und Geschichte. Den Glauben erklärt er von menschlicner 

psychischen Vorgänge. Auch im Falle des Christentums. Die vielschichtige Entwicklug der Vorstellugen von Gott im 
Alten Testament und von Christus im Nenen Testament gibt ihm Anlass zu seiner These: Wenn der Mench die 

Vorstellung von Gott veränderte, hat sie auch zu Stande gebracht. In dieser Studie argumentiert er seine Hypothese, 

dass der visionäre Ausruf von Anhänger Jesus «mara-na-ta», hat Jesus in ihren apoklyptischen Vostellungen und 
Fantasien «aus dem Tode erweckt». 

Stich worte: menschlichen Phänomen, Entstehung des christlichen Glaubens, Kreuzigung Jesu, Ausruf maranata, 

Evangelium, christliche Anthropologie, Humanismus. 
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Osterers-cheinungen. Die Ostererscheinungen sind mit 

Konflikten ... verbunden, aber sie lassen sich aus ihnen kaum 

ableiten.» 1)  

Hic sunt leones! Hic Rhodos, hic salta. Ein Anhänger 

einer Religion, der Inhalte seiner Religion innerlich teilt, erklärt 

ihren Ursprung «von oben», von göttlicher Offenbarung. Ein 

Religionswissenschaftler, der als Historiker, das Menschliche 

vom Menschlichen erklärt, wird auch die Entstehung einer 

Religion von menschlichen psychischen Vorgängen erklären. 

Eine andere Art und Weise, wie man die Entstehung einer 

Religion erklären kann, kenne ich nicht. Tertium non datur! 

Der Unterschied besteht darin: Der Theologe hat im 

Selbstverständnis der gläubigen ersten Christen, so wie auch 

in seinem Glauben, den Grund für diese seine Auffassung. 

Der Religionswissenschaftler kann für die seine auf die 

durchaus menschliche Erklärung von menschlichen 

Vorgängen, sowie auch auf menschliche Analogien, 

hinweisen. Der Theologe wird für seine Auffassung die 

Hermeneutik zu Hilfe rufen und erwidern: Nur der, der nicht 

von außen, sondern von innen diese Sache sieht, wird ihr 

gerecht, und kann etwas adäquat darüber sagen. 

Überlassen wir also den Theologen ihre Zweideutigkeiten 

und kehren wir mit konsequent historisch-kritischer Methode 

zu unserem Thema, zum Entstehen des christlichen Glaubens 

als dem menschlichen Phänomen in der menschlichen 

Geschichte zurück. 

Jesus wurde gekreuzigt. Die Gründe, Umstände, 

Datierung und juristischen Probleme seiner Hinrichtung 

liegen jetzt außerhalb unserer Betrachtung. Mit Sicherheit 

können wir annehmen, dass er auf dem Wege von Galiläa 

nach Jerusalem von einer Schar seiner Anhänger begleitet 

wurde. Die, die ihm besonders nah standen, folgten ihm den 

ganzen Weg. Vielleicht wurde Jesu Wirken auf mehrere 

Jahre, sogar etwa drei, ausgedehnt. Die Gruppe mit ihrem 

bescheidenen Unterhalt wurde sehr wahrscheinlich von 

einigen, in den Evangelien sogar genannten Frauen – obwohl 

ihre Namen variieren – unterstützt.2) Vor allem der 

synoptischen Tradition können wir entnehmen, dass diese 

Anhänger Jesu in irgendeiner Weise die von ihm 

verkündigte Nähe der Gottesherrschaft teilten..3) Wie genau 

die Vorstellung Jesu von der Gottesherrschaft war – wie 

weit, oder ob er sie überhaupt mit dem Endgericht verband, 

oder nicht verband, wie er die Gestalt des Menschensohnes 

verstand, lassen wir jetzt außer Acht. Diese Fragen gehören 

in die Forschung nach dem historischen Jesus. Uns 

interessiert jetzt die Entstehung des christlichen Glaubens. 

Mit Sicherheit können wir sagen, dass die nächsten 

Anhänger Jesu ihn kurz vor der Kreuzigung verlassen haben 

(Mk 14, 50; Mt 26, 56 b). Sehr wahrscheinlich mit 

Ausnahme einiger Frauen. Die Mutter Jesu gehörte fast 

bestimmt nicht zu diesen, die bringt erst das Evangelium 

nach Johannes unter das Kreuz (Joh 19, 25-27). Diese 

Angabe, dass die Jünger ihn verlassen haben, gereicht den 

Jüngern nicht zur Ehre. Es ist also sehr unwahrscheinlich, 

dass diese Angabe sich erst später ein Schreiber einer Tradition 

oder des Evangeliums ausgedacht hätte, wenn sie nicht tief 

in der alten Tradition, ja in der historischen Reminiszenz 

verankert wäre, so dass keiner sie retouchieren konnte.  

Randbemerkung: Bei den Tatsachen, wo in der breiten 

Forschung allgemeine Übereinstimmung auf dem Grund der 

urchristlichen Texte herrscht oder überwiegt, verzichte ich 

auf Literaturhinweise. Sonst müsste ich entscheiden, bei 

welchen von vielen, vielen Forschern soll ich hier anfangen: – 

ob schon bei David Strauss, oder schon bei Christian 

Ferdinand Bauer oder erst bei Walter Bauer, oder erst bei 

Johannes Weiss, oder bei Martin Kähler, oder bei Wilhelm 

Bousset, oder bei Albert Schweitzer, oder erst bei Ernst 

Lohmeyer, oder erst bei Rudolf Bultmann und Günther 

Bornkamm, Hans Conzelmann, Ernst Käsemann, oder bei 

Oscar Cullmann, oder bei Feine, Böhm, oder erst bei beiden 

Stegemanns, oder Martin Hengel, Gerd Theißen, Ulrich Luz, 

oder Gerd Lüdemann. Und die Menge der würdigen, hier 

jetzt nicht erwähnten Forscher, bitte ich um liebenswürdige 

Entschuldigung. Die Kommentare zu urchristlichen Texten und 

Literatur über das Urchristentum bilden eine umfangreiche 

Bibliothek. Viele neue Arbeiten variieren oder ergänzen das 

schon früher Gesagte. Wirklich neu sind vor allem die von 

David Flusser und anderen Forschern entdeckten indirekten 

Zusammenhänge zwischen Qumran und Urchristentum. 

Gehen wir von der Tatsache aus, dass die Anhänger, oder 

wenn Sie schon wollen, die Jünger Jesu, die ihn von Galiläa 

nach Jerusalem begleiteten, ihn kurz vor der Kreuzigung 

verlassen haben. Irgendwo hin mussten sie sich begeben. Die 

Hypothese, schon von Ernst Lohmeyer, 4) dass sie kurz nach 

der Kreuzigung Jesu nach Galiläa zurückkehrten, halte ich 

für sehr wahrscheinlich. Im Unterschied zu Lohmeyer: Sie 

mussten in Galiläa nicht gleich Urgemeinden bilden. Der 

Schreiber des Lukascorpus – in seinem Interesse an der 

Kirche und ihrer Geschichte – verschweigt zwar diese 

Tatsache, er lässt die Jünger nach der Kreuzigung Jesu in 

Jerusalem bleiben, aber es gibt genug Hinweise und 

Andeutungen in den Evangelien, beziehungsweise in der den 

Evangelien eingearbeiteten alten Schicht der mündlichen 

Tradition, dass sie nach Galiläa, wahrscheinlich auch mit 

den Frauen, die aus der Nähe die Kreuzigung gesehen haben, 

zurückkehrten . Dazu: Mt 28, 7; Mt 28; 16-17; Joh 21; 1-14. 

Ob Jesus vom Kreuz nach Elia gerufen hat, oder ob er 

mit den Worten des Psalmes 22, 2 starb, wissen wir nicht. 

Jedenfalls ist keine Gottesherrschaft angebrochen. Der 

Himmel blieb verschlossen. 

Jesu Leichnam kam aller Wahrscheinlichkeit nach zuletzt 

in ein gemeinsames Grab für Hingerichtete. 5) Die 

johannäische andere Variante der Herabnahme vom Kreuz, 

nicht durch Joseph von Arimatia, sondern durch den 

römischen Söldner auf Wunsch des Synhedriums, halte ich 

für sehr wahrscheinlich (Joh 19, 31-37). Die erst später 

entstandene Legende vom leeren Grab, die Paulus noch nicht 

kannte, brauchte das konkrete Grab zum Identifizieren, und 

so enstanden die verschiedenen Versionen von der 

Grablegung durch Joseph von Arimatia. 6)  

Die Anhänger Jesu, die nach Galiläa zurückkehrten, 

befanden sich in einer tiefen Krisis. Welcher Art auch 

immer, das bleibt uns verschlossen, sie haben von Jesus 

etwas erwartet. Vielleicht das Herabkommen der 

Gottesherrschaft – auch wenn sie nicht eindeutig klare oder 

identische Vorstellungen über diese Hoffnung hatten. Sie 

befanden sich in einer tiefen Frustration, und gleichzeitig 

doch noch in irgendeiner Art von Hoffnung und Erwartung.  

Da komme ich mit meiner intuitiven Hypothese. 

Hypothesen soll man mit Vorbehalt betrachten, und der, der 

so eine Hypothese formuliert, darf ihr nicht viel Glauben 

schenken. Zweifel ist bei Hypothesen die beste Methode. 
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Meine Hypothese heißt: In dieser Atmosphäre der Verfassung 

zwischen Enttäuschung und Hoffnung, hat jemand maranata 

ausgerufen. Es musste gar nicht ein Mann sein, es könnte 

auch eine Frau sein, die Jesus besonders nahe stand, der er 

dann als der erster nach der Tradition als der Auferstandene 

erschienen ist. 7) Zu dieser meiner Kernhypothese, dass dem 

Ausruf maranata bei der Entstehung des christlichen 

Glaubens eine Schlüsselbedeutung zukommt, kehre ich mit 

einigen Belegen und Indizien zurück. 

Zuerst eine methodologische Randbemerkung.: 

Methodologisch möchte ich kurz auf Karl R. Popper 

hinweisen, der auch intuitive Hypothesen in der Forschung 

zulässt und sogar einräumt. Meiner Meinung nach dürfen 

solche Hypothesen aber keinesfalls wilde oder willkürliche 

Hypothesen sein. Es darf keinesfalls das postmoderne 

«anything goes» bedeuten. Oder dass «Herr Waymen 

behauptet, es gibt einen Pegas», und der postanalytische 

Omar Quine sagt dazu nur: «Herr Waymen hat nur eine 

andere ontologische Verpflichtung». 8) Ich als kritischer 

Realist und kritischer Rationalist, stimme Karl R. Popper zu: 

«Wenn die Wahrheit nicht nur eine gewesen wäre, auch 

wenn wir uns ihr nur nähern, wären alle unsere Irrtümer 

genauso gut, wie alle unsere Wahrheiten.» 9) Darum, meiner 

Meinung nach, müssen auch intuitive Hypothesen 

argumentiert werden. Sie können nicht aus wilder Phantasie 

oder unkontrollierter Imagination geboren werden, sondern 

sie entspringen der jahrelangen, nüchternen, sachlichen 

Arbeit, einer Unzahl verifizierter Fakten, der ständigen 

Beschäftigung mit dem Stoff. Die neuen Theorien, die die 

vorläufigen falsifizieren, können erst dann ihren Anspruch 

erheben, wenn ein verifiziertes neues Faktum vorkommt, das 

mit der vorigen Theorie nicht im Einklang ist.  

Ich akzeptiere und betone die von einigen Forschern 

vertretene These, dass nicht Erscheinungen des 

Auferstandenen die Parusieerwartung zur Folge hatten, 

sondern dass eine unklare, emotionsvolle, visionäre, dem 

Schmerz des Kreuzes entsprungene Parusieerwartung – eine 

kurze Verlängerung des von Jesus erwarteten Einbruchs der 

Gottesherrschaft – die Erscheinungen des Auferstandenen, 

ich werde sagen: die Visionen des Auferstandenen, zur 

Folge gehabt hatten. An das knüpfe ich meine Hypothese an: 

Emotionsvoller, hektischer visionärer Ausruf maranata, 

Ausruf der Parusieerwartung, hatte die Visionen des 

Auferstandenen hervorgerufen, oder in Gang gebracht. 

Vervollständigen wir aber zuerst noch kurz das ziemlich 

allgemein akzeptierte Bild der weiteren Entwicklung der 

Entstehung des christlichen Glaubens: In Jerusalem entstand 

inzwischen eine andere Gruppe von Anhängern Jesu. 

Jakobus, Bruder Jesu, steht bald an ihrer Spitze. Nach 

allem, was wir aus verschiedenen Quellen über Jakobus, 

Jesu Bruder, wissen, stand er sehr wahrscheinlich den 

Essenern nahe. 10) Er gehörte nicht in die Bewegung Jesu. 

Er teilte wahrscheinlich nicht ganz die apokalyptischen 

Erwartungen seines Bruders, oder in anderer Weise: Er teilte 

nicht Jesu Kritik am Gesetz, auch wenn wir diese Kritik 

noch im Rahmen des interpharisäischen Dialogs betrachten 

werden.11) Jedenfalls hat Jesus die Kritik der strengen 

Gesetzesfrömmigkeit aus dem rabbinischen Flügel der 

Schule Hillels noch wesentlich verschärft, ja zugespitzt. Als 

Essener, oder als der, der Essenern nahe stand, teilte Jakobus 

mit seinem Bruder Jesus diese Kritik nicht. Anderseits aber 

teilte er seine Kritik am Tempel, auch wenn aus anderen 

Gründen, und seine Abneigung gegenüber dem Synhedrium. 

Der von den Essenern verachtete Hohepriester und das 

Synhedrium haben Jesus wegen Gotteslästerung angeklagt, 

und um ihn nach Deuteronomium 21, 22 an den Pfahl zu 

hängen 12), haben ihn, wenn auch aus anderen Gründen dem 

Pilatus zur Hinrichtung ausgeliefert. Jakobus hatte also 

Grund, das Vermächtnis seines Bruders aufzunehmen, 

obwohl seine Interpretation des Anliegens Jesu nicht mit 

dem von Jesus identisch war. Diese Differenz zwischen 

Jakobus und Jesus haben andere Anhänger oder 

Sympathisanten von Jesus, hellenistische Juden, die Gruppe 

um Stephanus, die sich in Jerusalem dem Kreis um Jakobus 

angeschlossen hat, erkannt. Der Kreis um Stephanus ließ die 

Freiheit Jesu vom Gesetz nicht preisgeben. Mit Jesus, aber 

auch mit Jakobus und zugleich mit den Essenern teilten sie 

jedoch die kritische Stellung zum Tempel. 13)  

Inzwischen sind die Anhänger Jesu, die den Weg von 

Galiläa nach Jerusalem mit Jesus teilten, von ihrer Flucht 

nach Galiläa nach der Kreuzigung Jesu, auch nach Jerusalem 

zurückgekehrt. Ihre Erwartung der unmittelbaren Parusie, 

dass der Gekreuzigte (wieder)kommt und die Gottesherrschaft, 

die er verkündigte, in Bewegung setzt, hat sich in Galiläa 

nicht erfüllt. Sie geben aber diese ihre Erwartung nicht auf. 

Jakobus, Bruder von Jesus, betrachtet aller 

Wahrscheinlichkeit nach seinen Bruder Jesus als einen 

Lehrer, Lehrer der Gerechtigkeit, wenn auch nicht identisch 

mit dem Lehrer der Gerechtigkeit von Qumran. Thomas, 

wahrscheinlich auch Bruder von Jesus, sogar sein 

Zwillingsbruder, 14) führt auch die Lehre Jesu weiter. Er 

weiss nichts von seiner Auferstehung und verkündet sie 

nicht. 15) Stephanus und seine Freunde betonen die 

Freiheit Jesu vom Tempel und vom Gesetz. Darum geraten 

sie – im Unterschied zu Jakobus und zu galiläischen 

Anhängern Jesu – in Konflikt mit dem klassischen 

Judentum, wahrscheinlich nicht direkt mit dem Synhedrium, 

sondern mit ihrer hellenistischen Synagoge in Jerusalem. 

Stephanus wurde gesteinigt, seine Freunde verlassen 

Jerusalem. Bei seiner Steinigung spricht Stephanus noch 

nicht vom Auferstandenen, sondern im Rahmen der 

jüdischen Tradition von Jesus als von dem Menschensohn, 

dem Erhöhten zur Rechten Gottes (Apg 7, 55-56). 

Die Anhänger des Stephanus, fanden nach Stephanus‘ 

Steinigung wahrscheinlich Zuflucht in Damaskus. Dorthin – 

vom Synhedrium beauftragt– kommt nach einiger Zeit 

Paulus, um die Lehrzucht in der Synagoge in Damaskus 

über diese Gruppe auszuüben. 

Als jüdischer Intellektueller, der sich der Stagnation der 

jüdischen Religion seiner Zeit bewusst und zugleich Eiferer 

für die Zukunft der Religion seiner Väter war, zugleich auch 

die Welt des Hellenismus kannte, hat er – sagen wir es 

menschlich – plötzlich gesehen, es ist ihm nach vielem, 

tiefen und aufrichtigen Fragen und Suchen «erschienen», es 

ist ihm klargeworden, dass in dem, was die Anhänger des 

Stephanus vertreten, ein großes Potential ruht. Er hat diesen 

Anstoss zu Ende gedacht, er hat ihn tief erlebt, neu erfasst 

und in Bewegung gesetzt. Er war dabei tief überzeugt, dass 

dieses sein Ersehen (dieses Erkennen), nicht sein Einfall, 

sondern Gottes Geschenk ist, dass Gott selbst ihm seinen 

Sohn offenbarte (Gal 1, 15-16). Paulus hat von der Sache 

Jesu und von den Andeutungen der Jesusinterpretation von 
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Stephanusanhängern einen Christusmythos geschaffen, das 

Kerygma von Christus. Die Entstehung des Christusmythos, 

das Kerygma von Christus, ging aber zugleich noch andere 

Wege neben Paulus. Wer brachte das Kerygma von Christus 

nach Rom? Wer war Markus? Ist er mit dem Jan Markus von 

Ägypten identisch? 16) Welche Wege ging das hellenistische 

Urchristentum neben Paulus bis zum Johanneskreis? 

Paulus‘ Formel des Glaubens 1. Kor. 15, 3-5 beginnt 

ganz ähnlich wie seine Formel des Abendmahls in 1. Kor 11, 

23-25. Ich bin der Meinung, wenn Paulus sagt, dass er 

weitergibt, was er angenommen hat, dass er meint, was er 

von Gott, oder von seinem Sohn angenommen hat. 17) 

Wenn er diese Glaubensformel von einem Menschen 

übernommen hätte, würde er in Gal 1, 11-12 lügen, wenn er 

sagt, und sogar vor Gott bestätigt (Gal 1, 20), dass er das 

Evangelium, das er verkündigt, vom keinem Menschen 

übernommen hat, sondern es offenbarte sich ihm direkt Jesus 

Christus. Ich von meiner religionswissenschaftlichen, 

historisch-kritischen, also durchaus menschlichen Sicht 

werde sagen: Die Entdeckung, zu der Paulus durch sein 

religiöses Suchen gelangte, betrachtet er, und ist davon 

aufrichtig und tief überzeugt, als von Gott gegebene: dass 

ihm Gott seinen Sohn offenbarte (Gal 1, 15-16). 

Mit der Aussage über Christus, dass er «für unsere 

Schuld gestorben ist», und dass «er vom Tode erweckt 

wurde» und dass «erschienen ist», werden die Vorstufen des 

christlichen Ur-Glaubens zum christlichen Glauben. Da 

beginnt das Christentum als neue Religion in seinem 

klassischen Sinne. 

Neben diesem Strom existierten aber weiter andere 

Alternativen des Urchristentums. 18) Die von Jakobus 

vertretene Auffassung des Vermächtnisses Jesu entwickelte 

sich in verschiedenen Varianten des Judenchristentums, 

besonders dann nach der Vernichtung Jerusalems um das 

Jahr 70. Der Ansatz des Thomas ging in die Richtung großer 

Alternativen, durch verschiedene Varianten von 

Thomasanhängern, von Adoptianisten bis zur riesigen 

Thomaskirche und bis zu den Arianern. 

Was war aber am Anfang!? Wie hat das alles begonnen ?! 

Da kehre ich zu meiner maranata-Hypothese zurück. Mit 

diesem Ausruf, mit dieser Hoffnung, mit dieser Bitte, dass 

der Gekreuzigte zurückkomme und die Gottesherrschaft, die 

er verkündigte, in Bewegung setze, hat jemand von den 

Anhängern Jesu alles in Bewegung gesetzt. Das Kreuz kann 

doch nicht der endgültige Schluss sein! So haben es die 

Anhänger Jesu, die nach seiner Kreuzigung nach Galiläa 

zurückkehrten, empfunden. Dort hat jemand maranata 

ausgerufen. 19) 

Einige Indizien für meine Hypothese, dass der Ausruf 

maranata das Entstehen des christlichen Glaubens in 

Gang setzte: 
I. Es ist allgemein bekannt: Der Ruf maranata befindet 

sich ganz am Schluss des 1. Korinther Briefs 16,22 im 

Kontext einer harten Auseinandersetzung des Paulus mit 

seiner Gegnern. «Wer den Herrn nicht liebt, der sei 

verflucht! Maranata!» 

Die Diskussion um die redaktionelle Zusammenstellung 

des 1. Korintherbriefs spielt hier jetzt keine wichtige Rolle. 

Wir gehen davon aus, dass in einem Paulus-Schreiben an die 

Korinther, wo er besonders empört ist, dieses Wort eine fast 

magische Funktion einer Drohung, eines Fluches hatte. 

Das Wort ist aramäisch. Paulus findet es nicht nötig, es 

ins Griechische zu übertragen. Daher können wir vermuten, 

dass dieses Wort seiner griechisch sprechenden Gemeinde in 

Korinth bekannt, oder mindestens verständlich war. 

Wir wissen einiges über die schwärmerische Glossolalie 

in Korinth. Es ist vielleicht möglich, dass die Korinther 

dieses Wort als Glossolalie empfunden haben. 

Woher aber kannte Paulus dieses Wort? Von der 

Urgemeinde in Jerusalem? Oder sogar schon von den 

Essenern? 1957 hat Ethelbert Stauffer darauf aufmerksam 

gemacht, dass die Anrede «mara» oder «more» in Qumran 

als Bezeichnung des Lehrers der Gerechtigkeit: «mara», oder 

«more hassedek», bekannt. und benutzt wurde. 20) Diese 

Anrede ist im Zusammenhang mit dem Lehrer der 

Gerechtigkeit in Qumrantexten eindeutig belegt. 21) Lassen 

wir die Frage offen, wer dieser Lehrer der Gerechtigkeit war. 

Ob er vielleicht, wie Stauffer vermutet, der gekreuzigte 

Rabbi Jose ben Joeser aus Zereda war, oder wie David 

Flusser andeutet, dass er eventuell mit Juda dem Essener 

identisch sein könnte. 22) Nach der Hypothese von Pinchas 

Lapide könnte Paulus nach seiner autobiographischen Angabe 

die drei Jahre nach seiner Orientierungswende, die er in 

Arabien verbrachte, ehe er nach Jerusalem ging, wie er in 

Gal. 1, 17-18 schreibt, im Kontakt mit Qumran gewesen 

sein. 23) 

Dass Qumran und Qumrantexte Paulus bekannt waren, 

hat ziemlich überzeugend David Flusser belegt. Er hat auf 

den Zusammenhang zwischen der Rechtfertigungslehre des 

Paulus‘, sowie auch dessen Prädestinationsgedankens mit 

den Texten von Qumran hingewiesen, sowie noch auf eine 

ganze Reihe von Nachwirkungen der Qumrantexte in 

Paulusbriefen. 24) 

Für unseren Zusammenhang können wir schließen: Der 

Ruf maranata war Paulus bekannt. Er begegnete ihm 

wahrscheinlich in der Urgemeinde in Jerusalem. Die Anrede 

«mara» «more» könnte er aber auch von Qumran kennen. 

Jedenfalls benützt er den Ausruf maranata im urchristlichen 

Sinne. Das Wort war – und ich bringe noch weitere Indizien 

dafür – in der ersten Urschicht des entstehenden 

Urchristentums bekannt und benutzt. 

Die Tatsache, dass Paulus diese Redewendung nur einmal 

in seinen Briefen benützt, kann andeuten, dass dieser Ausruf 

auch für ihn von dunkler, fast magischer Bedeutung war. 

II. Die zweite allgemein bekannte Stelle, wo das Wort 

maranata vorkommt, finden wir in der Didaché, im 

Zusammenhang der Eucharistieliturgie, Didaché 10, 6: 

«Komm Gnade und verändere diese Welt. Hosanna dem 

Gott Davids. Wer heilig ist, komm! Wer nicht, tue Busse! 

Maranata Amen!» Auch an dieser Stelle ist der Ruf mit 

strenger Ermahnung, mit Warnung verbunden. Im 

Wörterbuch zum NT finden Sie die Argumente, dass man 

diesen Ruf als: «Komm unser Herr!» oder «Unser Herr 

kommt» oder «Unser Herr ist gekommen» übersetzen kann. 

Das Argument, dass in der Didache – entweder um das 

Jahr 80, oder um das Jahr 100 entstanden – dieser Ruf als 

spätere liturgische Formel angewendet wurde, ist nicht zu 

halten. David Flusser hat überzeugend nachgewiesen, dass 

der Text von den «Zwei Wegen» in der Didache 

qumranischer Herkunft ist 25) Es spielt also keine Rolle, in 

welche Zeit wir die urchristliche Endredaktion der Didache 

datieren. Belegt ist, dass diese Schrift alte, ja sogar 
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vorchristliche Schichten beinhaltet. Wenn die Anrede 

«mara» schon bei den Essenern bekannt war, und wenn der 

Text von den Zwei Wegen qumranischer Herrkunft ist, kann 

man vermuten, dass auf diesem Wege die Anrede « mara» in 

das Urchristentum kam.  

Die Damaskus-Schrift, in der die Anrede «mara» oder 

«more» belegt ist, repräsentiert einen Abzweig von Qumran, 

dazu mehr bei David Flusser. 26) Diese Essenergemeinschaft 

um Damaskus hatte in Einzelheiten eine spezifische Prägung 

im Vergleich zu Qumran.  

Woher kamen die hellenistischen Juden um Stephanus 

nach Jerusalem? Wahrscheinlich von dort, wohin sie sich 

nach der Stephanussteinigung begeben hatten, und wo sie 

dann Saul(us) – Paulus im Auftrag vom Synhedrium wegen 

ihrer Irrlehre aufsucht, um eine Lehrzucht durchzuführen: 

Von Damaskus. 

Der Zusammenhang zwischen Essenern und Urgemeinde 

ist auch durch die Stephanus-Rede vor seiner Steinigung 

belegt: Der Satz Apg 7, 48 «der Höchste wohnt nicht in 

einem Bau, der von Menschenhand gemacht ist», in 

Anspielung an Jesaja 66,1 und 1. Könige 8,27, sowie auch 

an Jesus, Mt 26,61 und Joh 2,19, dass Gott nicht im Tempel 

wohnt, korrespondiert mit der Kritik der Essener am Tempel. 

27) Auch der Satz in der Stephanus-Rede: «O ihr 

Halsstarrigen und an Herz und Ohren Unbeschnittenen! 

Immerfort widerstrebt ihr dem Heiligen Geist, wie eure 

Väter», zeigt bestimmte Verwandtschaft mit der Kritik der 

Essener an den Pharisäern, besonders an den Sadduzäern. 

28) 

Diese Zusammenhänge und Indizien lassen uns 

vermuten, dass die schon bei den Essenern bekannte Anrede 

«mara» Anrede des Lehrers war; sie wurde im Urchristentum 

neu aktuell, und sie war an den Gekreuzigten gerichtet, als 

an den diesen Jüngern so vertrauten, bekannten Lehrer, 

Meister, Rabbi Jesus. Mit dem christologischen Titel kyrios 

hat dies mara noch nichts zu tun. Der Titel kyrios stammt 

vom Kaiserkult; er trat in der Polemik mit diesem in den 

Vordergrund.  

Wenn die Didaché diesen Ausruf erwähnt, geht dies 

wahrscheinlich auf die älteste urchristliche Schicht zurück. 

Aus einem urchristlichen, spontanen, schwärmerischen 

Parusieausruf maranata wurde später eine schon korrigierte 

liturgische Formel. Die ursprüngliche visionäre Dynamik ist 

mit der Zeit zu einer liturgischen Formel kondensiert. Vom 

Ausruf «Komm, unser Herr» wurde «Unser Herr kommt» 

und «Unser Herr ist gekommen».  

So viel wir von der christlichen Eucharistie wissen oder 

vermuten, 29) haben die Christen sich in der Nacht 

versammelt, haben Gottesdienst gefeiert, und wenn mit der 

Morgenröte die Parusie nicht stattfand, haben sie sich 

Christus in der Eucharistie vergegenwärtigt. Der spontane 

Parusieruf wurde unmittelbar vor der Eucharistie ausgerufen. 

Wenn die Parusie nicht stattgefunden hatte, begann die Feier 

der Eucharistie. Mit der Zeit wurde von einem ekstatischen 

Ausruf eine geprägte liturgische Formel. Vom Parusieausruf 

«Komm, unser Herr!» wird die eucharistische Proklamation 

«unser Herr kommt», oder «unser Herr ist gekommen». 

Da haben aber schon die ersten Christen mit der Parusie 

das sogenannte zweite Kommen Christi verstanden, weil sie 

im Einklang mit des Paulus Glaubensformel das Kreuz und 

die Auferstehung als erstes Kommen Christi verstanden 

haben. Aber in der ur-urchristlichen Urschicht, noch vor 

Paulus‘ Glaubensformel, wurde der Ausruf maranata nicht 

mit der Erwartung der zweiten Herkunft Christi verbunden, 

sondern mit der Erwartung, dass der Gekreuzigte gleich 

kommt, und die Gottesherrschaft, die er verkündigte, hier 

auf der Erde in Bewegung setzt. Die Urchristen in dieser 

ersten Schicht, wussten noch nichts von Paulus und von 

Johannes, sie wussten noch nichts von einer Schar der 

Erlösten im Himmel. 

III. Die dritte Stelle, wo maranata vorkommt, ist der 

Schluss der Offenbarung des Johannes. Da ist es schon ins 

Griechische übersetzt, Offb 22,21 Erchou kyrie Iesou. Hé 

charis tou kyriou Iésou meta panton. Merken wir, dass 

ähnlich wie im Didachetext, auch hier maranata mit der 

Rede von der Gnade zusammen steht? 

Auch wenn die Datierung der Offenbarung des Johannes 

ein strittiges Thema ist, jedenfalls spricht in der 

Johannesoffenbarung eine Tradition des christlichen 

Radikalismus. Gleich vor dem Ausruf maranata versichert in 

der Johannesoffenbarung der Herr die Seinen, dass er bald 

kommt. In der Offenbarung des Johannes wird unter 

maranata bereits das zweite Kommen Christi verstanden. 

In der Offenbarung des Johannes ist Christus Alfa und 

Omega, Offb 22,13. Damit korrespondiert das aramäische 

«ata». at. Suffixal kann man trennen: Aleph und Taw, der 

erste und letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets. 

Darauf machen alle Artikel zum Stichwort maranata in 

verschiedenen Editionen des Wörterbuchs zum Neuen 

Testament aufmerksam. 

Eine Schrift oder einen Gesang mit dem Namen der 

Gottheit, oder mit dem Ausruf der Gottheit zu beenden – das 

war im Altertum übliche literarische Manier. Das letzte Wort 

der Ilias (bei Homer) heißt Hera. Der erste Sang der Odyssee 

endet mit Athéna. Das letzte Wort Thebais von Statias heißt 

Mithra. Indem die Johannesoffenbarung an den Schluss der 

Kanonsammlung – nach allem Verzögern – doch noch 

eingegliedert wurde, endet mit dem maranata das ganze 

Neue Testament. Ich habe fast Lust zu sagen: Der Ausruf, 

mit dem alles begonnen hat, steht am Ende. 

IV. An vielen Stellen in den Evangelien lesen wir eine – 

im Präsens oder Aorist – variierte Redeweise: Erchetai ho 

Iésus kai legei autois. Ist es wirklich nur eine bloße 

Verbindungsformel, die ältere Traditionen oder Logien 

miteinander verbinden soll? Ist es keine liturgische Formel 

mehr? In der Hebräischen Bibel ist von Jahwe die Rede, dass 

er der ist, der kommt und redet. Er geschieht in seinem Wort. 

Wenn Jesu Worte und Taten in den Evangelien mit der 

Redeweise eingeleitet sind, «er kommt», «er kommt und 

sagt», oder «er kommt und tut», so vermute ich, der damalige 

jüdische Hörer sollte dahinter die Anspielung wahrnehmen: 

Der, der hier jetzt kommt und spricht, oder kommt und tut, 

kommt im Auftrag Gottes. Ich stelle die Frage: Ist die 

Redeweise «erchetai ho Iésus kai legei», in verschiedenen 

Variationen, wirklich nur Verbindungsredeweise, oder eine 

ganz unkonventionelle kerygmatische Einleitungformel? 

Übrigens: das verbum radix «hjh», übersetzt Septuaginta mit 

ginesthai, aber auch mit erchesthai. Ginesthai, erchesthai, hjh 

gehört zum Wesen Gottes. «Gottes Sein ist im Werden», 

sagen wir mit Eberhard Jüngel. 

Aber auch in der hellenistischen Welt war diese Formel 

plausibel. Die kommende Gottheit war eine, ja in ihrer 
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Bedeutung verschiedene, vielschichtige, aber immerhin 

allgemein verständliche und verwendete religiöse 

rhetorische Figur. «Erchetai» und «legei», das war nicht nur 

den Juden verständlich. 

Besonders das Johannesevangelium, das die Brücke zur 

hellenistischen Welt baut, arbeitet sehr häufig mit der 

Kategorie erchesthai, ja sogar mit dem participium 

erchómenos. Jesus sagt im Johannesevangelium in den «Ego 

eimi» – Reden immer woher, wozu oder warum er 

gekommen ist. 30) Er proklamiert sich selber und er wird 

proklamiert als der erchómenos.  

Bei Klemens von Alexandria und bei Origenes finden 

wir etwas mehr als 550 Belege von Erchómenos. Klemens 

und Origenes verwenden dieses participium schon eindeutig 

als christologischen Titel. 

Die Absicht meiner Maranatahypothese besteht darin, auf 

den Zusammenhang des langen Weges von maranata bis 

zum erchómenos hinzuweisen. 

Wie ist der christliche Glaube nach dem Kreuz 

entstanden? Hat sich der Auferstandene seinen Jüngern, erst 

Frauen, dann auch Männern offenbart, oder haben die 

nächsten Anhänger Jesu durch ihren Ausruf maranata, voller 

Schmerz und zugleich voller Hoffnung und apokalyptischer 

Erwartung, den christlichen Glauben in Gang gesetzt? Mit 

maranata – hat meiner Meinung nach – alles begonnen. Der 

Ausruf maranata hat den Gekreuzigten zur Rechten Gottes 

erhöht. Der Ausruf maranata hat Jesus aus dem Tode 

erweckt. 31)  

Schlusswort.Wenn Sie mich fragen: «Was wollen Sie 

eigentlich damit sagen?» ist meine Antwort: Das, was ich 

gesagt habe. Dass der Glaube an Christus, so wie auch der 

Glaube an Gott ein menschliches Gebilde ist. 

Der Slovakische Neutestamentler von der Lutherischen 

theologischen Fakultät der Universität Bratislava, Karol 

Nandrásky, den ich sehr schätze, hat mir in unserer 

Briefdiskussion geschrieben: «Es gibt auch positive 

Illusionen». Ja richtig, dem stimme ich teilweise zu. Zwar 

als kritischer Realist vom Standpunkt des kritischen 

Rationalismus, den ich nicht ganz als Widerlegung des 

Positivismus interpretiere, (das wäre ein Thema für einen 

extra Vortrag), werde ich sagen: Was für einen Wert hat eine 

positive Illusion, wenn sie mit der Wirklichkeit nicht im 

Einklang ist? Aber gut. Lassen wir diese Fragestellung offen. 

Eine Frage finde ich wichtig und gerechtfertigt: Was 

bleibt dann noch vom Christentum? So hat sich schon 

einmal Albert Schweitzer gefragt und er antwortete: 

«Herausforderung zur Liebe zum Nächsten» So hat sich 

auch Herbert Braun gefragt, und er antwortete: Eine 

spezifische Anthropologie. Ich teile diese beiden Antworten.  

Der Kern des Mythos vom Christus besteht in einer ganz 

spezifischen Anthropologie. Worin sie besteht? Das wäre 

wieder ein Thema für mindestens einen eigenen Vortrag. 

Dieses Thema habe ich in Vorlesungen in mehreren 

Semestern während meiner zwanzigjährigen Tätigkeit an der 

Karlsuniversität variiert. Auch wenn ich die christliche 

Anthropologie nicht unbedingt teilen muss, auch wenn ich 

ihr gegenüber bestimmte Vorbehalte haben kann, muss ich 

aber als der, der sich vom religionswissenschaftlichen 

Standpunkt mit dem Urchristentum beschäftig, adäquat zu 

Worte kommen lassen, wie die christliche Anthropologie 

sich selber versteht, was sie sagt, was sie bringt. Ich 

versuche es zum Schluss in drei Punkten anzudeuten. 

+ Die Frage nach Gott bleibt eine offene Frage. Es wäre 

Wahnsinn zu meinen, dass der Mensch jemals mit dieser 

Frage fertig wird. Warum zieht die Frage nach Gott den 

Menschen immer an? Mit primitiven Antworten kommen 

wir hier nicht aus. Die durchaus menschliche Frage nach 

dem Menschen führt den Menschen zur Frage nach Gott, 

nach der Transzendenz, nach der Dimension der Gnade, 

nach der Erlösung. 

+ Die Anthropologie des Mythos vom Christus bringt 

zum Ausdruck, dass die tiefe Dimension des Menschseins 

Gnade heißt. Der Mensch ist nicht nur das, was er weiß, was 

er kann, was er leistet. Sein Humanismus reicht nicht aus. Er 

braucht die Gnade, die ihn rettet, die ihm die Hoffnung und 

Zukunft öffnet. Das ist das Kerygma des Mythos vom 

Christus. Als uns in Prag der links orientierte atheistische 

Philosoph Slavoj Žižek im Jahre 2008 in der 

philosophischen Gesellschaft besucht hatte, begann er mit 

den Worten: «Humanismus reicht nicht aus». Er hinterließ 

uns in Prag sein Manuskript: «Humanismus reicht nicht 

aus.» Wir hatten die Ehre, dass dieser Text zuerst 

tschechisch erschienen ist. Wir können dies Thema 

diskutieren. Wir können widersprechen. Wir können sagen: 

Aber wir haben nichts Besseres. Wir können sagen: Es bleibt 

uns nichts anderes übrig als Humanismus. Aber wir sollen 

uns zuerst diese Frage: Reicht der menschliche Humanismus 

aus gegen alle Schrecken, alle Schmerzen, alle 

unmenschliche Bestialität in unserer Welt ? – in unser Leben 

tief eingehen lassen. Mit dieser Frage wird der Mensch nie 

fertig. 

+ Oft wird gesagt: Der europäische Humanismus hat in 

der Antike seinen Ursprung. Ich meine, das ist nur sehr, sehr 

teilweise wahr. Vielleicht stimmt es einigermassen für 

Anaximenés, für Demokrit, für Epikur, besonders dann für 

die Stoiker. Aber auch der Humanismus des stoischen 

Weisen ist ein zurückhaltender Humanismus. Der Stoiker 

wird sich bemühen, niemandem zu schaden, er wird das Leid 

in der Welt nicht vermehren, aber er wird sich nicht 

programmatisch für die Schwachen und Leidenden 

einsetzen. Bei Plato können wir gar nicht vom Humanismus 

reden. Jetzt meine ich den wirklichen Plato, nicht 

Platointerpretation durch die Brille von Augustin und in 

Lectionen des christlichen Mittelalters. Platos höchste Idee 

ist die Idee der Vollkommenheit. Diese Vollkommenheit 

kennt kein Mitleid, keine Nächsenliebe. Nach Plato soll man 

mit dem eugenischen Faktor die philosophische herrschende 

Elite erzeugen. Die Schwachen, Leidenden sind bei Plato 

durchaus abgeschrieben, durchaus ausser Acht. Genauso bei 

Homer. Haben Sie bei Homer je eine Szene gelesen, dass 

jemand sich eines Schwachen, eines Leidenden annimmt? 

Humanismus, wie wir ihn in der europäichen Tradition 

verstehen, oder sagen wir richtiger: leider verstanden haben, 

Humanismus als Proexistenz, ist ein durchaus von einigen 

Höhepunkten der Hebräischen Bibel und von christlicher 

Anthropologie gesättigter Humanismus. 
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Мета роботи полягає у дослідженні логічної 

природи поняття у творах Арістотеля та його 

відображення в сучасній логіці як науці. 

Джерельна база дослідження включає в себе логічні 

праці Аристотеля, котрі ввійшли до його «Органону», а 

саме – «Категорії», «Про тлумачення», «Перша та Друга 

Аналітики», «Топіка», «Про софістичні спростування». 
Також слід взяти до розгляду «Метафізику» Арістотеля, 

в якій він намагався логічно підійти до розробки 

онтологічних аспектів сущого, явища, дійсності тощо. 

В цілому всі твори Арістотеля ґрунтуються на певних 

логічних розробках різноманітних проблем – етичних, 

політичних, онтологічних, гносеологічних тощо; насичені 

логічними законами. 

Дослідженням творчості Арістотеля займалися такі 
дослідники, як В.А. Бочаров, К.К. Луканін, А.Л. Субботін, 

О.С. Ахманова, Є.К. Войшвілло, А. Івін та ін.  

К.К. Луканін у своєму «Органоні» Арістотеля» нама-

гався показати взаємозв’язок логічного вчення Арістотеля з 

онтологією та метафізикою. 

А. Івін у своїй «Логіці» розкриває різноманітні напрями 

виникнення та розвитку некласичної логіки, перспек-

тиви її розбудови; вказує на особливості застосування 

досліджень цієї логіки в різних сферах діяльності. 

Природу понять, особливості їх становлення, логічне 

структуру, види відношень між поняттями досліджував 

Є.К. Войшвілло. Розгляду проблеми понять він присвятив 
такі праці, як «Поняття» та «Поняття як форма мислення».  

Виклад основного матеріалу. Поняття є однією з 

основних форм мислення. Адже ж перехід від чуттєвого 

ступеня пізнання до абстрактного мислення характери-

зується перш за все як перехід від відтворення світу в 

формах відчуттів, сприймань та уявлень до відтворення 

його в поняттях і на їх основі – в судженнях і теоріях. 

Відповідно, процес мислення може розглядатися як 

процес оперування поняттями. Саме завдяки поняттям 

мислення набуває характеру узагальненого відтворення 

дійсності. 

Поняття, як відомо, є одним з розділів формальної 

логіки. У сучасній літературі існує декілька найбільш 

вживаних визначень поняття як форми мислення. Так, 

А. Івін, наприклад, визначає поняття як думку, «в якій 

узагальнені виділені предмети за сукупністю ознак, яка є 

спільною для даних предметів і яка відрізняє їх від 

інших предметів» [11, 42]. 

Майже тотожне визначення поняття дає Д. Горський 

і визначає його, як думку, яка фіксує ознаки відобра-

жуваних предметів і явищ, що дозволяють ці предмети і 

явища відрізняти від суміжних з ними. 

Є. Войшвілло більш глибше розглядає цей термін. Для 

нього поняття є «формою (видом) думки або мисленєве 

утворення, яке є результатом узагальнення предметів 

деякого класу і мисленєвого виділення самого цього 

класу за певною сукупністю загальних для предметів 

цього класу і сукупністю відмінних від них ознак» [9, 

182]. 

А. Конверський вважає, що «поняття є формою 

мислення, яка є результатом узагальнення і виділення 

предметів деякого класу за загальними та специфічними 

для них ознаками» [12, 125]. 

Поняття є одним із розділів формальної логіки. Проблема утворення понять на основі ознак, 

властивостей, відношень між собою була основою дослідження в працях з логіки у Арістотеля та має 

потенціал дослідження в сучасній логіці. Так, під поняттям Арістотель розумів категорію, рід, річ, 
думку про предмет, логічну суть буття, логос. Якщо мова йде про засновки силогізму, то поняття у 

мислителя виступає чимось мислимим або ноемою. Окремі аспекти логічного вчення Арістотеля 

віднаходять своє втілення у класичних та некласичних напрямках розвитку логічної науки. А тому 
обрана проблематика є актуальною у контексті сучасних досліджень особливостей логічного вчення 

Арістотеля, яке стало основою становлення і формування сучасної логіки. 
Хоча окремого учення про поняття Арістотель не створив, проте поняття виступає у нього 

закінченою думкою у формі ствердження чи заперечення чого-небудь та є достатнім для визначення 

предмета, тобто визначеним. 
Поняття у Арістотеля є завжди предметом думки та визначається через логічне та онтологічне 

значення. Онтологічне значення поняття слід розуміти як дослідження речі про суть буття та про перші 

та другі сутності. До логічної ж природи понять відноситься мислиме визначення предметів. 
Поняття – це висловлювання про предмет думки, що об’єктивно йому належить, тобто те, що 

робить предмет таким, а не іншим. Завдяки мислинєвому абстрагуванню ми виділяємо предмети певного 
виду, класу чи роду із визначенням їх загальних ознак. Це відбувається завдяки пізнанню, оскільки будь-який 

предмет є об’єктом нашої думки.  

Об’єкт дослідження – поняття Арістотеля. Предмет дослідження полягає у дослідженні поняття 
Арістотеля та його зв’язок зі сучасними напрямками логіки. 

Ключові слова: логіка, поняття, логіка Арістотеля, мислення, термін, предмет, рід, вид, категорії. 
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А. Гетьманова стверджує, що поняття утворюється на 

основі ознак, тобто того, в чому предмети подібні одні з 

іншими або відмінні одні від других. Властивості і 

відношення являються ознаками. Предмети можуть бути 

тотожні за своїми властивостями (наприклад, цукор і 

мед солодкі), але можуть і відрізнятися за своїми ж 

властивостями (мед солодкий, полин гіркий). 

Якщо повернутися до Арістотеля, то своє учення про 

поняття він не виокремив в окремий розділ, так, як це 

зробив, наприклад, зі силогізмами, умовиводами тощо. 

Він навіть не розробив спеціального терміну для 

позначення поняття. У різних контекстах філософ називає 

його по-різному. А тому сучасне визначення терміну 

поняття ставить під сумнів питання про те, чи було 

взагалі в Арістотеля поняття про поняття. 

Вся логіка Арістотеля – це вчення про поняття. 

У нього воно розкидане по всіх творах. «Хоча Арістотель, – 

пише Р. Луканін, – як і всі мислячі люди, користувався 

поняттями, проте це ще не є доказом того, що він 

розумів поняття про поняття» [13, 47].  

Термін «поняття» у традиційній логіці вживається в 

двох протилежних одне одному значеннях:  

1) під поняттям розуміли закінчену думку про 

предмет або про множину предметів в їх істотних 

ознаках – думка, котра відповідає на питання «що це є?» 

Таке поняття, будучи закінченою думкою у формі 

ствердження того, що є необхідне і достатнє для 

визначення предмета, являється визначеним; 

2) з іншої сторони, під поняттям розуміли будь-який, 

відмінний від сприйняття предмету у визначений момент 

часу і в певній частині простору, зміст думки. Тобто, чи 

буде предикатом предмет, який мислиться. Таке поняття 

являється лише предметом закінченої думки.  

Арістотель у своїй «Метафізиці» поняття в першому 

розумінні називає: 1) річчю про сутність, яка виражає 

значення сутності (   ); 2) річчю про 

форму (вид) (    ) [7, 122]. (Це визначення 
перекладено і редаговано А. Кубицьким наступним чином: 

«В домі початком руху є (будівельне) мистецтво і 

будівельник (його можна розуміти і в значенні арісто-

телівського деміурга, тобто творця чогось нового), «тим, 

для чого» (ціллю) є продукт, матерією – земля і каміння, 

формою – поняття [7,123]; 3) логічною суттю буття, «в 

якості чого ця річ відтворюється сама по собі» [7, 123]; 

4) визначення, яке розуміється як річ про суть буття [7, 

124]; 5) визначення, під яким розуміють знання того, що 

саме є щось ( що-небудь) і сутності [7, 124]; 6) просто 

«логос» (). «Загальне, – пише Арістотель у 

«Метафізиці», – відоме нам за поняттям, одиничне – за 

чуттєвим сприйняттям, так як поняття відноситься до 

загального, чуттєве сприйняття – до часткового, 

наприклад, велике і мале відомі нам за поняттям (як 

протилежності загального), густина і рідина – за 

відчуттями (як протилежності часткового, одиничного в 

цілому, в загальному) [7, 223]. 
Поняття в другому значенні Арістотель називає просто 

«мислимим» – ноемою (), або коли йдеться про 

засновки силогізму, то під поняттями розуміються межа, 

границя, визначеність, термін () засновку.  
Отже, слідуючи традиційній системі логічного 

розуміння думки про предмет, яка сформувалась в той час, 

Арістотель визначає поняття наступним чином: 

а) поняття в першому значенні досліджується 

мислителем як реальне визначення предмету думки. 

Предмет думки – це той предмет або явище, про який 

мислить людина. В цьому випадку предмет думки 

(поняття) розглядається як вид предикації, іноді – як 

результат нових знань; б) поняття в другому значенні 

досліджуються Арістотелем лише в якості елементів 

судження і посилки. 

Ученню про поняття Арістотель не присвятив 

жодного трактату, і те, що в традиційній логіці 

об’єднується в розділі під назвою «Учення про поняття», 

філософ частково досліджує у «Метафізиці» та в інших 

працях свого «Органону». Однак, визначальною 

частиною дослідження логіки Арістотеля про поняття є 

розуміння ним поняття в онтологічному значенні, тобто 

дослідження поняття як «речі про суть буття і про 

сутність» [7, 124].  

Слід відзначити, що мислитель розглядає поняття в 

значенні терміну судження. Судження та умовиводи теж 

розкривають структуру поняття. Саме тому для позначення 

поняття Арістотель користувався терміном «логос». 

У грецькій філософії цей термін був багатозначним. 

«Логосом» древні філософи називали як поняття, так і 

судження та умовиводи. 

Однак, для глибшого осмислення природи поняття 

згідно учення Арістотеля, слід звернутися до його 

учення про категорії. Читаючи «Категорії» Арістотеля, 

терміни «категорії» можна звести до розуміння значення 

поняття, оскільки, з однієї сторони, категорії виступають 

вищими родами значень слів, а з іншої – вищими родами 

визначення буття. Під поняттями Арістотель розумів 

думку про суть буття предметів. Категорії самі по собі 

не можуть виступати принципами чи родами понять, а 

можуть бути лише родами значень слів і родами буття. 

Якщо б під поняттями розумілись значення слів, то 

категорії могли б називатись вищими родами понять. 

Про категорії як про роди значень слів Арістотель 

пише в IV главі «Категорій», де розрізняв 10 таких родів: 

«Із слів, що висловлюються без будь-якого зв’язку, кожне 

слово означає або сутність, або кількість, або якість, або 

відношення, або місце, або час, або розташування, або 

володіння, або дію, або страждання. Сутністю являється, 

наприклад, людина, кінь; кількість, – наприклад, в два 

ліктя, в три ліктя; якість, – наприклад, біле; відношення, – 

наприклад, подвійне, частинне, більше; де, – наприклад, в 

Нікеї, на площі; коли, – наприклад, вчора, минулого року; 

розташування, – наприклад, лежить, сидить; володіння, – 

наприклад, озброєння; дія, – наприклад, ріже, пече; 

страждання, – наприклад, його ріжуть, обпікають» [1,65].  

Категорії Арістотеля самі по собі не можуть вважатися 

поняттями або родами понять, а можуть бути лише 

родами значень слів і родами буття. Для Арістотеля не 

існує понять самих по собі, які б мислились окремо від 

існуючих предметів. Кожне поняття є поняттям якогось 

предмету, і мислиме про предмет стає поняття лише 

тоді, якщо через нього предмет визначається, або ж 

якщо в ньому розкривається суть буття предмету. Якщо 

ж мислиме про предмет не містить визначення предмету, 

якщо в ньому не розкривається суть буття предмету, то 

якою б загальністю це мислиме не було, воно не може 
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вважатися поняттям предмета. Наприклад, є судження: 

«Людина – біла» поняття «біла» означає тільки якість 

людини. Відповідно, в цьому судженні термін «біла» не 
виражає поняття. В своїх «Категоріях» Арістотель зазначає, 

що термін «біла» означає ім’я ( ), а не поняття 

( ) [1,71]. І навпаки, у висловлюванні про конкретну 

людину, що вона є людина, термін «людина» містить 

визначення предмету думки і тим самим його поняття. 

Тут , як вважає філософ, «людина» вживається в значенні 

не тільки як ім’я, але і як поняття.  

Таким чином, та чи інша ноема (зміст думки) може 

бути поняттям або частиною поняття в залежності від 

того, як вона співвідноситься з предметом думки. Ноема 

може стати поняттям лише в якості розкриття суті 

предмета думки або ж в якості того, що Арістотель 

називав визначенням.  

Говорячи про висловлювання, Арістотель виходить 

на предикабілії. Прикладом визначення може бути 

судження: «Людина є жива істота, наділена розумом»; 

прикладом власного виступає судження: «Людина 

володіє здатністю вивчати риторику»; прикладом роду є, 

наприклад, такі судження: «Людина є живою істотою», 

«Тварина не наділена здатністю абстрактного мислення» 

тощо; до випадкового висловлювання може належати 

предикабілія: «Людина сидить», «Птахи літають» та 

інші. Причому Арістотель наголошує на тому, що 

визначення повинно бути чітким і повноцінним, тобто 
недопустимими вважаються двозначність, метафоричність, 

нечіткість, невизначеність, вживання чогось зайвого. 

Відношення роду, виду, відмінностей між ними 

Арістотель досліджує в «Топіці». Рід належить виду і 

тим одиничним предметам, які належать роду, проте 

види, підвиди та одиничні предмети не належать роду. 

Саме ж поняття () виду утворюється з видо-

утворюючих відмінностей роду. 

Поняття як думка, яка відповідає на питання, що саме 

є щось, яка розкриває суть буття, є не що інше, як вид 

судження, яке називається визначенням. 

Для Арістотеля поняття є річчю про належне, тобто 
висловлюванням про предмет думки того, що об’єктивно 

йому властиво, тобто як те, що робить предмет саме 

таким, а не іншим. Відповідність чи невідповідність 

поняття об’єктивно визначаючому началу і визначає 

поняття предмета істинним або хибним. 

Визначаючою основою предмета, згідно Арістотеля, 

є його форма, тобто те, що існує не лише в певному часі 

і в певному місці, але в будь-якому часі і в будь-якому 

місці, тобто всюди і набуває характеру загальності або 
характеру формальної причини (causa formalis). Це загальне 

в Арістотеля називається або сутністю предмета, або 

суттю його буття, котра властива лише певному виду 

предмета (і, як уже відзначалось, може бути суттю буття 

як сутності, так і інших категоріальних визначеностей, 

наприклад, суттю «чорного», «білого» тощо). 

Загальні сутності предметів, які існують в поняттях, 

називаються Арістотелем другими сутностями, одиничні 

ж предмети філософ називає першими сутностями. 

Перші сутності називаються так, мабуть, тому що з 

одиничних речей починається пізнання і тільки через 

одиничне пізнається загальне. 

У своїх «Категоріях» Арістотель зазначає, що загальні 

визначаючі начала (другі сутності) та одиничні речі 

(перші сутності) відрізняються один від одного тим, що 

як другі сутності про друге, так і друге про другі сутності 

можуть виступати в якості знання, яке б відповідало на 

питання «що саме є» щось. Наприклад, коли поняття 

«людина» виступає в якості виду, то мова йде про 

окрему людину, в якості ж роду поняття «людина» 

виступає як «жива істота». 

Перші сутності, тобто одиничні речі, можуть 

виступати присудками. Однак в «Категоріях» та в 

«Метафізиці» Арістотель наголошує на тому, що 

існування других сутностей без перших є неможливим. 

«Якщо б не існувало перших сутностей, то не могло б 

існувати і нічого іншого» [7, 298]. 
У «Метафізиці» Арістотель пише так: «Оскільки це 

різні сутності – складове ціле і поняття ()-(я хочу 
сказати, що в одних випадках сутність – це поняття, 

об’єднане з матерією, а в інших – поняття взагалі), тому 
сутності, про яких говориться в першому значенні, 

піддаються знищенню (і відновленню також), а у 
відношенні поняття, його не буває – в тому значенні, щоб 

воно (поняття) могло зруйнуватись (і виникнення тут теж 

немає – виникає не буття домом, але (буття) – визначеним 
домом); навпаки, такі сутності існують і не існують без 

виникнення і знищення, бо ж доведено, що ніщо з них не 

створює чогось нового. А для чуттєво сприймаючих 
одиничних сутностей не існує ні визначення, ні доведення 

того, що вони наділені матерією, природа якої така, що 
вона може і бути, і не бути, внаслідок чого всі окремі речі, 

які належать сюди, піддаються знищенню [7, 287].  

Звідси випливає наступне: поняття, згідно учення 

Арістотеля, маючи форму речі, логічно виступає 

особливим видом визначення, а онтологічно поняття 

виступає загальним визначаючим началом одиничних 

речей, є невіддільним від них.  

Другі сутності Арістотель поділяє на види і роди. 

Вид () – це сутність, яка виражається про багато 

одиничних речей. Наприклад, «людина» – окремі люди. 

Рід () – це сутність, що виражається про багато 

одиничних речей, які розрізняються за видами. Наприклад, 

висловлювання «жива істота» стосується людей, тварин 

тощо. Причому вид утворюється з допомогою приєднання 

до роду нової визначеності, яка називається видоутворю-

ючою відмінністю ( ), оскільки вона 

створює вид ( ). Про це йде мова в VI книзі 

«Топіки». А в «Категоріях» Арістотель пише наступне: 

«... із других сутностей вид більшою мірою є сутність, 

аніж рід, бо він ближче до першої сутності» [1, 72]. 
Роди і види, відрізняючись один від другого як сутності, 

і з яких одна може випливати з іншої, створюють ряд 

«неділимих» сутностей (), причому одна і та ж 
сутність у відношенні до другої сутності, буде видом, а у 

відношенні до третьої – родом. 

Роди і види мають безпосереднє відношення до 
поняття. Адже ж логічно рід і видоутворюючі відмінності 

являються складовими частинами поняття, причому рід 

характеризується як перша складова частина в поняттях, 

що вказує на визначення суті речі. Причому арістоте-

лівська видоутворююча відмінність має відношення до 

того, що в сучасній логіці називається визначенням або 
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дефініцією поняття і трактується як логічна операція, 

яка розкриває зміст поняття або встановлює значення 

терміну. 

З допомогою визначення понять ми вказуємо на 

сутність відтворюючих в понятті предметів, розкриваємо 

зміст понять і тим же розрізняємо одні предмети від 

інших. Так, наприклад, даючи визначення поняттю 

«трапеція», ми відрізняємо її від інших чотирикутників 

(ромб, прямокутник тощо). У математиці визначення 

трапеції виглядає наступним чином: «Трапеція – це 

чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші – 

не паралельні».  

Сучасна наука, крім формально-логічних вимог щодо 

визначення понять, враховує і певні методологічні вимоги 

до їх визначень. При цьому на першому місці ставляться 

чіткість та ясність понять, не допускається їх невиз-

наченість, розмитість тощо. Саме методологічні вимоги 

до визначення понять сприяють більш чіткому їхньому 

формулюванню. 

Чіткість понять, вірне розкриття їхнього змісту та 

об’єму відіграють важливу роль не лише в науковій 

термінології, але й для формулювання суджень в 

буденній мові. 

Висновки. Визначна роль визначень понять в науці 

пов’язана з тим, що визначення, котрі виражають наші 

знання про предмети навколишньої дійсності, являються 

істотним моментом у пізнанні світу. В кожній науці всім 

основним поняттям даються визначення, на яких 

базуються дослідження тієї чи іншої науки. 

Логічне учення Арістотеля про поняття взаємо-

переплетене з онтологією та позбавлене методологічної 

основи, яка в часи античності була невідомою. Однак 

вироблення того чи іншого поняття завжди є певним 

кроком вперед у пізнанні довколишнього світу, основою 

у розвитку науки. 
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THE CONCEPT IN ARISTOTLE’S LOGICAL TREATISES AND IT DEVELOPMENT 

IN MODERN LOGIC AS A SCIENCE 
The concept is one of the sections of formal logic. The problem of formation of concept on the basis of signs was a base of 

research in Aristotle’s writings. Under the concept Aristotle understood a category, kind, thing about subject, logos. Certain 

aspects of the logical teaching of Aristotle have own expression in the classical and non-classical directions of the 

development of logic. That is why our chosen problem is relevant the concept of modern researches of peculiarities of 

Aristotle’s logical studying that became a base of formation of modern logic. 

The aim of research is to study the logical nature of concept and it reflections in logic as a science. 

An object of research is the concept of Aristotle. 

A subject of research is to study the Aristotle’s concept and it connection with modern directions of logic. 

Key words: logic, concept, Aristotle’s logic, thought, term, subject, kind, category. 
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Постановка проблеми. Сьогодення України 

характеризується особливою увагою до людини, до 

формування її духовності, до її освіти. Йдеться про 

антропологізацію духовного життя сучасного суспіль-

ства, про дослідження проблеми людини як загально-

наукову та глобальну проблему. Всебічне і поглиблене 

дослідження вищезазначеної проблеми передбачає 

розробку не тільки універсальної системи даних про 

людину, але й розробку історіографії всіх вчень, теорій та 

концепцій щодо цієї проблеми, причому незалежно від 

рівня їх раціональності або ірраціональності. Безперечно, 

що це відноситься й до вивчення релігійних вчень про 

людину, багато з яких належать не тільки минулому, але й 

сучасності. Сьогодні в суспільній свідомості знаходять 

відлуння, хоча й потребують нового осмислення, погляди 

багатьох філософів, богословів, психологів на місце 

православ’я в культурі та духовному житті українського 

народу, а також їх уявлення і ставлення до причин і 

наслідків соціокультурної кризи в кінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. Актуальність дослідження таких вчень, теорій і 

концепцій полягає, перш за все, в тому, що в них місти-

лися найважливіші онтологічні й аксіологічні проблеми 

філософії, релігії, етики, які аналізуються в контексті 

певної історичної ситуації. Йдеться про ставлення 

людини до Бога та світу, про смисл її життя, цінність 

буття та історії, моральне вдосконалення людства та ін. 

В цьому контексті актуалізуються пошуки відповідей 

на фундаментальні питання: якою є людина, в чому сенс 

її життя, чому вона страждає, що саме прагне відшукати 

в релігії? Одним із варіантів відповіді на ці найважливіші 

питання людського буття є православна антропологія, 

гуманістичні цінності та персоналістичну спрямованість 

якої визначили не тільки цінності української культури, 

а також і зміст духовної культури Європи. Православна 

антропологія й дотепер є найважливішою компонентою 

духовного життя багатьох українців. Все це породжує не 

тільки науковий, але й життєво-практичний інтерес до 

вивчення православної релігії в цілому і православної 

антропології, зокрема. 

Стан дослідження проблеми. Православна антропо-

логія – це важлива складова об’єктивного дослідження 

місця, ролі культури та релігії в соціальному і культурному 

відродженні українського суспільства. До проблеми 

людини зверталися як українські філософи – В. Горський, 

С. Кримський, В. Табачковський, В. Шинкарук та ін., так 

і зарубіжні – С. Аверінцев, В. Андрущенко, М. Бахтін, 

М. Бубер, П.Гайденко, Л. Губерський, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн, В. Франкл та ін. Що стосується 

дослідження православної антропології, то слід виділити 

праці М. Бердяєва, С. Булгакова, В. Зеньковського, 

протоієрея М. Зноско-Боровського, Л. Карсавіна, 

М. Лоського, архієпископа Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецького), М. Олесницького, В. Несмєлова та ін.  

Метою статті є стислий розгляд філософсько-

релігієзнавчих та богословських студій православної 

антропології й аналіз окремих методологічних 

принципів дослідження проблеми людини у східно-

християнській традиції. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що до 

православної антропології завжди існував інтерес як з 

боку її прихильників, так і з боку її опонентів, який є 

свідченням особливого місця православної антропології 

в системі християнської релігії, ґрунтом якої є 

антропоцентризм, успадкований від стародавньої Греції 

й стародавнього Риму, який переосмислюється в руслі 

християнського теоцентризму. Принципово важливою 

рисою середньовічної християнської філософії постає 

персоналізм, який розуміє Бога як Абсолютну 

Особистість, за образом і подібністю до якої створена 

Особистість людини. Пізнання людиною Бога 

відбувається через глибинне містичне спілкування 

особистостей, формами якого є сповідь, покаяння, 

молитва та моральне життя. Православна антропологія 

сформувалася як принципово новий тип антропології 

порівняно з античністю. Її основною ідеєю є ідея 

особистості, яка полягає в тому, що як Бог, так і людина 

є начала особистісні. Реконструюючи найважливіші 

елементи антропології східної патристики у цілісну 

світогляду систему Чорноморець Ю.П. зазначає, що вона 

є «першою спробою теоретичного формулювання 

християнського персоналізму в цілісну систему 

теології, антропології та теоантропології» [21]. 

Специфіка дослідження людинознавчої проблематики 

в рамках середньовічного богослов’я пов’язана з тим, 

У статті здійснено стислий розгляд філософсько-релігієзнавчих та богословських студій православної 

антропології й аналіз окремих методологічних принципів дослідження проблеми людини у східно-

християнській традиції. Визначено, що богословський підхід позначений розвитком православної 

антропології у формі інтерпретації патристичних концепцій людини, та виконанням апологетичної 

функції. Релігійна філософія розкриває її онтологічні, та ціннісно-смислові аспекти, а філософсько-

релігієзнавчий та культурологічний підхід ставить завдання з’ясувати сутнісні сторони, генезис, ідейні і 

соціокультурні джерела формування та функціонування православної антропології. 
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що в перші століття становлення християнства (I–III ст.), 

його основні інтелектуальні сили спрямовувались на 

обґрунтування догматів, що формувались у цілісну 

систему. Питання про природу і сутність людини 

вирішувались простим звернення до біблійних текстів. 

Таким чином богословський метод мислення сам по собі 

вирішує будь-яку проблему тільки в зв’язку з проблемою 

Бога, відповідно, «чиста» антропологія виявляється 

витісненою на другий план. Однак, враховуючи специфіку 

богословського підходу слід звернути увагу, що Отці 

церкви здійснили вагомі кроки на шляху формування 

філософської концепції осмислення проблеми людини та 

розвитку православної антропології як окремої складової 

релігійно-філософської традиції східно-християнської 

культури. В цьому контексті можна визначити найбільш 

вагомі екзистенціали людської природи, які розробляли 

християнські мислителі в контексті визначення людини 

як образу Бога:  

 розумність (Климент Римський, Климент 

Александрійський, Василій Великий, Григорій Нісський, 

Кирило Александрійський, Максим Сповідник, Йоанн 

Дамаскин); 

 свобода (Іриней, Василій Великий, Григорій 

Нісський, Кирило Александрійський, Василій 

Селевкійський, Максим Сповідник, Йоанн Дамаскин); 

 властивість керування живою природою світу 

(Григорій Нісський, Кирило Александрійський, Йоанн 

Золотоуст, Теодорит Кирський, Фотій); 

 властивість творити (Теодорит Кирський, Василій 

Селевкійський, Фотій, Григорій Палама); 

 властивість безсмертя та можливість нетління (Татіан, 

Мефодій Олімпійський, Немезій Емеський) [20, с.74].  

Християнська релігія переключає увагу людини з 

суспільної, політичної діяльності на мораль та релігію, 

саме вона спрямовує людину на перетворення не зовнішніх 

відносин, а на перетворення власного духовного світу, 

власної духовної сутності. Християнська релігія в цілому 
і православ’я, зокрема звертається до «внутрішньої 

людини», до її суб’єктивності, при цьому йдеться про 

цілісність духу, душі та тіла людини. Християнство 

виділило в душі людини її подібність до Бога і піднесло 

людину над світом, а богоподібність – постала рівнем 

для людського життя, насиченим моральністю, гідністю, 

духовністю. Християнство орієнтує людину не на пошук 

земних благ, а на радикальне зцілення душі. 

Людина є вищим творінням Бога, вона поєднує у собі 

дві головні форми буття – дух і матерію. Православна 

антропологія наголошує, що людина посідає центральне 

положення в світі та проміжне між Богом і світом, 

визначаючи стан світу завдяки стану власної природи, 

власної духовності. В такий спосіб, усі проблеми світу – 

і онтологічні, і гносеологічні зводяться до однієї – до 

проблеми людини, яка є стрижнем віровчення право-

славної антропології.  

Слід підкреслити, що ця проблема є важливою за 

своїми хронологічними параметрами – перші століття 

християнства, а це – доба його становлення, завжди 

привертали до себе підвищену увагу, як з боку 

богословів, так і з боку філософів, релігієзнавців, 

психологів. Жоден із періодів в історії християнської 

релігії не досліджувався настільки ретельно. На нашу 

думку, це не є випадковим. Справа полягає в тому, що 

науковий аналіз джерел формування християнства надає 

історичне пояснення цій релігії, тобто можливість 

установити звідки походять і яким чином складалися в 

систему ті уявлення, що й були ґрунтом християнського 

віровчення. Дослідження джерел формування православної 

антропології актуалізується завдяки тому інтересу до 

релігії, який з’явився в Україні упродовж останніх 

десятиліть.  

Християнство на початку свого формування імпонує 

багатьом ученим його уявленнями про Бога, про світ і 

людину, близькістю до біблійних текстів, що само по 

собі вже є умовою істинності та цінності. Звертання до 

минулого і традиціоналізм – це характерна риса 

релігійного мислення, що проявилася саме в добу 

Середньовіччя. Як апостольська (новозавітна), так 

патристична (святоотцівська) традиції мають принци-

пове значення класичних взірців для всіх напрямів і 

течій християнства, за винятком єретичних і рефор-

маційних напрямів, що не визнали Священне Письмо, 

тобто патристичної традиції в якості Божественного 

одкровення. Важливим є те, що багато генерацій 

українських і російських богословів і релігійних 

філософів відшукали в православній антропології ті 

уявлення, які відповідали завданням апологетики в 

певний історичний момент. І сучасна антропологічна 

думка православ’я існує, по суті, в оболонці інтерпретацій 

святоотцівських концепцій людини, які вважаються 

висвітленням правовірності та істинності.  

Водночас слід звернути увагу на те, що інтерес до 

людини в християнській філософії і в християнському 

богослов’ї не був абсолютно однаковим на різних 

історичних етапах. Доба Середньовіччя – це 

найяскравіша доба, яка сформувала не тільки 

богословський підхід до проблеми людини, але й 

філософський. Новий час – це спроба зрозуміти не 

тільки людину як єдину духовну в світі істоту, але й 

зрозуміти її місце та значення в історичному процесі. 

Антропологічний поворот у філософії (XVIII–XIX ст.) 

характеризується новим змістом богослов’я, яке 

спирається на досвід патристики і в цей же час 

розпочинається систематизація християнських уявлень 

про людину. Водночас відбувається розвиток філософсько-

релігійної антропології. Антропологічна спрямованість 

релігійної філософії й богослов’я є свідченням того, що 

людина, особливості її природи та життєдіяльності постали 

головним об’єктом філософсько-релігійного аналізу, а 

головною темою постала проблема людина і Бог, замість 

попередньої – Бог і людина. Період першої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. – це особлива увага православної релігії 

як в Україні, так і в Росії до проблеми людини. Вона 

відбувалася в межах формування релігійної філософії 

(П. Юркевич, В. Соловйов, М. Бердяєв, Л. Шестов та ін.) 

і виявилася поєднаною з попереднім поворотом богослов’я 

до святоотцівської традиції, а також з принципом 
історизму щодо дослідження історичних явищ та подій, 

який виник та затвердився в теології протестантизму.  
Відомий український мислитель М. Олесницький в цей 

час обґрунтовує ідеї щодо проблеми людини в працях 

«Із системи християнської моральності» [12] та 

«Моральнісне богослов’я або християнське вчення про 
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моральність» [13]; російські дослідники І. Янишев і 

В. Нєсмєлов видають праці: перший – «Православно-

християнське вчення про моральність» [20], а другий – 

вперше систематичний виклад православної антропології в 

двох томах «Наука про людину» [11].  

Український мислитель М. Олесницький у праці 

«Моральнісне богослов’я» наголошує, що любов до Бога і 

до ближніх є першим і найчистішим мотивом до мора-

льнісної діяльності. Людина завжди прагне спокою, 

радощів, щастя і чим більше вона шукає саме це у своїй 

безкорисній любові до Бога і до ближніх, тим вищою і 

досконалішою людина постає у моральнісному вдос-

коналенні [13].  

В. Нєсмєлов обґрунтовує свій підхід до проблеми 

людини та до завдань філософії, при цьому він виділяє 

дві традиції – традицію Аристотеля і традицію Сократа. 

Традиція Аристотеля розглядає філософію як таку 

науку, яка досліджує буття як цілісність, її головним 

завданням є пояснення світу і людини як головної 

складової цього світу. Традиція Сократа, на думку, 

В. Нєсмєлова, – це підхід до філософії як до науки про 

мораль і моральність, вона прагне осмислити місце 

людини в світі через істину та самопізнання. В праці 

«Наука про людину» російський мислитель активно 

заперечує аристотелівську традицію, він вважає, що 

традиція Сократа – це істинний шлях для самовизначення 

та вдосконалення людини і людства.  

І. Янишев у праці «Православно-християнське вчення 

про моральність» обґрунтовує положення, що головним 

є психологічний аналіз у православній антропології. Він 

відмовляється від попереднього схоластичного методу, 

завдяки якому моральнісне богослов’я було тільки 

зібранням якихось уривків моральнісного характеру. 

Особливо ґрунтовно автор аналізує проблему свободи 

волі, значення благодаті та ін.  

Починаючи з М. Шелера, який здійснив спробу 

включити в проблематику філософської антропології 

теологічний компонент, прослідковується інтенція на 

дослідження християнської антропології представників 

релігійної філософії (Зеньковський , Керн, і ін.) з 

філософських позицій. Цей аналіз здійснюється на межі 

релігієзнавства, історії філософії та філософської 

антропології. Так, В.В. Зеньковский та Кіпріан (Керн) у 

своїй творчості гостро поставили питання про побудову 

цілісної релігійно-філософської антропології. Глибина 

антропологічних прозрінь цих мислителів полягає в 

тому, що вони побачили в ідеях слов'янофілів реальну 

можливість перетворення і одухотворення культури 

через відновлення втраченої повноти людської 

особистості, але не шляхом абстрактної релігійно-

фіолософського спекуляці, а через безпосередній 

релігійний досвід, що черпає свої сили з живої містичної 

традиції ісихазму, яка до сих пір залишається ядром 

православ’я [1 с.15]. 

Вищезазначені мислителі створили системи релі-

гійної антропології та релігійної етики, але при цьому 

М. Олесницький і В. Нєсмєлов були серйозними дослід-

никами святоотцівської етики та антропології. Обидва 

філософа використовують методи, прийоми та ідеї 

представників патристики для захисту православної 

релігії, її ставлення до людини в зв’язку з їх критикою, 

що з’явилася на початку ХХ століття. Пріоритет 

православної антропології обґрунтовувався унікальними, 

неповторними смислами святоотцівських інтерпретацій 

проблеми людини. Мислителі вважали такий підхід 

істинно гуманістичним, ґрунтом якого є Богоодкровенне 

знання, а також поєднували віру з науковим знанням, що 

підтверджено досвідом представників православної аскези.  

В зв’язку з цим у ХХ столітті тема патристики мала 

широке висвітлення в різноманітних формах як церковної, 

так і позацерковної літератури. Це були праці, в яких 

аналізувалися питання раннього християнства, історія 

християнської догматики. Видавалися і патрологічні 

твори, що були присвячені дослідженню діяльності і 

творчої спадщини отців церкви (Іоанна Златоуста, 

Василя Великого, Григорія Нисського, Симеона Нового 

Богослова та ін.). У цих працях вагоме місце присвячене 

аналізу та коментарям, що стосуються проблеми 

людини [8;9;16;17;18;19].  

Праці, що присвячені аналізу християнської 

антропології, можна розподілити на три напрями. До 

першого напряму належать праці, які репрезентують 

християнське вчення про людину як цілісну систему. 

Однією з таких праць є, наприклад, праця А. Позова 

«Основи староцерковної антропології» [14]. Другий 

напрям – це праці, в яких аналізуються окремі проблеми 

православної антропології – проблема душі людини, її 

спрямованість до духовності. Третій напрям – це 

популяризація вчення окремих отців церкви, в яких 

проводиться компаративний аналіз їх творчої спадщини 

через проблему «Схід – Захід».  

На сьогоднішньому етапі активно розробляється 

історико-філософський, релігієзнавчий та культуро-

логічний підходи до аналізу богословської думки, та 

православної антропології зокрема. Тут у повні мірі 

використовується методологія поєднання історичності 

та логічності,  

У методологічному плані важливими є праці відомих 

російських мислителів С. Аверінцева, В. Бичкова, 

О. Лосєва, які приділяють достатню увагу антро-

пологічним поглядам ранньохристиянських авторів, 

представникам патристики. На думку В. Бичкова без 

дослідження антропологічної складової філософських 

поглядів Отців церкви майже всі головні характеристики 

християнської культури не є до кінця зрозумілими, в 

тому числі – й художня культура, й естетика [10]. До 

його думки приєднуються та послідовно втілюють своє 

ставлення до християнської антропології Г.Майоров у 

праці «Формування середньовічної філософії (латинська 

патристика)» [10] і В. Соколов у праці «Середньовічна 

філософія» [15].  

У першому десятилітті ХХІ століття у розвитку 

філософсько-релігієзнавчих досліджень відбулися значні 

зміни. Перш за все, ці зміни пов’язані з тим, що 

соціальна практика все частіше набувала протиріч з 

теоретичними побудовами, що пропонувалися мисли-

телями ХІХ – ХХ ст. Формування нових теоретичних та 

методологічних підходів до джерел православної 

антропології, розвиток конкретно-релігієзнавчих і 

компаративних досліджень, пов’язане з цим розширення 

джерелознавчої бази, призвели до актуалізації змістовних 

характеристик саме православної антропології.  
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Відповідно, сьогодні змінюється і вектор філософсько-

релігієзнавчих досліджень. Зміни, що відбулися протягом 

останніх десятиліть – це зміни не тільки в соціо-

культурному просторі, але і в філософсько-релігійних 

пошуках. Так звані «психологічні» й «лінгвістичні» 

повороти примусили релігієзнавців по-новому підійти 

до аналізу текстів минулого. Сьогодення релігієзнавчої 

науки – це розробка нових дослідницьких парадигм, 

деякі з яких обґрунтовують новий погляд на систему 

відносин «дійсність – історичне джерело».  

Висновки. Проведений аналіз дозволив прослідкувати 

суттєві аспекти філософсько-релігієзнавчих та богослов-

ських студій православної антропології, а також 

виділити найбільш суттєві методологічні підходи, які 

існують та існували у дослідженні даної проблематики. 

З’ясовано, що богословський підхід позначений 

розвитком православної антропології у формі інтер-

претації патристичних концепцій людини, та 

виконанням апологетичної функції. Релігійна філософія 

звертаючись до православного вчення про людину 

розкриває її онтологічні, та ціннісно-смислові аспекти 

здійснюючи зміну акцентів головної теми: «Бог і 

людина» перетворилась у тему «людина і Бог». 

Філософсько-релігієзнавчий та культурологічний підхід 

ставить завдання з’ясувати сутнісні сторони, генезис, 

ідейні і соціокультурні джерела та обставини 

формування та функціонування православної 

антропології, її місце і роль у розвитку філософської 

антропології та людинознавства в цілому.  
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The article deals with the brief consideration of philosophical and religious studies and theological studies of Orthodox 

anthropology and the analysis of individual methodological principles of studying the problem of man in the Eastern Christian 

tradition. It is determined that theological approach is marked by the development of Orthodox anthropology in the form of 
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Постановка проблеми. Україна перебуває на шляху 

становлення та розвитку як суспільство з демократичним 

типом цінностей. Складність і багатогранність функці-

онування останнього, в умовах нестабільності, розмаїття 

можливостей вибору та зростання темпів трансформації, 

спричинюють необхідність розвитку активної, відпо-

відальної особистості. Оскільки лише відповідальна 

особистість здатна до постійного саморозвитку, особис-

тісного та професійного самовдосконалення й ефектив-

ного виконання в майбутньому професійних та 

громадянських функцій.  

Відповідно, створення умов для формування 

відповідальності майбутніх фахівців є важливою 

тенденцією розвитку сучасного суспільства і одним з 

пріоритетних завдань вищої школи, яка націлена на 

підготовку нової генерації працівників, що є 

професіоналами своєї справи – з одного боку, мають 
високу професійну компетентність, інноваційне мислення, 

системний підхід до аналізу складних ситуацій, вміють 

орієнтуватися на сучасні технології, напрацьовувати 

власну стратегію професійної діяльності; з іншого – 

здатних на основі поєднання загальнолюдських і 

професійних цінностей реалізовувати індивідуальний 
спосіб життєдіяльності, реально оцінювати свої можливості 

та нести відповідальність за результати своєї праці. 

Несформованість відповідальності в студентському віці в 

процесі фахової підготовки є однією з можливих причин 

майбутніх невдач у професійній діяльності. Високий 

рівень розвитку відповідальності створює потенційні 

можливості для повноцінної самореалізації майбутнього 

фахівця, його успішної діяльності, а також підсилює 

розвиток інших особистісних якостей, які є умовою 

повноцінного життя людини. 

Слід зазначити, що у студентські роки завершується 

формування відповідальності як риси особистості та за 

висловом Б. Ананьєва саме цей вік «є сенситивним 

періодом для розвитку основних соціогенних потенцій 
людини» [1]. Тому формування соціальної відповідальності 

майбутніх фахівців є надзвичайно важливим саме в 

студентському віці, в період навчально-професійної 

підготовки, коли відбувається активне особистісне та 

професійне становлення майбутнього фахівця. Водночас, 

у вищих навчальних закладах технічного профілю, де 

обсяг гуманітарних дисциплін значно менший, перевага 

віддається професійному навчанню та недостатньо 

забезпечується можливість для розвитку та реалізації 

соціальних якостей, зокрема й соціальної відповідальності. 
Для повноцінного професійного та особистісного розвитку 

майбутніх фахівців, необхідно створювати спеціальні 
соціально-психологічні умови для становлення відповідаль-

ності, як однієї з важливих рис сучасного фахівця 

інженерної галузі.  

Вищезазначене робить актуальним вивчення психо-

вікових особливостей студентського віку в контексті 

проблеми формування соціальної відповідальності 

майбутніх фахівців. 

Мета статі – проаналізувати та узагальнити 

теоретичні підходи вітчизняних та закордонних 

дослідників на природу та психологічні характеристики 

студентського віку задля визначення необхідності 

розвитку соціальної відповідальності у майбутніх 

фахівців в процесі їх навчально-професійної підготовки. 

В статті проаналізовані та узагальнені теоретичні підходи вітчизняних та закордонних вчених на 

природу та психологічні характеристики студентського віку в контексті проблеми формування 

соціальної відповідальності майбутніх фахівців в процесі їх навчально-професійної підготовки. Зокрема, 

на основі аналізу наукових джерел уточнені вікові межі та визначені основні психовікові 

характеристики розвитку особистості у студентському віці. З’ясоване значення навчально-

професійної діяльності для гармонійного та всебічного розвитку особистості майбутніх фахівців та її 

особливості у вищих навчальних закладах технічного профілю. Обґрунтована необхідність розвитку 

соціальної відповідальності у майбутніх фахівців в процесі їх навчально-професійної підготовки, що 

можливо лише за умови розробки та впровадження спеціальних тренінгових програм. 

Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, психовікові особливості, студентський 

вік, юнацький вік, формування соціальної відповідальності, навчально-професійна підготовка майбутніх 

фахівців. 
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Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової 

літератури показав, що до теперішнього часу в 

психології накопичений великий обсяг знань по 

проблемі відповідальності. Численні дослідження 

вітчизняних та закордонних дослідників (С. Рубінштейн, 

К. Муздибаєв, М. Савчин, А. Анохін, К. Абульханова-

Славська, М. Боришевський, Т. Яценко, Л. Дементій, 

М. Боришевський, Т. Кириленко, Е. Фромм, Ж. Піаже, 

Л.Колберг, К.Роджерс, А.Маслоу, Е.Коуєн, Р. Хевігуерст) 

підкреслюють значимість відповідальності у всіх сферах 

життєдіяльності включаючи професійне навчання й 

професійну самореалізацію.  

Соціальну відповідальність як якість особистості 

аналізують в своїх працях І. Бех, М. Савчин, Л. Божович, 
В. Тернопільська, А. Афанасенко, Т. Бєлавіна, О. Гуменюк, 

О. Ковальчук, В. Радул, Є. Долл та ін. Значущою харак-

теристикою студентського віку соціальну відповідальність 
визначають Е.Коуєн, Р.Хевігуерст, Г.Абрамова, О.Толстих. 

Психологічні характеристики студентського віку 
висвітлюються в дослідженнях Е. Берна, Е. Еріксона, 

Л. Виготського, Б. Ананьєва, К. Абульханової-Славської, 

В. Мухіної, І. Зімньої, М. Дзугкоєвої, А. Левенець, 

В. Слободчикова, І. Нікітіної. Недоліки студентського

віку розглянуті у працях М. Тутушкіної. Залежність між 

становленням психо-вікових особливостей особистості в 

юнацькому віці та професійним навчанням розкривається у 

працях Б. Ананьєва, І. Кона, Д. Ельконіна.  

У різних вікових періодизаціях віковий період від 16-

17 до 21-23 років визначається як юність, пізня юність 

(Г. Абрамова, Б. Ананьєв, Л. Анциферова, І. Кон, 

Е. Коуен, А. Левенець, В. Мухіна, В. Толстих та ін.), 

криза юності (В. Слободчиков, Е. Ісаєв), повноліття 

(І. Нікітіна), рання дорослість (Е. Берн, Е. Еріксон та ін.) і 

т.п. Студентство як окремий віковий період і соціально-

психологічну категорію виділено у 60-х роках минулого 

століття ленінградською психологічною школою під 

керівництвом Б. Ананьєва при дослідженні психо-

фізіологічних функцій дорослих людей (Б. Ананьєв, 

М. Дзугкоєва, І. Зімняя, В. Лисовський, М. Тутушкіна). 

Він зазначав, що студентство як вікова категорія 

співвідноситься з етапами вікового розвитку дорослої 

людини, виступаючи «перехідною фазою від дозрівання 

до зрілості» [там же]. 

Результати аналізу наукових досліджень особливостей 

і новоутворень означеного вікового періоду надані в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Основні психологічні характеристики і новоутворення юнацького віку 

Автор 
Назва і межі 

вікового періоду 
Основні психологічні характеристики 

1 2 3 

Л. Виготський 

початок зрілого 

життя 

(18–25 років) 

вперше назвав юнацький вік «початком зрілого життя»[2]. «Вік від 18 до 25 років становить 

швидше початкову ланку в…розвитку дорослої людини, ніж заключну ланку в дитячому...» 

[там же].  

І. Зімняя студентство 
високий освітній рівень, активне засвоєння культури, високий рівень пізнавальної мотивації, 

соціальної активності, гармонічне поєднання інтелектуальної та соціальної зрілості [3, с.108] 

Е. Коуєн 
юнацький вік 
(18-22 роки) 

незалежність, самостійність; набуття професійних знань та навичок, побудова кар’єри; 

розвинуте почуття відповідальності за власні вчинки; вміння будувати стосунки, спілкуватися 
з іншими людьми, налагодження близьких та дружніх стосунків з іншими людьми [4, с.352]. 

Р. Хевігуест юнацький вік 

поєднання суперечливих тенденцій соціального розвитку: негативних (дисгармонійність 
особистості; зміна усталених інтересів; суперечливий характер відносин з дорослими) та 

позитивних (самостійність; підвищення змістовності відносин з однолітками і дорослими; 

розширення сфера діяльності; розвиток відповідального ставлення до себе й інших людей), в 

наслідок з’являється якісно нова соціальна позиція, із свідомим ставлення до себе як члена 
суспільства, спрямованістю на придбання самостійності, соціальної зрілості, знаходження 

свого місця в житті [5, с.14].  

Г. Абрамова 
юнацький вік 

(17-22 роки) 

виражені соціальні потреби, зокрема, виражена потреба у дружніх стосунках – «пізнаючи 

друга, людина пізнає себе»; налагодження близькості з іншими людьми; зростання сили «Я», 

його здатності проявляти і зберігати свою індивідуальність [4, с.550]. 

В. Мухіна 

юнацький вік 

(15/16-21/25 

років) 
«від отроцтва до 

дорослості» 

вибір життєвих цінностей; пошук свого місця у світі; формування внутрішньої позиції 

стосовно себе, інших людей, цінностей; рефлексія; загострення емпатійних здатностей; 

прагнення до ідентифікації із собою, з однолітками [6, с.420]; поглиблюється розрив у сфері 
ціннісних орієнтацій, рівні розвитку потреби у визнанні, здатності до самоаналізу [там же, 

с.423]. 

М. Дзугкоєва 
студентський вік 

 

завершення фізичного, статевого дозрівання; досягнення соціальної зрілості,  

формування соціальної активності, навичок навчально-професійної діяльності, готовність 

входження у нові соціальні спільноти; отримання особистісної ідентичності; прагнення до 
самореалізації та індивідуалізації; рефлексія, здатність звертатися до власних думок [7]. 

О. Толстих 
юнацький вік 

 

час внутрішньої кризи; пошук самого себе в дорослому житті; самостійність; набуття 
професійних знань, умінь та навичок; 

зміна рівня відповідальності за свої вчинки [8]. 

А. Левенець 
пізня юність 

(18-23 роки) 

переважання ціннісно-смислової життєвої перспективи над часовою; зростання визначеності і 

диференційованості життєвих перспектив; орієнтація на близьку часову перспективу; 

зростання здатності до: 1) ціннісної диференціації об’єктів життєвого світу; 2) рефлексії; 

3) відповідальних, самостійних дій під час прийняття рішень та побудови особистого 
життєвого шляху [9]. 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

В. Слободчиков 

Е. Ісаєв 

криза юності 

(17-21 рік) 

потреба у самовираженні і самопізнанні; самовизначення, пошук свого місця в житті; 

порівняння ідеального Я з реальним Я; поява внутрішньої невпевненості в собі; 

індивідуальне становлення; рефлексія своїх здібностей; свідомий і цілеспрямований 

саморозвиток; «зустріч» ідеальних життєвих планів і соціальної реальності, розвиток 
відповідальності за власне життя [10, с.42]. 

І. Нікітіна 
період повноліття 

(18-25 років) 

ставлення до себе як до суб’єкта активності у соціумі; завершення розвитку суб’єктної 

активності особистості як цілісної системи та її практична реалізації; суб’єктне 

самовизначення особистості; конструювання рубежів власного «Я», самоподолання і само 

сходження [11]. 

Б. Ананьєв студентство 

розвиток самосвідомості, рішення задач професійного самовизначення і вступу у доросле 

життя; формування пізнавальних і професійних інтересів, потреби у праці, громадській 

активності, самостійності здатності будувати життєві плани; перетворення мотивації та 
системи ціннісних орієнтації; формування спеціальних здібностей у зв’язку із 

професіоналізацією [1]. 

І. Кон 
пізня юність, 

початок дорослості 

(18-23/25 років) 

Розвиток самостійного логічного мислення, образної пам’яті, індивідуального стилю розумової 

діяльності; інтерес до наукового пошуку; розвиток самоосвіти, самопізнання (рефлексії), 

поява життєвих планів, формування самовизначення, підтвердженого практикою [12].  

Е. Еріксон 
рання дорослість 

(20-25років) 

пошук свого місця в житті, вибір професії (самовизначення); розвиток почуття обов’язку 

перед іншими людьми, близькості (інтимності) з іншими людьми; відчуженість (ізоляція) 

унаслідок нерозуміння з боку інших людей [13]. 

М. Тутушкіна студентський вік 
недостатня соціальна зрілість, неадекватна самооцінка, приписування відповідальності за 

свої дії та їх результати зовнішнім чинникам [14]. 
 

Таким чином, однією з важливих у студентському 

віці є потреба самоствердження себе як особистості, 

майбутнього фахівця, входження в суспільне життя з 

позиції дорослості самостійності (Б. Ананьєв, І. Кон, 

І. Нікітіна, О. Толстих). Суттєвою особливістю особис-

тісного самовизначення в юнацькому віці є його 

орієнтованість на майбутнє та детермінованість рядом 

новоутворень: розвитком самосвідомості, професійним 

самовизначенням, становленням ідентичності, пошуком 
смислу життя тощо (Л. Божович, Е. Еріксон, І.С. Кон та ін).  

У контексті досліджуваної нами проблеми потрібно 

зазначити, що юнацький вік – час відповідального 

життєвого самовизначення особистості (Л. Божович, 

Л. Виготський, Е. Еріксон, І. Кон, та ін) та формування 

відповідального ставлення до себе і суспільства 
(Е. Коуен, Р. Хевігуест та ін.). Так, В. Мухіна результатом 

розвитку в юнацтві вбачає формування «дорослої, 

соціально зрілої людини», здатної поєднувати в собі 

особистісну незалежність та розуміння необхідності 

залежності від суспільних відносин [6, с.423], інакше 

кажучи соціально відповідальної. На думку, О. Толстих 

саме у юнацькому відбувається зміна рівня відпові-

дальності за свої вчинки. 

Необхідною умовою повноцінного психічного 

розвитку в студентському віці є формування здатності 

приймати відповідальність, остання розглядається як 

одне з найважливіших вмінь та навичок організації свого 
соціального життя (Г. Абрамова). На думку Р. Хевігyерста 
одним із завдань, які повинні бути вирішені в юнацькому 

(студентському) віці, є поява бажання нести соціальну 

відповідальність, що спричинює необхідність розвитку 

відповідної поведінки [5, с.13-14].  

Студенти вищих навчальних закладів знаходячись на 

завершальному етапі формування свідомості і само-

свідомості, характеризуються в цілому ще недостатньою 

соціальною зрілістю, компетентністю у сфері між-

особистісних стосунків та схильністю приписувати 

відповідальність за свої дії та їх результати зовнішнім 

чинникам (М. Тутушкіна). Ще однією характерною 

рисою розвитку в цьому віці є посилення свідомих 

мотивів поведінки. Разом з тим здатність людини до 

свідомої регуляції своєї поведінки в юнацькому 

(студентському) віці розвинута не в повній мірі.  

Процес набуття вищої освіти, за твердженням 

Б. Ананьєва, має великий вплив на психіку людини, 
розвиток його особистості. За час навчально-професійної 

підготовки, при наявності сприятливих умов у 

майбутніх фахівців відбувається розвиток всіх рівнів 

психіки, формування певного складу мислення (в 

нашому випадку – технічного), який характеризує 

професійну спрямованість особистості. Відомо, що в 

юнацькому віці провідною є навчально-професійна 

діяльність (Д. Ельконін). Вибір професії або її 

спеціалізації стає важливою складовою особистісного 

самовизначення, що відбувається внаслідок аналізу 

майбутньої діяльності під кутом зору її практичного 

використання, а також оцінки власних особистісних 

ресурсів (Л. Виготський). І. Кон також розглядає 

навчання у вищому навчальному закладі як вид трудової 

діяльності та підкреслює, що соціально-психологічні 

властивості в юності залежать в більшій мірі від 

соціально-професійного положення майбутнього 

фахівця, ніж від вікових особливостей. Водночас, як 

стверджує Т. Яценко часто «особистість маскує 

суб’єктивне почуття власної неспроможності у 

професійній діяльності шляхом спрощеного розуміння 
професійних обов’язків та завдань і проблем, що 

призводить до безвідповідальності» [15, с.42-43]. 

Висновки. 1) Вік від 18 до 25 років визначають як 
юність, пізню юність, кризу юності, період повноліття, 
ранню дорослість, початок зрілості, студентський вік. 
2) Основним новоутворенням юнацького / студентського 
віку є професійна спрямованість, що набувається 
переважно в процесі реалізації провідної діяльності, 
якою є навчально-професійна. Остання має значний 
вплив на психічне та особистісне становлення 
майбутнього фахівця. 3) Протягом юнацького / студент-
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ського віку відбувається всебічний розвиток особистості, 
головними напрямами якого є посилення соціальної 
активності та професіоналізація. 4) Однією з психологічних 
властивостей, що активно трансформується на даному 
віковому етапі є відповідальність, зокрема соціальна. 
5) Аналіз психовікових особливостей студентського віку 

(формування самовизначення, підтвердженого резуль-
татами професійно спрямованої практичної діяльності та 
здібностей, пов’язаних із професіоналізацією; усклад-
нення у визначенні життєвих цілей, шляхів та засобів їх 
здійснення соціальна активність й готовність входити до 
нових соціальних спільнот; недостатній рівень соціальної 
зрілості та соціальної відповідальності; зміна рівня 
відповідальності тощо) призводять до розуміння 
необхідності розвитку соціальної відповідальності у 
майбутніх фахівців в процесі їх навчально-професійної 
підготовки. 6) Розвиток соціальної відповідальності 
майбутніх фахівців можливий лише за умови розробки 
спеціальних тренінгових програм, що буде предметом 
нашого подальшого вивчення. 
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analysis. The value and features of educational as well as professional activity is found for harmonious and all-round 

development of future specialist identity in higher educational establishments of technical profile. Future specialists have a 

reasonable necessity of development of social responsibility in the process of their educational as well as professional 

preparation that could happen only in conditions of development and introduction of the special training programs. 

Key words: responsibility, social responsibility, psychological identity, student's age, development, formation, training of 

future engineers, educational as well as professional preparation of future specialists.  

mailto:aleksnat1910@gmail.com


  
71  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 

УДК 159.923.2 

Кириченко Р.В., 
к.психол.н., доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну  

Київського національного університету технологій та дизайну, kirichenkorv11@gmail.com 

Україна, м. Київ 

ФЕНОМЕН ХАРИЗМАТИЧНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановка проблеми. Формування особистості 
майбутнього фахівця, розвиток професійних, світоглядних 

якостей значною мірою залежить від викладача вищої 

школи. На межі ХХ–ХХІ століть майже у всіх 

розвинутих країнах світу, особливо які мають сталі 

системи освіти спостерігається незадоволення сучасною 

освітою. Особливі претензії до загальноосвітніх шкіл, бо 

саме тут спостерігається моральне зниження рівня якості 

освіти, падіння моральності випускників, їх небажання 

до самостійності та продовження навчання у вищих 

учбових закладах. Але не можна обійти і вищу школу, 

яка акцентує увагу на професійній підготовці студентів і 

не завжди піклується про їх загальнокультурний 

розвиток. І, як наслідок, пасивність випускників, без-

відповідальність, низький рівень професійної мотивації. 

Ситуація, яка склалася в освітній сфері потребує 

сучасних підходів до розробки нової структури 

спеціальної психолого-педагогічної підготовки як 

майбутніх, так і дійсних викладачів вищих шкіл. Для 

сучасного фахівця недостатньо лише глибоких і якісних 

теоретичних знань. Неодмінною умовою професіоналізму 

стають професійна та психологічна культура, світоглядні та 

моральні настанови, а також особистісно-ціннісна 

складова професійної діяльності. Отже, суттєвої ваги 

набирає акмеологічний вектор вдосконалення не лише 

професійної діяльності, особистісного професіоналізму, 

а й особистісних (насамперед, психологічних) якостей 

викладача. 

Педагоги, які творчо захоплені навчальною 

дисципліною, проблемами спеціальності, мають активну 

життєву позицію, широке коло інтересів, працюють над 

вдосконаленням педагогічної майстерності ефективно 

впливають на формування позитивного ставлення 

студентів до оволодіння майбутнім фахом, активізуючи 

при цьому їх розумову діяльність. 

Вважаємо, що сучасний викладач повинен не тільки 

знати бездоганно свій предмет, але й вміти згуртувати 
слухачів, даючи вектор розвитку для студентів, колективу, 

рухаючись разом з ними. Своїми вчинками, поведінкою 

викладач повинен бути прикладом для наслідування, 

лідером для своїх студентів. Педагог-лідер, це людина, 

яка повинна вміти виявляти найважливіші проблеми і 

сприяти роботі інших у знаходженні креативних рішень 

традиційних проблем.  

Сучасна вища освіта в Україні, в першу чергу, 

спрямована на розвиток, оновлення та зміни тому, що 

сучасний вищий навчальний заклад покликаний 

розвивати у майбутніх викладачів вищої школи творчі 

здібності, ініціативність, активність, які лежать в основі 

їх професійної діяльності. Реальні потреби гуманізації 

освіти передбачають творчу, вільну діяльність особистості 

майбутнього викладача, спрямовану на прогресивний 

розвиток нації. Тому, на нашу думку, сприяти позитивним 

змінам навчально-виховної роботи, досягати успіху в 

професійній діяльності зможе викладач, який володіє 

харизматичними здібностями та розвиває харизматичні 

якості особистості. 

Мета статті – теоретично обгрунтувати сутність, 

зміст харизми педагога як визначального фактора 
професійної успішності та визначити роль харизматичних 

якостей викладача вищої школи у професійно-

педагогічній діяльності, що сприятиме їх удосконаленню 

та позитивним змінам у навчально-виховній роботі. 

Виклад основного матеріалу. Питанням формуван-

ня цінностей та професійних якостей майбутнього 

вчителя та викладача присвячені наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів, а саме вивченню суті 

та структури педагогічної діяльності (А.М. Богуш, 

І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, Д.Ф. Ніколенко, О.М. Пехота, 

В.О. Сластьонін); психології особистості майбутнього 

вчителя і теорії професійно-педагогічної діяльності 

викладача (Г.О. Балл, І.Д. Бех, А.О. Вербицький, 

Е.Е. Карпова, Н.В. Кічук, З.Н. Курлянд, М.В. Кухарев, 

А.Ф. Линенко, В.В. Радул, Р.І. Хмелюк); інтенсифікації 

підготовки майбутніх вчителів та викладачів (В.І. Астахова, 

І.О. Зимняя, С.Ю. Ніколаєва, В.Л. Скалкін). Проте 

питання щодо вивчення харизматичних якостей майбут-

нього викладача мають бути уточнені й узагальнені. 

Професійна діяльність викладача вимагає наявності 

певних соціально-психологічних рис і властивостей його 

характеру. Серед яких основними є такі: 1) загально-

громадянські риси; 2) морально-педагогічні якості; 

3) педагогічні якості; 4) соціально-перцептивні якості; 
5) індивідуально-психологічні особливості; 6) психолого-

педагогічні здібності. Аналіз досліджень проблеми 

особистості показує, що всі основні риси особистості 

тісно пов'язані між собою, але провідна роль належить 

світогляду й спрямованості особистості, її мотивам, що 

визначають поведінку й діяльність людини – це дозволяє 

серед рис і характеристик викладача визнати провідними 

соціально-моральну, професійно-педагогічну й пізнавальну 

спрямованість.  

Стаття присвячена дослідженню соціально-психологічних характеристик харизматичного викладача 

вищої школи. Проаналізовано психологічні особливості харизми педагога як визначального фактора 

професійної успішності. Описано специфіку харизматичних якостей особистості. Розкрито шляхи 

розвитку харизматичних можливостей майбутніх викладачів. 

Ключові слова: феномен, харизма, харизматичні якості особистості, харизматичний викладач, 

професійна успішність. 
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Модель викладача вищої школи являє собою систему 

особисто-ділових рис, суспільно-політичних, психолого-

педагогічних й спеціальних знань, програму педагогічних 

умінь та навичок, необхідних для виконання викладачем 

його професійних обов'язків. Одними з важливих рис та 

якостей, якими необхідно володіти викладачеві вищої 

школи є: високий рівень професійної культури, свідомості, 

пошуково-проблемний стиль мислення, розвинуті 

інтелектуально-логічні здібності, комунікативні здібності. 

Що стосується вимог до особистісних якостей 

викладача, то для налагодження оптимальних стосунків 

зі студентами він має володіти такими рисами: 

об'єктивність в оцінці знань, поважне ставлення до 

студентів і терпіння, доброзичливість, вимогливість, 

зацікавленість в успіхах студентів. 

Особистість викладача – головний фактор успішності 

використання методів освічення, навіювання, переконання; 

особливо його ерудиція, педагогічна майстерність, мовна 

культура, стиль життя, манери, міміка, педагогічний такт. 

Викладач повинен сам щиро вірити в те, в чому 

переконує вихованця, бути емоційним, одночасно слід 

уникати фальшивого пафосу, відірваності від конкретних 

потреб, інтересів людей [1].  

Як зазначав К.Д. Ушинський «Учень – це не 

посудина, яку потрібно наповнити знаннями, а факел, 

який треба запалити». А. Макаренко писав, що справжньою 

матір’ю, виховуючою, що дає приклад, що викликає 

любов, захоплення, бажання наслідувати, буде тільки та 

мати, яка сама живе справжнім повним людським, 

громадянським життям. Відомий французький письменник 

Ж. Жубер говорив: «Вихованцям потрібні не повчання, а 

власні приклади». Як зазначають науковці, метод 

прикладу – це спосіб, який використовується для 

наслідування. Метод прикладу – це метод впливу на 

свідомість, почуття, поведінку особистості через 

наслідування, це своєрідна наочність у виховній роботі. 

Тож значення харизматичних якостей викладача у 

формуванні професійної компетентності майбутніх 

фахівців та досягнення ними високого рівня професійних 

якостей є актуальним для сучасного вишу [2].  

Духовність, позитивне мислення і віра в свої сили і 

сили кожного вихованця збільшують потужність 

харизми. І це впливає на оточуючих. В. Сухомлинський, 

який створив модель школи з гуманними гармонійними 

стосунками, що відома в сучасній педагогіці як «школа 

радості» наголошував: «Вірте в талант і творчі сили 

кожного вихованця!». Ця модель є ефективною і у 

вищих навчальних закладах [2]. 

Деякі психологи вважають харизму вродженою 

якістю, інші стверджують, що людина може розвинути в 

собі харизму сама. Ніколаус Енкельманн автор книги 

«Розвиток харизматичних якостей», присвятив усе своє 

життя вивченню людей, які домоглися успіху в житті. За 

словами самого Енкельманна основу його системи 

складає раціональна логотерапія, яку розробив 

психотерапевт Віктор Франкл. У результаті страждань, 

які Франкл переніс у роки другої світової війни в 

концентраційному таборі, він дійшов такого висновку: 

«У людини можна забрати все, в тому числі і фізичну 

свободу, однак, її ніколи неможливо позбавити свободи 

духовної, свободи мати свою позицію, позбавити 

внутрішнього настрою на те, що по-справжньому 

важливе і цінне». [3]. 

«Харизма» з грецької перекладається як «дар», 

«милість». В Античну епоху воно зазвичай вживалося в 

значенні «дар богів». У нашому контексті – це особливі 

риси й здібності, якості обраних богами людей, які 

вражали своєю надзвичайністю інших. Відтак, вони 
безмежно довіряли харизматичним лідерам й беззастережно 

підкорялися їх волі, слідували за ними [3]. 

Давньогрецьку традицію підхопило християнство, в 

лоні якого й формувалась «релігійна» концепція 

харизми. Її прихильники вважали, що харизматичні 

лідери дійсно володіють особливими екстраординарними 

якостями, які даровані їм «зверху». По-друге, їх дії 

оцінюються відповідно до моральних, етичних, 

соціальних та інших критеріїв. За ними лідерів 

поділяють на справжніх харизматиків, здатних 

підвищити силу волі підвладних їх впливові людей й 

стимулювати їх до самореалізації, і «псевдохаризма-

тичних», які лише насолоджуються своєю «гіпнотичною» 

владою над людьми [3]. 

Соціолог Макс Вебер першим вивів поняття 

«харизма» за межі релігійної традиції. Харизма 

розглядається ним як основа одного з типів легітимного 

панування – харизматичного. Воно виникає з відносин 

лідера, наділеного особливими якостями й здатністю 

впливати на людей, та його послідовниками, які 

сприймають їх як надприродні, надлюдські, «даровані» 

зверху для виконання ним особливої місії. Вона має 

відповідати очікуванням послідовників, а сам лідер 

постійно підкріплювати свою виключність і право на 

беззастережну владу «пророцтвами», перемогами, 

успіхами. В іншому випадку харизма лідера, для 

виникнення якої найбільш сприятливими є кризові 

ситуації, може зникнути [2]. 

Харизматична людина наділена владою. Це означає, 

що вона впливає на думки і дії інших людей. Вона може 

їх надихати, мобілізувати, надавати їм підтримку в 

досягненні цілей і вирішенні проблем. Стійка, впевнена 

в собі особистість не буде зловживати владою і 

використовувати її заради власної вигоди, вона буде 

вживати її для вдосконалення, прогресу і благополуччя 

суспільства. Отже, харизма є не що інше, як приваблива 

сила, яку випромінює особистість, мистецтво зачаровувати 

інших людей. Це пояснює, чому так розходяться думки 

людей про те, хто має харизму, а хто – ні. Людина, в 

присутності якої ми відчуваємо себе комфортно, до слів 

якої ми уважно прислухаємося, яка нас надихає і 

захоплює, в якій є якась іскра, обов'язково наділена 

харизматичними якостями. Але кожній людині властиво 

індивідуальне сприйняття іншого. Чим більше спільного 

на емоційному рівні людина виявляє у себе з іншою 

особою, тим більше він сприймає її як харизматичну. 

Якщо людина викликає у нас симпатію, якщо у нас 

виникає відчуття духовної близькості з ним, а для цього 

навіть не обов'язково розмовляти, ми відчуваємо велику 

готовність до відкритих і щирих відносин. Звичайно, при 

цьому ми легше піддаємося впливу, особливо впливу, 

що виражається в запалі та мотивації. Якщо ж людина 

нам не симпатична і залишає нас байдужими, ми діємо, 

керуючись розумом. Ми ретельно зважуємо наведені 
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ним аргументи і скептично сприймаємо всі його 

задуми [3]. 

Ніколаус Б. Енкельманн виділяє наступні характерис-

тики харизматичної особистості: індивідуальна магнетично 

приваблива сила, наснага, сміливість, витривалість, 

непохитність, стриманість у словах, внутрішня сила, що 

вабить за собою оточуючих, впевненість і почуття 

власної гідності, ототожнення себе з виконуваною 

роботою, вміння зосереджувати свою увагу на найголов-

нішому, комунікабельність і здатність встановлювати 

довготривалі і міцні міжособистісні відносини, вміння 

мотивувати себе та інших, здатність знаходити до людей 

правильний підхід, вміння приймати рішення і служити 
зразком для наслідування, позитивне сприйняття життя [3]. 

Е.В. Сидоренко вважає, що до базових складовим 

харизми належать: психосексуальна привабливість; 

інтелект вище середнього рівня; соціально прийнятна 

маргінальність особистості; наявність екстремального 

життєвого досвіду [4]. 

Змістовна сторона харизматичної особистості, вважає 

С.Н. Зінева, визначається «унікальним поєднанням 

внутрішньоособистісних якостей (успішності, ціле-

спрямованості, креативності в діяльнісній активності, 

інтелектуальності і зовнішнього вигляду) і позаосо-

бистісних показників (наявність адептів, команди, 

послідовників)» [4]. 

А. Сосланд, який досліджує особливості штучно 

сформованої харизми вважає, що в її основі – «вміння 

справляти враження, володіння харизматичними власти-

востями, і визначає ряд поведінкових особливостей її 

носіїв»: постійна готовність до бою (харизматична 

особистість завжди затребувана там, де потрібно 

піднімати кого-небудь на битву); новаторський 

життєвий стиль, так втрата «новизни» чревата для її 

носія втратою харизми; певний сексуально-містичний 

імідж [4]. 

Підсумовуючи всі властивості харизми, А. Сосланд 

виводить її «стрижневу характеристику – трансгресивного, 

завдяки якій створюється особливе енергетичне поле, 

куди притягуються всі, хто мав хоча б найменший 

контакт з харизматичною особистістю» [4]. 

Психологи вважають харизмою певний набір 

особистісних рис, особливостей характеру. Таке 

розуміння часто трапляється в західній літературі з 

менеджменту: харизматичний лідер – це яскрава й 

сильна особистість. Харизматичні керівники справляють 

на інших надзвичайне враження, таке, що можуть 

користуватися ним у своїх інтересах – викликати до себе 

особливу довіру і прихильність, справляти потужний 

вплив на людей. Харизма – це вміння впливати на людей 

у процесі спілкування з ними. Це комунікативні навики і 

моделі, які можна явно чи неявно використовувати, щоб 

підкорити собі інших, спонукати їх до певних думок і 

вчинків [5]. 

Харизма – це й імідж, і здібності особистості, і 

модель комунікації, і елемент містики, загадки, міфу. 

І головне не те, з чого вона складається, а для чого вона 

потрібна. Відповідь оманливо проста: призначення 

харизми, її функція – вплив на людей [5]. 

Таким чином, проаналізувавши відомі психологічні 

концепції харизматичної особистості, можна сказати, що 

харизма – це наявність у особистості певних якостей, які 

притягують до неї інших людей. 

Харизма для викладача – це певна сукупність 

особистісних (насамперед, психологічних) якостей, що 

дозволяє успішно реалізовувати поставлені цілі, а також 

мотивувати та переконувати інших в істинності своїх 

поглядів і способів професійної поведінки. У поєднанні 

з іншими особистісними якостями (наполегливістю, 

педагогічною майстерністю, експресивністю тощо) 

харизматичність може стати запорукою професійної 

успішності і основою особистісного розвитку.  

Харизматичний викладач-лідер здібний мотивувати 

студентів до діяльності, інтенсивність якої перевершує 

звичний рівень. Джерелами впливу харизматичних 

викладачів є: 1) чітке бачення майбутнього результату 

діяльності; 2) створення системи групових цінностей, які 

підтримуються всіма студентами; 3) взаємна довіра 

педагога-лідера та студентів. Харизматичні викладачі 

створюють атмосферу змін, нововведень, вони є носіями 

ідей, що збуджують, стимулюють людей працювати не 

покладаючи рук, прагнути досягати високих цілей.  

Харизматичні викладачі мають великий вплив на 

студентів та інших людей, при чому цей вплив стійкий. 

Крім того, такий педагог може зародити віру в себе 

одним-єдиним виступом. Вплив за допомогою прикладу, 

або влада харизми – поширений у практиці управління. 

Отже, харизма є невід’ємною частиною образу 

педагога-лідера, інструментом впливу та управління, а 

мистецтво і техніка створення образу полягає в тому, 

щоб зрозуміти, що саме є привабливим для інших, 

пізнати себе і привести у відповідність свій образ. 

Харизматичні характеристики викладача: енергійність, 

у оточуючих створюється відчуття, що педагог 

випромінює енергію; поважна, впливова зовнішність, 

обов’язкова привабливість; незалежність характеру; 

гарні ораторські здібності, вміння переконливо говорити, 

спілкуватися з іншими людьми; адекватне сприйняття 

похвал щодо своєї особи; харизматичні особи не 

обтяжуються від захоплення з боку оточуючих, але при 

цьому не стають гордовитими або егоїстами; упевнена 

манера триматися в різних (у тому числі несприятливих) 

ситуаціях; гідні та впевнені манери поведінки. 

Отже, ці вміння, які, у свою чергу, теж поділяються 

на складові частини, безумовно, можна і потрібно 

розвивати. Серед них: професійні компетенції, психо-

логічні, соціальні та комунікативні навички, вміння мати 

гарний вигляд, вести себе і говорити як лідер.  

Ніколаус Б. Енкельманн пропонує такі методи та 

прийому розвитку харизматичних якостей особистості: 

як можна частіше занурюватися в альфа-стан – така 

умова ефективної взаємодії обох півкуль головного 

мозку, у цьому стані ми можемо використовувати свої 

внутрішні сили, активізувати підсвідомість, у стані, який 

дозволяє звільнитися від напруги, більш міцно 

викарбовуються формули навіювання, внутрішні бар'єри 

відсутні, і тоді рішення народжуються ніби самі собою, 

таким чином, ви зміцнюєте свої сильні сторони; перш 

ніж заражати ідеями та емоціями, треба зайнятися ними 

самому, неможливо заражати інших людей тим, в чому 

ви самі не впевнені, тому, перш ніж заражати інших 

емоціями і вселяти в них впевненість у собі, потрібно 
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самому навчитися все це відчувати; виконувати 

психологічні вправи: на розвиток впевненості в собі, 

емоційної сфери, не пригнічувати емоцій, працювати 

над правильною мовою тіла, поважати співрозмовника і 

слухати його, навчитися розвивати соціальну чутливість, 

розвивати ораторські здібності, наснагу, вміння привертати 

до себе увагу, зачаровувати людей [3]. 

Висновки. Таким чином, слід зазначити, що харизма 

є невід’ємною частиною образу викладача-лідера, 

інструментом впливу та управління. Наявність 

харизматичних якостей педагога є запорукою успішності 

професійної діяльності. Тому, розвиток харизматичності 

має велике значення у самовизначенні особистості 

майбутніх фахівців. Харизматичний викладач створює 

атмосферу змін і нововведень, володіє силою 

переконання, мистецтвом зачаровувати та надихати 

студентів, уміннями пробуджувати позитивні емоції, 

ефективно взаємодіяти із сучасною молоддю, здібний 

мотивувати студентів до діяльності та прагнути досягати 

високих цілей.  

Перспективи подальших досліджень. Перспективи 

подальших досліджень пов’язані з розробкою методичних 

рекомендацій з питань формування харизматичних 

вмінь майбутніх педагогів; тренінгів, спрямованих на 

підвищення професійної компетенції викладачів через 

формування харизматичних вмінь та навичок.  
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PHENOMENON OF CHARISMATIC ACADEMIC TEACHER 

The article focuses on the research of socio-psychological characteristics of charismatic academic teachers. It gives the 

analysis of psychological specificities of teacher’s charisma as the main factor of professional success. It describes the 

specificity of person’s charismatic features. It reveals the ways of development of future teachers’ charismatic possibilities. 
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Постановка проблеми. В умовах реформування 

освітньої галузі особливого значення набуває становлення 

та розвиток керівника-професіонала нового типу. Адже 

ефективність професійної діяльності керівників середніх 

закладів освіти впливає на рівень навчання та виховання 

підростаючого покоління. Саме тому так важливо 

приділити увагу саме вивченню специфіки професійної 

діяльності керівників середніх закладів освіти задля 

напрацювання практичного досвіду, який сприятиме 

підвищенню управлінської компетентності та підвищенню 

професіоналізму. Це допоможе їм краще реалізовувати 

функції управлінської діяльності; розуміти усіх учасників 

навчально-виховного процесу; прогнозувати свою 

поведінку так, щоб компетентно надавати допомогу 

залежно від виробничих ситуацій як собі, так й іншим; 

розуміти себе, свої думки; опановувати емоційними 

станами та долати професійні утруднення (професійні 

стреси, професійні вигоряння, професійні кризи. 

Деякі аспекти досліджуваної проблеми розглядалися 

науковцями: професійно важливі якості управлінців; 

становлення і розвиток особистості у процесі підготовки 
до професійної діяльності; надання психологічної допомоги 

при розв’язанні виробничих проблем та становленні і 

особистісного розвитку управлінців тощо. Проте проблемі 

дослідження специфіки професійної діяльності керівників 

середніх закладів освіти присвячено недостатньо робіт. 

Мета статті полягає у розгляді психологічних особ-

ливостей та специфіки професійної діяльності керівників 

середніх закладів освіти в умовах реформування україн-

ської школи. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової 

літератури надав можливість виявити деякі аспекти 

професійної діяльності особистості. Виявлено, що 

діяльність – спосіб буття людини в світі, здатність її 

вносити в дійсність зміни. Основні компоненти 

діяльності: суб’єкт з його потребами, відповідно до якої 

перетворюється предмет в об’єкт, на який спрямовано 

діяльність; засіб реалізації мети; результат діяльності. 

Загальним засобом діяльності є сукупність знарядь 

праці, створених людьми, – техніка і технологія. 

Універсальним предметом діяльності є природа й 

суспільство, а її загальним наслідком – олюднена 

природа [1, с.135].  

На думку О.Г. Балла та О.І. Бондарчук, у професійній 

діяльності окрім професійних знань умінь та навичок 

необхідно враховувати: роль засобів, інструментів 

реалізації такої спрямованості; стратегії творчої 

діяльності, а також вольові якості, які потрібні для 

подолання труднощів, що постають на шляху згаданої 

реалізації; використовувати ті засоби, які здатні 

забезпечити професійне вдосконалення [2, с.50-51]. На 

думку інших науковців [3, с.346-347], професійна 

діяльність – це не просто засіб підтримання виробничого 

процесу на певному рівні, це – форма активності 

людини, яка має для неї особистісний сенс (А. Адлер).  

Але існують різноманітні професії («profession») і 

тоді можна припустити, що залежно від того до якої 

спільноти належить людина та які має функціональні 

обов’язки, виконуючи спільну діяльність, створюючи 

професійну сферу діяльності. Людину, яка виконує таку 

діяльність, можна назвати професіоналом. На думку 

О.І. Бондарчук, професіонал – «це особистість, яка 

дотримується професійної етики; результативно та 

успішно з високою продуктивністю та якістю, здійснює 

свою трудову діяльність; самостійно будує сценарій 

свого професійного життя, розвиває свою особистість та 

індивідуальність засобами професії; збагачує професію 

оригінальним творчим внеском, сприяє підвищенню 

престижу своєї професії в суспільстві та суспільного 

інтересу до неї» [4, с.346].  

Саме професіоналів характеризують певні ознаки [3, 

с.347]: дотримання специфічних понять і закономірностей, 

які охоплюють предметну галузь даної професії; 

володіння теоретичними основами, що допомагають 

зрозуміти предмет професійної діяльності; засвоєння 

ціннісних орієнтацій, яких дотримуються члени 

професійного співтовариства; відповідність загально-

прийнятим взірцям для вирішення професійних завдань. 

У статті проаналізовано важливі аспекти специфіки професійної діяльності керівників загалом та 

керівників середніх закладів освіти, зокрема. Зазначено, що професіоналізм у діяльності управлінця 

характеризує суб’єкта праці, що відображає високу професійну кваліфікацію і компетентність, 

різноманітність ефективних професійних навичок і умінь, зокрема заснованих на творчих рішеннях, 

володінні сучасними алгоритмами і засобами вирішення професійних задач. Розглянуто психологічні 

ознаки таких важливих питань як діяльність, професійна діяльність, управлінська діяльність та їх вплив 

на рівень професійної компетентності щодо успішної діяльності керівників середніх закладів освіти, 

здатності оптимізувати свої потенційні можливості задля подолання ситуацій професійного стресу, 

криз, розв’язання конфліктів, професійного вигорання. 

Ключові слова: діяльність, професійна діяльність, управлінська діяльність, керівник середніх закладів 

освіти, професіонал, професіоналізм. 
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Людину, яка відповідає такій характеристиці, можна 

назвати професіоналом.  

Л.П. Пуховська, досліджуючи проблему професі-

оналізму учителя в різних освітніх системах, описує 

набір критеріїв «ідеальної моделі професії», яка 

обгунтована директором педагогічної школи Брістоль-

ського університету Е. Хойлі [3, с.20]:  

 поняття «професія» пов’язується з видами діяльності, 

які репрезентують провідну соціальну функцію; 

 виконання цієї функції вимагає високого ступеня 

майстерності; 

 майстерність виявляється як у стандартизованих, 

так і в нових нетипових ситуаціях діяльності; 

 крім знань, які отримані через досвід (так званих 

«рецептурних знань»), необхідні певні систематичні 

знання; їх здобуття вимагає досить тривалого періоду 

навчання в системі вищої освіти; 

 під час навчання і професійної підготовки здійснюється 

інтеграція (соціалізація) у професійні цінності; 

 професійні цінності мають тенденцію до 

центрування на інтересах замовників, або клієнтів 

(clients), а також на визнанні вищості цих інтересів; до 

певної міри вони відбиваються в етичному коді професії; 

 вихід на практичні рішення у різних нестандартних 

ситуаціях на основі застосування умінь, що базуються на 

знаннях, вимагає свободи для власних суджень і дій 

професіонала; 

 у зв’язку зі спеціалізацією професійної практики 

організовані професії повинні мати: сильний вплив на 

формування громадської думки та політики; високий 

рівень контролю щодо професійної відповідальності; 

високий ступінь автономії членів професії стосовно 

держави; 

 тривалий термін професійної підготовки й освіти, 

відповідальність, центрування на інтересах замовників 

обов’язково винагороджується престижем професії та 

відповідним рівнем заробітної платні [6].  

Професіоналізм має декілька визначень [2]: 

 інтегративна характеристика професійно-зрілої 

особистості як суб’єкта діяльності, спілкування, праці, 

що містить [7, с.48-67; 8]: 1) соціальну зрілість 

(володіння правилами спільної професійної діяльності і 

співробітництва, прийнятими в суспільстві прийомами 

професійного спілкування); 2) особистісну зрілість 

(володіння засобами самовираження і саморозвитку, 
засобами протидії професійним деформаціям особистості); 

3) діяльнісну зрілість (володіння на високому рівні 

професійною діяльністю, засобами самореалізації і 

саморозвитку особистості в межах професії, здатність до 

творчих проявів своєї індивідуальності); 

 розвиток умінь і навичок, набуття соціально-

морального досвіду ціннісного ставлення до діяльності, 

мотиваційної готовності тощо (Б.Г. Ананьєв); 

 якісна характеристика суб’єкта професійної праці, 

що відображає високий рівень розвитку професійно 

важливих якостей особистості, акмеологічних інварі-

антів професіоналізму, адекватний рівень домагань 

(О.Р. Фонарьов); 

 висока підготовленість до виконання завдань 

професійної діяльності. Професіоналізм є результатом 

систематичного підвищення кваліфікації, творчої 

активності, здатності продуктивно задовольняти зростаючі 

потреби громадського виробництва і культури [1]; 

 ступінь оволодіння: психологічними засобами праці – 

операціями і діями, а також більш складними їх 

об’єднаннями – засобами, прийомами навичками і 

вміннями; «техніками» – сукупністю прийомів, умінь та 

навичок, які застосовуються для вирішення окремих 

задач професійної діяльності і професійного спілкування; 

технологіями, які означають планування психологічної 

компоненти виробничого процесу і підпорядкування 

поставленим системам цілей його змісту і методів, 

контроль за їх досягненням [3, с.347].  

Проте, аналізуючи сутність професіоналізму 

А.О. Деркач зазначає, що це поняття розглядається як 

система, що має чотири взаємозалежних підсистеми: 

професіоналізм особистості, професіоналізм діяльності, 

нормативність діяльності і поведінки та продуктивної 

Я-концепції [2; 9]. Саме професіоналізм діяльності 

характеризує суб’єкта праці, що відображає високу 

професійну кваліфікацію і компетентність, різно-

манітність ефективних професійних навичок і умінь, 

зокрема заснованих на творчих рішеннях, володіння 

сучасними алгоритмами і способами вирішення 

професійних задач, що дозволяє здійснювати діяльність 

з високою і стабільною продуктивністю; професіоналізм 

особистості означає високий рівень професійно 

важливих і індивідуально-ділових якостей, акмеологічних 

інваріантів професіоналізму, високий рівень креативності, 

адекватний рівень домагань, мотиваційну сферу і 

ціннісні орієнтації, спрямовані на прогресивний 

розвиток фахівця; нормативність діяльності і поведінки – 

це якісна характеристика суб’єкта праці, що відображає 

високий рівень моральної регуляції професійної 

діяльності та поведінки і містить: знання про професійну 

етику, уявлення про моральність і моральні норми; 

позитивне ставлення.  

Л. Пуховська [5]. описує ознаки «вузького» (restricted) 

та «широкого» (extended) професіоналізму педагога. На її 

думку, вузький професіоналізм пов’язується із розумінням 

школи як закритої системи, яка обмежує в часі і просторі 

поле педагогічної діяльності та детермінує автономію 

вчителя. Широкий професіоналізм педагога передбачає 

загальний соціальний контекст освіти, високий рівень 

включеності у позанавчальну діяльність, професійне 

співробітництво і високу відповідальність за педагогічно 

доцільні дії перед різними групами населення, 

педагогічною громадськістю, учасниками навчально-

виховного процесу. В умовах формування загально-

європейського освітнього простору очевидним є запит 

на широкий професіоналізм вчителя, здатного працювати в 

різних освітніх системах [компаративістський підхід на 

основі аналізу підходів американських учених І. Гудсона, 

П. Паскаля, М. Садкера, М. Фуллана, Е. Харгріверса, 

Д. Шона]. 

Розглядаючи проблеми управлінців шкіл нового 

часу, психолог М. Розен також піднімає питання щодо 

специфіки діяльності керівників системи освіти та 

вказує на складність сьогодення. Адже керівник 

середніх закладів освіти відчуває подвійні виклики, з 

одного боку це зовнішні виклики, які призводять до 

діяльності в жорстких умовах зовнішніх суперечностей 
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(суспільство, бізнес, орієнтація на соціальні цінності 

тощо); з іншого – внутрішні, які розкривають 

можливості виконання ним різних ролей директор-

господарник, директор-адміністратор, директор-наставник, 

директор-підлеглий, директор-менеджер і навіть директор-

бізнесмен тощо. Автор зазначає таку особливість сьогоден-

ня як невизначеність, коли відсутні як чітко визначене 

зовнішнє середовище та разом із тим єдина зрозуміла 

стратегічна мета в освіті, так і наявність внутрішньо 

особистісних суперечностей. Боротьба з постійнми 

проблемами, з якими неможливо справитися призводить 

як до особистісних стресів, так і до професійного 

вигорання. Проте, спостерігаючи за діяльністю директорів 

шкіл, автор відмічає, що існують такі, які справляються 

зі своїми професійними завданнями. Вони використовують 

комплекс внутрішніх рольових позицій [10].:  

Позиція 1. Директор-стратег. Такий директор повинен 

вміти критично мислити, для того щоб самостійно 

сформувати стратегічну мету розвитку школи з 

врахуванням змін, які відбуваються в суспільстві. Вміти 

конструктивно спілкуватися та взаємодіяти з усіма 

учасниками навчально-виховного процесу. Це людина, 

яка володіє творчим підходом у вирішенні виробничих 

проблем. Відкрита до всього нового. 

Позиція 2. Директор-неформальний лідер. Це управ-

лінець, який має авторитет, та відповідає певним 

характеристикам лідерства: вміння налагоджувати 

контакти в оточенні, формувати команду, мотивувати 

учасників навчально-виховного процесу до ефективної 

діяльності на теренах школи. Людина, яка може 

правдиво висловити свою думку, з якою рахуються; 

приймає вивірені довгоочікувані рішення, які надають 

колективу певні преференції (надбавки, премії тощо). 

Розуміє підростаюче покоління в мобільному світі, 

допомагають вирішувати життєві проблеми, вижити в 

сучасному суспільстві завдяки власним можливостям, 

намагається «побудувати концепцію наступності, а не 

розриву, яка, можливо, є більш необхідною в умовах 

трансформації суспільства. Він реаліст, який розуміє 

учнів, дає їм можливість самостійно вирішувати 

проблеми, приймати рішення тощо. 

Позиція 3. Директор-марафонець. Такий управлінець 

дуже грунтовна людина, тому розуміє потребу міцного 

психічного та фізичного здоров’я, як для себе, так і для 

інших. Тому для нього основне – введення здорового 

способу життя. Він є прикладом для інших. Творчо, 

легко вирішувати життєві задачі, ось основне у 

структурі особистості представників таких управлінців.  

Таким чином, проаналізувавши аспекти управлінської 

діяльності керівників середніх закладів освіти, 

зазначаємо, що слід відмітити наявність особистісного 

резерва психологічних особливостей керівників, який 

спрацьовує залежно від ситуації, в якій опиняється 

управлінець, і як вдало він може поєднати фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища, внаслідок 

яких постійно виникають нестандартні ситуації.  

Також існує думка Е.О. Клімова, який вказує на те, 

що при наявності такої важливої якості, як покликання 

людина може досягти вершин майстерності [11; 12].  

Покликання характеризується як життєве призна-

чення і спрямування людини, що надає доцільності, 

осмисленості й перспективності її діяльності. Усвідомлення 

покликання передбачає розвинену самосвідомість і 

культуру самоаналізу; осмислення своїх потреб, 

формування соціально-значущих цілей, визначення 

конкретних шляхів її самореалізації [1]. На підтвер-

дження цієї думки, існує твердження Л.Н. Корнеєвої [13], 

І.В. Головньової [14], що дослідження особистості 

професіонала ведуться в двох ключових напрямах. 

У першому – активно вивчаються окремі індивідуально-

психологічні особливості особистості, які проявляються 

в трудовій діяльності. Дослідження в рамках даного 

підходу зазвичай ініційовані потребами практики і 

концентруються навколо конкретних видів професійної 

діяльності. Для робіт, виконаних в руслі цього підходу, 

характерна опора на концепцію професійно важливих 

якостей особистості, що дозволяє порівнювати особистісні 

характеристики представників конкретної професійної 

групи і необхідні для досягнення успіху якості. Для 

другого напрямку досліджень характерне вивчення 

цілісної особистості. Роботи цього напряму представляють 

собою комплексні дослідження, в яких аналізуються 

взаємозв’язок і взаємовплив професійно важливих якостей 

особистості при здійснення конкретної професійної 

діяльності. Обидва напрямки досліджень дають можливість 

виявити групи якостей або окремі якості особистості 

професіонала, які сприяють досягненню успіху в обраній 

професії. 

Особливим видом професійної діяльності в закладах 

освіти є управлінська. Управління школою [1] – система 

планування, організації і управління діяльністю школи. 

Розрізняють внутрішнє і зовнішнє управління школою – 

дві взаємопов’язані сторони управління школою як 

соціальною організацією. Внутрішнє управління школою 

або внутрішкільне управління  –  це управління, 

здійснюване суб’єктами, які є частиною шкільного 

співтовариства, яке знаходиться в середині школи.  

Внутрішкільне управління школою можна розглядати 

як самоврядування, оскільки сучасна школа, безумовно, 

є перед усім автономною та самокерованою. При цьому 

вчительське самоврядування і самоврядування учнівське 

є лише частиною внутрішнього управління школою. 

Школа, як частина більш широких освітніх систем 

(муніципальної, регіональної, республіканської) і 

суб’єкт громадянського права, в той же час зазнає 

впливу з боку органів державної влади, місцевої влади, 

місцевого самоврядування і управління освітою. 

Автономність освітніх установ, становлення їх як 

юридичних осіб, розширення їхньої компетентності і 

відповідальності істотно змінили співвідношення між 

внутрішнім і зовнішнім управлінням школою на користь 

внутрішнього управління школою. Але це не означає 

повної автономії і її «незалежності» від зовнішнього 

управління і від соціуму загалом. 

Розглядаючи психологічні аспекти управління 

закладами середньої освіти Л.М. Карамушка вказує, що 

«управління це процес, або серія безперервних 

взаємопов’язаних дій, які забезпечують успіх функці-

онування та розвитку певної організації (підприємства, 

установи, фірми, школи, творчого союзу тощо). 

Сукупність цих дій, які називаються управлінськими 

функціями, і складає сутність процесу управління» [15]. 
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Автор також розглядає «внутрішню» та «зовнішню» 

структури управління в системі середньої освіти. До 

внутрішньої структури управління в системі середньої 

освіти Л.М. Карамушка включає перший, базовий 

управлінський рівень, який має на меті розглянути 

особливості планування, організації та контролю за 

діяльністю закладів середньої освіти. Так, планування 

діяльності закладів середньої освіти передбачає 

визначення стратегічних і тактичних цілей їх діяльності, 

основних та допоміжних завдань; організація, як частина 

управлінського процесу надає можливість ефективно 

працювати учасникам навчального процесу для 

досягнення стратегічних та тактичних цілей, що 

сприятиме чіткому функціонуванню усіх структурних 

підрозділів; контроль надає можливість виявити ступінь 

реалізації цілей, які поставлені перед освітнім закладом 

на етапі планування, здатність перевірити та посприяти 

їх вчасному виконанню.  

До другого рівня, психологічного, віднесено такі 

процеси, які допомагають визначити успішність 

реалізації функцій первинного рівня, а саме: прийняття 

управлінських рішень, спілкування, керівництво та 

мотивація.  

Враховуючи саме ці психологічні характеристики, 

Л.М. Карамушка зазначає, що «процесами першого 

рівня здебільшого займається теорія управління, 

процесами другого рівня – психологія управління. Саме 

таке поєднання розгляду аспектів управління закладами 

середньої освіти дає можливість проаналізувати 

«внутрішню» структуру управління [15, с.19]. Якщо 

говорити про «зовнішню» структуру управління, то 

можна сказати про те, що вона є більш розгалуженою, 

вказує на залежність закладу освіти від зовнішніх 

впливів та характеризується певними критеріями: рівнем 

управління в системі середньої освіти в цілому; певний 

напрямок управлінської діяльності в конкретній 

освітянській організації [15, с.19-21]. 

Таким чином, специфіка діяльності керівників середніх 

закладів освіти полягає у майстерному поєднанні внутріш-

ньої та зовнішньої структур управління, що допомагає 

керівникам ефективно здійснювати свою діяльність.  

Ще на один аспект діяльності звертає увагу 

О.І. Бондарчук, який полягає у висвітленні загальних і 

специфічних особливостях професійної діяльності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів, власне 

управлінську діяльність як цілеспрямовану, соціально-

психологічну систему взаємозалежних структурних і 

функціональних компонентів, пов’язаних з вирішенням 

управлінських завдань, досягненням нових результатів 

відповідно до основної мети [4; 16]. Як зазначає 

О.І. Бондарчук, важливим є те, що «особливого значення 

набуває особистісний розвиток для професійної 

діяльності керівників освітніх організацій і, зокрема, 

загальноосвітніх навчальних закладів, що зумовлено 

специфікою мети і завдань управління закладами освіти 

відповідно до актуальних тенденцій розвиту освітньої 

галузі» [4, с.54].  

Отже, ефективна управлінська діяльність керівника 

середніх закладів освіти передбачає вдале використання 

особистісного потенціалу як власного, так і тих людей, 

над якими здійснюється керівництво.  

При цьому, до загальних особливостей управлінської 

діяльності слід віднести наступне [4].  

По-перше, управлінська діяльність відноситься до 

класу професійної діяльності, здійснюваної в особливих 

умовах, має гетерохроний, соціотехнічний характер, 

який постійно ускладнюється; включає розмаїтість 

складних видів конкретної діяльності, включених в 

ієрархічні відносини.  

По-друге, слід відзначити творчий характер управ-
лінської діяльності через домінування нестандартних 

ситуацій; виражену прогностичну природу розв’язуваних 

завдань; необхідність прийняття відповідальних рішень 

у складних ситуаціях, різноманітність управлінських 

функцій – планування (визначаються шляхи, засоби і 

темп досягнення кінцевих цілей), контролю (визначається 

мета досягнення і відхилення від кінцевої мети), 

корекції, адаптації, емоційної ідентифікації, консолідації 

тощо.  

По-третє, управлінська діяльність висуває дуже 

жорсткі вимоги до індивідуально-професійних якостей 

суб’єкта діяльності і його професіоналізму через 

подвійність визначення (це й індивідуальна діяльність 

керівника, який діє в певних обставинах, це і 

персоніфікована спільна діяльність), що зумовлює 

необхідність підтримки в оптимальному робочому 

режимі систем управління, забезпечення функціональних 

зв’язків між її компонентами; при цьому найважливішими 

серед цих складових системи є люди, які займають певні 

професійно-посадові позиції в структурі організації і 

вступають у певні соціально-психологічні відносини. 
По-четверте, характерним для управлінської діяльності 

є її висока інформативна насиченість, необхідність 
прийому, переробки інформації, генерація нової інформації 

у вигляді управлінського рішення, ретрансляція цієї 

інформації іншим людям, особиста участь суб’єкта 

управлінської діяльності у виконанні сформованого ним 

же управлінського рішення професійних задач, що 

передбачає подвійний процес спонукання до дії, тобто 

спонукання себе та інших для досягнення цілей управління. 

По-п’яте, управлінська діяльність супроводжується 

високою психічною напруженістю й іншими негативними 

психічними станами, має високу психологічну ціну через 

персональну відповідальність за результати діяльності 

разом із хронічним дефіцитом часу, постійним ризиком, 

що може спричинити професійні стреси, втомлюваність, 

погіршення здоров’я керівника тощо. 

Специфічні особливості професійної діяльності 

керівників середніх закладів освіти зумовлені функціями 

управління в освіті загалом і їх специфікою щодо місця 

керівників середніх закладів освіти у вертикалі управління 

в освіті, зокрема.  

До специфічних особливостей професійної діяльності 

керівників середніх закладів освіти відносять [4]: 

 підвищені умови до змісту праці порівняно із 

менеджерами в інших галузях. Директор школи має бути 

водночас і чудовим організатором і прекрасним вчителем-

педагогом, що означає володіння предметом, вміння 

встановлювати контакт з дітьми, проводити 

консультативно-методичну роботу з педагогами тощо; 

 особливості об’єкта управління середніми 

закладами освіти порівняно з іншими сферами. На думку 
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Л. Карамушки [15; 17], управлінська діяльність керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів передбачає 

організацію взаємодії з учасниками навчально-виховного 

процесу. Які мають різний ступінь підпорядкування 

керівникові (учителі, учні, батьки, громадськість), різні 

вікові, соціальні, гендерні характеристики, що зумов-
люють велику різноманітність і динамічність управлінських 

ситуацій тощо; 

 необхідність постійного підвищення якості 

діяльності середніх закладів освіти через запровадження 

інноваційних підходів в освітній галузі. Це вимагає від 

керівників знання таких підходів, вміння їх гнучко 

використовувати з урахуванням специфіки діяльності 

конкретного закладу освіти, а також володіння техно-

логіями надання консультативної допомоги учасникам 

освітньої діяльності в реалізації цих підходів; 

 відповідальність керівника за досягнення мети 

управління, адже головний об’єкт і водночас суб’єкт 

їхнього впливу – учні, в яких лише формується психіка, 

духовно-етичні основи, зрілість. Це зумовлює вплив 

керівників на суб’єктів навчально-виховного процесу не 

тільки через такі усвідомлювані соціально-психологічні 

механізми впливу, як переконання, а й неусвідомлені 

насамперед наслідування [4].  

Не можливо оминути вислів Т.М. Сорочан, яка 

вказує на такі характеристики керівників середніх 

закладів освіти в умовах реформування освітньої галузі: 

соціальний лідер, який набув знання і вміння щодо 

управління соціальними системами і знає специфіку 

управління закладом освіти; менеджер, який володіє 

технологіями менеджменту і маркетингу щодо освітніх 

послуг; управляє педагогічною системою школи, 

організує і стимулює професійну діяльність підлеглих, 

сприяє формуванню організаційною культури в умовах 

ринкових відносин; творча людина, яка спрямовує 

творчу діяльність педагогічного колективу; опановує 

інновації; дослідник, для якого сучасні управлінські 

знання і вміння – керівництво і контроль поступаються 

місцем прогнозу, моніторингу, аналізу тощо [4; 18]. 

Висновки. Таким чином, варто відмітити, що 

специфіка професійної діяльність керівників середніх 

закладів освіти характеризується: високим професіо-

налізмом, який має подвійні ознаки – хороший 

організатор і неперевершений педагог; володінням 

сучасними технологіями менеджменту і маркетингу 

щодо освітніх послуг; має творчу активність; 

використовує психологічно важливі якості особистості 

професіонала, які сприяють досягненню успіху в обраній 

професії. Перспективою дослідження є подальше 

вивчення психологічних особливостей психологічно 

важливих якостей особистості керівників середніх 

закладів освіти, які допомогають долати труднощі у їх 

професійній діяльності. 
Література 

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний 
словник. – Вид. 2 доп. і виправл / С.У. Гончаренко. – Рівне. 
Волинські обереги, 2011. – С. 135. 

2. Бондарчук О.І. Професіонал / О.І. Бондарчук // Освіта 
дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В.Г. Кремня, 
Ю.В. Ковбасюка; [упоряд.: Н.Г. Протасова, Ю.О. Молчанова, 
Т.В. Куренна; ред.рада: В.Г. Кремень, Ю.В. Ковбасюк, 

Н.Г. Протасова та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Нац. 
Акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – К.: 
Основа, 2014. – 490 с. 

3. Бордовская Н.В. Психология и педагогика: Учеб. для вузов / 
Н.В. Бордовская, С.И. Розум). – СПб. : Питер, 2013. – С. 346-347.  

4. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного 
розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 
професійній діяльності: монографія / О.І. Бондарчук. – Наук. світ, 
2018. – 318 с. 

5. Пуховська Л. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя 
в різних освітніх системах / Л. Пуховська // Шлях освіти. – 
2001. – №1. – С.20-25. 

6. Handbook of primary education in Europe / A. Blyth and 
M. Galton (eds.). – London, 1989. – р. 421.  

7. Гордієнко В.І. Розвиток особистості в процесі 
професіоналізації : професіогенез особистості / В.І. Гордієнко // 
Психологія праці та професійної підготовки особистості: навч. 
посібник / за ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький : 
ТУП, 2001. – С. 48-67;163 

8. Ермолаева Е.П. Преобразующие и идентификационные 
аспекты профессиогенеза / Е.П. Ермолаева // Психологический 
журнал. – 1998. – №4. – С.80-87. 

9. Деркач А.А. Акмеология в вопросах и ответах : Учебн. 
пособие / А.А. Деркач, Е.В. Селезнева. – М. : МПСИ, Воронеж : 
НПО МОДЭК, 2007. – 248с. 

10. Розен М.В чем секрет управленцев школ нового типа в 
быстро меняющемся времени? / М.Розен // Директория-онлайн. 
Ежедневное интернет–издание об управлении образовательным 
учреждением. Оперативно, актуально и увлекательно! – 
Электронний ресурс. – Режим доступа: https://medium.com/ 
@rozen_45969. 

11. Климов Е.А. Психология профессионала. – М.: Изд-во 
«Институт практической психологии» / Е.А. Климов. – 
Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. – 400 с. 

12. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: 
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Е.А. Климов. – 
М. : Изд-кий центр «Академия», 2005. – 304 с.  

13. Корнеева Л.Н. Профессиональная психология личности / 
Л.Н. Корнеева // Психологическое обеспечение профессиональной 
деятельности / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: СПб ГУ, 1991. – 
С. 61-64. 

14. Головнёва И.В. Психологические особенности личности, 
влияющие на успешность в профессиях «человек – человек» / 
И.В. Головнёва // Вестник Омского университета, 2018. – Серия 
«Психология». – № 1. – С. 42–55. DOI 10.25513/2410-6364.2018.1. 

15. Управління закладами середньої освіти : психологічні 
аспекти / за ред. Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології 
ім. Г.С. Костюка АПН України, 2001. – 222 с. 

16. Агапов В.С. Механизмы продуктивного становления Я-
концепции руководителей / В.С. Агапов. – М. : Институт 
молодежи, 2000. – 26с. 

17. Використання інтерактивних технік у процесі 
підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій до 
управління метод. Рекомендації Карамушка, М.П. Малигіна. – 
К.-Рівне, 2003. – 20с. 

18. Сорочан Т.М. Підготовка керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної 
освіти до роботи в умовах реформування галузі / Т. Сорочан // 
Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 50-56. 

References 
1. Ghoncharenko S.U. Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj 

encyklopedychnyj slovnyk. – Vyd. 2 dop. i vypravl / 
S.U. Ghoncharenko. – Rivne. Volynsjki obereghy, 2011. – S. 135. 

https://medium.com/@rozen_45969
https://medium.com/@rozen_45969


   
80 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

2. Bondarchuk O.I. Profesional / O.I. Bondarchuk // Osvita 
doroslykh : encyklopedychnyj slovnyk / za red. V.Gh. Kremnja, 
Ju.V. Kovbasjuka; [uporjad.: N.Gh. Protasova, Ju.O. Molchanova, 
T.V. Kurenna; red.rada: V.Gh. Kremenj, Ju.V. Kovbasjuk, 
N.Gh. Protasova ta in.]; Nac. akad. ped. nauk Ukrajiny, Nac. Akad. 
derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrajiny [ta in.]. – K.: Osnova, 2014. – 
490 s. 

3. Bordovskaya N.V. Psihologiya i pedagogika: Ucheb. dlya 
vuzov / N.V. Bordovskaya, S.I. Rozum. – SPb. : Piter, 2013. – S. 
346-347.  

4. Bondarchuk O.I. Socialjno-psykhologhichni osnovy 
osobystisnogho rozvytku kerivnykiv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh 
zakladiv u profesijnij dijaljnosti : monoghrafija / O.I. Bondarchuk. – 
Nauk. svit, 2018. – 318 s. 

5. Pukhovsjka L. Suchasni pidkhody do profesionalizmu 
vchytelja v riznykh osvitnikh systemakh / L. Pukhovsjka // Shljakh 
osvity. – 2001. – №1. – S.20-25. 

6. Handbook of primary education in Europe / A. Blyth and 
M. Galton (eds.). - London, 1989. – р.421.  

7. Ghordijenko V.I. Rozvytok osobystosti v procesi 
profesionalizaciji : profesioghenez osobystosti / V.I. Ghordijenko // 
Psykhologhija praci ta profesijnoji pidghotovky osobystosti: navch. 
posibnyk / za red. P.S. Perepelyci, V.V. Rybalky. – Khmeljnycjkyj : 
TUP, 2001. – 163s. 

8. Ermolaeva E.P. Preobrazuyushchie i identifikacionnye aspekty 
professiogeneza / E.P. Ermolaeva // Psihologicheskij zhurnal. – 
1998. – №4. – S. 80-87. 

9. Derkach A.A. Akmeologiya v voprosah i otvetah : Uchebn. 
posobie / A.A. Derkach, E.V. Selezneva. – M. : MPSI, Voronezh : 
NPO MODEHK, 2007. – 248s. 

10. Rozen M.V chem sekret upravlencev shkol novogo tipa v 
bystro menyayushchemsya vremeni? / M. Rozen // Direktoriya-

onlajn. Ezhednevnoe internet–izdanie ob upravlenii obrazovatel'nym 
uchrezhdeniem. Operativno, aktual'no i uvlekatel'no! – EHlektronnij 
resurs. – Rezhim dostupa : https://medium.com/@rozen_45969. 

11. Klimov E.A. Psihologiya professionala. – M.: Izd-vo 
«Institut prakticheskoj psihologii» / E.A. Klimov. – Voronezh : NPO 
«MODEHK», 1996. – 400 s. 

12. Klimov E.A. Psihologiya professional'nogo samoopredeleniya: 
ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. Zavedenij / E.A. Klimov. – 
M.: Izd-kij centr «Akademiya», 2005. – 304 s. 

13. Korneeva L.N. Professional'naya psihologiya lichnosti / 
L.N. Korneeva // Psihologicheskoe obespechenie professional'noj 
deyatel'nosti/pod red. G.S. Nikiforova. – SPb.: SPb GU, 1991. – 
S. 61–64. 

14. Golovnyova I.V. Psihologicheskie osobennosti lichnosti, 
vliyayushchie na uspeshnost' v professiyah «chelovek – chelovek» / 
I.V. Golovnyova // Vestnik Omskogo universiteta, 2018. – Seriya 
«Psihologiya». – № 1. – S. 42–55. DOI 10.25513/2410-
6364.2018.1.42–55. 

15. Upravlinnja zakladamy serednjoji osvity : psykhologhichni 
aspekty / za red. L.M. Karamushky. – K. : Instytut psykhologhiji im. 
Gh. S. Kostjuka APN Ukrajiny, 2001. – 222 s. 

16. Agapov V.S. Mekhanizmy produktivnogo stanovleniya YA-
koncepcii rukovoditelej / V.S. Agapov. – M.: Institut molodezhi, 
2000. – 26s. 

17. Vykorystannja interaktyvnykh tekhnik u procesi pidghotovky 
menedzheriv ta personalu osvitnikh orghanizacij do upravlinnja 
metod. Rekomendaciji Karamushka, M.P. Malyghina. – K.-Rivne, 
2003. – 20s. 

18. Sorochan T.M. Pidghotovka kerivnykiv zaghaljnoosvitnikh 
navchaljnykh zakladiv v systemi pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji 
osvity do roboty v umovakh reformuvannja ghaluzi / T. Sorochan // 
Pisljadyplomna osvita v Ukrajini. – 2002. – № 2. – S. 50-56. 

 

 

Moskaljova A.S., 

Candidate of Psychological Sciences, Professor at the chair of psychology of management 

University of Education Managemet, mоskalla@ukr.net 

Ukraine, Kyiv 

SPECIFIC OF PROFESSIONAL ACTIVITY BY LEADERS AND MIDDLE EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS 

In the article were analysed the important aspects of leaders` professional activity in general and leaders of middle 
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Постановка проблеми. Військова служба в 

лавах Збройних Сил України відноситься до різ- 

новидності суспільно-корисної діяльності в особливих 
умовах. Основний контингент військовослужбовців строко-

вої служби складають юнаки 20-30 років. Формування 
особистості молодого солдата – складний цілісний процес, 

який обумовлений сполученням цілого ряду соціальних, 

психологічних і педагогічних чинників, що потребує 

теоретичного осмислення і емпіричного вивчення. Для 

сучасної психології аксіомою стало положення про 

визначну роль мотивації в процесі адаптації людини до 

умов виконання певної діяльності. Чим сильніше є 

прагнення й намагання особистості стати суб’єктом 

якогось конкретного виду діяльності, тим ефективною і 

успішною буде адаптація її до такої активності, легше і 

інтенсивніше формуватимуться необхідні вміння та 

навички. Управління адаптацією є можливим лише на 

основі знання особливостей, структури, динаміки і 

механізму адаптації та формування її адаптивних стратегій 

в особливих умовах дій. Якщо розвиток є стратегія життя, 

то адаптація – це тактика, яка дозволяє людині 

засвоювати зміни і в той же час самозберігатися, 

забезпечуючи тим самим можливість подальшого руху.  
Мета роботи. Метою публікації є з’ясування сутності 

процесу адаптації молодих строковиків до особливих умов 

військової служби у Збройних силах України, її 

психологічних складових і чинників процесу дезадаптації. 

Виклад основного матеріалу. Для військовослуж-

бовців процес професіоналізації є досить актуальним, бо 

означені цілі безпосередньо визначають життєдіяльність 

Збройних сил як соціально-психологічної системи. 

Яскравим прикладом досягнення цілей професіоналізації 

є поведінка призовника і його становлення як повно-
правного члена армійської спільноти. Розвиток особистості 

в цьому напрямку відбувається під впливом професі-

оналізації, тобто набуття військового досвіду і засвоєння 

армійських настанов. 

Теоретичну основу дослідження формують праці 

вчених, в яких вивчаються процеси адаптації в площині 

систематизації професійно важливих якостей у 

відповідності із структурою особистості. Серед них такі 

знані імена, як Б.Г. Ананьєв, А.А. Деркач, Е.П. Ільїн, 

Е.А. Клімов, Ю.П. Поварьонков, А. Реан, які 

наголошують на тому, що на процес адаптації 

впливають способи поведінки в контексті професійної 

діяльності і стиль життя в цілому. Особливе значення 

мають праці у межах військово-психологічних 
досліджень М.І. Дяченко, В.Д. Кислого, М.С. Корольчука, 

П.П. Криворучко, Г.В. Ложкина, М.А. Малахова, 

В.М. Невмержицького, О.Д. Сафіна та інших стосовно 

пошуку зв’язку між труднощами у процесі адаптації 

молодших офіцерів і відхиленнями від службових та 

моральних норм у їх службовій діяльності. Такі вчені як 

Г.О. Балл, Т.Н.Вершиніна, О.О.Кокун., М.В.Макаренко, 

Н.О.Чайкіна, С.М. Чистякова, Т.В. Шадрина та інші 

розглядують працівника, який у своєму професійному 

розвитку проходить певні стадії адаптації/дезадаптації і 

кризи, в результаті яких формуються диспозиційно-

У статті аналізується сутність процесу адаптації юнаків до строкової служби, як цілісної 

соціально-психологічної системи. Суттєвими є різні впливи на даний процес: статево-вікові 
особливості розвитку юнаків, специфіка професіоналізації, наявність обмежень матеріально-

економічного характеру і нестійкість емоційних станів. 

Розкрито смислове значення диспозиційно-рефлексивного підходу до розвитку образу «Я»-
військовослужбовець у молодих строковиків. Адаптивні стратегії поведінки особистості в військовому 

колективі виявляються як у формально-зовнішньому пристосуванні до армійських умов так і в 
ситуаційно-реактивному типі поведінки. Розглядуються стадії і ступені адаптаційного процесу: 

зовнішня переорієнтація, організація, акомодація, асиміляція. 

Аналізується адаптаційний потенціал людини і професійні кризи військовослужбовців, які 
проявляються у особистісній дезадаптаціії. Наводяться дані дослідження характеру адаптації 

строковиків до військової служби, який проявляється у спрямованості на взаємодію з іншими людьми, у 
можливості прояву комунікативних здібностей, налагодженні емоційних стосунків із співслужбовцями, у 

готовності до змін професійного і особистісного життя, прагненні засвоювати формальні і неформальні 

норми поведінки і адекватно реагувати на різні штатні і нештатні ситуації. Дезадаптація пов’язана як 
зовнішньо: з новим оточенням, із структурою військової служби, навчання в ній, новими вимогами і 

обов’язками, так і внутрішньо: з дезінтеграцією у психічних станах, порушенням гомеостазу 

особистісних властивостей із-за психологічної непідготовленості до строкової служби.  
Акцентується увага на використанні активних методів навчання адекватним способам спілкування і 

взаємодії через застосування тренінгових програм, ділових і рольових ігор. 
Ключові слова: строковики, адаптація, образ «Я»-військовослужбовець, диспозиційні і рефлексивні 

властивості, професійні кризи, ризики дезадаптації. 
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рефлексивні властивості, мотивація і образ «Я»-

спеціаліст, як важливі психічні новоутворення і 
інтегральні регулятори професійного становлення фахівця.  

Аналіз основних підходів до вивчення професійної 

адаптації (системно-структурного, процесуально-

динамічного, діяльнісного) показав, суттєву відмінність 

їх між собою, і в той же час взаємодоповненість один 

одному. Вони можуть бути об’єднані у межах 

диспозиційно-рефлексивного підходу, який дозволяє 

зрозуміти і дослідити об’єкт, умови, механізми, хід і 

динаміку професійної адаптації спеціаліста. 

Включаючись у систему відносин в військовому 

колективі, постійно вирішуючи бойові задачі, юнак 

формує свій образ «Я»-військовослужбовець. З одного 

боку адаптація в військовому середовищі має великий 

вплив на становлення особистості, а з іншого – характер 

адаптаційного процесу значною мірою регулюється і 

спрямовується самою особистістю, залежить від 

особистісних якостей військовослужбовця. Належить 

визначити, що для більшості військовослужбовців 

строкової служби в сучасній Українській армії характерна 

невисока мотивація до проходження служби, прагнення 

ухилитися від призову (вступ до вузу, фальшива хвороба, 

виїзд за кордон, тощо), хоч є певна частка таких, що охоче 

реалізує патріотичні мотиви. Важливим чинником, який 

зумовлює негативно-нейтральне ставлення юнаків до 

військової служби є її не перспективність для 

особистісного розвитку та подальше ускладнення 

життєдіяльності із-за наявності обмежень матеріально-

економічного характеру і нестійкості емоційних станів. 

В. Васютинський [1] наголошує також на вплив статево-

вікових характеристик юнаків на адаптацію до строкової 

служби. Вік 18-20 років для юнака це важливий етап його 

особистісного розвитку, коли формуються певні способи 

самоствердження і конкурентні форми поведінки 

(боротьба, протистояння, конфлікти). У міжособистісних 

стосунках проявляється завищена роль інструментальних 

цінностей, які можуть легко виходити за межі, так би 

мовити «розумної достатності», набуваючи агресивних, 

асоціальних форм, що буває особливо небезпечним в 

умовах замкнутості, відгородженості від широкого 

соціального оточення. У статевих стосунках солдат і 

молодших офіцерів можливість адекватного та 

регулярного задоволення сексуальних потреб є дуже 

обмеженою, що неминуче призводить до виникнення і 

загострення низки специфічних потреб. Йдеться мова не 

стільки про неадекватні шляхи задоволення сексуальних 

потреб, скільки про пов’язані з такими шляхами 

різноманітні порушення поведінки, які притаманні 

юнацькому віку. Належність до масової культури, 

перебування на середньому інтелектуальному рівні, 

зумовлюють схильність багатьох військово-службовців 

підпадати під вплив замкнутого армійського середовища, 

в якому часто домінують не досить адекватні способи 

саморегуляції і самоствердження. Таким чином, 

спостерігається дихотомічність корисності військової 

служби: питома чисельність військовослужбовців із 

низьким рівнем інтелектуального і особистісного 

розвитку з однієї сторони – підвищують соціально-

психологічну проблемність армійських колек-тивів, що 

ускладнює психологічну адаптацію воїнів, а з іншої – 

перебування в армії для них може бути корисним і 

найсприятливим для особистісного становлення. Яка з 

цих двох тенденцій переважатиме – залежить від багатьох 

чинників та обставин самої військової служби.  

Саме тому, застосовуються різні адаптивні стратегії 

поведінки особистості в військовому колективі, які 

виявляються у формально-зовнішньому пристосуванні 

до армійських умов, ситуаційно-реактивному типі 

поведінки. Адаптивна стратегія значним чином залежить 

від особистості, системи її відносин і цінностей та від 

диспозиційних характеристик особистості. 

В процесі соціально-психологічної адаптації 

військово-службовців можна виділити кілька ступенів. 

Перша стадія – зовнішня переорієнтація, на якій 

відбувається знайомство з новою соціальною ситуацією: 

суттю військової служби, її значення у суспільстві, 

придбання військово-технічних знань, оволодіння 

спеціальністю; критеріями оцінки дій виступають: рівень 

виконання службових обов’язків, дотримання військової 

дисципліни, розпорядку дня і витривалість фізичних 

навантажень; нормами поведінки і уставними 

відношеннями є: вимогами командирів до особистості і 

встановлення субординаційних і координаційних 

взаємовідносин, які регламентовані статутом. На цьому 

етапі адаптація для юнаків, як зазначає П.П. Криворучко 

[3] буде обумовлена різким обмеженням спілкування з 

близькими, рідними і друзями, обмеженням в раціоні 

харчування та збільшенням примусового формального 

одностатевого спілкування, відпочинку і побуту, 

стимулювання агресивних форм поведінки, що викликає 

розгубленість, невпевненість і стрес. Істотно змінюється 

весь спосіб життя і діяльності – інтенсивне фізичне 

навантаження, необхідність безумовної підлеглості 

старшим, обмеженість у виборі і прийнятті рішень та 

прояві ініціативи, форм самовираженості і 

індивідуальності усклад-нюють можливість для реалізації 

своїх здібностей і особистісного потенціалу.  

Друга стадія – організація, на якій військово-

службовець переорієнтуючись визнає головні елементи 

нової системи цінностей, але зберігає попередню уста-

новку. Через певний час стан внутрішнього 

дискомфорту, нудьги по минулому послаблюється і 

основні життєві функції організму приходять в норму, 

відбувається виробничо-технологічна адаптація до 

вимог навчально-виховного процесу і обов’язків 

військовослужбовців. Надбання військово-технічних 

знань і оволодіння спеці-альністю дозволяє юнаку 

проявляти індивідуальність у відстоюванні своєї позиції. 

Третя стадія – акомодація, коли колектив під 

впливом особистості починає признавати його 

індивідуальність і міняє відношення до військово-

службовця.  

Четверта стадія асиміляції означає наявність 

ідентифікації з групою та референтну спрямованість 

військово-службовця.  

Значну роль у процесі адаптації до строкової служби 

відіграє адаптаційний потенціал людини. Це від’ємна 

частка між «Я»-базовим і «Я»-ситуаційним, яка 

характеризує ступінь можливостей особистості 

включитися як в нові умови соціального середовища, так 

і в ті, що перебувають в постійних змінах. Він 
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пов’язаний з адаптивними здібностями особистості, тобто 

тими уміннями та навичками адаптації, які індивід набуває 
в процесі життєдіяльності. Якщо військовослужбовцю 

притаманна висока ступінь адаптаційного потенціалу, то 

він прагне енергійно взаємодіяти з середовищем, впливати 
на його розвиток та зміни, долати труднощі й перепони, 

вдосконалювати армійські процеси. Низька ступінь 

адаптаційного потенціалу характеризується пасивним 
сприйняттям норм, оцінок, способів діяльності, слабо 

мобілізує біологічні та психологічні ресурси (Н. Чайкіна, 
2012). В результаті – при зустрічі військовослужбовця з 

певними об’єктивними труднощами, екстремальними 

ситуаціями, коли наявна потенційна загроза для здоров’ю і 
життю може з’явитися виробничо-технологічна дезадаптація, 

коли ускладнюється процес засвоєння характерних умов і 

особливостей військової служби, форм і змісту професійної 
підготовки. Соціально-психологічна дезадаптація, як 

підкреслює М.А. Малахов [4] може виникати через 
проблеми у міжособистісному спілкуванні через стиль 

керівництва безпосередніх командирів і особливості 

стосунків у колективі, наявність комунікативного дисонансу 
чи бар’єрів з колективом і командиром, які підкреслюють 

його некомпетентність і недостатньо психологічну 
підготовленість до військової служби, що ускладнює 

входження в систему внутрішньо групових стосунків, 

формування аналітико-синтетичного мислення і поведінки. 
Особистісна дезадаптація виникає через неузгодження 

між «Я»-базовим і «Я»-ситуаційним у формуванні образу 

«Я»-військовослужбовець, коли не має розуміння 
важливості строкової служби як для самого себе, так і для 

суспільства, відсутні особистісні перспективи і 
професійний смисл, що проявляється у нервово-психічних 

розладах, афективних реакціях, гострих стресових 

розладів. В.М. Невмержицький зазначає [5], що для 
розуміння значення особистісних факторів у ході 

адаптації до служби необхідно мати інформацію про: 

соціальний досвід військовослужбовця; основні мотиви 
служби; рівень загальної освіти; здібності до оволодіння 

конкретною спеціальністю; типологічні особливості 
темпераменту та характеру. 

Якщо умови діяльності не відповідають прагненням 

військовослужбовця, він не бачить можливості задоволь-
нити свої потреби у ході професійної діяльності, у нього 

спостерігається послаблення, чи, навіть, зникнення 

необхідних (базових) мотивів. Це може спонукати його до 
пошуку нових видів діяльності в іншій професійній сфері.  

Дослідження професійної адаптації строковиків 
проводилося серед 50 військовослужбовців 1-го періоду 

служби. Дані засвідчили, що для 52% юнаків-строковиків 

характерна адаптованість до військової служби, яка 
проявляється у них в середньому рівні тривожності (68%), 

ригідності (58%), помірній субмісивності (56%), 
емоційності (54%), фрустрації (52%), помірній 

дружелюбності (50%), агресивності (48%) і спрямованості 

на взаємодію з іншими людьми (36%). Молоді юнаки, які 
прибули для проходження служби відмічають, що 

розпочинають службу в підрозділах, де створені 

оптимальні умови діяльності і життя, є можливість 
проявити себе в армійському середовищі, що сприяє 

адаптаційному процесу. Спрямованість на взаємодію з 
іншими людьми дає можливість проявляти комунікативні 

здібності, налагоджувати емоційні стосунки із 

співслужбовцями. Вони готові до змін професійного і 
особистісного життя, прагнуть засвоювати формальні і 

неформальні норми поведінки і адекватно реагувати на 

різні штатні і нештатні ситуації. 
Для 48% юнаків-строковиків характерна дезадаптація до 

військової служби, яка проявляється у відчутті залежності 

від впливу оточення (88%), емоційному дискомфорті (48%), 
не прийнятті інших(46%) і себе (20%), критичності і 

ворожості до дійсності (44%), спрямованості на себе (42%), 

не стійкої субмісивності (32%). Такі молоді солдати 
підпадають під вплив замкнутого військового середовища 

зі своїми уставними і не уставними нормами і 
стереотипами, в яких часто домінують не досить адекватні 

способи саморегуляції та самоствердження, що підвищує 

соціально-психологічну проблемність військових колективів, 
а відтак ускладнює психологічну адаптацію майбутніх 

воїнів. Соціальна ситуація строковика пов’язана з 

примусовістю проходження служби, тому в цей період 
активно проявляються способи самоствердження, як 

захисні реакції на активні впливи нових середовищних 
умов життєдіяльності. Ці солдати субмісивно нестійки, 

самовпевнені, не звертають увагу на поради і думку 

оточуючих. Часто в військовому колективі їх недолюб-
люють, хоч така властивість можливо у них сформувалася 

після повторних розчарувань і відчуження з боку оточення. 
Надмірна емоційна ізоляція від звичного середовища 

призводить до позбавлення можливостей прояву себе як 

індивідуальності, що заохочується і офіцерами. Все це 
підвищує ворожість і критичність, які проявляються у 

високій тривожності, фрустрації, що суттєво впливає на 

рівень адаптації у Збройних силах. 
Молодий солдат повинен звикнути до нового розкладу 

дня, підвищеному режиму фізичних навантажень, до форми 
одягу, умов побуту і відпочинку, до нових форм 

спілкування і взаємодії з людьми, а інколи і нових 

кліматичних природних умов. Нова соціальна ситуація 
викликає у деяких молодих солдат почуття невпевненості і 

навіть розгубленості, що проявляється у емоційному 

дискомфорті, вони часто сумують за минулим, звичним. 
Тому їх дезадаптація пов’язана як зовнішньо: з новим 

оточенням, із структурою військової служби, навчання в 
ній, новими вимогами і обов’язками, так і внутрішньо: з 

дезінтеграцією у психічних станах, порушенням гомеостазу 

особистісних властивостей із-за психологічної непідготов-
леності до строкової служби.  

Висновки. Професійне функціонування військово-

службовця детерміновано протиріччям між вимогами 
професійної діяльності і військової спільноти, з одного 
боку, і можливостями, здібностями, індивідуальним стилем 
діяльності, спілкування, потенціалом і життєвим досвідом – 

з іншої. Результати проведеного дослідження свідчать, що 

процес дезадаптації пов’язаний із дисфункцією, диспро-
порцією між роллю солдата (субординація і навчання) та 

особистісними якостями суб’єкта адаптації.  
Успішне опанування характерних особливостей і умов 

військової служби дає можливість покращити диспозиційно-

рефлексивні характеристики, спрямованість інтересів та 
стильову поведінку адаптанта, що дозволяє розробити 

рекомендації по оптимізації психологічної адаптації до 

сучасних умов військової служби. Найбільш ефективними 
шляхами керування адаптацією виступає дуалізм роботи 

психолога з командирами і начальниками підрозділів, 
заступником з виховної роботи і капеланом стосовно 

надання психологічний знань про особливості розвитку 

особистості молодої людини і організацією психологічної 
допомоги військовослужбовцю. Доречно із строковиками 
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використовувати активні методи навчання адекватним 
способам спілкування і взаємодії через застосування 

тренінгових програм, ділових і рольових ігор, що допоможе 

військовослужбовцю позбавитись від нереальних прагнень 
і очікувань, сформує уміння оперативно реагувати на 

раптові зміни, які пов’язані з професійною діяльністю та 
забезпечать психологічну компетентність і результативність 

соціально-психологічної адаптації до умов військової 

служби.  
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PROBLEMS OF YOUNG BOYS’ ADAPTATION TO THE LONG-TERM MILITARY SERVICE 

In the article the essence of the adaptation process of young boys to the military service as a holistic socio-psychological 

system was analyzed. In article were described different significant influences on this process such as sexual and age-old 

peculiarities of young boys’ growth, specialization of professionalism, presence of material and economic constraints, and 

instability of their emotional states. 

The semantic significance of the dispositional-reflexive approach to the development of the image “I am a soldier” in 

young recruits was discovered. Adaptive strategies of personality behavior in the military team are manifested both in 

formally-external adaptation to the military conditions and in situational-reactive behavior. The stages of the adaptation 

process such as external reorientation, organization, accommodation, assimilation were considered. 

The adaptive potential of personal and professional crisis that could be in soldiers which are manifested in personal non-

adaptation was analyzed. In article was given a data about the nature of military personnel adaptation to military service, 

which manifests itself in the focus on interaction with other people, in the ability to manifest communicative abilities, 

establishment of emotional relationships with cohabitants, in readiness to the changes in professional and personal life, desire 

to conduct formal and informal norms and adequately respond to different staffing and emergency situations. 

Non-adaptation is connected both externally: with the new environment, with the structure of military service and studying 

in it, new requirements and responsibilities, as well as internally: with disintegration in mental states, violation of homeostasis 

of personal qualities due to psychological non-preparedness for long-term military service. 

In article attention was emphasized on the use of active methods of teaching adequate ways of communication and 

interaction through the use of training programs, business, and role-playing games. 

Key words: military personnel, recruits, adaptation, image “I am a soldier”, dispositive and reflexive properties, 

professional crises, risks of non-adaptation.   
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Постановка проблеми. Здається, що як тільки у 

людини з’явився вільний час у проміжку між добуванням 

їжі та вирішенням проблеми подальшого виживання, її 

мало зацікавити питання, як отримати від життя 

задоволення. Особливо ж нагального характеру воно 

набуло в епоху, коли більшість базових потреб людини 

виявилися задоволеними, а цінність особистості та 

турбота про її благополуччя у соціумі почала зростати. 

Тобто проблема задоволеності людини життям має 

досить тривалу історію, проте в наш час постає з новою 

силою, оскільки з’явилися реальні передумови для її 

вирішення, а зацікавленість у цьому як кожної окремої 

людини, так і соціуму в цілому дедалі збільшується, про 

що, зокрема, свідчить те, що у світі навіть визначається 

індекс задоволеності життям в країнах світу (Satisfaction 

with Life Index). Це комбінований показник, який 

вимірює рівень суб’єктивного благополуччя людей у 

різних країнах [1], за яким Україна десятиліття назад 

була на 174 місці зі 120 балами (після Судану та перед 

Молдовою) серед країн світу, що оцінювалися. На 

сьогодні ситуація змінилася несуттєво: у 2017 році 

Україна в цьому рейтингу опинилася на 132 місці серед 

155 країн, причому падіння рівня задоволеності життям у 

нашій країні поступається зниженню рівня життєвої 

вдоволеності лише у Греції [2]. 

Дослідженню феномена задоволеності життям з часу 

появи його в психології присвячено багато наукових 

праць зокрема, до його аналізу зверталися такі вчені-

психологи, як Е. Дінер, М. Аргайл, М. Селігман, 

Н.В. Андрєєнкова, І.А. Джидар’ян, Л.В. Куликов, 

Н.В. Паніна, К.В. Карпінський, ін., проте складність, 

багатовимірність і актуальність для сучасної людини 

проблеми роботи потребує подальшого дослідження. 

Мета цієї статті – теоретично проаналізувати 

розуміння феномену задоволеності життям у психології 

та його співвідношення з близькими поняттями. 

Виклад основного матеріалу. Проблема позитивного 

психологічного функціонування особистості привертала 

увагу представників різних наук, починаючи з філософів 

Давньої Греції, але, починаючи із середини ХХ-го 

століття, цікавість до неї значно зросла. Традиційно 

вважається, що теоретичну базу для розуміння феномену 

психологічного благополуччя (а в подальшому – і задо-

воленості життям) заклали дослідження Н. Бредберна, на 

думку якого, для опису цього феномена необхідно 
враховувати позитивні та негативні переживання людини, 

що відображають відчуття нею щастя чи нещастя у 

житті, суб’єктивного відчуття загальної задоволеності 

або незадоволеності власним життям.  

Наступним до дослідження феномену суб’єктивного 

благополуччя особистості звернувся Е. Дінер, згідно 

якого суб'єктивне благополуччя особистості складається 

з таких основних компонентів: задоволеності життям та 

балансу приємних і неприємних емоцій. Як зазначає сам 

науковець, мова тут йде про когнітивну (інтелектуальну 

оцінку задоволеності різними сферами свого життя та 

життям у цілому) та емоційну (переважання поганого чи 

хорошого настрою) сторони самосприйняття. Е. Дінер 

вважає, що більшість людей схильні оцінювати те, що з 

ними трапляється в термінах «добре – погано», і така 

інтелектуальна оцінка завжди має під собою відповідно 

забарвлену емоцію. Суб’єктивне благополуччя має 

демонструвати, наскільки одна людина щасливіша за 

іншу [3]. 

На початку 80-х рр. минулого століття для пояснення 

різниці між людьми у відчутті благополуччя учені 

запропонували теорію досягнення мети, згідно з якою, 

задоволеність життям визначається тим, наскільки 

далеко чи близько людина знаходиться від досягнення 

поставлених перед собою цілей. При цьому суб’єктивне 

благополуччя досягається тоді, коли ці цілі досягнуті [4, 

с.82].  

Зараз усе більше дослідників схильні до викорис-

тання трикомпонентної структури психологічного 

У статті досліджується проблема задоволеності людиною життям у контексті відчуття нею 

суб’єктивного благополуччя. 

Метою статті було теоретично проаналізувати розуміння феномену задоволеності життям у 

психології та його співвідношення з близькими поняттями (суб’єктивним благополуччям та щастям). 

Зроблено висновок, що задоволеність життям – це результат суб’єктивної оцінки людиною життя в 

цілому, умов життя та діяльності, стосунків з людьми та самої себе. Високий ступінь задоволеності 

життям співвідноситься з поняттями «щастя» та «психологічне (суб’єктивне) благополуччя» 

особистості, когнітивною складовою чого вважають задоволеність життям. 

Ключові слова: задоволеність життям, психологічне благополуччя, щастя, осмисленість життя, 

емоційна оцінка. 
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благополуччя, що включає когнітивний, емоційний і 

конативний (поведінковий) аспекти. Когнітивний 

компонент містить оцінку індивідом власного життя та 

характеризується основним показником – задоволеністю 

життям. Емоційний компонент психологічного благо-

получчя представлений позитивним чи негативним 

емоційним полюсом (залежно від переживання подій), 

що сприяє чи перешкоджає реалізації цілей, потреб і 

намірів особистості. Конативний компонент виражається 

у ставленні особистості до навколишньої дійсності через 
призму внутріособистісних і міжособистісних стосунків [5]. 

Іншим індикатором якості життя та задоволеності 

ним є щастя (М. Аргайл, Е. Дінер, І.А. Джидар’ян). 

Причому поняття «щастя» пов’язане з поняттям «за-

доволеність життям». Близьку до цього розуміння думку 
висловлює М. Аргайл, вважаючи, що щастя визначається 

станом задоволеності повсякденним життям, загальною 

оцінкою задоволеності минулим і теперішнім, частотою 

та тривалістю позитивних емоцій [4, с.4], що воно (або 

благополуччя) – це єдиний фактор людського досвіду, 

який часто визначають як відчуття радості, що 

складається з трьох відносно незалежних факторів: 

задоволеності життям, позитивних емоцій і відсутності 

негативних переживань [6]. Е. Дінер вважає, що сучасні 

психологи не сподіваються дати визначення поняття 

щастя (благополуччя), яке б задовольнило всіх, 

зрештою, оскільки тільки сама «людина – єдиний і 

найкращий суддя власного щастя» [7], проте вони 

виявили компоненти суб’єктивного благополуччя: 

насолода життям (глобальні судження людини про своє 

життя), задоволеність важливими життєвими сферами 

(роботою, здоров’ям, шлюбом і т. ін.), позитивний афект 

(переважання позитивних емоцій і настроїв) і низький 

рівень негативного афекту. 

Тривалий час дослідників цікавило питання, чи є 

задоволеність життям і оцінка людьми того, наскільки 

вони щасливі, однаковими показниками, чи вони 

вимірюють різні аспекти ставлення людей до життя. 

Обидва показники часто використовувалися у порів-
няльних міжнаціональних дослідженнях. За їх результатами 

виявилося, що коефіцієнт кореляції задоволеності 

життям і рівня щастя не перевищує 0,5-0,6 [4, с.76], що 

свідчить про те, що задоволеність життям і щастя хоча й 

тісно пов’язані одне з одним, проте не є ідентичними 

поняттями.  

Зазначимо, що задоволеність життям у повній мірі 

поняттю «щастя» не відповідає, оскільки вона 

стосується оцінки життя в цілому. Крім того, щастя, 

безумовно, може бути тривалим станом, а задоволеність 

життям людина оцінює на даний конкретний момент, 

причому на цю оцінку впливають ситуативні фактори 

[4]. Щастя відображає оцінку соціального боку життя 

людей (найтісніше даний показник пов'язаний із 

сімейним життям, соціальними зв’язками, ін.), а 

задоволеність життям – інтегральний показник оцінки 

зовнішнього боку життя людей (статусу в соціальній 

структурі, матеріального положення, інший факторів 

досягнень). Виходячи із цього, саме задоволеність 

життям, яка є когнітивною стороною суб’єктивного 

благополуччя, в найбільшому ступені залежить від 

соціальних умов та змін у політичній, економічній та 

соціальній сферах життя країни [4]. 

Р. Веенховен зазначає [4, с.118], що при тому, що на 

індивідуальному рівні кожна людина поліпшує свою 

життєву ситуацію, щоб стати щасливішою, на узагаль-

неному, колективному рівні – люди все ж потребують 

держави і очікують від неї гарантій юридичної та 

соціальної безпеки, економічного благополуччя, щоб 

збільшити відчуття власного комфорту і зробити своє 

життя максимально задовільним. 

З цього випливає, що в межах даного підходу, оцінка 

рівня щастя складається з двох компонентів: безпосеред-

нього рівня суб’єктивного відчуття благополуччя (задо-

воленості життям) і співвідношення (зіставлення) себе з 
різними параметрами і прийнятими оцінками успішності, 

благополучності та заможності [4]. 

За Р. Лукасом і Е. Дінером, автором поняття «суб’єк-

тивне благополуччя», яке в значній мірі, на його думку, 

відповідає поняттю «щастя», задоволеність життям – 

когнітивний компонент відчуття благополуччя, що 

відображає «рефлексивне судження людини про те, що її 

життя та його обставини складаються добре» [8].  

З точки зору Ю.Д. Черткової та колег, аналіз уявлень 

про власне благополуччя, і, зокрема, задоволеності 

життям, історично пов'язаний з існуванням у психології 

різних напрямків – дослідженням щастя («happiness») в 

психології особистості, позитивної самооцінки – в 

гуманістичній психології, адаптивності – в психології 

індивідуальних відмінностей і в когнітивній психології, 

соціального порівняння, стереотипів і стандартів – у 
соціальній психології [9], додамо: щастя та задоволеність 

людини життям із середини 60-х рр. минулого століття 

досліджувалися позитивною психологією, що виникла 

на основі гуманістичної психології (власне, стали її 

предметом). 

Варто зазначити, що задоволеність, згідно 

психологічного словника, – позитивна оцінка різних 

аспектів життя, що мають особливе значення для 

індивіда. Найвищий ступінь прояву задоволеності 

життям – щастя [10]. Але «задоволення» – це процес і 

результат переживання суб’єктивної оцінки успішності 

життя і функціонування особистості, і ця оцінка, як на 

нас, не є виключно когнітивною, адже це не лише знання 

і розуміння людиною життєвої ситуації у форматі 

конкретного часового періоду, це в більш значній мірі й 

емоційна оцінка її як позитивної (радісної, бажаної) з 

точки зору самої людини. Тому закономірно, що багато 

вчених пов’язують відчуття задоволеності життям з 

емоційною сферою особистості [11]. 

За М. Селігманом, задоволеність життям відображає 

оцінку людиною її власного життя. Людина задоволена, 

коли майже відсутній розрив між існуючим положенням 

і тим, що представляється їй ідеальною ситуацією або 

такою, яку вона заслужила. Незадоволеність, у свою 

чергу, є результатом істотного розриву між наявним та 

ідеалом, а також може бути наслідком зіставлення чи 

порівняння себе з іншими людьми [12]. 

На думку А. Кемпбелла, в основі оцінки 

задоволеності життям лежить рівень домагань (те, чого 

людина прагне досягти), рівень очікувань (той статус, 

якого людина очікує найближчим часом), рівень рівності 

(те положення, якого людина вважає себе гідною), 
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рівень референтної групи (з якою людина себе 

ідентифікує), особисті потреби (передбачуваний розмір 

винагороди) [4, с.60]. 

Р.М. Шаміонов – як суб’єктивне емоційно-оціночне 

ставлення, що має спонукальну силу, яка сприяє дії, 

пошуку, керуванню внутрішніми та зовнішніми 

об’єктами, складне, динамічне, соціально-психологічне 

утворення, в основі якого лежить інтеграція когнітивних 

і емоційно-вольових процесів [13].  
Згідно з К.В. Карпінським, «задоволеність визначається 

як глобальна оцінка реального життя через призму 

суб’єктивних стандартів «хорошого життя», які 

конструюються самостійно чи засвоюються в готовому 

вигляді із соціального оточення. Загальний рівень 

задоволеності в кожний конкретний момент часу 

свідчить про ступінь розбіжності між життєвою 

реальністю й особистими стандартами «хорошого 

життя»» [14]. Крім того вчений зазначає, що в зарубіжних 

і вітчизняних дослідженнях виявлена пряма кореляційна 

залежність між рівнем осмисленості життя та 

задоволеністю життям [14], а також зіставляє поняття 

задоволеності життям з поняттям продуктивності життя 

як «ступенем насиченості суб’єктивної картини 

життєвого шляху значимими подіями минулого, 

теперішнього та майбутнього» [14]. Задоволеність життям 

учений пропонує вважати суб’єктивним «еквівалентом» 

життєвої продуктивності, оскільки це переживання 

утворюється в результаті зіставлення особистістю 

реально досягнутого в житті з образом ідеального, 

бажаного, досконалого життя, який «запроектований» 

індивідуальним сенсом життя [14]. У результаті 

К.В. Карпінський підсумовує, що задоволеність життям – 

це «суб’єктивне переживання особистості з приводу 

продуктивності індивідуальної життєдіяльності, оціненої 

через призму сенсу життя» [14]. 

За К.О. Абульхановою-Славською, задоволеність жит-

тям, яка є критерієм оптимальної життєвої стратегії, – це 

«узагальнене емоційне переживання, що забарвлює 

сприйняття індивідуального життя в цілому і відображає 

міру успіху, прогресу, просування особистості реалізації 

життєво значимих цінностей, мотивів, цілей» [15]. 

Задоволеність життям – це почуття, що характеризує 

вдале життя, яке «здійснилося»; водночас, це «важливий 

показник особистісних досягнень» [15].  

Згідно Л.В. Куликова, за оцінкою задоволеності 

життям стоїть «широкий спектр переживань суб’єктив-

ного благополуччя особистості» [16]. Також учений 

зазначає, що важливою психологічною особливість 

поняття «задоволеність життям» є його «невизначеність 

у предметі оцінки – в тому, що саме задовольняє чи ні» 

респондента. Предмет оцінки досить часто зникає з поля 

зору дослідників, хоча, залежно від того, що саме має на 

увазі респондент (зовнішні обставини життя, власні 

рішення, свої дії та вчинки, свою успішність, ін.) 

залежить і сама оцінка задоволеності життям. 

М. Хашумов так характеризує феномен задоволеності 
життям: «з одного боку, він представляє собою суб’єктивну 

(емоційно забарвлену) оцінку особистістю як всього 

свого життя, так і окремих його проявів (взаємо-

стосунків із соціумом, особистісних якостей, наближення 

до суб’єктивного ідеалу); з іншого, – це стан, що 

виникає в результаті рефлексії процесів самореалізації, 

самоактуалізації, набуття сенсу й аутентичного існування 

особистості. Таким чином, задоволеність виконує 

рефлексивну й активізуючу роль, створює психологічний 

контекст для функціонування всієї системи регуляції 

особистості» [17, с.79]. Задоволеність життям вчений 

тлумачить як «комплексне утворення в системі 

регуляції, що представляє собою оціночне співвіднесення 

внутрішніх і зовнішніх еталонів з реальністю, а також 

змістовний результат даного співвіднесення, що задає 

контекст для функціонування внутрішнього світу і 

прояву зовнішньої активності особистості» [17, с.79].  

Отже, задоволеність життям (life satisfaction) 

представляє собою когнітивний компонент у структурі 

показників загального благополуччя (subjective well-

being) людини. Показник задоволеності життям є 
максимально загальною суб’єктивною оцінкою людиною 

свого життя. Це означає, що по-перше, він відображає 

глобальну оцінку життя людини без будь-якої деталізації; 

по-друге, критерії оцінки не задаються дослідником, а 

вибираються самою людиною, при цьому залишається 

невідомим, на які стандарти людина орієнтується, з ким 

себе порівнює, і чому життя її радує чи, навпаки, 

розчаровує. Іншими словами, задоволеність життям – це 

загальне відчуття, яке може сформуватися як 

«внаслідок», так і «всупереч», а його детермінантами 

можуть стати найрізноманітніші характеристики – 

внутрішні диспозиції чи зовнішні обставини; висока 

мета, яка ще не досягнута, чи порівняння себе з іншими; 

поєднання сприятливих (чи ні) факторів чи основний 

ефект, в світлі якого незначним здається все інше [9]. 

Висновки. Отже, задоволеність життям (англ. life 

satisfaction) – це результат суб’єктивної оцінки людиною 

життя в цілому, умов життя та діяльності, стосунків з 

людьми та самої себе. Високий ступінь задоволеності 

життям співвідноситься з поняттям «щастя», також 

поняттям, близьким до задоволеності життям є 

психологічне (суб’єктивне) благополуччя особистості, 

когнітивною складовою чого вважають задоволеність 

життям. 

Людина почуватиметься благополучною, якщо в 

більшості випадків вона задоволена своїм життям і 

різними його аспектами, її потреба в основному також 

задоволені, життя – осмислене, а неприємні почуття 

вона переживає лише в окремих ситуаціях (значно 

рідше, ніж позитивні). 

Перспективу подальших розвідок у напрямку статті 

вбачаємо в емпіричному дослідженні зв’язку рівня 

задоволеності життям і відчуття щастя з особистісними 

характеристиками.  
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Постановка проблеми. Ефективність діяльності 

освітніх організацій, що виявляється в якості освіти, 

значною мірою залежить від управління. Одним з 

найважливіших аспектів управління є прийняття 

управлінських рішень на основі достовірних відомостей 

про стан керованої системи. Саме тому, для ефективного 

управління необхідна адекватна систему моніторингу на 

рівні освітнього закладу з відповідною критеріальною 

базою. Управління професійною підготовкою фахівців в 

освітньому середовищі університетському коледжу – це 

складний вид інтелектуальної діяльності, спрямований 

на модифікацію компонентів освітнього середовища 

закладу вищої освіти, забезпечення його існування як 

цілісності задля досягнення поставлених освітніх цілей 

щодо професійної підготовки фахівців. Управлінські 

впливи у цьому контексті базуються на логіці 

середовищного підходу, комплексному аналізі умов та 

ресурсів освітньої організації. Вирішення питання 

ефективного використання ресурсів та можливостей 

освітнього середовища університетського коледжу для 

професійної підготовки фахівців потребує розробки 

відповідного інструментарію для моніторингу стану 

освітнього середовища як результату управлінських 

впливів.  

Мета роботи – визначити підходи до моніторингу 

стану освітнього середовища університетського коледжу, 

запропонувати відповідні параметри його оцінки. 

Системний моніторинг стану освітнього середовища 

закладу вищої освіти, в тому числі і університетського 

коледжу, допомагає приймати виважені управлінські 

рішення, що спрямовані на розвиток освітнього 

середовища з метою забезпечення належних умов та 

можливостей для професійної підготовки фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Моніторинг в освіті 

може розглядатись як спосіб дослідження реальності з 

одного боку, а з іншого, як спосіб перетворення цієї 

реальності через забезпечення управління своєчасною та 

якісною інформацією про стан системи, яка зазнає 

управління. У найбільш узагальненому сприйнятті 

моніторинг – це постійне спостереження за певним 

процесом з метою виявлення відповідності бажаному 

(еталонному) стану, його оцінка та прогноз щодо 

тенденцій розвитку. Моніторинг проводять з допомогою 

технологій збору та аналізу інформації або наукового 

дослідження; шляхом застосування системи критеріїв 

(індикаторів) – загально визнаних чи конкретно обраних, 

відповідно до цілей моніторингу. Сьогодні у більшості 

джерел якість розглядається через призму практичного 

та технічного аспектів. Практичний аспект якості – як 

задоволення запитів та очікувань; технічний – як 

характер об’єкту чи явища. Якість освіти – це 

характеристика функціонування освітньої системи у 

відповідності до мети діяльності, яка передбачає 

досягнення освітніми суб’єктами заданого (нормативного) 

рівня підготовленості (предметних, метапредметних, 

особистісних діагностованих результатів). Сучасне 

розуміння якості освіти поєднує якість освітнього 

результату (проявляється в готовності випускника до 

прояву самостійності у всіх формах життєдіяльності та 

успішній соціалізації, завдяки набутим компетентностям; 

забезпечується оптимально підібраними освітніми 

технологіями, в яких знання, вміння, навички стають 

інструментами, які забезпечують цю готовність); якість 

освітнього процесу (що забезпечується новаційною 

діяльністю викладачів); якість змісту (адекватні освітні 

програми); якість системи, що безпосередньо 

взаємопов’язана з системою управління та якістю усіх її 

аспектів. Алгоритм дій щодо управління якістю освіти 

включає реалізацію основних функцій управління, 

врахування факторів та умом, які впливають на кінцевий 

результат та дозволяють керівникам освітніх організацій 

обґрунтовано сформулювати цільову програму управління. 

Програмно-цільовий підхід до управління якістю освіти 

передбачає прийняття стратегічних та тактичних рішень 

на основі аналізу результативності функціонування 

освітнього закладу; виокремлення проблем, пошуку 

У статті презентуються підходи до моніторингу стану освітнього середовища університетського 

коледжу. На основі якісно-змістових параметрів оцінки розроблена типологія освітнього середовища 

університетського коледжу (інноваційно-професійне, формально-професійне, прагматично зорієнтоване, 

формально загальнокультурне). Систематизовано параметри оцінки освітнього середовища 

університетського коледжу (професійна широта, професійна насиченість, соціокультурна інтенсивність, 

узгодженість, відкритість, мобільність, інформаційність). 

Ключові слова: освітнє середовище, моніторинг, університетський коледж, типологія освітнього 

середовища університетського коледжу. 
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оптимальних шляхів їхнього подолання з наступним 

моніторингом розвитку процесів.  

За авторською моделлю управління професійною 

підготовкою фахівців в освітньому середовищі 

університетського коледжу очікуваний результат 

управління це – освітнє середовище, яке за парамет-

ральними характеристиками здатне забезпечувати якісну 

підготовку майбутнього фахівця. Ці параметри мають 

узгоджуватись з визначеними функціями освітнього 

середовища університетського коледжу як складової 

університетського комплексу та однієї з ланок у системі 

неперервної професійної освіти. Вибрані параметри та 
критерії оцінки освітнього середовища університетського 

коледжу виступають як гарант об’єктивності, довіри, 

відповідальності та надійності системи забезпечення 

якості професійної підготовки.  

Наукова література презентує множинність наукових 
підходів щодо розробки критеріїв оцінки результативності 

й ефективності діяльності освітніх закладів. Найчастіше 

послуговуються різними показниками категорії якості 

освіти, яка є багатоаспектною, багатогранною, полі-

критеріальною, змінною, варіативною, інваріантною, 

керованою. Критерії оцінки якості освіти умовно 

поділяють на: критерії факту – кількісні показники; 

критерії якості – демонструють глибину, міцність 

процесів; критерії ставлення – дають змогу робити 

висновки щодо мотивів поведінки, дій, вибору; критерії 

часу – показують стійкість у часовому вимірі результатів 

навчання [1]. Сучасні педагогічні дослідження 

(С. Братченко [2]; Л. Ващенко [3]; С. Дерябо [4]; 
Г. Єльнікова [5]; М. Лукьянова [6]; В. Ясвін [7]; В. Ясвін, 

С. Рибінська [8]) презентують ідеї щодо комплексної 

оцінки діяльності освітніх закладів із застосуванням 

кваліметрії.  

Узагальнюючи підходи до оцінки результатів у сфері 

освіти, акцентуємо увагу на наступних моментах. Мова 

може йти про результати освіти, які можна визначити: 

кількісно – в абсолютних, відносних величинах, або 

будь-яких інших параметрах, які можна виміряти; 

кваліметрично – якісно, описово, у балах прояву; які 

неможливо легко виявити, оскільки вони пов’язані з 

особистими ставленнями, проявами, переживаннями 

суб’єктів освіти. У контексті досліджуваної проблеми 

для нас представляє інтерес комплексна оцінка 

діяльності освітньої організації, що, крім рівня освітніх 

результатів суб’єктів освіти, має відображати рівень 

освітніх умов та можливостей. Запроваджена система 

забезпечення якості освіти в українських закладах вищої 

освіти реалізується через систему ліцензування й 

акредитації, яка включає самооцінювання діяльності 

закладу вищої освіти за визначеними стандартами вищої 

освіти кількісними та якісними критеріями та експертні 
оцінки стейкхолдерів. Система контролю за якістю освіти 
на рівні закладу вищої освіти передбачає контроль якості 

освітнього процесу (організація, кадрове та дидактичне 

забезпечення, контроль якості результатів підготовки 

фахівців; оцінювання знань, результатів працевлаштування 

та подальшої кар’єри випускників) та його умов, які 

забезпечує відповідна матеріально-технічна база. 

Управління організацією на засадах якості спонукає 

враховувати у розробці критеріїв оцінки стану 

освітнього середовища закладу вищої освіти показники 

якості змісту, організації, технології, персоналу, системи 

оцінки. Прикладом моделі, яка враховує такі показники, 

може слугувати причинно-наслідкова діаграма (діаграма 

Ісикави), що є інструментом виявлення і систематизації 

суттєвих чинників – причин, які впливають на кінцевий 

результат (наслідок) [9]. Діаграма Ісикави складається з 

показника якості, який характеризує результат, і 

факторних показників. Факторні показники об’єднуються в 

окремі групи, які залежать від об’єкта аналізу і 

контролю. Діаграма Ісикави ґрунтується на концепціях 

«5 М» або «6 М» і включає такі основні фактори 

(компоненти), які впливають на якість: машини / 

обладнання (machin); персонал (man); матеріали 

(material); методи організації й управління (metod); 

вимірювання / оцінка (measurement). У концепції «6 М» 

додається фактор «оточуюче середовище (milieu)». Усі 

ці фактори є складовими освітнього середовища закладу 

вищої освіти. Відтак, забезпечуючи їхню якість, можна 

забезпечити якість освітнього середовища в цілому. 

Стати у нагоді для оцінки стану освітньої організації 

може і модель Маккінсі (McKinsey), або «7 S», яка 

розроблена у 80-х роках минулого століття в компанії 

«McKinsey» [10]. Модель широко застосовується 

фахівцями зі стратегічного менеджменту з метою 

оптимізації процесів у компанії. Критичний аналіз 

моделі дає змогу зробити висновок, що її перевага, у 

порівнянні з іншими моделями оцінки мікросередовищ 

компанії, в тому, що вона робить акцент на значущості 

людського чинника у розвитку компанії, розглядаючи 

структуру компанії не тільки в контексті матеріальних 

цінностей. Модель базується на аналізі семи пов’язаних 

між собою основних складових внутрішнього середовища 

організації / компанії: стратегія (Strategy); структура 

(Structure); система управління (Systems); стиль 

стосунків усередині компанії (Style); сукупність навичок 

(Skills); співробітники (Staff); спільні цінності (Shared 

Values). Це означає, що зміна хоча б в одному із 

перерахованих складових негайно вимагає зміни 

конфігурації в усіх інших. Складові умовно диферен-

ціюються на 2 групи – «гнучкі S» і «жорсткі S». 

«Жорсткими» складовими внутрішнього середовища 

компанії автори моделі вважають структуру, стратегію 

та систему управління. Ці елементи легше описати, 

оцінити, а тому і простіше ними управляти. «Гнучкі S», 

до яких відносяться усі інші складові моделі, важче 

піддаються управлінню й оцінці, але, зазвичай, частіше є 

впливовішими у компанії і можуть забезпечити довго-

строкову конкурентоспроможну перевагу.  

Розробляючи параметри якості освітнього середовища 

закладу вищої освіти варто також взяти до уваги, що 

наукові підходи до визначення критеріїв якості освіти 

можна диференціювати за рівнями прояву на рівні: 

суб’єктів освітнього процесу; освітнього закладу, що 

забезпечує освіту, яка відповідає вимогам держави 
(стандартам), запитам суспільства й особистості, виділивши 

відповідні групи. Серед яких: зорієнтованість на 

очікування і потреби особистості та суспільства 

(результативність і стан освітнього процесу – зміст 

освіти, форми і методи навчання, матеріально-технічна 

база, кадровий склад); зорієнтованість на формування 
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знань, умінь, навичок, соціально значущих якостей 

особистості (соціально-педагогічні характеристики – 

цілі, технології, умови, особистісний розвиток); зорієн-

тованість на стандарти, соціальні норми (результативність і 

стан освітнього процесу відповідно до стандартів); 

співмірність результатів із зоною ближнього розвитку 

особистості (характеристики освіченості випускника; 

зорієнтованість на задоволення встановлених та прогно-

зованих потреб (здатність закладу задовольняти потреби 

споживачів різних рівнів). 

На рівні суб’єктів освітнього процесу якість освіти як 

освітній результат проявляється у сформованості певних 

складових особистості майбутнього фахівця (рівні 

сформованості знань, умінь, навичок, що складають 

фахову компетентність; рівні інтелектуального та 

культурного розвитку, моральних якостей, ціннісних 

орієнтацій, активної життєвої позиції тощо). На рівні 

закладу освіти – це сукупність характеристик освітнього 

середовища. У більшості наукових джерел поняття 

«якість освіти випускників» трактується як певний 
рівень знань та умінь, розумового, фізичного і морального 

виховання, якого досягли випускники освітнього 

закладу відповідно до запланованих цілей навчання та 

виховання. Відтак, для отримання дійсно якісної освіти 

має бути забезпечена якість вимог, ресурсів і умов, 

процесів, результатів. Тобто, в нашому випадку, якості 

освітнього середовища закладу вищої освіти. 

Найбільш інформативною, на нашу думку, є 

комплексна оцінка діяльності закладу вищої освіти як 

освітньої організації, коли оцінюються не тільки освітні 

досягнення здобувачів освіти, але й наявні ресурси та 
можливості, які у взаємодії створюють освітнє середовище.  

Для оцінки діяльності освітньої організації можна 

застосовувати різні підходи з відповідним підґрунтям. 

Аналіз підходів до визначення результативності 

діяльності освітнього закладу дає підставу для їхньої 

систематизації, а саме: інтуїтивно-емпіричний (досвід та 
інтуїція); формально-звітний (рівень успішності суб’єктів 

освіти (%); психологічний (рівень розвитку пізнавальних 

процесів та ступінь вияву психічних новоутворень); 

педагогічний (оцінка вихованості та навченості / 

освіченості); процесуальний (оцінка стану освітнього 

процесу); результативний (оцінка результатів педагогічної 

діяльності освітнього закладу); комплексний (зовнішня 

експертиза матеріально-технічної бази, кадрового складу, 

освітніх програм, форм та методів роботи тощо); 

поліпараметричний (оцінка діяльності на засадах 

внутрішньо системних параметрів); методологічний 

(співвідношення результатів з операційно заданими 

цілями); інтегрований (уведення категорій, що мають 

інтегрований характер – компетентність, освіченість, 

грамотність); особистісно зорієнтований (особистісний 
розвиток суб’єкта освіти); соціальний (ступінь задоволення 

індивідуального та суспільного споживача); квалімет-

ричний (зміна показників за параметрами) [11, с.315]. 

Варто зауважити, що багато критеріїв, які 

застосовуються для аналізу діяльності закладів вищої 

освіти, можуть відігравати роль лише індикаторів 

фіксації стану або векторів розвитку, не будучи 

орієнтирами щодо змісту та напряму управлінських 

впливів. Отримані результати показників можна 

використати для оцінки освітньої організації за 

методикою SWOT-аналізу, яка активно застосовується з 

60-х років минулого століття. Проведення такого аналізу 

допомагає організації оцінити ситуацію з точки зору своїх 

сильних (straights) та слабких (weaknesses) сторін, можли-

востей (opportunities) і загроз (threats) [12, c.99-106].  

Підґрунтям для розробки системи критеріїв та 

показників для характеристики освітнього середовища 

закладу вищої освіти як середовища професійної 

підготовки можуть слугувати ідеї В. Ясвіна. Учений 

дотримується методу логіко-математичного моделювання у 

проектуванні та експертизі освітнього середовища. 

Базуючись на системі психо-діагностичних параметрів, 

дослідник розробив систему параметрів для характерис-

тики освітнього середовища, заснованих на змістово-

якісних та кількісних ознаках. Серед кількісних, що 

показують ступінь вираженості того чи іншого показника 

середовища, він виділив п’ять базових параметрів – 
широта, інтенсивність, модальність, ступінь усвідомлення, 

стійкість; та шість параметрів другого порядку – 

емоційність, узагальненість, домінантність, когерентність, 

принциповість, активність. Як змістово-якісний параметр 

застосовується показник модальності. В. Ясвіну належить 

розробка типів освітнього середовища закладів 

середньої освіти: догматичне, орієнтоване на ідеал 

пасивної і залежної особистості (такий тип освітнього 
середовища зустрічається чи не найчастіше); безтурботне, 

орієнтоване на ідеал незалежної, автономної, але при 

цьому пасивної особистості, що живе в умовах 

максимально можливого комфорту; кар’єрне, націлене 

на формування активної та залежної особистості, здатної 

легко адаптуватися до маніпулятивного характеру 

соціальних відносин у ринковому суспільстві; творче, 

що орієнтується на ідеал вільної й активної особистості 

та забезпечує процес саморозвитку тих, хто навчається. 

Учені Ю. Кулюткін, С. Тарасов пропонують для 

типологізації середовища застосовувати такі критерії: 
стиль взаємодії у середовищі (конкурентне – кооперативне, 

гуманістичне – технократичне тощо); характер ставлення 

до соціального досвіду і його передачі (традиційне – 

інноваційне, національне – інтернаціональне тощо); 

ступінь творчої активності (творче – регламентоване); 

характер взаємодії із зовнішнім середовищем (відкрите – 

замкнуте) [13]. 

Л. Ващенко, розробляючи факторно-критеріальні 

параметри розвитку інноваційного середовища освіти 

столичного регіону, визначає дев’ять параметрів: 

стратегічна спрямованість, широта охопленості, інтенсив-

ність, формалізованість, упорядкованість, когерентність, 

інформаційність, професійність, соціально-культурна 

активність [3, c.275-290].  

Проведений аналіз дозволяє впорядкувати перелік 

факторно-критеріальних параметрів, які застосовуються 

для оцінки освітнього середовища закладу освіти: модаль-

ність, широта, інтенсивність, усвідомленість, стійкість, 

узагальненість, домінантність, соціальна активність, 

мобільність, інформаційність, формалізованість, емоцій-

ність, спрямованість, упорядкованість, структурованість, 

когерентність (узгодженість), професійність, безпечність. 

Модальність освітнього середовища – якісно-змістова 

характеристика, яка дає уявлення про якість середовища 
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з типологічної точки зору. Як критеріальний показник 

розглядається наявність чи відсутність у середовищі 

умов та можливостей для розвитку активності / пасивності 

суб’єкта освіти та його особистісної свободи. Інші 

параметри дають кількісні характеристики освітнього 

середовища.  

Зважаючи на особливості цільової зорієнтованості 

освітнього середовища університетського коледжу як 

закладу практико-орієнтованої вищої освіти, визначеної 

сукупністю його функцій (освітня функція у єдності 
освітньо-професійної, освітньо-соціалізаційної, освітньо-

культурної та функція загального особистісного розвитку), 

пропонуємо оцінювати у якісно-змістовному вимірі 

освітнє середовище за зорієнтованістю на: професію, 

соціалізацію та інкультурацію; загальний розвиток 

особистості. Відтак, застосовуючи методику векторного 

моделювання освітнього середовища, можна побудувати 

систему координат, що складається з двох осей: 

«професіоналізація – загальний особистісний розвиток», 

«організована соціалізація, інкультурація – стихійна 

соціалізація, інкультурація».  

Беручи до уваги ідеї дослідників щодо типології 
освітнього середовища, враховуючи специфіку університет-

ського коледжу як закладу вищої освіти, що забезпечує 

практико-орієнтовану вищу освіту, визначені функції, 

пропонуємо таку типологію освітнього середовища 

коледжу: інноваційно-професійне– сучасне, наповнене 

професійними змістом і активною діяльністю з добре 
розвиненою практико-орієнтованою складовою освітнього 

процесу, пріоритетно спрямоване на формування 

професійних компетентностей майбутніх фахівців, 

креативного мислення, навичок ХХІ століття, широкого 

кругозору й адаптивності до соціокультурного контексту; 

формально-професійне – наповнене професійним змістом, 

проте перевага надається теоретичному навчанню, 

недостатньо розвинена практико-орієнтована складова 
освітнього процесу; характеризується малою насиченістю 

соціально-гуманітарного життя освітнього закладу; 

прагматично зорієнтоване – середовище, спрямоване на 

задоволення індивідуальних освітніх потреб здобувачів 

освіти та їхніх батьків щодо організації фахового 

навчання та соціально-гуманітарного життя освітнього 

закладу; формально загальнокультурне – спрямоване, 

насамперед, на загальнокультурний та особистісний 

розвиток здобувачів освіти; інколи на шкоду фаховому 

навчанню.  

Враховуючи факторно-критеріальні параметри, які 

можуть бути застосовані для оцінки освітнього середо-

вища закладу освіти пропонуємо параметри для оцінки 

освітнього середовища університетського коледжу: 
професійна широта (структурно-змістова характеристика; 

показує, які суб’єкти та об’єкти, процеси, явища, що 

мають професійну спрямованість, залучені до освітнього 

середовища); професійна насиченість (характеризує 

ступінь насиченості професійними ресурсами, техноло-

гіями, контактами з носіями професійного контексту, 

освітніми проектами, гуртками та студіями); соціо-

культурна інтенсивність (структурно-динамічна харак-

теристика; показує ступінь насиченості освітнього 

середовища умовами, впливами, можливостями для 

соціалізації та інкультурації особистості); узгодженість 

(характеризує ступінь узгодженості функціонування усіх 

компонентів освітнього середовища); відкритість 
(показує ступінь соціальної зорієнтованості та включеності 

освітнього середовища в довколишній світ, наявність 

каналів для соціального партнерства з метою забезпе-

чення реалізації поліаспектної освітньої функції 

освітнього середовища); мобільність (показує ступінь 

здатності освітнього середовища реагувати на вимоги 

зовнішнього контексту щодо змісту, форм, методів, 

технологій професійної підготовки); інформаційність 

(характеризує міру насиченості та доступності 

джерелами інформації). Експертну оцінку прояву 

параметрів освітнього середовища коледжу варто 

здійснювати за 5-тибальною системою, де 5 – відповідає 
найвищому ступеню прояву параметра, а 1 – найнижчому.  

Висновки. Оцінка освітнього середовища універси-

тетського коледжу за запропонованим підходом із 
застосуванням розроблених параметрів дозволяє приймати 

виважені управлінські рішення щодо розвитку освітнього 

середовища з метою забезпечення належних умов та 

можливостей для професійної підготовки фахівців. 
Подальшого вивчення та розробки потребують індикатори 
для оцінки стану сформованості структурних компонентів 

освітнього середовища університетського коледжу. 
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Постановка проблеми. Порушена у статті проблема 

пов’язана із визначенням педагогічних умов, створення 
яких в освітньому процесі закладу вищої освіти сприятиме 

формуванню культури професійного спілкування май-

бутніх фахівців з маркетингу. 

Професія маркетолога порівняно нова в нашому 

суспільстві, тому питання комунікативної підготовки 

маркетологів тривалий час висвітлювалися переважно 

такими зарубіжними авторами як D. Bachmann-Medick, 

P. Bluton, Р. Вranner, J. Вrockner, R. Сole, O. Collins, 

S. Cowen, I. Cranfield, P. Drucker, D. Francis, G. Hofstede, 

A. Hubert, R. Miles, T. Mosson, S. Prais, A. Rohrer, 

С. Siegel, T. Stroh, W. Wintersteiner. Проте, за останні 

роки у вітчизняній педагогіці з’явилися наукові праці, 

присвячені проблемі студентів економічних спеціаль-

ностей, зокрема майбутніх маркетологів до ділового 

спілкування (П. Бавіна, О. Васічкіна, Л. Віхляєва, 

Н. Волкова, І. Горбуліч, В. Квартальнова, М. Макаренко, 

І. Ромащенко, Т. Шепеленко).  

Відзначаючи значущість здобутків теоретичних і 

практичних розвідок, зауважимо, що затребуваність 

професії маркетолога в сучасній економічний сфері 

актуалізує проблему професійної підготовки майбутніх 

фахівців, зокрема, такий її напрям, як формування 

культури професійного спілкування, що на сьогодні 

практично не знайшов висвітлення в дисертаційних 

роботах, незважаючи на його значущість для теорії й 

практики професійної освіти маркетологів. Визначення, 

обґрунтування і запровадження педагогічних умов, 

спрямованих на формування культури професійного 
спілкування майбутніх маркетологів, дозволить вирішити 

важливу проблему – забезпечить ефективність освітнього 

процесу і сприятиме підвищенню якості підготовки 

фахівців до професійної діяльності. 
Доцільність розв’язання зазначеної проблеми пов’язана 

з необхідністю подолання суперечностей між: запитом 

сучасного суспільства на фахівців маркетингової сфери, 

здатних до компетентного розв’язання професійних 

завдань та недостатньою визначеністю науково-

педагогічних підходів до процесу підготовки майбутніх 

маркетологів; потребою у високопрофесійних кадрах, 

які здатні впроваджувати інновації у повсякденній 

фаховій діяльності та недостатньою їх підготовленістю 

ефективної професійної взаємодії; необхідністю форму-

вання культури професійного спілкування у студентів, 
як майбутніх маркетологів та недостатньою розробленістю 

теоретичних, методичних засад і педагогічних умов її 

формування у процесі фахової підготовки у закладах 

вищої освіти. 

Мета статті – визначити і обґрунтувати педагогічні 

умови, запровадження яких в освітній процес закладу 

вищої освіти дозволить більш ефективно формувати 

культуру професійного спілкування майбутніх фахівців 

з маркетингу. 
Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи позиції 

науковців, було визначено, що культура професійного 

спілкування – це особистісне інтегральне утворення, яке 

забезпечує установлення й розвиток контактів між 

людьми та досягнення оптимальної взаємодії його 

учасників, що обумовлене потребами професійної 

діяльності. Це особистісна інтегративна характеристика, 

яка забезпечує професійну суб’єкт-суб’єктну взаємодію 

маркетолога із споживачами маркетингових послуг, що 

обумовлено потребами маркетингової діяльності й 

спрямоване на досягнення позитивного результату. 

Формування такого складного особистісного 

феномену можливе, на нашу думку, тільки цілеспрямо-

вано створення і вдосконалення необхідних для цього 

педагогічних умов.  

Аналіз поглядів вчених (В. Андрєєва, Н. Боритко, 

Н. Бордовської, А. Реана, В. Cлacтьоніна, Е. Шиянoва та 
ін.) на сутність поняття «педагогічні умови», враховуючи 

специфіку професійної діяльності маркетологів дозволило 

нам визначити педагогічні умови формування культури 

Порушена у статті проблема пов’язана із визначенням педагогічних умов, створення яких в освітньому 

процесі закладу вищої освіти сприятиме формуванню культури професійного спілкування майбутніх 

фахівців з маркетингу. Метою дослідження є визначення і обґрунтування педагогічних умов, 

запровадження яких в освітній процес закладу вищої освіти дозволить більш ефективно формувати 

культуру професійного спілкування майбутніх маркетологів. Визначено такі педагогічні умови: 

спрямованість змісту фахових дисциплін на підвищення рівня знань з професійного спілкування та 

формування у студентів мотивації до маркетингової діяльності; орієнтованість фахових дисциплін на 

формування у студентів умінь та навичок професійного спілкування; розвиток професійно важливих 

якостей майбутніх фахівців з маркетингу у процесі фахової підготовки. 

Ключові слова: педагогічні умови, культура професійного спілкування, комунікативні вміння і навички, 

фахівці з маркетингу. 
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професійного спілкування у процесі фахової підготовки 

як сукупність специфічних взаємопов’язаних факторів 

(мета, зміст, напрями, форми діяльності, ситуації, 

обставини та ін.), необхідних для здійснення системного 

педагогічного впливу на особистість студента з метою 
формування культури професійного спілкування майбутніх 

фахівців з маркетингу у процесі фахової підготовки. 
Враховуючи специфіку професійної діяльності майбутніх 

маркетологів, ми виділили наступні педагогічні умови:  

– спрямованість змісту фахових дисциплін на 

підвищення рівня знань з професійного спілкування та 

формування у студентів мотивації до маркетингової 

діяльності;  

– орієнтованість фахових дисциплін на формування у 

студентів умінь та навичок професійного спілкування;  

– розвиток професійно важливих якостей майбутніх 

фахівців з маркетингу у процесі фахової підготовки. 

Перша педагогічна умова – спрямованість змісту 

фахових дисциплін на підвищення рівня знань з 

професійного спілкування та формування у студентів 

мотивації до маркетингової діяльності реалізується 

шляхом розширення і доповнення змісту навчальних 

дисциплін питаннями, які дозволяють сформувати у 

студентів знання про спілкування як важливу складову 

професійної діяльності маркетолога; організацію марке-

тингової діяльності; про культуру професійного 

спілкування та особливості професійного спілкування в 

маркетинговій галузі (термінологія, мовні стереотипи); 

про принципи, прийоми і форми конструктивного 

професійного спілкування; знання щодо організації та 

проведення інноваційних форм професійного спілкування 

в галузі маркетингу; формування позитивної настанови 

на процес професійного спілкування. 

Формування зазначеної системи знань забезпечується 
під час вивчення навчальних дисциплін циклу гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки («Українська мова 

(за професійним спрямуванням)», «Культурологія», 

«Етика і естетика», «Психологія», «Конфліктологія», 

«Психологія торгівлі», «Психологія кар’єри»), циклу 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

(«Менеджмент», «Маркетинг», «Теорія зв’язків з громад-
ськістю», «Управління персоналом») та циклу професійної 

та практичної підготовки («Маркетингові комунікації», 

«Маркетинг послуг», «Торговельний маркетинг», «Рекламні 
технології», «Реклама і стимулювання збуту», «Управління 

продажем», «Ділові переговори», «Професійна етика»). 

Нaми булa зaпpoпoнoвaнa i запpoвaджeнa cxeмa 

пpoвeдeння зaнять у пpoцeci вивчeння зазначених 

диcциплiн, cпpямoвaнa нa стимулювання мотивації до 

ефективного професійного спілкування; пpaктичну 
opiєнтoвaнicть дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки; забезпечення зв’язку мiж тeopeтичним 

нaвчaнням i пpoфeciйнoю дiяльнicтю. 

Cxeмa охоплювала аудиторний етап: формування 

знань студентів під час пpoвeдeння зaнять (лeкцiйних, 

ceмiнapcькиx, пpaктичниx) та поза-аудиторний етап: 
застосування знань при виконанні зaвдaнь для caмocтiйнoї 

poбoти та пiд чac пpoxoджeння студентами виpoбничиx 

пpaктик. 

Пiд чac пpoвeдeння пpoблeмниx лeкцiй iз дисциплін 

циклу професійної та практичної підготовки виклaдaч 

фopмулює пpoблeму, пpoпoнує змicт icнуючиx 

мeтoдичниx пiдxoдiв, щo представлені у пiдpучникax та 

oпублiкoвaнi у нaукoвo-мeтoдичниx видaнняx з oбґpун-

тувaнням пoзитивниx й нeгaтивниx pиc кoжнoгo з ниx. 
Aлe, пpи цьoму студенту нaдaєтьcя мoжливicть caмocтiйнo 

визнaчитиcя iз влacнoю пoзицiєю; виклaдaч стимулює та 

зaoxoчує студентів дo влacниx oцiнoчниx cуджeнь. 

Так, наприклад, у процесі проведення проблемних 
лекцій з дисципліни «Професійна етика» за темами «Етика 

спілкування в професійній діяльності», «Службовий 

етикет. Моральні принципи та засади», «Імідж в одязі 

ділової людини» під час дискусій обговорювались такі 

проблемні питання: «Службовий етикет як сукупність 

правил поведінки людини», «Професійна етика. Норми 

професійних ділових відносин», «Мовленнєвий етикет», 

«Імідж як умова ділового успіху», «Зовнішній вигляд 

ділової людини. Діловий одяг чоловіка. Діловий одяг 

жінки», «Комунікативні властивості іміджу та його 

класифікація» та ін.  

Нacтупним кpoкoм, пiд чac поза аудиторного етапу, 

під час caмocтiйнoї poбoти, студенти cклaдaють пopiв-

няльну xapaктepиcтику циx пiдxoдiв i oбґpунтoвують 

нaйбiльш eфeктивну iз влacнoї тoчки зopу; iлюcтpують 

мeтoдику poбoти, poзв’язуючи кoнкpeтнi мeтoдичнi 

зaвдaння. Зa тaкиx умoв фopмуєтьcя пpeдмeтний 

кoнтeкcт мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Cлiд 
зaзнaчити, щo тут цiлeпoклaдaння нe oбмeжeнe зaвдaннями 

зacвoєння вжe кимocь здoбутиx знaнь (учeним, aвтopoм 

пiдpучникa, виклaдaчeм) i cпpoбaми їx зacтocувaння, a 

зacвoєння знaнь нaбувaє ocoбиcтicнoгo ceнcу з 

пepcпeктивoю їx викopиcтaння у мaйбутнiй пpoфeciйнiй 

дiяльнocтi. Тaким чинoм, дiяльнicть студентa здiйcню-

єтьcя у пpocтopoвo-чacoвoму кoнтeкcтi i виcтупaє 

cпoлучнoю лaнкoю мiж минулим, cьoгoдeнням i мaйбутнiм. 
Так, під час організації самостійної роботи з дисципліни 

«Професійна етика» студенти виконували наступні 

завдання: підготовка наочного матеріалу та рефератів за 

темами вказаних дисциплін; написання курсових робіт, 

підготовка доповідей для участі у навчальних дискусіях 

та студентських конференціях за темами: «Морально-

етичні аспекти проблеми професійного спілкування», 

«Культура професійного спілкування як практична 

філософія поведінки», «Культура професійного спілку-
вання – чинник розвитку духовності особистості», «Етична 

проблематика культури професійного спілкування», 

«Культура взаємин у процесі професійного спілкування», 

«Професійна етика та професійний такт» та ін. Також 

нами були розроблені різні варіанти індивідуальних 

творчих завдань з дисциплін «Маркетинг», «Маркетинг 

послуг», «Рекламні технології» та ін.  

Друга педагогічна умова – орієнтованість фахових 

дисциплін на формування у студентів умінь та навичок 

професійного спілкування реалізовувалася при вивченні 

навчальних дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки, а саме «Маркетингові комунікації», «Марке-

тинг послуг», «Торговельний маркетинг», «Рекламні 
технології», «Реклама і стимулювання збуту», «Управління 

продажем», «Ділові переговори», «Професійна етика» та 

авторського спецкурсу «Культура професійного спілку-

вання». У межах реалізації даної педагогічної умови 

відбувалося формування таких вмінь професійного 
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спілкування як: уміння логічно висловлюватися, чітко 

формулювати думки; володіти прийомами активного 

слухання та прийомами постановки запитань (відкритих, 

закритих, альтернативних); володіння етикою спілкування; 

вміння аналізувати та оцінювати комунікативну діяльність 

співрозмовника; здатність до ефективного спілкування у 

спільній діяльності (запобігання та розв’язання конфліктів, 

прийняття спільного рішення); застосовувати психологічні 

прийоми та методи комунікативної взаємодії у спілку-

ванні тощо. 

З метою формування та розвитку зазначених комуні-

кативних вмінь та навичок пiд чac пpoвeдeння зaнять 

викopиcтoвувaлиcь тaкi iнтepaктивнi мeтoди нaвчaння, 

як: ігри та ігрові ситуації професійного спрямування, 

тренінгові вправи, нaвчaльнi ситуації, бpeйнcтopмiнг 

(мoзкoвa aтaкa), case-study (aнaлiз кoнкpeтниx, пpaктичниx, 

пpoблeмниx cитуaцiй) тa iн. А також тaкi інформаційно-

комунікаційні засоби навчання, як мультимедійні презен-
тації, Інтернет-технології (технології Web-квест, електронні 

конференції), перегляд відео роликів з подальшим 

аналізом їх змісту.  

Дo ocнoвниx чинникiв, щo впливaють нa формування 

культури професійного спілкування майбутніх маркето-

логів, вiднocитьcя виpoбничa пpaктикa. При реалізації 

даної педагогічної умови здійснювалось педагогічне 

супроводження виробничої практики студентів для 

набуття досвіду та відпрацювання практичних умінь і 

навичок професійного спілкування. 

Пiд чac пpoxoджeння пpaктики студенти знaйoмилися з 

реальними умовами професійної діяльності та найбільш 

типовими прoфeciйними завданнями маркетолога, мaли 

мoжливість використовувати набуті пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi 

знaння та застосовувати комунікативні умiння тa 

нaвички. Задля більш ефективного формування комуні-

кативних вмінь та навичок студентів нaми булa 

зaпpoпoнoвaнa кoмплeкcнa пpoгpaмa для пpoxoджeння 

виpoбничoї практики, cпpямoвaнa на формування 

культури професійного спілкування майбутніх марке-

тологів, якa мicтилa тaкi зaвдaння: 1) oзнaйoмлeння з 

ocoбливocтями професійного спілкування маркетолога; 

2) відпрацювати вміння пpoфeciйнoгo cпiлкувaння з 

piзними кaтeгopiями осіб (продавці, потенційні покупці 

(клієнти), представник товарів, послуг, представники 

будь-якої фірми, зокрема по виробленню товарів, 

керівники (організацій, відділів), персонал, постачальники 

товарів, агенти з продажу, посередники та ін.) у piзниx 

ситуаціях професійного спілкування; 3) oзнaйoмлeння з 

ocoбливocтями пpoфeciйнoї діяльності маркетолога; 

4) проaнaлiзувати особливості професійного спілкування 

маркетолога та виокремити найбільш професійно 

важливі комунікативні вміння та навички. 

Цілеспрямоване формування у студентів комуні-

кативних вмінь та навичок відбувалося під час реалізації 

авторського спецкурсу «Культура професійного спіл-

кування». У результаті вивчення спецкурсу студенти 

оволодіють: професійною термінологію, що існує в 

даній сфері та відповідними мовними конструкціями для 

побудови діалогу; вміннями побудови міжособистісного 

спілкування (встановлення контакту, стимулювання до 

взаємодії, активного слухання та ін.); прийомами 

використання психологічних знань про комунікативні 

процеси людини для забезпечення ефективної 

професійної комунікації та подолання психологічних 

бар’єрів у спілкуванні; прийомами, які дозволяють 

підвищити ефективність продажів; ефективними засобами 

психологічного впливу на аудиторію, забезпечуючи 

ефективне застосування (використання) засобів вербальної 

та невербальної комунікації з аудиторією; навичками 

запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів; 

засобами впливу на особистість в залежності від вікових 

та індивідуальних особливостей партнера по спілкуванню. 

Третя педагогічна умова, створення якої в освітньому 

процесі закладу вищої освіти сприятиме формуванню 

культури професійного спілкування майбутнього фахівця з 

маркетингу – розвиток професійно важливих якостей 

особистості майбутніх фахівців з маркетингу у процесі 

фахової підготовки. 

Визначення професійно важливих якостей фахівця 

будь-якої професії безпосередньо пов’язано із змістом 

самої професії, що відображено у професіограмі. 

Сучасні дослідження професійно важливих якостей 

(А. Карпов Є. Климов, В. Шадриков) проводяться на 

основі системного підходу. Будь-яка діяльність 

реалізується на базі системи професійно важливих 

якостей. Це означає, по-перше, що кожна діяльність 

вимагає певної сукупності професійно важливих якостей, а 

по-друге, остання є не «механічного» сумою якостей, а 

їх закономірно організованою системою. Сама система 

професійно важливих якостей виступає як певний 

симптомокомплекс суб’єктних властивостей, які є 

специфічними для тієї чи іншої діяльності. Він не 

заданий у готовому вигляді, а формується у суб’єкта в 

ході оволодіння ним діяльностю. Більш того, не тільки 

для діяльності в цілому, але і для її основних 

компонентів (ключових дій, основних функцій та ін.) 

також формуються специфічні підсистеми професійно 

важливих якостей. Тому з внутрішнього – власне 

психологічного боку – процес діяльності являє собою 

динамічну зміну цілісних підсистем професійно 

важливих якостей, що забезпечують кожен етап 

професійної діяльності. 

В. Шадриков зазначає, що професійно важливі якості 

виступають в ролі тих внутрішніх умов, через які 

переломлюються зовнішні впливи і вимоги діяльності, 

набуваючи особистісного характеру [1]. 

Таким чином, структура професійно важливих 

якостей – це складне і внутрішньо диференційоване 

системне утворення, яке детермінує успішність освоєння 

та виконання професійної (трудової) діяльності. 

Системний опис професійно важливих якостей для 

конкретної професії можна знайти лише в спеціальних 

прикладних дослідженнях. Існуючі сучасні психограми 

перераховують професійно важливі якості, що входять в 

ті чи інші категорії для певного виду діяльності, 

найчастіше вказуються необхідні якості і небажані 

(антиякості) фахівця. 

О. Романова розглядає зміст поняття «професіограма» 

як загальну характеристику професії, та вимог, що 

пред’являються до спеціаліста, що дозволяє виділити 

види професійної діяльності фахівця економічного 

профілю: взаємодія з іншими людьми у організаціях з 

метою досягнення професійної мети та економічного 
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успіху; виконання організаційних обов’язків, підпоряд-

кованість вищим за рангом організаціям; дослідження 

попиту та пропозицій на ринку; планування організаційної 

діяльності та пошук й використання необхідних засобів 

та ресурсів для кращого досягнення основної мети 

організації; спілкування, що проявляється у процесі 

встановлення та розвитку взаємодії між персоналом, або 

іншими організаціями; розробка бізнес-плану й контроль 

за його реалізацією; проведення ділових переговорів, 

бесід з клієнтами, презентацій [2]. 

У професіограмі зазначаються такі здібності майбут-

нього маркетолога, що забезпечують успіх виконання 

професійної діяльності: добре розвинені аналітичні 

здібності (вміння отримувати та аналізувати необхідну 

інформацію, оцінювати, порівнювати та засвоювати її), 

високий рівень понятійного мислення; вміння приймати 

рішення у нестандартних ситуаціях; здатність володіти 

собою; розвиток організаторських здібностей, що містять 

у собі такі якості, як цілеспрямованість, рішучість, творчий 

підхід; розвиток комунікативних здатностей, а саме: 

вміння налаштовувати контакт зі співрозмовником, 

розвиток навичок вербального та невербального 

спілкування, професійна компетентність та ін. [3, с.173].  

На підставі аналізу розглянутих вище досліджень і 

погоджуючись із позицією І. Горбуліч вважаємо, що 

зміст професіограми маркетолога, у контексті ділового 

спілкування, можна розуміти як інтегративну харак-
теристику особистості фахівця, що вирізняється сукупністю 

знань про сутність, структуру та функції професійного 

спілкування, сформованість умінь щодо здійснення 
ділового спілкування у маркетинговій сфері та професійно 

особистісних якостей, які дозволяють маркетологу на 

високому рівні виконувати свої обов’язки [4].  

У професіограмі маркетолога виділено якості 

особистості (здібності, особистісні риси, інтереси і 
схильності), наявність яких сприяє успішності виконання 

професійної діяльності [5]. До здібностей фахівця 

маркетолога відносимо: аналітичні здібності (збір та 

обробка інформації, її оцінка, порівняння, узагальнення); 

інтелектуальні здібності (критичність мислення, вибір 

способів діяльності, прогнозування результатів); комуні-
кативні здібності (відкритість у спілкуванні, встановлення 

контакту, налагодження взаємин, розвиненість вмінь 

вербального і невербального спілкування, професійна 

компетентність і т.д.); організаторські здібності 

(постановка цілей, планування, розподіл обов’язків між 

людьми, вплив на інших людей, управління їх діями 

людей). 

З мeтoю розвитку професійно важливих якостей 

особистості майбутніх фахівців з маркетингу у контексті 

фopмувaння культури професійного спілкування май-

бутніх нaми poзpoблeний професійно орієнтований 

комунікативний тренінг.  

Мeтою запровадження комунікативного тренінгу є 
формування культури професійного спілкування майбутніх 

маркетологів та розвиток їхніх професійно важливих 

якостей. 

Використання професійно орієнтованого комуні-

кативного тренінгу дозволяє: 1) пiдвищити обізнаність 

студентів щодо ocoбливocтей тa умoв пpoфeciйнoї 

дiяльнocтi маркетолога, про сутність, функції, 

передумови успішної комунікативної взаємодії, 

особливості професійного спілкування, психологію 

міжособистісних взаємин; 2) сформувати у студентів 

психологічні знання, які необхідні для здійснення 

ефективної комунікативної взаємодії у майбутній 

професійній діяльності; 3) підвищити мотивацію та 

інтерес студентів до професійної діяльності, сфopмувaти 

пoзитивне cтaвлeння дo oбpaнoї пpoфeciї, cвiдoме 

пpaгнeння дo оволодіння комунікативними вміннями, 

стимулювати прагнення до комунікативної взаємодії, 

орієнтацію на партнерство та співпрацю у розв’язанні 

професійних проблем, визнання культури спілкування та 

мовлення як умови успішної професійної діяльності; 

4) сформувати у студентів уміння встановлювати й 

підтримувати контакт, зворотній зв’язок; емпатію, 

толерантність, повагу, тактовне і уважне ставлення до 

інших, культуру мислення і мови, мовленнєву 

активність тощо; 5) poзвинути й вдосконалити комуні-

кативні вміння та навички; соціально-перцептивні і 

рефлексивно-етикетні вміння, що забезпечують швидку 

орієнтацію в ситуаціях професійної взаємодії, адекватне, 

неупереджене і точне сприйняття особистісних власти-

востей і дій партнерів у спілкуванні, розуміння їхніх 

мотивів та емоційних станів, індивідуальних, вікових, 

соціальних і рольових особливостей; самостійності дій 

під час виконання комунікативних завдань; навичок 

ефективної взаємодії у конфліктних ситуаціях. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Узагальнюючи вище викладене вважаємо, що формування 

культури професійного спілкування майбутніх фахівців 

з маркетингу, як складного особистісного феномену, 

вимагає створення певних педагогічних умов в 

освітньому процесі закладу вищої освіти. Запропоновані 

і обґрунтовані педагогічні умови впливають на ключові 

аспекти професійного спілкування маркетолога: змістовий, 

комунікативний та особистісний, які визначають 

успішність професійного спілкування у професійній 

діяльності маркетолога. Перспективним є запровадження 

запропонованих педагогічних умов у процес професійної 

підготовки майбутніх фахівців з маркетингу та 

експериментальна перевірка їх ефективності.  
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING A CULTURE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION 

OF FUTURE MARKETING SPECIALISTS 

In this article, the problem is related to the definition of pedagogical conditions, the creation of which in the educational 

process of the institution of higher education will contribute to the formation of a culture of professional communication of 

future marketing professionals. The purpose of the study is to determine and justify pedagogical conditions, the introduction of 

which in the educational process of the higher education institution will more effectively shape the culture of professional 

communication of future marketers. he following pedagogical conditions are defined: the direction of content of professional 

disciplines to increase the level of knowledge on professional communication and the formation of students motivation to 

marketing activities; orientation of professional disciplines on the formation of skills and skills of professional communication 

among students; development of professionally important qualities of future marketing specialists in the process of 

professional training. 

Key words: pedagogical conditions, culture of professional communication, communicative skills and skills, marketing 

specialists. 
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Постановка проблеми. У відомчому вищому 

навчальному закладі зі специфічними умовами навчання, 

поряд з навчально-виховним процесом, науково-дослід-

ницькою діяльністю, в яких беруть участь, крім 

студентів, такі здобувачі вищої освіти як курсанти та 

слухачі, чільне місце займає військова підготовка 

(стройова, бойова, вогнева), несення служби, та практично, 

має місце, військовий уклад життя. 

До слова, згідно статті 61 Закону України від 1 липня 

2014 року № 1556-VІІ «Про вищу освіту»,  

 курсант – це особа, яка в установленому порядку 

зарахована до вищого військового навчального закладу 

(вищого навчального закладу із специфічними умовами 

навчання), військового інституту як підрозділу вищого 

навчального закладу і навчається з метою здобуття 

вищої освіти за певним ступенем та якій присвоєно 

військове звання рядового, сержантського і старшинського 

складу або спеціальне звання рядового, молодшого 

начальницького складу або таке звання вона мала під час 

вступу на навчання; 

 слухач – це особа, яка в установленому порядку 
зарахована до вищого військового навчального закладу 

(вищого навчального закладу із специфічними умовами 
навчання) з метою здобуття вищої освіти і має військове 

звання офіцерського складу або відповідне спеціальне 
звання середнього чи старшого начальницького скла-

ду 2.  

Виходячи з того, що особам, які навчаються в такому 

вищому освітньому закладі, доводиться обов’язково 

жити в гуртожитку, інколи в казармі, дотримуючись 
суворо регламентованого розпорядку дня, нести службу в 
добовому наряді, після занять займатися стройовою 

підготовкою, навіть деякі вихідні дні, проводити 

організовано, беручи участь у виховних, спортивних, 

культурно-масових заходах, що проводять курсові 

офіцери, куратори груп, науково-педагогічні працівники. 

Без сумніву, що з виховної точки зору, означені 

компоненти супутні освітньому процесу у вищому 

навчальному закладі зі специфічними умовами 

навчання, позитивно впливають на формування та 

становлення майбутнього фахівця – офіцера, виховують 

дисциплінованість, відповідальність, почуття міри та 

раціональності, гордості тощо. 

Однак, «режимні» заходи відбирають частину 

вільного часу, яку студенти звичайного вищого 

навчального закладу, або ті ж самі студенти факультету 

контрактного навчання, які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб, можуть витрачати на 

більш тривалу самостійну підготовку з вивчення 

навчальних дисциплін. 

А відтак, авторами даної статті було проведено 

дослідження педагогічного характеру на предмет 

пошуку додатково раціональних шляхів, способів, 

технологій та методів навчання курсантів та слухачів з 

метою підвищення їх пізнавальної активності, саме під 

час аудиторних занять, щоб компенсувати дефіцит часу, 

витраченого на виконання розпорядку дня. 

Отже, метою статті є проведення аналізу та 

здійснення характеристики методів навчання, що можуть 

використовуватись поряд із загальними (традиційними), в 

освітньому процесі вищого навчального закладу зі 

специфічними умовами навчання для активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. 
Виклад основного матеріалу. Як зазначають 

А.І. Кузмінський та В.Л. Омеляненко, загальні методи 

навчання є багатовимірним педагогічним явищем, що 

містить у собі ряд аспектів: гносеологічний (відповідність 
закономірностям пізнання); логіко-змістовний (викорис-

У статті розглядається можливість впровадження у навчальний процес відомчого вищого 

навчального закладу зі специфічними умовами навчання, поряд з традиційними, активних методів 

навчання. Чільне місце займає обґрунтування необхідності застосування активних методів навчання. 

Викладено існуючі підходи до класифікації методів навчання.  

Ділова гра та її різновиди розглядаються як основні види активних методів навчання, розкрито їх 

особливості. 

Ключові слова: відомчий вищий навчальний заклад зі специфічними умовами навчання, здобувачі вищої 

освіти, курсанти, слухачі, студенти, традиційні методи навчання, активні методи навчання, ділова гра, 

рольова гра, імітаційна гра, операційна гра. 
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тання методів навчання відповідно до законів мислення і 

змісту навчального матеріалу); психологічний (врахування 

психологічних механізмів пізнання); педагогічний 

(досягнення навчальної мети) 3. Крім того, говорячи 

про функції, які виконують певні методи навчання в 

конкретному освітньому процесі, вони диференціюються 

на: методи учіння – способи пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти з оволодіння знаннями, уміннями та 

навичками і методи научіння – способи керівництва 

учінням та доведення навчальної інформації 

педагогічними та науково-педагогічними працівниками 

до здобувачів освіти. Більшість вітчизняних педагогів, 

які є фахівцями в галузі дидактики, саме останні, і 

називають методами навчання. 

Класифікація та вибір методів навчання довгий час є 

предметом вивчення багатьох радянських, українських, 

зарубіжних педагогів, а тому, не існує єдиного підходу 

до їх класифікації. Педагоги – дидакти методи навчання 

поділяють на групи: за основними дидактичними 

завданнями; за джерелом знань; за джерелом розумової 

діяльності; за рівнем проблемності засвоєння знань; за 

характером логіки пізнання; за зовнішніми проявами їх 

форм тощо. 

Сучасна дидактика орієнтує педагогічних та науково-

педагогічних працівників на використання в освітньому 

процесі пошукових, розвиваючих, дослідницьких, 

проблемних методів тощо, тобто методів навчання, які 

дозволяють не лише більш усвідомлено засвоювати 

знання, але і формують інтерес до навчального 

матеріалу, розширюють межи пізнавальних мотивів, 

примушують осіб, що навчаються, проявляти творчість 

та креативне мислення, та називає їх «активними 

методами навчання» 3.  

Дотримуючись такої позиції, і пам’ятаючи про мету 

нашого дослідження, ми підтримуємо думку про те, що 

класифікуючи відомі в педагогіці вищої школи методи 

навчання, доцільно їх поділити на дві абсолютно різного 

характеру групи: загальні (традиційні) методи та форми 

навчання (словесні, наочні, практичні за Ю. Бабанським) 

та активні (імітаційні), які мають як ігрові, так і не ігрові 

форми використання. 

Традиційно більшість педагогічних та науково-

педагогічних працівників вищого навчального закладу зі 

специфічними умовами навчання застосовує перевірені 

роками, практикою загальні методи навчання: розповідь, 

пояснення, інструктаж, бесіду, навчальну дискусію, 

спостереження, демонстрування, ілюстрування, розв’я-

зування завдань, виконання вправ тощо, комбінуючи їх в 

різних формах навчання: лекції, семінари, практичні та 

лабораторні заняття та пристосовуючи їх до європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи організації 

освітнього процесу (ЄКТС), під якою розуміється система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, 

визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 

компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів 

вищої освіти, яка ґрунтується на визначенні навчального 

наванта-ження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, яка 

обліковується у кредитах ЄКТС, і яка є обов’язковою для 

вищих закладів освіти України 2. 

Проте, слід зазначити, що при постановці питання 

про вибір методів навчання, науково-педагогічні 

працівники вищого навчального закладу, повинні 

враховувати, як мінімум такі чинники: значення 

навчального матеріалу для подальшої професійної або 

навчальної діяльності; тривалість часу, відведеного на 

вивчення теми (питання); рівень готовності аудиторії до 

сприйняття інформації (навчальні можливості та 

бажання проявляти активність – мотивація) та /або до 

використання окремих елементів того чи іншого методу; 

об’єктивні та суб’єктивні закономірності і принципи 

освітнього процесу; психолого-педагогічні можливості 

педагога та стиль його викладання. 

Аналіз педагогічних видань останніх років показав, 

що більшість вчених та дослідників рекомендують 

застосовувати поряд із традиційними, обов’язково і 

активні методи навчання.  

Зокрема, В.Л. Ортинський, дієвим методом активного 

навчання називає ділову гру. «Ділова гра – це 

моделювання реальної діяльності у спеціально створеній 

проблемній ситуації. Вона є засобом і методом 

підготовки та адаптації до трудової діяльності та 

соціальних контактів, методом активного навчання, який 

сприяє досягненню конкретних завдань, структурування 

системи ділових стосунків учасників. її конструктив-
ними елементами є проектування реальності, конфліктність 

ситуації, активність учасників, відповідний психологіч-

ний клімат, міжособистісне та міжгрупове спілкування, 

розв'язання сформульованих на початку гри проблем 6.  

Застосовуючи під час практичних занять ділові ігри, 

ми переконались в тому, що формування професійних 

компетентностей, які розглядаються нами як динамічна 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, 

поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність 3, може здійснюватись під час розгляду та 

імітації таких ситуацій, які наближено моделюють 

реальні ситуації, в яких необхідно розв’язати професійне 

завдання та прийняти конкретні управлінські, 

організаційні тощо рішення та професійно спілкуватись.  
Дійсно, як стверджує В.Л. Ортинський, «застосування 

ділових ігор під час навчання дає змогу максимально 

наблизити навчальний процес до практичної діяльності, 

врахувати реалії сьогодення, приймати рішення в умовах 

конфліктних ситуацій, відстоювати свої пропозиції, 

розвивати в учасників гри колективізм та відчуття 

команди, отримати результати за досить обмежений 

час» 6.  

Інші вітчизняні дослідники, зокрема В.А. Гладуш, 

Г.І. Лисенко відмічають, що «ділові ігри – це найскладні-

ша форма ігрових занять, під час яких імітують 

колективну професійну діяльність. Ділові ігри мають 

значні дидактичні можливості, оскільки забезпечують 

закріплення й комплексне застосування знань, здобутих 

під час вивчення різних дисциплін (інтеграційна роль 

ігор); формування чіткого уявлення про професійну 

діяльність в обраній спеціальності; розвиток навичок 

ефективного управління реальними процесами, зокрема 

за допомогою сучасних математичних методів і технічних 

засобів. Професійні ігри призначені для розвитку 
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творчого мислення, формування практичних навичок та 

вмінь, вироблення індивідуального стилю спілкування й 

поведінки під час колективного розв’язання завдань. 

Вони певною мірою відображають репетицію елементів 

професійної діяльності» 4.  

Відомо, що різновидами ділових ігор, які можуть 

застосовуватись у вищому навчальному закладі є: 

рольові, імітаційні, операційні, ситуаційні ігри, «діловий 

театр», психо-соціодрама тощо 6.  

Залежно від дидактичного завдання, яке визначає 

викладач на конкретне заняття та враховуючи особливості і 

специфіку різновидів ділових ігор (за В.Л. Ортинським), 

обирається і створюється та чи інша гра, тобто 

складається її сценарій.  

Особливістю рольової гри є те, що учасники гри 

можуть виконувати ту чи іншу роль, дії, функції як 

заздалегідь підготувавшись, так і експромтом. Під час 

проведення імітаційної гри можуть відпрацьовуватись 

елементи певної події, діяльності чи роботи організації, 

підприємства, закладу. Операційні ігри проводять в 

умовах, які імітують реальність з метою відпрацювання 

навичок виконання конкретних операцій. Ситуаційні 
ігри, або як їх називає Т.Б. Вавілова «метод моделювання 

конкретних ситуацій» є сильним мотивуючим фактором 

та одним з методів активного навчання, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної 

діяльності спеціалістів. Цей метод передбачає розгляд 

виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів 

у процесі вивчення навчального матеріалу 3.  

Якщо викладач на практичне заняття ставить 

завдання обіграти певну ситуацію і поведінку учасників 

в цій ситуації, то інтегруючи елементи ситуаційної та 

рольової ігор, він повинен підготувати такий сценарій, 

який називається «діловим театром». Учасники такої 

гри, як запевняє автор навчального посібника 

«Педагогіка вищої школи» мають «мобілізувати весь 

свій досвід, знання, навички, зуміти вжитися в образ 

певної особи, зрозуміти її дії, оцінити ситуацію і знайти 

правильну лінію поведінки» 6.  

Під час вивчення суспільних дисциплін психолого-

педагогічного плану можливе застосування таких різно-

видів ігор як інсценізація, психодрама, соціограма тощо. 

Основне завдання методу інсценізації – навчити 

студентів орієнтуватися в різноманітних обставинах, 

давати об'єктивну оцінку своїй поведінці, враховувати 
можливості інших людей, встановлювати з ними контакти, 

впливати на їхні інтереси, діяльність. Для ділових ігор 

цього виду складають сценарій, де описано конкретну 

ситуацію, функції і обов'язки діючих осіб, їх завдання. 

Психодрама і соціодрама дуже близькі до рольових 

ігор і «ділового театру». Це також театр, але вже 

соціально-психологічний, у якому відпрацьовують уміння 

відчувати ситуацію в колективі, оцінювати і змінювати 

стан іншої людини, уміння ввійти з нею в контакт 6.  

Висновки. Використання на практичних заняттях 

активних методів навчання, зокрема ділових ігор, 

дозволяє погодитись з думкою багатьох інших вчених та 

дослідників про їх позитивні моменти в плані активізації 

пізнавальної активності здобувачів вищої освіти і 

прийти таких висновків:  

1. Зростає мотивація учіння завдяки постійній та 

безпосередній участі у грі; у групі створюється 

позитивний психологічний клімат, зростає взаємодія, 

командна активність; розвивається критичне мислення 

тощо 3, 6. 

2. Педагогічна ефективність застосування методів 

навчання у вищому навчальному закладі залежить не так 

від самих методів, як від наукової кваліфікації і 

майстерності викладача. Це передбачає творчий підхід, 

пошук джерел доведення істини, бачення проблем у 

науці, житті і можливих шляхів їх розв’язання, здатність 

знаходити оптимальні рішення у непередбачуваних 

ситуаціях, а також чіткість наукових та ідейних позицій, 

високі моральні якості, повагу, вимогливість до 

студентів, і піклування про них 7.  
3. Ми також погоджуємось з думкою А.І. Кузмінського 

та В.Л. Омеляненка, які спираючись на слова відомого 
педагога ХІХ – ХХ століть К.Д. Ушинського наголошують 

на тому, що методи навчання не можна сприймати 

(і використовувати) як рецепт для розв’язання 

навчальних завдань, тому що важливий не сам метод, а 

ідея, що закладена в ньому. Отже, лише творча мудрість 

педагога, яка спирається на наукові засади, може 

забезпечити оптимальний підхід до використання 

методів навчання з метою підвищення їх ефективності 

як научіння, так і учіння 5.  
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Formulation of the Problem. Reconstruction in 1999 of 

the Lyceums in Ukraine with intensified military-physical 

training «Cadet Corps» necessitates not only the study of 

modern practices of military training, but also taking into 

account the best traditions and experience of the functioning 

of military educational establishments that were created on 

the territory of Ukrainian provinces and played an important 

role in the training of officers in the second half of the 

nineteenth and early twentieth centuries. First of all, it 

deserves attention to the study of the peculiarities of the 

organization of the educational process in cadet corps, which 

were located on the Ukrainian lands in the second part of 

nineteenth - early twentieth century.  

An analysis of the latest research shows that the problem 

we have raised is only indirectly considered in the works of 

modern scholars, mainly the researchers of military history, 

M. Balabay, O. Kozinets, M. Milicina, O. Scriabin, Y. Pikul, 

A. Tkachuk and others. The researchers considered historical 

preconditions and stages of formation and development of 

educational institutions of the military profile; were revealed 

the content and forms of organization, features and main 

directions of the educational process in the cadet corps of 

pre-revolutionary Russia. 

The Purpose of the Article: is to master and comprehend 

the experience of the past concerning the peculiarities of the 

organization of the educational process in cadet corps, 

located on the Ukrainian lands, which can serve as a base for 

organization of a modern system of education in gymnasiums of 

boarding school type with reinforced military-physical 

training «Cadet Corps». 
Presentation of the Main Material: Analysis of archival 

documents, statutes, official regulations and orders 

(«Guidelines for the education of pupils of military-

educational establishments» (1848), «Regulations on military 

gymnasia» (1866), «General program and instruction for 

teaching subjects in military gymnasia» (1882), 

«Regulations on Cadet Corps» (1886), «Instruction on 

Educational Work» (1886, 1908); «Guidelines for 

extracurricular activities» (1890), etc.) [5;6;7], which 

determined and regulated the basic principles of the 

organization and activity of the cadet corps, which operated 

in the territory of Ukraine in the second half of the 

nineteenth and early twentieth centuries,it is possible to 

assert that an important role in the training of military frames 

in cadet corps was played by the educational process and 

general training. The list of means and ways of realization of 

the set tasks it is necessary to call religion, training, day 

mode, environmental impact, corps traditions, methods of 

exercises, encouragement, punishment, personal example, etc. 

The conducted scientific search allows asserting that an 

important component of formation of the personality of 

future servicemen in cadet buildings of pre-revolutionary 

Russia of the second half of the nineteenth – twentieth 

centuries was a mental upbringing. The normative 

documents adopted at different times stated that staying in 

cadet corps should gradually develop the mental abilities of 

pupils and inform them «solid knowledge of the truth of 

belief and general educational subjects necessary both for 

their further special education and for future service 

activities» [5, p.40]. It should be noted that the content part 

of mental education envisaged the development of cadets of 

mental abilities, thinking, speech, memory, sensory 

perception, attention, as well as the identification and 

development of individual psychological features.  

It was established that mental education was consistent 

with the content of curricula. Throughout the entire period of 

their stay in the establishment, the cadets were to master: 

God's Law, Russian Language and Literature, French and 

German languages, Mathematics, Natural History, Physics, 

Cosmography, Geography, History, Calligraphy, and 

Painting. The list of compulsory classes during 

extracurricular time also included: drill training, gymnastics, 

The article deals with the historical and pedagogical analysis of the peculiarities of organizing and conducting 

general education subjects in cadet corps, which were located on Ukrainian lands in the second half of the 

nineteenth and early twentieth centuries. It was established that an important component in the formation of the 

personality of future servicemen in the cadet corps of the studied period was mental education.It was proved that 

the peculiarities of the organization of the educational process in cadet corps were: a large amount of studies for 

the study of the Law of God; significant attention was paid to the study of the Russian language, which contributed 

to the Russification of pupils of cadet corps; a significant amount was devoted to the study of foreign languages, 

the peculiarity of which was to focus on the formation of conversational speaking skills; thorough training of 

pupils of cadet corps on natural and mathematical disciplines as evidenced by the successes of graduates.  

Key words: training, militaryframes, cadetcorps, generaleducationsubjects, mentaleducation. 
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fencing, dancing, swimming, singing and music lessons. 

An analysis of the curriculum approved in 1840 and 1866 

shows that the first discipline studied both in cadet corps and 

military gymnasia was the Law of God, the purpose of 

which was to educate the cadets in the truths of the Orthodox 

faith and the rules of Christian morality. During the entire 

period of military service, the cadets studied: the sacred 

history of the old (I class) and the new (II class) wills, the 

doctrine of worship (III class), the detailed Orthodox 

catechism (grades IV and V), the history of the universal and 

Russian church (VІ and VІІ classes) [6; P.23-30]. Note that 

it was on this subject that the military leadership of the state 

relied heavily on «inculcating self-sacrifice and sacrifice to 

the pupils of the Tsar and the Motherland». After all, the 

military service was considered by the state and the church 

as the sacred duty of everyone. 

It was found that at all lessons; the instructors of 

religious instruction were directly related to the life of the 

cadets; led the pupils in the study of sacred history, prayers 

and acquainted with the events, the commandments of the 

Lord and the Church’s Divine Liturgy. The law of God in 

cadet corps was read by experienced theologians. So, this 

subject was presented by the Candidate of theological 

sciences of the St. Petersburg Theological Academy in the 

Kyiv Cadet Corps by the state councilors P. Lyubimov, 

M. Prokopev, the pastor of the University of Dorpat and 

others [11; the ar. 18]. Interesting are the data about the 

Sumy Cadet Corps, in which former pupils gave positive 

feedback about teachers of the Law of God. 

According to the provisions of the normative documents, 

the Russian language occupied an important place in the 

training program for future servicemen. In 1886, the 

curriculum separately introduced the Literature. Teaching 

this subject, as noted in the documents [4; 5] envisaged the 

enrichment of the Cadets with «thoughts and knowledge, the 

development of a moral sense, aesthetic taste and a living 

interest in domestic literature, in addition, understanding the 

laws of verbal works and knowledge of the most important 

phenomena in the History of Literature; the ability to express 

thoughts orally and in writing, correctly grammatically and 

logically, to speak in a literary language» [5, P.31]. This 

academic discipline was divided into a theoretical course and 

practical classes. Practical classes included reading of 

literary works, as well as writing of works of art. We would 

like to emphasize that the list of works that the Cadets were 

studying were: «Russian Truth», the chronicles of Nestor, 

«Instruction» of Vladimir Monomakh, «The Word of the 

Regiment Igor». It should be mentioned that students of 

cadet corps also studied the history of book printing, the 

principles of compiling dictionaries, etc. The Cadets studied 

the works and biographies of M. Khilkov, V. Tatishchev, 

Kantemir, S. Polotsky, D. Rostovsky, F. Prokopovich, 

M. Lomonosov, O. Sumarokov, G. Derzhavin, V. Kapnist, 

V. Zhukovsky, K. Batiushkov , I. Krylov, A. Pushkin, 

E. Baratinsky, A. Delvig, M. Gogol and others. The casual 

fundamental libraries, such as the Odessa Cadet Corps, 

provided the Cadets with the opportunity to get acquainted 

with famous works of world literature. Those who wished 

could, for the recommendation of the teacher, obtain a 

foreign book in the original and read it, retell and 

disassemble the read, for which the «encouraging ball is 12» 

was exhibited, which was taken into account in the 

withdrawal of the fourth ball [7]. 

According to the analysis of historical and pedagogical 

sources [6], in the Poltava Cadet Corps Russian language 

and literature were put on «special control». Thus, the 

teachers of the Russian language and literature Bodiansky, 

Korzhenevsky, Griboyedov by their chosen methods, with 

the desire to «eradicate the Little Russian pronunciation» 

forced the pupils to tell tales in the form of a conversation, 
thus «developing a means of correct pronunciation» [6, P.78]. 

It was found that the teaching of foreign languages, 

French and German, in cadet corps envisaged the formation 

of «the necessary skills of spoken language and 

understanding of easy prose in both languages». The 

«Instruction» noted that teaching should be conducted in 

such a way that most contributes to mental development in 

general, in relation to the age and strength of the students of 

each class. The first year of studying from both the French 

(in the first grade) and the German (in the second grade) 

language began with the teaching of reading and writing [3, 

P.80]. Note that foreign languages in the first five classes 

were to be studied according to the Yertel method, which 

was at that time a new system of teaching foreign languages. 

Students were engaged in colloquial practices and written 

exercises instead of the former «dry» grammar study. In VI–

VII grades, cadets studied short comparative syntax, carried 

out practical translation exercises, literary samples in a 

foreign language and a short course in French and German 

literature. It should be noted that phonetics was in the second 

place, since the main task of the cadets was the ability to 

translate from the foreign language into Russian at least 100 

pages of the text of historical content (from the textbooks or 

works of French authors in school publications); the ability 

to write under dictation [4, P.19]. Note that most of the 

teachers of these subjects were foreigners who did not speak 

Russian at all. We found references of the inspector of the 

Main Department of Military Educational Institutions 

O.V. Prigorovsky, who carried out an examination in 1907 

of the Odessa cadet corps. He noted that the pronunciation of 

the Cadets in the French language lesson was bad, there was 

no grammatical and lexical work, as well as the development 

of texts for the next task. As for the German language, 

O.V. Prygorovsky reported that the students of the second 

branch took up the study carefully; the teacher almost 

always spoke German and only in the extreme case resorted 

to the Russian language [3, P.39].  

According to an analysis of archival materials in the 

CDIAK [1], a great deal of attention was paid to studying 

mathematics in cadet corps during the study period. The 

training course consisted of arithmetic, initial algebra, 

analytic geometry and trigonometry. It should be noted that 

at the time of the general-major M.Popruzhenko, who since 

1897 was the director of the Kiev Corps, the 7th-grade 

Cadets, who had at least 8 points in mathematics, were 

considered to be highly valued, after the evening classes the 

director himself taught the basics of higher mathematics. 

The fact that due to the low score with which some of the 

Cadets of Kiev came to the military colleges, they reached 

the end of the list of achievements, but before Christmas 

they were in the first ten, and in the senior course almost all 

Cadets -Kyians received portuevye or feldfebel stripes. The 
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high successes in the mathematics of Poltava cadets are also 

evidenced by data collected by historian I.F. Pavlovsky. 

In the list of subjects included in the curriculum of cadet 

corps, an important place was occupied by the natural 

history that was studied in the four classes of cadet corps. 

The Cadets mastered knowledge in zoology and botany, 

gained initial information on inorganic chemistry, briefly 

studied a brief essay on the structure and functions of human 

heat. Teaching a course in zoology and botany included both 

classroom activities and excursions, whose tasks were to 

familiarize future military personnel with the types of plant 

and animal kingdoms [3; 4, P.54]. For example, the teacher 

O.T. Gorsky organized a trip to Sumy Cadet Park in the 

spring to get acquainted with the flora. It should be noted 

that in some cadet corps, when studying work, attention was 

also paid to the formation of cadet care skills for plants. For 

this purpose, for example, it was planned, for example, to 

open small kindergartens at the Odessa Cadet Corps, where 

the pupils could plant some types of flowers and plants that 

they needed for their lessons [3, P.39]. 

The conducted scientific search allows asserting that the 

important role in training of military frames in cadet corps of 

the studied period was occupied by the course of physics, 

which mastered the three senior classes of cadet corps. In the 

fifth grade, after finding out the general provisions necessary 

for the whole further course, sections of physics (magnetism, 

electricity, galvanism) were studied that do not require much 

information in mathematics than those that were learned by 

students in the four primary classes. For example, for the 

training and practical classes in the Odessa Cadet Corps 

there were three special classes of physics, mechanics, 

chemistry and a class for studying biology, zoology, 

mineralogy and anatomy. We will emphasize that the 

physical office with a huge number of newest devices for 

optics and acoustics has always caused great interest by 

cadets. Instruments and demonstration machines for the 

study of physics and mechanics well illustrated difficult 

topics and allowed to conduct interesting experiments. 

An analysis of historical and pedagogical sources shows 

[3; 6] that the Cadets also studied the geography course, 

which included knowledge of the main geographical 

concepts and a review of all parts of the world with the most 

detailed description of Europe, as well as countries that were 

in political and economic relations with the state; as well as 

a detailed study of the geography of the Russian Empire. In 

the first grade, they became acquainted with the overview of 

the globe in relation to the placement of land and sea on the 

surface of the globe; as well as a brief physical and 

ethnographic review of Russia. In the second grade they 

studied Australia, America, Africa and Asia; in the III grade 

they studied Europe, in the IV gradeit was the Russian 

Empire, and in VIІ grade there was a fundamental repetition 

with the addition of the geography of the Russian Empire 

and the repetition of Western European states [4, P.190]. We 

find positive evaluations of teaching geography in the 

Poltava Cadet Corps. Thus, the Cadets in the classrooms 

wrote geographic maps, after which they answered all the 

questions posed according to the sheet «with complete 
thoroughness, expressiveness and complete answer» [6, P.49]. 

Particular attention was paid to the improvement of the 

quality of classes in cadet corps by the Main Directorate of 

Military Educational Department. It was considered 

appropriate to organize and conduct classes in such a way 

that pupils learned the teaching material in the classroom, 

and during their self-training they only repeated it. Teachers 

were encouraged to use more scientific guides, to build their 

explanation, especially in primary schools, in the form of an 

interesting story, trying to interest students, to cause them 
interest and curiosity, ask them when explaining the question. 

Thus, the conducted scientific search allows to assert that 

the peculiarities of the organization of the educational 

process in the cadet corps of the investigated period were: a 

large amount of studies was taken for studying the Law of 

God, which allowed «to inculcate the devotees of 

selflessness and sacrifice to the Tsar and the motherland» 

[5]; significant attention was paid to the study of the Russian 

language, which contributed to the Russification of pupils of 

cadet corps; considerable amount was spent on studying 

foreign languages, the specialty of classes was precisely the 

attention paid to the skills of conversational practice; 

Substantial training of pupils of cadet corps was also held in 

natural sciences and mathematical sciences, as evidenced by 

the success of graduates. 

Further research should be directed to the study of the 

aesthetic component in the training of future servicemen in 

cadet corps, which were located on Ukrainian lands in the 

second part of nineteenth – early twentieth century. 
Literature 

1. Держархів м. Києва, ф. 112, оп. 1, спр. 6а, арк. 16 зв., 17. 
2. Кремер С.Я. Сумской кадетский корпус. 1900–1950. – Сан-

Франциско, 1955. –125 с. 
3. Одесский Великого Князя Константина Константиновича 

Кадетский Корпус 1899–1924.–Нью-Йорк: Нью-Йоркское 
объединение Кадет Одесского Корпуса – 1-е. – 1974. – 366 с. 

4. Одесский кадетский корпус за первые семь лет его 
существования. Одесса – 1906. – 76 с. 

5. Положение о кадетских корпусах, высочайшеутвержденное 
14-го февраля 1886 года. – СПб., – 1886. – 94 с. 

6. Павловский И.Ф. Исторический очерк Петровского 
Полтавского кадетского корпуса (1840–1890) / И.Ф. Павловский. – 
Полтава: Типография губернского правления, 1890. –190 с. 

7. Ростовцев Я.И. Наставление для образования 
воспитанников военно-учебных заведений. Высочайше 
утверждено 24 декабря 1848г. – СПб., –1849.–185 с. 

References 
1. Derzharkhiv mista Kyiva, f. 112, op. 1, spr. 6a, ark. 16 zv., 17 
2. Kremer S.Y. Sumskoy kadetskyi korpus. 1900–1950. – San–

Francisko, 1955. –125 P. 
3. Odesskyi Velikoho Kniazia Konstantina Konstantinovicha 

Kadetskyi Korpus1899–1924. – Nyu-York: Nyu-yorskoye obiedineniye 
Kadet Odesskoho Korpusa – 1–е. – 1974. – 366 P. 

4. Odesskyi Kadenskyi Korpuszaperviesem let ehosuschestvovaniya. 
Odessa – 1906. – 76P. 

5. Polozheniye okadetskikh korpusakh, visochayshe 
utverzhdennoe 14-hofevralya 1886 hoda. – SPb., – 1886. – 94 P. 

6. Pavlovsiy I.F. Istoricheskiy ocherk Petrovskoho Poltavskoho 
kadetskoho korpusa(1840 –1890) / I.F. Pavlovskiy. – Poltava: 
Tipohrafiya hubernskoho pravleniya, 1890. –190 P. 

7. Rostovcev Y.I. Nastavleniye dlya obrazovaniya vospitannikov 
voenno-uchebnih zavedeniy. Visochayshe utverzhdeno 24 dekabrya 
1848 h. – SPb., – 1849.–185 P. 

 



   
107  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

 

 

 

Єфімова О.В., 

аспірантка кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Україна, м. Харків 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ, 

ЩО РОЗТАШОВУВАЛИСЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – 

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
У статті здійснено історико-педагогічний аналіз особливостей організації та проведення загальноосвітніх 

предметів у кадетських корпусах, що розташовувалися на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ 

століття. Установлено, що важливою складовою у формуванні особистості майбутніх військовослужбовців у 

кадетських корпусах досліджуваного періоду було розумове виховання. Доведено, що особливостями організації 

навчального-виховного процесу у кадетських корпусах було: відведено великого обсягу занять на вивчення Закону 

Божого; суттєва увага надавалася вивченню російської мови, яка сприяла русифікації вихованців кадетських 

корпусів; значний обсяг відведено було на вивчення іноземних мов, особливістю з яких було приділення уваги на 

формування навичок розмовної практики; ґрунтовна підготовка вихованців кадетських корпусів з природничо-

математичних дисциплін про що свідчать успіхи випускників. 

Ключові слова: підготовка, військові кадри, кадетські корпуси, загальноосвітні предмети, розумове виховання. 
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Постановка проблеми. Зміна суспільних пріоритетів, 

модернізація національної системи освіти на засадах 

особистісно зорієнтованого підходу об’єктивують 

посилення уваги до фахової компетентності учителя, а 

також його особистісних професійних якостей. У цьому 

контексті важливим є виховання професійної честі 

вчителя, яка визначає його високу культуру, моральну 

поведінку і є регулятором життє-діяльності, основою і 

результатом прояву гуманістичних і професійних 

цінностей особистості, однією з умов готовності педагога 

до діалогічної взаємодії в освітньому просторі.  

Актуальність проблеми дослідження. Значущість 

підготовки учителя нової української школи сьогодні 

актуалізовано у таких нормативних документах, як: 

Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Концепція «Нова українська школа», Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року та ін. Учителеві, який є носієм 

загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних 

знань, високої культури, прикладом для наслідування 

для своїх вихованців, мають бути притаманні такі 

особистісні якості як тактовність, толерантність, від-

повідальність, доброзичливість, справедливість та честь, 

вихованню яких повинна надаватись особлива увага на 

етапі професійної підготовки.  

Теоретичні засади честі як важливої морально-

етичної якості окреслено в працях зарубіжних 

(Арістотель, Г. Гегель, І. Кант, Я. Коменський, Дж. Локк, 

Й. Песталоцці та ін.) та вітчизняних (В. Кан-Калик, 
П. Каптєрєв, І. Синиця, В. Сухомлинський, К. Ушинський 

та ін.) учених минулого, якими честь характеризується 

як категорія моральної свідомості, що розкриває 

ставлення людини до самої себе й до інших та ставлення 

до неї з боку суспільства.  

Визначальними для осмислення особливостей честі 

як особистісно-професійної якості учителя стали праці 

І. Беха, Г. Васяновича, І. Зязюна, В. Рибалки, завдяки 

яким відбулося повернення категорії честі та гідності у 

психолого-педагогічну науку і практику. Ученими 

розглядається честь як одна з умов професійного 

розвитку та саморозвитку педагога.  

У педагогічному дискурсі окремі аспекти означеної 

проблеми стали предметом дослідження низки 

дисертаційних робіт, зокрема: виховання честі у 

молодших школярів та виховання честі і гідності у 

студентської молоді (Г. Александрова, Н. Білоусова), 

особливості становлення ціннісних орієнтацій та 

виховання морально-етичної культури майбутнього 
вчителя у процесі професійної підготовки (Н. Максимчук, 

Л. Москальова), розвиток професійно-особистісних 

якостей учителів-предметників у системі післядипломної 

освіти (В. Вітюк), виховання толерантності та формування 

іміджу вчителя (В. Боднаренко, А. Зінченко). 

Однак проблема виховання професійної честі 

майбутнього вчителя представлена у наукових доробках 

дослідників побіжно, у контексті вивчення інших 

питань, зокрема, міжособистісної взаємодії вчителя, 

особливостей професійної діяльності, особистісних 

якостей педагога тощо.  

Мета роботи – на основі теоретичного аналізу 

досліджуваної проблеми та вивчення освітньої практики 

обгрунтувати особливості виховання професійної честі у 

майбутніх учителів.  
Виклад основного матеріалу. Феноменологія категорії 

честі знайшла своє відображення у працях І. Канта, 

Г. Гегеля, Дж. Локка, Й.Г. Песталоцці, Я.А. Коменського, 

В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського та ін., які 

розглядали честь як якість особистості, моральний 

регулятор її діяльності.  

У філософії честь розглядається як категорія 

моральної свідомості, що розкриває ставлення людини 

до себе і ставлення до неї з боку суспільства та 

характеризується як: незалежність і самостійність; 

моральна цінність; індивідуальні здібності; свобода 

духу; вибір людиною свого унікального «Я»; право 

людини на власний вибір; свобода і відповідальність; 

гармонійне поєднання особистого і суспільного в житті 

та діях людини; «початкове благо», яке лежить в основі 

всіх людських прагнень і починань [6 ]. 

У світлі сучасних психологічних досліджень 

категорія «честь» трактується як базова цінність 

особистості, що передбачає такі соціально-психологічні 

та індивідуально-психологічні спроможності: чесність і 

правдивість перед собою та іншими людьми, 

самоконтроль, відповідальність і почуття обов’язку, 

висока моральність у стосунках, потреба у повазі до 

себе, визнання своїх заслуг з боку інших людей, 

вимогливість до себе та інших [7]. 

Під феноменом честі у педагогіці розуміють 

особливу властивість особистості, що виявляється 

передусім в усвідомленні та переживанні людиною своєї 

соціальної та індивідуальної цінності як суб’єкта й 

об’єкта культури, як особливе моральне ставлення 

людини до інших людей та до навколишнього світу [8]. 

Основними характеристиками честі, як якості 

особистості, є толерантність, позитивна самооцінка, 

самоставлення, совісливість, самоповага, моральна 

самосвідомість, відповідальність та інші, які стали 

об’єктом вивчення у роботах таких науковців, як 

У статті проаналізовано категорію професійної честі, розкрито особливості виховання означеної 

категорії у майбутніх учителів.  

Ключові слова: честь, професійна честь, професійне становлення, моральна самосвідомість. 
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І. Булах, Г. Васянович, С. Гаряча, Ч. Кулі, С. Пантелєєв, 

В. Столін, І. Тимощук, К. Чорна, М. Якобі та ін.  

Методологічні засади категорії честі поряд з іншими 

моральними якостями проаналізовано у працях 

українських психологів (І. Бех, Г. Балл, О. Кононко, 

В. Гарбузов, С. Максименко, В. Рибалка та ін.), в яких 

зазначено, що честь виникає і формується у комуніка-
тивній взаємодії (діяльності) та виявляється до конкретної 

людини, передбачає позитивне ставлення до неї, 

виступає морально-вчинковою категорією. 

Заслуговують на увагу теоретичні розробки 

ціннісного аспекту проблеми честі та гідності, як 

виховних категорій, здійснені І.Д. Бехом. На думку 

автора, під честю слід розуміти «усвідомлення і 

переживання особистістю самої себе у сукупності 

морально-духовних характеристик, що викликають 

повагу оточення». Психологічна готовність до 

раціонального вчинку, на думку І.Д. Беха, виступає 

основним критерієм сформованості суб’єкта культури 

честі та гідності [1]. 

Характеризуючи моральну самосвідомість 

особистості, Г.П. Васянович звертається до проблеми 

формування честі, як моральної категорії. Честь 

особистості, на думку вченого, характеризує її моральну 
самосвідомість, основними функціями якої є осмислення, 

контролювання, санкціонування та критичний перегляд 

настанов людської суб’єктивності. Поняття «честь» 

автором характеризується як категорія моральної 

свідомості, яка розкриває ставлення людини до самої 

себе і ставлення до неї з боку суспільства [2]. 

Згідно позиції В.А. Киричок, почуття честі супрово-

джується позитивним емоційно-ціннісним ставленням 

до себе, відображаючи усвідомлення людиною своєї 

суспільної та моральної значущості. Честь як феномен 

самосвідомості здійснює саморегуляцію поведінки 

людини у відповідності з рівнем усвідомлення та 

переживання безумовної цінності людини [5].  

Досліджуючи честь як психологічний феномен, автор 

визначає такі сфери вивчення даного феномена: сфера 

спрямованості особистості, включаючи системи цінностей і 

рівень моральності, особливості саморегуляції особис-

тості й емоційно-ціннісне ставленя до себе [5]. 

Честь, за визначенням В.В. Рибалки, розглядається як 
особлива якість особистості, що виявляється в усвідомленні 

і переживанні людиною своєї соціально-психологічної 

та індивідуально-психологічної цінності як суб’єкта і 

об’єкта культури [9]. 

Дослідниця К.І. Чорна, визнаючи людину найвищою 

цінністю, а її права – пріоритетними, характеризує честь 

як ціннісне ставлення до себе та до інших. Однією з 

передових передумов цивілізаційного стрибка України, 

на думку автора, є розвиток базової цінності 

підростаючого покоління – честі та гідності [10]. 

Здійснивши аналіз наукового доробку вітчизняних та 

зарубіжних учених, ми дійшли висновку, що честь – це 

комплексне етичне та соціальне поняття, пов’язане з 

оцінкою таких якостей особистості, як вірність, 

справедливість, правдивість, благородство. Честь – 

поняття моральної свідомості, що включає в себе 

усвідомлення особистістю свого суспільного значення й 

визнання цього значення з боку суспільства.  

У категорії «професійна честь» знаходить вираження 

оцінка значимості, ролі кожної конкретної професії в 

житті людей та суспільства в цілому. Перед сучасними 
фахівцями різноманітних професій усе частіше виникають 

моральні колізії, вирішити які, спираючись тільки на 

професійні знання, неможливо. Адже професійна 

діяльність, позбавлена моральних цінностей, може бути 

небезпечною як для самої людини, так і для оточуючих. 

Об’єктивною стороною професійної честі є пряма 

залежність між моральним рівнем професійної спільноти 

і ставленням суспільства до професії, а суб’єктивною – 

готовність фахівця діяти відповідно до норм, вимог 

обраної професії. Саме тому проблема виховання 

професійної честі майбутнього фахівця надзвичайно 

актуальна та важлива.  

Аргументуємо, що для виховання професійної честі 

особистості сенситивним періодом є юнацький вік, який 

характеризується формуванням стійких та усвідомлених 
переконань; оволодінням нормами поведінки, принципами, 

ідеалами; виробленням умінь спостерігати, осмислювати 

явища навколишнього життя, розуміти себе; потребами 

у самоствердженні, суспільному визнанні, що стимулює 

подальший розвиток самосвідомості, у структурі якої 

все вагомішим стає професійний компонент, що 

трактується як професійна самосвідомість.  

Зазначаємо, що честь, як особистісно-професійна 

якість учителя, проявляється у добрих справах, славі, 

імені, визнанні його заслуг перед суспільством, 

керівництвом школи, колегами по роботі, учнями і їхніми 

батьками тощо (Г. Васянович) [2]. Проте, як стверджує 

дослідник, професійну честь учителя знецінюють гординя, 

відсутність скромності та заздрощі. Честь учителя 

характеризується ставленням до дитини як найвищої 

цінності та виявом потенційних можливостей особистості 

учня, що є ключовим у навчально-виховному процесі 

(В. Рибалка) [9]. Якщо ж учитель нехтує цим потенціалом, 

то він може ненавмисно принизити особистість учня і тим 

самим загальмувати й зменшити позитивний вплив 

навчання і виховання на особистісний вияв учня. У центрі 

професійної діяльності педагога повинно бути поняття 

особистості як найвищої цінності, котра усвідомлюється 

і переживається нею у феноменах честі, тому що саме у 

професії педагога вирішального значення набувають 

характер, моральність, погляди, ставлення до інших 

людей. Суспільство в умовах соціальної значимості 

педагогічної праці висуває особливі вимоги до особистості 

учителя, до формування його як особистісних, так і 

професійних якостей, які необхідні майбутньому 

фахівцю для подальшої професійної діяльності. 

Професійна честь учителя у дослідженнях Н. Боритко, 

В. Киричок, Н. Рудась, О. Шишмакової, К. Чорної 

розглядається як ставлення до себе суб’єкта діалогічної 

взаємодії з іншими учасниками педагогічного процесу, 

базується на усвідомленні своєї професійно-особистісної 

значущості, яка проявляється в здатності «бути потрібним 

іншим», як основний показник сформованості виховної 

позиції майбутнього фахівця, як носій моральної 

культури та загальнолюдських цінностей, людина великої 

душі та доброго серця [5].  

Отож на основі узагальнення наукових досліджень, 

поняття «професійна честь учителя» інтерпретуємо як 
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інтегральну особистісно-професійну якість, яка виявляється 

у процесі виконання професійних обов’язків, визначає 

гідну поведінку у ставленні до суб’єктів педагогічної 

взаємодії та визнає дитину як найвищу цінність, а також 

зазнає суспільної оцінки й визнання. 

Професійна честь є важливою складовою системи 

«особистість-професія» і може бути розглянута як 

важливий особистісний фактор ставлення до себе як до 

професіонала, як один із критеріїв задоволення працею 

та професійною успішністю.  

Здійснивши науково-категоріальний аналіз понять 

«честь», «професійна честь», ми зупинимось на розгляді 

проблеми виховання професійної честі у майбутніх 

учителів під час педагогічної підготовки. Адже саме під 

час навчання закладаються основи морально-етичного 

виховання, здійснюється підготовка фахівця, формуються 

життєві цінності та переконання, що в подальшому 

впливають на життєвий та професійний шлях. 

У вищому навчальному закладі здійснюється процес 

формування та розвитку особистості майбутнього 

фахівця, якому притаманне почуття професійної честі, 

як важливоої складової особистісно-професійної 

підготовки. Як зазначають у своїх роботах теоретики та 

практики педагогічної науки, формування особистості, її 

професійних якостей, таких як висока компетентність, 

відповідальність, порядність, гідність та честь залежить 

від неї самої, від бажання самовиховуватись та 

самовдосконалюватись.  

Різноманітність підходів у визначенні категорії 

професійної честі вказує на те, що це досить складне 

поняття, зумовлене багатьма об’єктивними соціально-

моральними та психолого-педагогічними факторами.  

У педагогіці професійну честь розглядають як 

поняття, що виражає не тільки усвідомлення людиною 

свого значення, але й визнання її моральних заслуг та 

якостей збоку суспільства.  

Високорозвинуте усвідомлення індивідуальної честі 

й особистих якостей у професії учителя виділяється 

чітко. Якщо учителем у своєму поводженні і 

міжособистісних відносинах порушуються вимоги, 

пропоновані суспільством для ідеалу педагога, то 

відповідно ним демонструється зневага до професійної 

честі та гідності. Честь учителя – суспільна оцінка його 

реальних професійних якостей, що виявляються в 

процесі виконання ним професійних обов’язків. 

Під професійною честю учителя, ми розуміємо, 

процес усвідомлення власних моральних цінностей та 

визнання їх збоку суспільства, а також, гідне виконання 

своїх професійних обов’язків.  

Професійна честь учителя є моральним стержнем 

підготовки до здійснення педагогічної діяльності, 

складовими якої є: образ власного «Я», самоприйняття, 

самоствердження, оцінка та вибір. Самоствердження в 

соціальній і професійній діяльності є провідною 

педагогічною умовою, що визначає позитивну динаміку 

виховання професійної честі фахівця.  

Досліджуючи проблему виховання професійної честі 

учителя, ми виділяємо наступне: 1) професійна честь – 

це відповідальне та глибоко усвідомлене ставлення до 

своїх професійних обов’язків, так як честь проявляється 

у гідному виконанні обов’язків, і, навпаки, виконання 

обов’язків – це і є справа честі. Здатність свідомо ставитися 

до своїх обов’язків, розуміти міру своєї відповідальності 

за певну ділянку роботи, робити все, щоб не занапастити 

себе в очах оточуючих, є важливим показником 

моральної зрілості особитості; 2) професійна честь – це 

здатність, вольова готовность гідно виконувати свої 

професійні обов’язки в будь-яких умовах, в будь-який 

час. Почуття честі, в даному випадку, є сильним 

моральним стимулом, що спонукає особистість до 

ідеального виконання своїх обов’язків.  

На нашу думку, не можливо побудувати оптимально-

діючу систему виховання професійної честі учителя, не 
розкривши при цьому її структуру. Отож за результатами 

теоретичного аналізу визначено основні функції 

професійної честі учителя, серед яких: змістоутворю-

вальна, що передбачає готовність учителя до здійснення 

професійної діяльності і виявляється в усвідомленні і 

розумінні свого професійного обов’язку; нормативно-

регулювальна – забезпечує якість і досконалість 

професійної діяльності, скеровує поведінку вчителя у 

відповідності до загальноприйнятих моральних норм 

суспільства та професійної етики, які визначають його 

професійну діяльність і моральну саморегуляцію; 

інтегрувальна – об’єднує близькі до професійної честі 

поняття (репутація, авторитет, почуття морального 

обов’язку, моральна відповідальність, совість та ні.), які 

визначають поведінку вчителя, що відповідає загально-

прийнятим моральним нормам; спонукальна функція 

визначає спрямованість професійної діяльності вчителя, 

змінюючи зміст дії, надає їй значущості, виступає 

регулятором поведінки, є механізмом самооцінки та 

здатності до рефлексії.  

Таким чином, стверджуємо, що визначені функції 

розкривають роль честі у становленні професійної 

позиції майбутнього учителя та визначають мотиви його 

педагогічної діяльності. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, 

що виховання професійної честі майбутніх учителів на 

етапі їхнього навчання у вищій школі – це складний 

динамічний процес диференціювання й укріплення 

зв’язків між окремими її компонентами, який 

співвідноситься з етапами професійного навчання у 

закладах вищої освіти – адаптацією, інтенсифікацією та 

ідентифікацією, на якому позначаються специфічні 

особливості та суперечності цих етапів.  
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Постановка проблеми. Пріоритетним напрямком у 

процесі оновлення системи освіти є професійно 

орієнтоване навчання іноземних мов. Одним їз напрямків є 

читання студентами англомовних автентичних текстів, 

технічних та нормативних ресурсів з метою отримання 

інформації для подальшого її використання у практичній 

комунікації. У текстах подібного характеру міститься 

багато спеціальної термінології, зміст будується на 

фактах, принципах та процесах. Для майбутніх фахівців 

читання стає важливим компонентом професійної 

діяльності. Сучасна вища школа впроваджує в освітній 

процес компетентнісний підхід, що повинен забезпечити 

студентів не тільки теоретичними знаннями, а й 

сформувати у них досвід здійснення певної діяльності 

задля вирішення практичних завдань. 

У наш час, існує дуже велика кількість методичних 

напрямків та технологій у навчанні іноземних мов у 

немовних ВНЗ, кінцевим результатом яких має бути не 
лише набуття студентами навичок читання та спілкування 

іноземною мовою, а й отримання спеціальних знань за 

фахом. Але розвиток навичок читання і розуміння 

текстів неможливий без тісного зв’язку з іншими видами 

роботи над мовним матеріалом, у першу чергу з 

роботою над лексикою та граматикою цієї мови. 

З розвитком засобів масової комунікації, особливо 

мережі Інтернет, професійна інформація стає більш 

доступною. Розглядаючи іноземну мову, як засіб 

формування професійної спрямованості майбутнього 

фахівця, варто зазначити, що під час вивчення професійно-

орієнтованого мовного матеріалу встановлюється 

двосторонній зв’язок між намаганням студента отримати 

спеціальні знання зі своєї майбутньої професії та 

успішністю оволодіння мовою [5]. 

Професійно орієнтоване читання при навчання 

іноземної мови в немовних ВНЗ потребує нового підходу 

до вибору змісту навчання. Його необхідно орієнтувати 

на останні досягнення в тій чи іншій сфері діяльності 

людини, він має своєчасно відображати наукові 

досягнення, які безпосередньо зачіпають професійні 

інтереси студентів, дають їм можливість професійного 

зростання. Отже, можна розглядати зміст навчання 

іноземних мов у немовних вузах як сукупність того, що 

студенти повинні вивчити у процесі навчання, щоб якість 

та рівень володіння іноземною мовою відповідали їхнім 

вимогам і цілям, а також меті певного рівня освіти. Добір 

змісту повинен сприяти різнобічному та цілісному 

формуванню особистості студента і підготувати його до 
майбутньої професійної діяльності. Особливість викладання 

англійської мови за професійним спрямуванням полягає у 

фаховому контексті обраної спеціальності, основним 

актуальним завданням якої є оволодіння знаннями 

фахової терміносистеми і набуття вмінь використовувати 

вузькоспеціалізовану лексику для виконання навчальних 

професійно орієнтованих завдань, спрямованих на 

подальше спілкування у виробничих ситуаціях [1, с.42]. 

Мета статті обумовлена професійно-орієнтованим 

значенням читання в процесі навчання іноземних мов 

при оцінюванні комунікативних компетенцій як засіб 

підвищення рівня володіння мовою і як джерела 

інформації. Потік інформації стрімко збільшується з 

кожним днем, і випускникам вищих навчальних закладів 

неминуче доведеться зіткнутися з необхідністю інтен-

сивного використання іноземної мови в професійній 

діяльності, а також володіли навиками читання документів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему 

відбору навчального матеріалу та визначення змісту 

навчання студентів читанню професійно-орієнтованих 

текстів відображено у працях таких дослідників, як 
Кличнікова З.І., Сєрова Т.С., Фоломкіна С.К., Вдовіна Т.О., 

Гез Н.І., Барабанова Г.В., Кусько К.Я. та ін. Зокрема 

дослідження Сєрової Т.С. та Барабанової Г.В. присвячені 

концепції навчання професійно-орієнтованого читання. 

Зокрема, Шерстюк О. та Шульга І. особливу увагу 

звертають на розвиток самостійної роботи в процесі 

навчання, тобто читання для професійних цілей, 

пропонуючи використовувати навчальні матеріали для 

самостійного вивчення. Барабанова В.Г. обґрунтовує 

концепцію навчання професійно-орієнтованого читання 

іноземною мовою в технічних вузах в науково-технічних 

та академічних регістрів [2]. Концепція професійно-

орієнтованого читання, розроблена такими авторами, як 

Сєровою Т., Балахоновим А., Шишкиною Л. В цій 

концепції розглядаються функції, предметний зміст, 
психологічні механізми, внутрішня і зовнішня структура, 

тезаурусно-цільовий підхід до відбору й організації 

словника суб’єкта читання [4, с.102]. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою 

професійно-орієнтованого читання студентів повинно 

стати зріле читання іноземною мовою, тобто таке 
читання, яке дозволяє майбутнім фахівцям користуватися 

Стаття пов’язана з професійно-орієнтованим значенням читання в процесі навчання іноземних мов при 

оцінюванні комунікативних компетенцій як засобу підвищення рівня володіння мовою і як джерелом 

інформації. Розглянуто читання другого типу, яке характерне для професійно орієнтованого навчання. 

Охарактеризовано об’єкти оцінювання професійно орієнтованого читання з організації процесу підготовки 

фахівців до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах. 
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своїм умінням читати, як засобом оволодіння професій-

ною компетенцією, яке в центрі уваги ставить потреби 

студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на 

особливості майбутньої професії. Виходячи з цього, 

будь яка оцінка повинна виявити, як студент оволодів 

навичками і вміннями зрілого читання. Ознаки такого 

підходу до зрілого читання і будуть об’єктом контролю. 

Тексти фахового спрямування є джерелом для 

розширення фахового термінологічного словника, пред-

метом читання та обговорення на заняттях, основою для 

використання в ситуаціях мовлення, для аудіювання, 

тобто для цілеспрямованої і продуктивної мовленнєвої 

діяльності студентів. Основні завдання, що стоять перед 

студентами в процесі вивчення професійно-орієнтованої 

літератури на іноземній мові такі:  

отримання інформації, яка б доповнювала та 

поглиблювала навчальний матеріал, що опановується 

студентами в процесі вивчення профільних дисциплін 

навчального плану;  

формування необхідних навичок, щодо подальшого 

самостійного читання літератури за фахом [1, с.136]. 

Професійна спрямованість у навчанні різних видів 

читання повинна відображатися, як у тематиці текстів, 

так і в характері текстових вправ. Значна частина 

текстових вправ може мати проблемний характер. 

Зацікавленість у їх виконанні залежить від новизни, а 

також характеру самого формулювання завдань. Вони 

можуть містити в собі запитання, на які в тексті немає 

готової відповіді і, щоб знайти її, необхідно докласти 

певних розумових зусиль. 

Передтекстові вправи будуються на елементах тексту. 

Такі завдання мають на меті моделювання фонових знань, 

необхідних для сприйняття конкретного тексту, оволодін-

ня засобами здогадки про значення невідомих слів та 

прогнозування на мовному рівні, а також формування 

навичок і вмінь, пов’язаних з вилученням фактичної 

інформації з тексту. У вправах використовуються окремі 

слова, словосполучення, речення, абзаци. Виконання 

цих вправ спрямоване на забезпечення оволодіння 
мовним матеріалом на рівні, достатньому для впізнавання 

мовних одиниць у процесі читання текстів з даної 

тематики, так і на розвиток навичок читання.  

Перед читанням тексту необхідно ставити перед 

студентами різноманітні завдання, щоб поступово 

знайомити їх із специфікою читання спеціальної 

літератури і виробити у них тверді вміння та навички, 

необхідні в майбутній професійній діяльності: 

1) виділити головну думку; 2) вибрати необхідні деталі; 

3) конспективно передати зміст прочитаного на рідній 

мові; 4) узагальнити прочитане; 5) швидко проглянути 

текст і вибрати основні наукові факти; 6) знайти 

відповіді на поставлені запитання; 7) прочитати схему 

або зобразити прочитане схематично або у вигляді 

малюнку; 8) знайти потрібне посилання, формулювання 

або довідку. читання [6].  

Головним чинником для перевірки розуміння як 

прочитаного тексту в цілому, так і окремих його розділів 

є післятекстові вправи. Вони мають на меті оцінити зміст 

та інформацію прочитаного наукового тексту за фахом. 
В сучасній методиці відносно дидактичної ефективної 

послідовності навчання різних видів читання існує 

думка про дотримання на будь-якому етапі навчального 

процесу такої моделі, як мотивація читання [3]. Перед 

самостійним опрацюванням нового тексту необхідно 

активізувати увагу студентів шляхом зацікавлення їх в 

отриманні професійно значущої, корисної інформації [1, 

с.98]. Запропонований комплекс вправ над оригіналь-

ними науковими текстами за фахом спрямовані на 

формування навичок читання (передтекстові вправи), а 

також на формування вмінь читання (післятекстові 

вправи), які сприяють організації та управлінню 

самостійною роботою студентів, а також формуванню 

їхніх умінь і навичок у цьому виді мовленнєвої 
діяльності. Розуміння прочитаного встановлюється шляхом 

вибору правильного варіанту з кількох наведених. Цей 

етап роботи також може передбачати конструювання 

тексту з поданого набору речень. Такий вид роботи 

найскладніший, а тому до нього вдаються в кінці 

тестування. Він розвиває вміння логічно мислити, 

визначати послідовність дій, виділяти головне. Роботу 

полегшує те, що студент уже працював з текстом 

виконуючи перші три частини. Вставляючи ключові 

слова, він мимоволі запам'ятовував послідовність 

речень. Оцінювання читання реалізується на двох 

рівнях: оцінювання рівня знань студентів та оцінка 

курсу навчання. Остання допомагає вияснити наскільки 

ефективним є процес навчання, чи досягає він 

поставленої мети. Оцінювання рівня знань студентів 

відображає певною мірою валідність курсу навчання. 

Дійсно, якщо студенти у процесі навчання не показують 

очікуваних результатів, то це є тривожним сигналом, що 

курс навчання потребує перегляду.  

Будучи складовою оцінювання, контроль розуміння 

прочитаного виконує насамперед 3 основні функції, 

реалізація яких призводить до формування різних видів 

читання:  

1. Перевірки розуміння конкретного тексту; 

2. Управління (перевірка розуміння прочитаного є 

опосередкованим способом створення різних технологій 

читання); 

3. Навчання (перевірка розуміння конкретного тексту 

дозволяє виявити основні труднощі читання і навчити 

студентів їх усувати). 
Усі ситуації читання умовно розділяються на дві групи: 

ситуації, коли текст читається для себе і результат 

розуміння залишається в надрах свідомості читача; 

ситуації, коли читач зобов’язаний передати одержану 

інформацію іншому тій або інший формі, тобто 

результат може бути занесений у зовнішній план. 

Саме ситуація другого типу характерні для 

професійно-орієнтованого навчання. Таким чином, існує 

повнота розуміння, яка виявляється у вилученні всіх 

фактів, що містяться у тексті. Цей показник демонструє 

лінгвістичну компетенцію студента, в яку включені не 

тільки знання системи мови, що вивчається, але і 

навички володіння лінгвістичним матеріалом за фахом. 

Якщо необхідно перевірити та оцінити знання 

термінології особливого професійно-орієнтованого 

рівня, необхідно користуватися клоуз-тестами, за 

допомогою яких досить точно і об'єктивно 

встановлюється ступінь сформованості навичок читання 

і рівень володіння лексикою при читанні. 
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Глибина розуміння читаного виявиться в умінні 

студента проникнути в макроструктуру тексту, 

усвідомити й оцінити значущість тієї або іншої 

професійної інформації, одержаної при читанні. Для 

оцінки розуміння професійно-орієнтованого тексту 

необхідно використовувати комунікативно спрямовані 

завдання, тобто вправи творчого характеру, складання та 

використання матриці тексту, анотації, визначення 

основних та другорядних елементів структури тексту. 

Висновок. Об’єктами оцінювання професійно-

орієнтованого читання в вищих навчальних закладах є 

наступні характеристики такі, як швидкість читання, 

повнота розуміння, глибина розуміння. Викладачі 

постійно впроваджують вищевказані завдання для 

оцінювання рівня володіння зрілим читанням, що 
дозволяє студентам моделювати компетенцію, максимально 

наближену до професійного середовища. Вирішення 

означеного кола питань організації процесу підготовки 

фахівців до майбутньої професійної діяльності у вищих 
навчальних закладах вбачаємо в з’ясуванні деяких аспектів 
процесу читання на основі педагогічної теорії та практики.  
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Постановка проблемы. Болонский процесс необхо-

димо рассматривать как механизм международного 

сотрудничества в европейском пространстве и 

соответственно в преподавании иностранных языков 

возникает необходимость нового подхода к исполь-

зованию инновационных технологий с интенсивным 

развитием глобальной компьютерной сети. В образова-

тельном процессе Интернет технологии обеспечивают 

разработку научно-педагогических основ создания и 

использования информационной среды на основе 

создания Единого образовательного пространства. 

Интернет, при обучении иностранному языку может 

предоставить исключительные возможности, так как с 

его помощью появляется возможность реального 

общения на изучаемом языке, предоставляется доступ к 

аутентичным материалам и огромному числу учебных 

ресурсов в текстовом, аудио- и видео форматах, что 
позволяет создать технологичную обучающую языковую 

среду для формирования совокупности иноязычных 

компетенций, а так же образовательное пространство. 

При помощи сети интернет можно создать подлинную 

языковую среду и поставить задачу формирования 

потребности в изучении иностранного языка [1]. 

Предоставляя студентам возможность аутентичного 

общения с реальными собеседниками на актуальные 

темы виртуальная среда Интернет позволяет выйти за 

временные и пространственные рамки, однако нельзя 

забывать о том, что Интернет, является лишь вспомо-

гательным техническим средством обучения, и для 

достижения оптимальных результатов необходимо 

грамотно интегрировать его использование в процесс 

урока. Обучение аудированию, чтению, письму с 

помощью Интернета позволяет улучшить свои знания 

языка. За последнее время обучения иностранному 

языку студентов изменилось коренным образом. В наше 

время, для того, чтобы иметь конкурентно-профес-

сиональную квалифицированность, специалист должен 

обладать навыками свободного владения языком как 
средством делового общения в рамках профессиональной 

деятельности.  

Актуальность проблемы использования интернет 

ресурсов при изучении иностранных языков вызвана 

педагогическими потребностями в повышении 

эффективности развивающего обучения, в частности, 

потребностью формирования навыков самостоятельной 

учебной деятельности, исследовательского, креативного 

подхода в обучении, формирования критического 

мышления, новой культуры [3, с.68-70]. Использование 

новых информационных технологий в преподавании 

иностранного языка обусловлено не только стремлением 

к новизне, но и обучение на базе информационных 

коммуникационных технологий, которые позволяют 

реализовать личностно ориентированный подход к 

личности, что является основным концептуальным 

направлением образования XXI века [4].  

Также Интернет выполняет функцию технического 

средство обмена информацией, которое увеличивает 

дальность и расширяет зону действия вербальных форм 

информации. Их можно использовать для подготовки 
материалов любого аспекта занятий к совершенствованию 

системы обучения иностранным языкам, изменять 
методы и формы преподавания, содержание деятельности 

преподавателя, аудиторную и самостоятельную работу 

студентов. Высокие требования рынка к качеству 

подготовки специалистов, способных осуществлять 

свою работу, опираясь на знание иностранного языка, в 

системе высшего профессионального образования 

постоянно повышаются. Интернет предоставляет 
исключительные возможности для обучения иностранному 
языку, так как с его помощью обеспечивается возможность 

реального общения на изучаемом языке, предостав-

ляется доступ к аутентичным материалам и огромному 

числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- и видео-

форматах. 

Цель работы – проанализировать и раскрыть вид 

речевой деятельности – аудирование и два аспекта языка – 

лексика и грамматика. Для того, чтобы сказать, что 

студент знает язык, он должен понимать иностранную 

речь на слух, на этом языке свободно говорить, читать 

тексты и писать. В том случае, если какой-либо вид 

речевой деятельности отсутствует, то студент уже не 

можем сказать, что он владеем иностранным языком в 

полной мере, потому как уровень знания иностранного 

языка показывает его профессиональные навыки. 

А иностранный язык, в данном случае, выступает в 

качестве средства приобретения новых знаний. 

Статья изучает аудирование как эффективный метод формирования и развития речевой деятельности 

и раскрывает два аспекта языка – лексику и грамматику. Исследована специфика обучения аудированию и 

проанализированы технологии обучения аудированию на английском языке. Рассматрены грамматические 

структуры в системе упражнений. Доказано, что при помощи сети интернет можно создать подлинную 

языковую среду и поставить задачу формирования потребности в изучении иностранного языка. 

Ключевые слова: вид речевой деятельности, аудирование, информатизация образования. интернет 

ресурсы, технологии обучения, грамматические структуры. 
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Изложение основного материала. На современном 

этапе анализ изученной проблемы говорит о том, что, 

развития методики обучения иностранным языкам, 

проведены исследования дидактических основ исполь-

зования различных информационных технологий: Да, 

И.М. Дичковская убеждает, что это – одна из доминиру-
ющих тенденций развития и использования педагогических 

новаций. Кроме того, она убеждена, что внедрение 

инновационных технологий на уроках английского 

языка невозможно без педагога-исследователя, который 

владеет системным мышлением, развитой способностью 

к творчеству, сформированной и осознанной готовностью 

к инновациям. В свою очередь О. Арламов, М. Бургін, 

В. Журавлёв, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс и др. соотносят 

понятия нового в педагогике с такими характеристиками, 

как «полезное», «прогрессивное», «позитивное», «совре-

менное», «передовое». В. Загвязинський отмечает, что 

новое в педагогике – это не только идеи, подходы, 

методы, технологии, которые в таких сочетаниях еще не 

выдвигались или еще не использовались, но и тот 

комплекс элементов или отдельные элементы педаго-

гического процесса, которые несут в себе прогрессивное 

начало, которое дает возможность в ходе изменения 

условий и ситуаций эффективно решать задание 

воспитания и образования.  

В соответствии с программой по иностранному 

языку для неязыковых вузов целью обучения 

иностранному языку является повышение исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов. Представляется возможным соотнести 

целевой уровень владения иностранным языком в вузе с 

уровнем В1 Общеевропейской шкалы. Уровень владения 
В1 (пороговый уровень) предполагает следующие умения:  

Аудирование – понимание основных положений 

четко произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные темы, с которыми 

приходится иметь дело на работе, на отдыхе и т.д.; 

понимание, о чем идет речь в большинстве радио- и 

телепрограмм о текущих событиях, а также передач, 

связанных с личными или профессиональными 

интересами; Аудирование – один из самых трудных 
элементов понимания языка. Использование компьютерных 

технологий для проведнния аудирования – активная 

форма речевой деятельности. Активный характер 

аудирования объясняется тем, что в его основе лежат 

процессы частичного моделирования речи, а в комплексе 

с остальными интерактивными методами интенсифи-

кации процесса обучения иностранному языку повысят 

эффективность формирования иноязычной компетенции 

студентов как профессионально значимого личностного 

качества. Интернет технологии позволяют использовать 

различные носители информации. Использование 

технологий позволяет моделировать любую речевую 

ситуацию реального общения [2, с.59]. Особое внимание 

следует уделять ключевым словам, которые и будут 
моделировать речевую ситуацию, а также фиксированным 

выражениям, идиомам и сленгу, что может существенно 

осложнит понимание услышанных высказываний. 

Приведём примеры некоторых выражений, которые 

изображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ключевые слова, существенно усложняющие понимание услышанных высказываний 

Фиксированные 

выражения 
Идиомы Сленг 

«Mister Fixit» – мастер на все 

руки. 

Fish out of water – буквально «вынутая из воды 

рыба», не в своей тарелке, некомфортная 

ситуация. 

To blow out of here – сленговое выражение 

означает уходить, покидать помещение, идти 

к выходу. 

Quick fix – оперативное 

решение проблемы. 

Happy as a clam – быть довольным, 

счастливым, в хорошем расположении духа. В 

русском языке есть похожее выражение: 

«Доволен, как слон». 

A pain in the neck – цель этого выражения 

обозначить что-то очень раздражающее вас. 

 

To do someone a favour – 

оказать кому-то услугу. 

A piece of cake – очень простое дело, задание. 

Часто употребляется в предложениях о задачи, 

которую легко выполнить, проблеме, которую 

не составит труда разрешить. 

Zapped out – это чувство полной 

истощенности  

Break a leg – Неформальное: 

Желаю удачи! Ни пуха, ни 

пера! 

To be in the same boat – в одной лодке, в 

одинаковом положении, братья по несчастью 

(счастью). 

To catch some Z’s – На просторах интернета 

даже смайлик такой существует, который 

обозначает сонное состоянии и пускает буквы 

Z над головой. Как вы уже догадались, это 

сленговое выражение обозначает «поспать, 

вздремнуть». 

To keep calm – Сохранять 

спокойствие. 

To be broke – на мели. Air head – Никогда не говорите человеку в 

лицо, что он air head, поскольку это не 

тактично, и вы можете его обидеть. 

Выражение air head дословно означает голова 

с воздухом внутри, то есть без мозгов. Будьте 

осторожны, ведь никому не нравится, когда 

него называют глупым. 
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Перед тем, как проводить аудирование, хочется 

отметить эффективность предтекстового этапа «before 

listening» с обязательным введением новой лексики, а 

также упражнений на тренировку памяти. Лексический 

материал можно вводить накануне с домашним 

заданием: составить 10 фраз с новыми словами. Во 

время непосредственного процесса аудирования следует 

ясно поставить задачу: вычленить и записать, к примеру, 

все даты и имена из текста. Такое задание будет четко 

направлено на тренировку памяти.  

Например: Послушайте диалог и вставьте 

пропущенные слова  

Task 1. Complete the dialogues with the help of 

phrases given in audio task. 

1. Introducing a business colleague to a customer. 

_______to introduce you to Mr. Kline. 

Pleased to meet you ______________Gorn, Fred Gorn. 

2. Introducing a friend to a friend. 

Marry, ______Mark? 

_____________________ 

3. Introducing yourself to the director of the company. 

_______ I am Julia Korong, finance manager of GGT 

Production. 

______ My name is Alex Wine, I am a top manager of PTF 

company. 

Answers:  

1. I`d like to introduce you to Mr.________ 

Pleased to meet you, My name is________ 

2. This is __________ 

Nice to meet you 

3 How do you do? I am ________ 

How do you do? ________ 

Одним из самых главных аспектов обучения 
аудированию выступает обучение восприятию аутентичной 

речи на слух, и именно поэтому развитие и разработка 

технологий на сегодняшний день очень важны. Но при 

обучении аудированию часто возникают трудности, 

которые связаны с особенностями речи. Это фонетические, 

грамматические, лексические трудности. Манера речи 

разнообразна и может вызывать трудности для ее 

восприятия и понимания. Поэтому на занятиях следует 

широко применять учебно-аутентичные и подлинно 

аутентичные записи. Ряд грамматических трудностей 

связан с отличием грамматических форм родного и 
иностранного языков. Для восприятия фразы, обучающийся 

должен разделить ее на отдельные элементы 

(информативные признаки). Для понимания текста 

необходимо развивать навыки восприятия информации, 

пауз и логического ударения.  

Аудирование можно определить как вид речевой 

деятельности, который играет большую роль в 
достижении практических, развивающих, образовательных 

и воспитательных целей и служит эффективным 

средством обучения иностранному языку. Основной и 

конечной целью обучения является формирование 

коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности, но в особенности в говорении, которое 

невозможно без умения слушать и понимать речь 

собеседника. Подводя итог, можно сказать, будучи тесно 

связанным с другими видами речевой деятельности, 

аудирование играет важную роль в изучении языка, 

особенно при коммуникативно-направленном обучении. 

Овладение коммуникативной и межкультурной 

компетенцией невозможно без практики общения, и 
использование ресурсов Интернет на уроке иностранного 

языка в этом смысле просто незаменимо. Виртуальная 

среда Интернет позволяет выйти за временные и 

пространственные рамки, предоставляя ее пользователям 

возможность аутентичного общения с реальными 

собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. 
Приоритетным направлением является информатизация 

образования – «процесс обеспечения сферы образования 

методологией разработки и использования информаци-

онных технологий, ориентированных на реализацию 

целей обучения и воспитания» [5, с.13].  

Информатизация образования направлена на 

достижение двух стратегических целей: повышение 
эффективности образовательной деятельности, повышение 

качества подготовки специалистов с новым типом 

мышления, соответствующим требованиям информаци-

онного общества. 

Выводы. Аудирование как вид речевой деятельности 

играет большую роль на начальном этапе. Однако в 

процессе обучения аудированию, студенты сталкиваются с 

рядом трудностей, которые необходимо учитывать в 

процессе преподавания данного аспекта речевой 

деятельности.  

Подводя итог, можно сказать, что аудирование служит 

мощным средством обучения иностранному языку. Оно 

дает возможность овладевать звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: 

ритмом, ударением, мелодикой. Через аудирование идет 

усвоение лексического состава языка и его 

грамматической структуры. В то же самое время 

аудирование облегчает овладение говорением, чтением и 

письмом.  
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NEW INFORMATION TECHNOLOGIES FOR LISTENING TRAINING THROUGH THE INTERNET 

The article studies listening as an effective method of the formation and development of speech activity's skills and exposes 
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Постановка проблеми. Світовий досвід підготовки 

працівників соціальної сфери має багату історію і 

охоплює широке коло питань – від духовної спадщини 

до конкретних практичних проявів. Інститут соціальної 

роботи є найважливішим елементом, який характеризує 

сучасний тип держави і суспільства. У виступах 

науковців, зазначається, що якість освіти є наріжним 

каменем сучасної парадигми освіти, безперечним 

пріоритетом освітньої політики більшості країн, і 

Україна не стала винятком у цьому процесі. Якісна 

освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів 

високої якості життя, інструмент соціальної та 

культурної злагоди, економічного зростання та деклару-

ється як на міжнародному так і вітчизняному рівнях. 

В процесі навчання та практичної підготовки 

студенти набувають концептуальних знань (включаючи 

певні знання сучасних досягнень) та умінь щодо 

розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем 

у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або 

навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних підходів. 

Протиріччя між якістю професійної підготовки в 

системі вищої освіти України та сучасними потребами 
особистості, вимогами суспільства в умовах євроінтеграції 

та глобалізації породжує необхідність модернізації 

професійної підготовки працівників соціальної сфери в 

Україні з урахуванням кращого зарубіжного досвіду.  

Метою статті є визначення особливостей підготовки 

до професійної мобільності працівників соціальної 

сфери в Польші, Франції, Великобританії та США для 

реалізації та трансформації їх в процес професійної 

підготовки таких спеціалістів в Україні.  

Виклад основного матеріалу. У Європейському 

союзі заходи щодо поліпшення якості освіти та 

підготовки кадрів розробляються і втілюються 

інституціональними структурами ЄС, різноманітними 

міжнародними освітніми установами і некомерційними 

організаціями, з-поміж яких: Європейська Комісія DG 

EAC, Європейський Парламент, Рада ЄС у справах 

молоді освіти і культури, Європейський центр розвитку 
професійної освіти (CEDEFOP), Європейський Міжна-

родний центр освіти, Виконавче агентство з освіти, 

аудіовізуальнихзасобів та культури, Європейський фонд 

якості у сфері електронного навчання (EFQUEL), 

Європейський форум з технічної і професійної освіти та 

підготовки кадрів, Департамент освіти та соціальної 

політики (EIESP), Європейський інститут державного 

управління (EIPA), Асоціація професійної освіти і 

навчання (EVTA) тощо [6].  

При аналізі наукових досліджень зарубіжних вчених 

з проблеми професійної мобільності, можна прийти до 

висновку про те, що в сучасних умовах це явище 

зумовлюється інтернаціоналізацією освіти. Г. де Віт 

(Н. dе Wіt) і Дж. Найт (J. Knight) відмічають, що «інтер-

націоналізація – це процес інтеграції міжнародних, між-
культурних і глобальних елементів в освітні (педагогічні), 

наукові й адміністративні функції окремо взятої 

організації» [12].  

Вона охоплює системи, які прагнуть досягнення 

конкретних цілей та завдань і підвищення якості вищої 

освіти та науки, і не повинна перетворюватися на 

самоціль ні на рівні окремо взятого вищого навчального 

закладу, ні на рівні системи вищої освіти в цілому.  

Аналіз низки публікацій з проблеми професійної 

мобільності студентів, документів ЮНЕСКО, зокрема, 

даних Інституту статистики (UNESCO Institute for 

Statistics), даних спільного проекту Організації еконо-

мічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Євростату 

під назвою «The Indicators of Education Systems (INES)» 

(«Індикатори освітніх систем») (1998, 2005, 2011, 2012) 

засвідчує, що за останні 40 років темпи зростання 

В статті розглянуто особливості підготовки до професійної мобільності у Польщі, Франції, 
Великобританії та США. При аналізі наукових досліджень зарубіжних вчених з проблеми професійної 

мобільності, зроблено висновок про те, що в сучасних умовах існує взаємозв’язок між професійною 
мобільністю та інтернаціоналізацією освіти. В ході теоретичного аналізу законодавчих актів Польщі, 

доведено, що позитивні зрушення професійної підготовки соціальних працівників беруть початок з 1990 року, 

коли увійшов у дію «Закон про соціальну допомогу». В ході дослідження зроблено висновок, що система 
професійної підготовки фахівців соціальної сфери до професійної мобільності Франції характеризується 

трансверсальним характером змісту освіти, гнучкістю програм професійної підготовки, поєднанням 

інваріантної та варіативної складових, модульною організацією навчального процесу, інтеграцією 
теоретичного та практичного компонентів, пріоритетністю індивідуального підходу до студента, 

моделюванням майбутньої професійної діяльності у процесі навчання, партнерською співпрацею навчальних 
закладів із соціальними установами. 

Ключові слова: працівник соціальної сфери, професійна мобільність, підготовка до професійної мобільності. 
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професійної мобільності студентів перевищили темпи 

розповсюдження самої вищої освіти в планетарному 

масштабі [11].  

Слід зауважити, що інтернаціоналізація стимулює і 

розвиток самих вищих навчальних закладів. Дослідники 

виокремлюють елементи культури університету, які 

необхідно розвивати в умовах інтернаціоналізації з 

метою сприяння професійної та академічної мобільності:  

 лідерство університету в культурному середовищі 

регіону; проведення міжнародних заходів;  

 міжнародне співробітництво викладачів, особисті 

контакти;  

 створення професорсько-викладацькому складу умов 

для викладання, проведення консультацій за кордоном;  

 створення умов для навчання, стажування, наукових 

досліджень студентів за кордоном;  

 надання можливості отримання другої спеціальності 

з міжнародного профілю на факультетах навчального 

закладу [7]  

Реалізації потенціалу сучасних університетів щодо 

підготовки професійно мобільних фахівців сприяють 

інформаційно-комунікаційні технології. Збільшення 

конкуренції в цій сфері зумовило зростання ролі якісної 

підготовки фахівців у галузі соціальної сфери. Підтвер-

дженням цьому є міжнародний документ Social Work 

Qualifications and Regulation in European Economic Area 

(EEA) 2017. 

Наведемо основні принципи якісної підготовки 

професійно мобільних фахівців, визначених у Social 

Work Qualifications and Regulation in European Economic 

Area (EEA).  

1. Побудова освітніх програм за міждисциплінарним 

принципом, гнучка інтеграція професійних знань з 

соціальної сфери у інші навчальні дисципліни, 

включаючи педагогіку, психологію, статистику, образо-
творче мистецтво, лінгвістику, фізичні та біологічні науки.  

2. Створення навчальних планів, привабливих для 
студентів, що прагнуть опановувати інтегровані прикладні 

професії, які потребують інноваційних знань та вмінь 

екстраполювати соціальну роботу у інші суспільно 

значущі сфери, наприклад, обчислювальні фінанси чи 

обчислювальну хімію, соціо-інформатика або соціальна 

інформатика тощо.  

3. Ефективність підготовки визначається у дескрип-

торах очікуваних результатів навчання на трьох рівнях: 

Tier-1 Core (першочергові), Tier-2 Core (другорядні) та 

Elective (за вибором) [13].  

Система вищої освіти відображає також запити 

суспільства на формування фахівців високого рівня 
кваліфікації, на чому наголошує М. Фіцула, стверджуючи: 

«Система вищої освіти – сукупність вищих закладів 

освіти, які забезпечують фундаментальну наукову, 

професійну і практичну підготовку, здобуття громадя-

нами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх 
покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової 

та професійної підготовки» [8, c.12]. 

Вища освіта кінця ХХ – початку ХХІ ст. набула 

певних тенденцій свого модернізованого розвитку на 

світовому та європейському освітньому просторі. 

П. Давидов зауважує, що світові тенденції розвитку 

сучасної вищої освіти відтворює Програмний документ 

ЮНЕСКО про реформування і розвиток вищої освіти – 

«Освіта: прихований скарб». Це: гуманітаризація, 

гуманізація, фундаментальність, безперервність, мобіль-

ність, масовість, технологізація та інформатизація [3]. 

Компетентнісна парадигма є методологічним під-

ґрунтям підготовки професійно мобільного працівника 

соціальної сфери у Польщі.  

Суттєві зрушення у польській системі професійної 

підготовки соціальних працівників відбулися після зміни 

державного устрою країни з 1990 року, коли увійшов у 
дію «Закон про соціальну допомогу» [15-16] , що окреслив 

юридично-інституційні рамки соціальної допомоги, а 

також визначив формальні вимоги до соціального 

працівника, його професійних завдань, обов’язків та 

принципів роботи (2 розділ ІІІ частини Закону). У 2004 

році до даного закону було внесено ряд змін і в дію 

ввійшов новий «Закон про соціальну допомогу» [16].  
Система професійної підготовки соціальних працівників 

у Польщі безперервно розвивається. Зусиллями наукової 

спільноти і практикуючих соціальних працівників були 

розроблені та представлені на пленарному засіданні 

Головної Ради Вищої Освіти галузеві стандарти для І-го 

освітнього рівня напряму “Соціальна робота” (ухвалене 

рішення № 93/2006 від 19 жовтня 2006 року [17]. 

Розпорядженням Міністра Науки і Вищої Освіти від 12 

липня 2007 року їх було затверджено як галузеві. 

Стандарти включають: загальні вимоги, освітньо-

кваліфікаційну характеристику випускника (kwalifikacje 

absolwenta), освітньо-професійну програму (ramowe 

treści kształcenia), обсяг практик та інше [14].  

Академічній мобільності, як складовій Болонського 
процесу, присвячені дослідження О. Вауліної, А. Умерової, 

Г. Калінічевої, Г. Хоружого та ін. Академічна мобільність 

пояснюється науковцями як можливість для студентів, 

викладачів та адміністративно-управлінського персоналу 

ВНЗ «переміщуватись» з одного навчального закладу в 

інший. Мається на увазі, що згідно з рекомендаціями 

Болонської декларації, проведення студентом семестру в 

іншому ВНЗ (переважно за кордоном) надасть йому 

можливість доступу до якісних програм, курсів, 

дослідницької діяльності, вдосконалить володіння як 

студентами, так і викладачами іноземними мовами. 

Потреба в загальній мові європейської освіти пов’язується 

з англійською мовою. Високий ступінь академічної 

мобільності передбачає наявність гуртожитків, медичного 

страхування, джерел фінансування тощо. Заходи для 

здійснення мобільності пов’язуються з: матеріальною 

підтримкою мобільності; посиленням інформування 

потенційних учасників про її можливість; розвитком 

нормативного-методичного забезпечення [2]. 

Професійна мобільність працівника соціальної сфери 

в Польщі забезпечується широким спектром форм 

підвищення та вдосконалення кваліфікації фахівців, 

серед яких: післядипломне навчання, методичні курси, 

самовдосконалення. Часто така підготовка проводиться 

в межах фінансованих грантів через Міністерство 

національної освіти Польщі, або в межах програм, 

фінансованих Європейським союзом.  

У Франції, на думку Ж. Арсака, особлива увага має 

приділятись дидактиці соціальної сфери, а, особливо, 

питанням створення соціальних проектів, адже розвиток 
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проектування і виникнення «методології проектування» 

має обов’язково впливати на процес навчання [9].  

Французька система професійної підготовки фахівців 

соціальної сфери до професійної мобільності характе-

ризується трансверсальним характером змісту освіти, 

гнучкістю програм професійної підготовки, поєднанням 

інваріантної та варіативної складових, модульною орга-

нізацією навчального процесу, інтеграцією теоретичного 

та практичного компонентів, пріоритетністю індиві-
дуального підходу до студента, моделюванням майбутньої 

професійної діяльності у процесі навчання, партнер-

ською співпрацею навчальних закладів із соціальними 

установами. 

Особливе значення у процесі професійної підготовки 

фахівців соціальної сфери Франції має мобільність 

практичної підготовки, яка здійснюється на основі 
соціального партнерства навчальних закладів і соціальних 

установ і реалізується у процесі взаємодії керівника-

референта, керівника практики та студента; характери-

зується індивідуальним підходом до кожного студента, 

гнучкістю програм, варіативністю видів стажувань 

ознайомлювального та професійного спрямування; зас-

тосуванням практично зорієнтованих технологій; сприян-

ням в ефективній організації самостійної роботи 

студентів тощо. 
У процесі професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери використовується широкий діапазон методів і 

форм організації навчання, спрямованих на забезпечення 

високого рівня професійної мобільності майбутнього 

працівника соціальної сфери Франції. Загалом, модер-
нізація французької системи соціальної освіти здійснюється 

шляхом реорганізації системи вищої професійної освіти 

в галузі соціальної роботи згідно з положеннями 

Болонської декларації (впровадження двоступеневої 

вищої освіти – ліцензіату, магістратури), започаткування 

підготовки докторів соціальної роботи в системі 

післяступеневої вищої освіти, розширення пропозицій у 

сфері післядипломної освіти, підвищення наукового 

рівня досліджень у галузі соціальної роботи, посилення 

партнерської співпраці між навчальними закладами 

різних типів і форм власності та соціальними 
установами, пошуку альтернативних механізмів підготовки 

фахівців соціальної сфери, розширення сфер професійної 

діяльності і функцій соціальних працівників [4].  

У Великобританії освітніми пріоритетами щодо 

підготовки професійно мобільних фахівців визначено 
такі: відповідність освіти світовим стандартам, підвищення 

конкурентоспроможності начальних закладів на 

європейському та світовому рівні, підвищення якості 

підготовки учителів, зокрема учителів інформатики [1].  

Подолання кризових явищ у вищій професійній освіті 

за рекомендаціями Асоціації соціальних працівників США 

передбачає такі кроки:  

 як один з основних курсів увести комп’ютерну науку, 

яка є вкрай необхідним студентам у сучасному суспільстві;  

 оскільки зміст шкільної освіти має значний вплив 

на профорієнтацію учнів, важливо забезпечити 

представленість у ньому системи знань, умінь, навичок, 

компетентностей у галузі соціальних наук;  

 заохочувати до розвитку професійної мобільності 

жінок та представників меншин;  

 пояснити можливості професійної мобільності для 

викладачів, результатом чого стане покращення 

викладання, що, у свою чергу, веде до підвищення якості 

успішності студентів;  

 вивчити більш продуктивні методи підготовки 

соціальних працівників в інших державах [10].  
Висновки. Отже, проведений аналіз наукових джерел 

свідчить, що проблема підвищення рівня професійної 

мобільності працівника соціальної сфери є інтернаці-

ональною, актуальною для всіх країн.  
В основу професійної підготовки працівників соціальної 

сфери в міжнародному освітньому середовищі покладено 

ідеї відкритості (здатність освіти до саморозвитку), 

мобільності (активізація всіх сфер життя суспільства, 

гнучка адаптація до вимог ринку праці), неперервності 

(навчання впродовж життя), випереджувального розвитку 

(орієнтація на майбутнє). Ці ідеї перебувають у 

постійному розвитку й відображають нову перспективу 

досягнення цілей професійного навчання конкуренто-

спроможних фахівців. 
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PREPARATION FOR PROFESSIONAL MOBILITY FUTURE SOCIAL WORKERS 

IN FOREIGN COUNTRIES 

The author of the article considered the peculiarities of preparation for professional mobility in Poland, France, the United 

Kingdom and the United States. In the analysis of scientific studies of foreign scientists on the problem of professional 

mobility, the author concluded that in today’s conditions there is a mutual relationship between professional mobility and the 

internationalization of education. During the theoretical analysis of Polish legislative acts, the author proved that positive 

changes in the professional training of social workers originate from the 1990’s, when the «Law on Social Assistance» came 

into force. The author has established that the professional mobility of social workers in Poland is provided by a wide range of 

forms for improving and improving the qualifications of specialists, including postgraduate studies, methodological courses, 

self-improvement, which is carried out within the framework of funded grants through the Ministry of National Education of 

Poland, or within the framework of programs funded The European Union. 

In the course of the study, the author concluded that the system of vocational training of professionals in the social sphere 

for the professional mobility of France is characterized by the transversal nature of the content of education, the flexibility of 

vocational training programs, the combination of invariant and varied components, the modular organization of the 

educational process, the integration of theoretical and practical components, the priority of the individual approach to 

student, simulation of future professional activity in the process of learning, partnership cooperation institutions with social 

institutions. 
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Постановка проблеми. Будь-яке суспільство висуває 

свій комплекс вимог щодо основних завдань системи 

освіти, який обумовлений особливостями його суспільно-

політичного устрою, рівнем економічного розвитку, 

характеристиками суспільного життя тощо. Прагненням 

України прискорити свій економічний розвиток, увійти до 

числа країн з постіндустріальним суспільством викликана 

задача переорієнтації вітчизняної системи освіти із 

знанієво-центричного підходу на компетентнісно-

орієнтований, покликаний створити необхідні педагогічні 

умови для формування особистості, спрямованої на 

творчу самореалізацію і самоактуалізацію, тобто 

українські освітяни мають зосередити зусилля не на 

підготовці «homo scientificus», а на розвитку «homo 

creativus». Тому такі конструкти, як «формування творчої 

особистості учнів», розвиток творчих здібностей», 

«реалізація творчого потенціалу» і т.п. зустрічаємо у всіх 

концептуальних освітніх документах як національного 

рівня, так і рівня окремих навчальних закладів. Проте, як 

правило, розуміння творчої навчально-пізнавальної 

діяльності осіб, які навчаються, тобто саме 

інтелектуальної творчості, зводиться освітянами до 

характеристики, що була запропонована В.П. Безпальком. 

Виокремлюючи чотири рівня засвоєння знань (впізнання, 

репродуктивний, продуктивний, творчий), науковець 

характеризує творчий рівень як такий, де дія виконується 

на «будь-якій множині об’єктів шляхом самостійного 

конструювання нової орієнтовної основи для діяльності 

(знання-трансформації); в процесі цієї діяльності 

добувається об’єктивно нова інформація» [1, с.71]. З цих 

позицій оцінюють і високий рівень навчальних досягнень 

учнів. Наведемо загальні критерії оцінювання для 

високого рівня (12 балів): «Учні мають системні, міцні 

знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, 

усвідомлено використовують їх стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, 

оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, 

приймати рішення» [8]. Проте, чи буде справедливим 

стверджувати, що такі критерії характеризують саме 

творчу навчально-пізнавальну діяльність, а не 

інтелектуальні здібності? На нашу думку, така позиція 

потребує певної корекції з урахуванням диференційова-

ного підходу щодо проявів такого феномену як творчість, 

розуміння її сутності, типів, механізмів становлення, 

форм вияву, ставленням певних суспільних груп до 

креативів. 

Проблемам сутності обдарованості й творчих 

здібностей, їх формування та розвитку присвячений 

чисельний масив наукових праць. Серед дослідників, які 

розглядали зазначені питання, слід назвати В. Ананьєва, 

Г. Балла, Д. Богоявленську, Е. Боно, А. Брушлінського, 

В. Дружиніна, Дж. Гілфорда, Г. Костюка, Н. Кузьміну, 

О. Матюшкіна, В. Моляко, О. Музику, К. Платонова, 

Я. Пономарьова, Б. Тєплова, В. Шадрікова тощо. 

Метою статті є окреслення критеріїв рівня розвитку 

творчих здібностей учнів. 

Виклад основного матеріалу. Початок систематич-

ного психологічного наукового вивчення творчості 

більшість дослідників датує 1950 р., коли у зверненні до 

Американської психологічної асоціації Дж. Гілфорд 

висказав думку про те, що обмежена кількість геніїв 

звужує можливості дослідників творчості та запропо-

нував вивчати її на пересічних особах за допомогою 

психометричного методу використання тестів «олівця-і-

папіру». Дж. Гілфорд розробив концепцію креативності 

як універсальної пізнавальної творчої здібності, в основу 

якою він поклав теорію мультіфакторної структури 

інтелекту [4]. Остання, на його думку, виступає як єдина 

система основних та специфічних інтелектуальних 

здібностей, які він класифікує за трьома групами: 

1. Основний вид процесу (операція, що виконується): 

пізнання, пам’ять, конвергентне та дивергентне мислення, 

оцінка. 

2. Вид матеріалу (зміст): зображення (образ), символи, 

семантичний зміст, поведінка. 

3. Результати: елементи, класи, відношення, системи, 

перетворення, застосування. 
Особливу увагу привертає виокремлення конвергентного 

та дивергентного продуктивного мислення. Дж. Гілфорд 

розглядає конвергентне мислення як певний лінійний 

процес, який зумовлює отримання суб’єктом однієї 

Стаття присвячена розробленню критеріїв сформованості творчих здібностей учнів: 1) вміння 

самостійно визначати проблему, яка виникає на певному етапі пізнання, знаходити та формулювати 

протиріччя і певному комплексі інформації; 2) оригінальність запропонованого рішення, новизна, 

нестандартність шляхів розв’язання певної проблеми або завдання. Механізм визначення та оцінювання 

оригінальності ідеї є досить неоднозначним та суб’єктивним; 3) варіативність мислення, кількість 

запропонованих ідей, шляхів вирішення проблеми, які тісним чином пов’язані з оригінальністю та 

характеризуються різноплановістю, тобто ідеї, що генеруються, мають охоплювати максимальний спектр 

можливих рішень проблеми. 

Ключові слова: творчість, креативність, творчі здібності, критерії сформованості творчих здібностей. 
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правильної відповіді. Головним методом дивергентного 

мислення є метод спроб та помилок. Розумовий процес 

здійснюється у різних напрямках та зумовлює 

різноманітність відповідей.  

Дж. Гілфорд виокремив такі характеристики 

дивергентного мислення: беглість, гнучкість, оперування 

відношеннями, легкість пристосування, оригінальність. 

Саме дивергентне мислення, на думку Дж. Гілфорда, 

детермінує креативність. 

Відповідно до концепції Дж. Гілфорда, визначальними 

характеристиками креативності є: 

 здатність до виявлення та постановки проблеми; 

 здатність до генерування великої кількості ідей; 

 здатність до продукування різноманітних ідей 

(гнучкість); 

 здатність нестандартного реагування на подразники 

(оригінальність); 

 здатність до вдосконалення об’єкта; 

 здатність вирішувати проблеми. 

Альтернативою концепції дивергентного мислення 

Дж. Гілфорда розглядається концепція латерального 

мислення Е. Боно [3]. Латеральне, або бокове, мислення 

базується на методі асиметричних шаблонних систем 

мислення. На думку Е. Боно, існують певні сталі зразки 

сприйняття, відповідно до яких суб’єкт аналізує нову 

інформацію. Такий принцип зумовлює шаблонне, або 

стандартне, мислення. Проте по ходу шаблона 

зустрічаються бокові відгалуження. Саме використання 

таких мисленевих «відгалужень», які Е. Боно називає 

асиметричними шаблонними системами, знаходяться в 

основі творчості. Е. Боно підкреслює, що стандартне 

мислення аналізує інформацію, у той час, як нестандартне 

(латеральне) мислення розглядає можливості.  

Основними принципами латерального мислення є: 

усвідомлення пануючих, або поляризуючих ідей; 

пошуки різноманітних підходів до явищ; вивільнення з-

під жорстокого контролю шаблонного мислення; 

використання випадку. 

З точки зору ще одного американського психолога, 

Р. Стернберга, процес творчості можливий за наявності 

трьох інтелектуальних здібностей: 

1. Синтетичної – бачити проблеми з нового боку, 

використовуючи нешаблонне мислення. 

2. Аналітичної – вміння оцінювати перспективність 

нової ідеї. 

3. Практично-контекстуальної – вміння переконувати 

інших у цінності ідеї [10]. 

Згідно з концепцією Р. Стернберга, для творчості 

необхідна наявність шести специфічних взаємопов’язаних 

джерел: інтелектуальні здібності, знання, відповідні 

стилі мислення, особисті характеристики, мотивація та 

відповідне середовище. 

Розуміння творчості як відхилення від стандартів 

розумової діяльності характерно і для представників 

вітчизняної психології творчості. Якщо головною 

ознакою діяльності як форми активності є потенційна 

відповідність мети діяльності її результатам, то для 

творчого акту характерне розузгодження мети і 

результату. Творча активність може виникати в процесі 

здійснення діяльності та пов’язана з виникненням 

«побічного продукту», який і є творчим результатом. 

Сутність креативності зводиться до інтелектуальної 

активності та сенситивності відносно до побічних 

продуктів своєї діяльності. Саме побічні результати 

діяльності, як нове та незвичайне, представляють 

цінність для творчої особи, у той час, як для нетворчої 

головним є досягнення мети [2;6;7;9]. 

Стислий аналіз концепцій творчості як психологічної 

якості, дозволяє виокремити ті критерії, відповідно до 

яких педагог має здійснювати свою роботу, що 

спрямована на розвиток творчих здібностей учнів. 

По-перше, це вміння самостійно визначати проблему, 

яка виникає на певному етапі пізнання, знаходити та 

формулювати протиріччя і певному комплексі 

інформації. 

Педагог цілеспрямовано організує «зустріч» особи, 

яка навчається, з невідомим, сприяє формуванню потреби 

у пізнанні цього невідомого шляхом вирішення 

навчальної проблеми. Для стимулювання виникнення 

проблемної ситуації в навчальному процесі використо-

вують проблемні задачі, за допомогою яких педагог 

створює навчальну проблему, тобто пізнавально-

смислову суперечність, яка викладає утруднення для 

учнів та спрямовує їх на пошук нових знань.  

Застосування проблемного навчання кардинально 

змінює змістовне наповнення освітньої та навчально-

пізнавальної діяльності. Учитель з транслятора готових 

знань трансформується у керівника та учасника 

пошуково-дослідницької діяльності, набуваючи функції, 

за спортивною термінологією, «граючого тренера». Він не 

заганяє діяльність учнів у жорсткі контрольно-оціночні 

межі, а спрямовує її на досягнення особистіснозначущого 

результату. У свою чергу, учні з пасивного та часто 

байдужого приймача інформації перетворюються на 

зацікавленого дослідника. Така трансформація створює 

умови для зміни моновекторних (вчитель → учень) 

суб’єкт-об’єктних відносин на бівекторні (вчитель ↔ 

учень) суб’єкт-суб’єктні відносини. Змінюються основні 

параметри діяльності суб’єктів. Акцентування уваги 

педагога зміщується з кінцевого результату (вихідні 

знання) на процес його досягнення (стимулювання 

самостійного креативного мислення та когнітивної 

діяльності) та методи (обговорення, дискусії, завдання 

для творчих, практичних, самостійних та ін. методи 

роботи). Пріоритетне місце в діяльності учителя займає 

прагнення навчити учня самостійно не тільки 

розв’язувати проблемні завдання, але й ставити та 

формулювати запитання, визначати проблему. Для учнів 

визначальними стають не зовнішні фактори та стимули 
(зовнішній контроль, стипендія, престиж та ін.) а внутрішні 

(усвідомлення власних інтелектуальних можливостей, 

компетенції, здатності гідно відповісти на виклик тощо). 

Навчальні проблеми виступають як основний інструмент 

активізації мислення особи, яка навчається, формування її 

пізнавального інтересу та моделюванні розумових 

процесів, адекватних творчому мисленню. 

Але те, що гладко формулює теорія, на практиці 

часто зазнає фіаско; педагоги, які намагаються 

впровадити проблемне навчання, розчаровуються в його 

ефективності. Учні стикаються зі значними труднощами 

в своїй розумовій діяльності, пов’язані з тим, що в 

навчальному середовищі немає чітко визначених цілей, 
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алгоритмів та критеріїв щодо оволодіння розумовими 

операціями, багатьом навчальним дисциплінам не 

вистачає спеціальної діяльності, спрямованої на 

відпрацювання цих операцій, їх формування не 

визначається як особливе завдання освітньої діяльності, 

тому не є актуальним для педагогів. 

По-друге, це оригінальність запропонованого рішення, 

новизна, нестандартність шляхів розв’язання певної 

проблеми або завдання. Механізм визначення та 

оцінювання оригінальності ідеї є досить неоднозначним 

та суб’єктивним. В психології існує думка про те, що 

оригінальні ідеї необхідно розглядати у зв’язку з їх 

корисністю [2]. Якщо оригінальні ідеї розглядати 

безвідносно до їх корисності, то неможливо буде 

відрізнити креативні ідеї від ексцентричних або 

шизофренічних, які теж можуть бути оригінальними, 

проте вони будуть неефективними. Крім того, необхідно 

враховувати той факт, що прагнення до оригінальності у 

підлітковому віці може виступати, з одного боку, 

компенсаторними механізмами і психологічним 

захистом від тих проблем і викликів, що ставлять перед 

суб’єктом процеси соціалізації і дорослішання, а з 

іншого боку, як намагання заявити про себе, як про 

особистість, підняти свій статусний рівень у контактній 

групі. 

Оригінальність може виступати просто як вичурність 

або вказувати не порушення селективного процесу, який 

спостерігається під час деяких психічних захворювань. 

Як зауважує В.М. Дружинін, чимало експериментальних 

робіт показало, що висока оригінальність свідчить про 

невротизацію особистості [5].  

Існує певна небезпека в розгляданні вміння 

генерувати оригінальні ідеї як основного критерію 

творчої, нестандартно мислячої людини, оскільки такий 

підхід може гальмувати становлення самого мислення. 

Тому під час розвитку творчих здібностей учнів 

продукування оригінальних ідей має обов’язково 

супроводжуватися їх критичним аналізом та ретельним 

жорстко аргументованим відбором. Особа, яка 

навчається, при розвитку творчих здібностей має 

навчитися й виваженій самокритиці, уважного ставлення 

до критичних зауважень з боку оточуючих. 

По-третє, це – варіативність мислення, кількість 

запропонованих ідей, шляхів вирішення проблеми, які 

тісним чином пов’язані з оригінальністю та 

характеризуються різноплановістю, тобто ідеї, що 

генеруються, мають охоплювати максимальний спектр 

можливих рішень проблеми. Кількість запропонованих 

ідей певним чином зумовлюється системним підходом 

суб’єкта до масиву своїх знань, його вміння гнучкого 

інтегрованого оперування інформацією з різних наукових 

галузей з опорою на власний досвід. Як і оригінальність, 

варіативність має супроводжуватися якістю ідей.  

Висновки. Згідно із вищенаведеними міркуваннями 

можна дійти до наступного висновку. Творча діяльність 

є найвищим проявом людської діяльності як такої, її 

головними ознаками виступають самостійність у 

формулюванні проблеми, оригінальність та варіативність 

її вирішення. Тому і критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів на високому, творчому рівні, мають 

співвідноситися з цими ознаками.  
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THE CRITERIA OF CREATIVITY OF CREATIVE HUMIDITY OF UPHOLS 

The desire of Ukraine to accelerate its economic development, to be one of the countries with post-industrial society caused 

by the task of reorienting of the national educational system with knowledge-centric approach to a competency-oriented, one 

has intended the necessity of creation the pedagogical conditions for the formation of the person aimed at creative self-

realization. That is thus the Ukrainian teachers should focus not on the preparation of the “homo scientificus”, but on the 

development of “homo creatives”. However, the specifying criteria for the development of creative abilities with differential 

considered is required especially it touches upon the manifestations of the phenomenon of creativity, understanding its nature, 

types, mechanisms of formation, forms of manifestation, the relationship of certain social groups to the creatives. 

Scientists offer a lot of concepts about the nature of creativity, its sources, manifestations, types, etc. However, it is the 

unanimous understanding of creativity as a deviation from the standards of mental activity. Creative activity may occur in the 

implementation of activities and it is associated with the occurrence of “by-product”, which is the creative result. The essence 

of creativity is reduced to intellectual activity and heightened sensibility relatively to by-products of their activities. The very a 

side results of operations, as new and unusual ones, are valuable for the creative individual, while the approaching of goal is 

the main thing for uncreative person. 

A brief analysis of the concepts of creativity as a psychological quality, allows to identify the criteria according to which 

the teacher should carry out his work and focus on the development of creative abilities of pupils. 

First, it is the ability to determine a problem that occurs at a certain stage of knowledge, to find and formulate 

contradictions and a certain set of information. 

Secondly, it is the originality of the proposed solution, novelty, non-standard way of solving a particular problem or task. 

However, it is necessary to investigate these ideas in connection with their usefulness.  

Thirdly, it is the variation of thinking, the number of proposed ideas, solutions of problems which are closely related to 

originality and characterized by diversity, the ideas that cover the maximum range of possible solutions of the problem. 

Key words: creativity, creativity, creative abilities, criteria for the formation of creative abilities. 
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Постановка проблеми. Cтворення системи 

організаційно-інформаційної підтримки є одним із 

пріоритетних завдань, що вимагають невідкладного 

вирішення. Актуальність дослідження зумовлена проти-

річчями між: необхідністю впровадження організаційно-

інформаційних засобів підтримки наукової та 

міжнародної діяльності в роботу ВНЗ та недостатньою 

сформованістю теоретичних підходів до розробки 
подібних засобів; потребою в єдиному і централізованому 

засобі представлення наукової інформації в інтернет-

просторі та невідповідністю існуючих засобів для 

підтримки наукової та міжнародної діяльності ВНЗ 

сучасним вимогам. 

Можливості застосування інформаційних технологій 

у діяльності науково-дослідницької частини вищого 

навчального закладу розглянуті в роботі А.М. Гафіяк. 

Разом з тим, проблема проектування організаційно-

інформаційної підтримки наукової та міжнародної 

діяльності ВНЗ з використанням веб-сайтів ще не була 

предметом спеціальних досліджень 

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних 

засад та розробці автоматизованої системи для 

організаційно-інформаційної підтримки наукової та 

міжнародної діяльності ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Активізація наукової 

та міжнародної діяльності ВНЗ, результатом якої є 

основний продукт інформаційного суспільства – нові 

знання, може бути здійснена завдяки наявності 

необхідної організаційно-інформаційної підтримки. 

Лексичне значення слова «підтримка» – допомога, 

сприяння. Так, у розумінні «допомога» мається на увазі 

стрімка дія, та поняття «сприяння» розуміється, як 

створення умов для виконання певної діяльності, у 

нашому дослідженні  –  наукової та міжнародної 

діяльності ВНЗ. 

Організаційно-інформаційна підтримка – процес 

інформаційного забезпечення, орієнтований на користу-

вачів інформації, зайнятих керуванням складними 

об’єктами. Організаційно-інформаційна підтримка вико-

ристовується при підготовці та реалізації управлінських 

рішень. Організаційно-інформаційна підтримка наукової 

та міжнародної діяльності ВНЗ – це допомога та 

сприяння суб’єктам наукової діяльності в отриманні та 

розповсюдженні наукового результату з інформаційно-

комунікаційних технологій [2]. 

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча 

діяльність, спрямована на одержання та використання 

нових знань. Основними її формами є фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження.  

Як відомо, наукова робота на рівні з освітнім та 

виховним процесами є невід’ємною складовою 

частиною будь-якого вищого навчального закладу. 

В університеті наукова робота здійснюється з перших 

днів його створення. 

Основними завданнями ВНЗ в області наукової 

діяльності є виконання фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, використання новітніх наукових 

досягнень і технологій в навчанні, розробка наукоємних 

проектів в інтересах розвитку економіки і забезпечення 

безпеки країни, підвищення рівня професійної 

підготовки студентів, підготовка науково-педагогічних 

працівників вищої кваліфікації [5]. 

Відповідно до визначених пріоритетів були виділені 

основні задачі у сфері наукової діяльності: 

1. Організація та проведення наукових досліджень, 

спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів 

розвитку науки, техніки, наукоємних технологій і освіти, 

використання всіх можливостей для підвищення 

значущості наукової діяльності в університеті як основи 

підготовки кадрів та наукового, соціально-економічного 

У статті представлено теоретичні засади для розробки автоматизованої системи організаційно-
інформаційної підтримки наукової та міжнародної діяльності вищого навчального закладу. 

На сучасному етапі спостерігається стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та 

інформаційного простору в цілому, тому виникає проблема якісної та оперативної організаційно-
інформаційної підтримки наукової та міжнародної діяльності вищих навчальних закладів. Вирішення даної 

проблеми є актуальним завданням, що стоїть перед кожним вищим навчальним закладом України. 
Необхідність використання інформаційних технологій для підтримки наукової та міжнародної діяльності 

університету є більш ніж очевидною. Організаційно-інформаційна підтримка наукової та міжнародної 

діяльності ВНЗ відкриває безмежні можливості віртуального навчального процесу, тиражування навчальної 
інформації, миттєвої її доставки споживачеві. 

Ключові слова: організаційно-інформаційна підтримка, наукова діяльність ВНЗ, міжнародна діяльність ВНЗ. 
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й культурного розвитку держави. 

2. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації 

3. Залучення до наукової діяльності талановитої 

студентської молоді. 

4. Створення виконавцям необхідних умов, які 

стимулюють наукову діяльність. 

5. Організаційне та методичне керівництво 

винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою. 

6. Організація та проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо. 

7. Підготовка монографій, навчальних посібників і 

підручників, науково-методичної та іншої літератури 

відповідно до предмету діяльності. 

Наукова діяльність ВНЗ будується на наступних 

принципах: збереження і розвиток наукових шкіл ВНЗ; 

забезпечення органічного зв’язку наукових досліджень і 

навчального процесу; підтримка і стимулювання у 

встановленій сфері діяльності фундаментальних, приклад-

них досліджень, а також науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт за пріоритетними напрямами 

розвитку науки, технологій і техніки; формування та 

виконання спільно з іншими ВНЗ, науковими органі-

заціями, державними академіями наук наукових програм 

за напрямками, що забезпечує прискорений соціально-

економічний розвиток країни; сприяння розвитку 

міжнародного наукового співробітництва. 

ВНЗ здійснює проведення у встановленій сфері 

діяльності фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень, а також технологічних, експериментальних 

та інших розробок в усіх напрямках. 

В області наукової діяльності ВНЗ: щорічно 

розробляє перспективні напрямки наукових досліджень, 

а також тематичні плани наукових робіт; забезпечує 

виконання планів науково-дослідних робіт, необхідний 

теоретичний рівень, якість і практичну спрямованість 

проведених досліджень; бере активну участь в 

конкурсах на отримання грантів, які проводяться в 

рамках реалізації федеральних цільових і відомчих 

програм та інших програм, а також в рамках фондів 

підтримки наукової і (або) науково-технічну діяльність; 

створює тимчасові творчі колективи (що складаються з 

штатних працівників, студентів, аспірантів і т.д.), в тому 

числі із залученням на основі договорів фахівців з інших 

вищих навчальних закладів; при необхідності залучає в 

якості співвиконавців інші організації; забезпечує 

інтеграцію наукової та освітньої діяльності; надає в 

установленому законодавством порядку необхідну 

науково-методичну допомогу федеральним органам 

виконавчої влади, органам державної влади, органам 

місцевого самоврядування, організаціям усіх форм 

власності в практичному застосуванні ними результатів 

досліджень і розробок ВНЗ; виконує замовлення на 

наукові дослідження і розробки для юридичних і 

фізичних осіб на основі цивільно-правових договорів; 

поширює новітні досягнення науки, видає наукову, 

навчальну, методичну та довідкову літературу і 

здійснює випуск наукових періодичних видань, в тому 

числі що містять результати наукової діяльності ВНЗ; 

підтримує і розвиває свою науково-дослідницьку, інфор-

маційно-обчислювальну та матеріально-технічну базу. 

Міжнародна діяльність університету є невід’ємною 

складовою в підготовці висококваліфікованих фахівців, 

що вільно орієнтуються в вітчизняних та зарубіжних 

технологіях, добре знайомих зі світовою будівельною 

практикою, що володіють широким кругозором, 

конкурентоспроможних на світовому ринку праці. 

Основними напрямками міжнародної діяльності є: 

організація за участі професорсько-викладацького складу 

в міжнародних семінарах, конференціях, наукових 

міжнародних заходах; обмін викладачами для читання 

лекцій, проведення семінарів; проведення спільних 

наукових досліджень; організація міжнародних семінарів, 

круглих столів, конференцій, форумів для студентів, 

молодих вчених і викладачів; спільні публікації в 

наукових журналах і збірниках праць. 

Розвиток міжнародної діяльності в університеті 

направлений на підвищення якості освітньої підготовки 

студентів, а також рейтингу університету в Україні і за 

кордоном. 

Організаційно-інформаційна підтримка наукової та 
міжнародної діяльності ВНЗ являє собою комунікаційний 

канал, насичений відповідним змістом, основним 

призначенням якого є представлення та позиціонування 

відповідного матеріалу в інформаційному просторі. 

Сприяти досягненню високої якості навчання і наукових 

досліджень ВНЗ організаційно-інформаційна підтримка 

прагне шляхом формування, систематизації, збереження 

наукового фонду та сучасних інформаційних ресурсів, 

надання їх у користування студентам і науковцям 

університету, використовуючи інноваційні технології. 

Подальший розвиток та впровадження сучасних 

інформаційних технологій організаційно-інформаційна 

підтримка наукової та міжнародної діяльності реалізує 

через створення власних інформаційних ресурсів на 

основі тісної співпраці з факультетами та науковими 

центрами ВНЗ [1]. 

У наші дні рівень інформаційної та програмної 

підтримки освітнього і наукового процесів ВНЗ говорить 

про справжній характер його інновацій не менше, ніж 

його навчальні або дослідницькі програми і проекти. 

Інформація пронизує всі сторони діяльності суб’єктів 

освіти. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій став потужним поштовхом до інтенсивного 

наростання процесів інформатизації в науковій і 

міжнародній діяльності ВНЗ. Зростання об’ємів науково-

технічної інформації, необхідної для ефективної роботи 

наукової та міжнародної діяльності ВНЗ, викликає 

необхідність широкого використання інформаційних 

технологій в управлінні, створення компонентів її 

інфраструктури. 
Інформаційна інфраструктура охоплює обчислювальну 

техніку, засоби комунікації, методичне і програмне 

забезпечення, технології, допоміжні види діяльності. Під 

інформаційною інфраструктурою розуміється структура 

системи інформаційного забезпечення всіх споживачів 

інформації, яка надає їм можливість використання нових 
інформаційних технологій на базі широкого застосування 
інформаційно-обчислювальних ресурсів і автоматизованої 

системи комунікацій [3]. 

З усіх областей людської діяльності саме наукова 

зазнала найбільш сильний початковий вплив інформатики 
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та інформатизація науки стала однією з найбільш 

характерних шляхів становлення інформаційного 

суспільства. 

Результати аналізу залежності використання 

електронних ресурсів та рівня цитування вчених, 

викладачів навчального закладу, отримані на репрезен-

тативній вибірці найбільших західних і українських 

університетів, дають однозначну і чітку картину: рівень 

цитування значно вище там, де вище статистика 

звернення до електронних джерел інформації. Кожен 

ВНЗ зацікавлений у високому індексі цитування своїх 

кадрів, що останнім часом прийнято ідентифікувати з їх 

наукової спроможністю, і що в цілому визначає обличчя 

університету і говорить про його привабливість, 

конкурентоспроможність на ринку освіти в рамках 

конкретної дисципліни. У свою чергу високий науковий 

репутації, не тільки привертає більшу кількість 

студентів, що важливо, але ще і дозволяє швидше увійти 

в число навчальних закладів, фінансова підтримка яких 

виглядає виправданою для урядових програм та 

спонсорських організацій. 
Основна ціль організаційно-інформаційної підтримки – 

це здійснення координації наукової, науково-дослідної 

та міжнародної діяльності вищого навчального закладу. 

До основних завдань організаційно-інформаційної 

підтримки наукової та міжнародної діяльності ВНЗ 

належать: координація наукової роботи професорсько-

викладацького складу і студентів університету; забез-
печення наукової, науково-методичної та іншої оперативної 

інформації викладачів, необхідної для здійснення 

наукової та міжнародної діяльності та освітнього 

процесу (за тематикою реалізованих програм); забез-

печення нормативними матеріалами, необхідними для 

роботи кафедр та інших структурних підрозділів; 

підтримка діяльності ради молодих учених; підтримка 

винахідницької діяльності; підтримка видавничої 

діяльності; здійснення науково-методичного супроводу 

грантів, проектів, федеральних експериментальних 

майданчиків на базі університету; узагальнення 

результатів наукової діяльності університету та розробка 

комплексного плану його розвитку; інформаційне 

забезпечення навчального процесу, наукових досліджень, 

дослідно-конструкторських робіт науково-технічної, 

економічної, правової, патентною інформацією; популя-

ризація наукових і технічних досягнень ВНЗ (організація 

наукових форумів, виставок, реклами та ін.); навчання 

інформаційній культурі; впровадження інноваційних 

бібліотечних і комп’ютерних технологій; методична 

робота з питань інформаційної діяльності. 

Основні функції організаційно-інформаційної 

підтримки наукової та міжнародної діяльності ВНЗ: 

здійснює інформаційне забезпечення навчального 
процесу, наукових досліджень і дослідно-конструкторських 

робіт; виявляє, вивчає і систематично уточнює 

інформаційні потреби професорів, викладачів, студентів, 

аспірантів і наукових співробітників ВНЗ; здійснює збір, 

аналіз і узагальнення відомостей з вітчизняних і 

зарубіжних джерел наукової, науково-технічної, 

міжнародної, економічної і патентної інформації за 

профілем ВНЗ; створює і веде проблемно-орієнтовані 

бази даних за профілем ВНЗ з використанням доступ до 

вітчизняних і зарубіжних баз даних; здійснює 

диференційоване забезпечення керівництва ВНЗ 

оглядово-аналітичною інформацією щодо основних 

напрямів діяльності ВНЗ і проблемам вищої школи; 
здійснює поточне інформаційне забезпечення навчального 

процесу в режимах виборчого розповсюдження 

інформації і «запит-відповідь», використовуючи локальні 

бази даних, вітчизняні та світові інформаційні ресурсу 

мережі Internet для електронної доставки документів за 

електронною поштою; інформує фахівців ВНЗ про 

планування вітчизняних і зарубіжних наукових форумів 

і конференцій за профілем ВНЗ; популяризує наукові і 

технічні досягнення ВНЗ; інформує про проведення 

наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, нарад, 

організованих ВНЗ; бере участь в організації виставок 

наукових досягнень і передового педагогічного досвіду 

ВНЗ і наданні експонатів на загальнодержавні, галузеві 

та міжнародні виставки і ярмарки; здійснює рекламу 

результатів передового педагогічного досвіду наукових 

досягнень ВНЗ і маркетинг інформаційних послуг. 

Організаційно-інформаційна підтримка наукової та 

міжнародної діяльності ВНЗ відкриває безмежні можли-

вості віртуального навчального процесу, тиражування 

навчальної інформації, миттєвої її доставки споживачеві. 

Рівень і якість наукової та міжнародної діяльності 

університету в значній мірі визначається інформаційним 

забезпеченням професорсько-викладацького складу, 

наукових співробітників і студентів. 

Організаційно-інформаційна підтримка наукової та 

міжнародної діяльності являє собою складну, багато-

функціональну систему. Її успішне функціонування 

безпосередньо залежить від якості управління всіма 
підсистемами і технологічними процесами, встановленням 

прямих і зворотних зв’язків, постійної оцінки надійності 

і якості бібліотечного обслуговування, повноти інфор-

маційних ресурсів і ефективності використання всієї 

ресурсного бази. Тому можна зробити висновок, що 

головна функція організаційно-інформаційної підтримка 

наукової та міжнародної діяльності ВНЗ – це здатність 

об’єднати розрізнені ресурси в єдине науково-освітнє 

середовище. У ВНЗ це середовище може включати такі 

складові: навчально-методичні комплекси; електронні 

ресурси підрозділів, кафедр, лабораторій; електронну 

бібліотеку ВНЗ; віддалені електронні ресурси та ін. 

На сучасному етапі інформаційні ресурси нового 

типу виступають основою успішного впровадження 

сучасних освітніх технологій у ВНЗ. Тому створення 

умов для переходу до нового рівня освіти на основі 

інформаційних технологій є актуальним завданням 

подальшої їх інформатизації. Основною метою 

організаційно є створення інформаційної системи, в якій 

документи зберігаються й можуть використовуватися в 

електронній формі. Програмні засоби при цьому 

забезпечують єдиний інтерфейс доступу до електронних 

документів, що містять тексти та зображення. 

До основних напрямів інформаційної роботи 

організаційно-інформаційної підтримки наукової та 

міжнародної діяльності ВНЗ відносять: формування 
інформаційного ресурсу в електронному режимі; створення 

системи вторинних документів (бібліографічних, рефе-
ративних, оглядово-аналітичних); довідково-інформаційне 
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обслуговування (організація книжкових виставок, 

віртуальних виставок та виставок нових надходжень, 
інформаційних переглядів); інформатизація про проведення 

інформаційних заходів. 

Створення Інтернет-мережі в організаційно-інформа-
ційній підтримці діяльності ВНЗ, єдиного інформаційного 
простору з можливістю спільного використання внутрішніх 

та зовнішніх інформаційних ресурсів, надає доступ до 

ресурсів глобальних інформаційних мереж для забез-

печення наукової та міжнародної діяльності. Доступ до 

інформаційних ресурсів Інтернет, дає можливість 

задовольнити користувачів різноманітною інформацією. 

Вихід в Інтернет дав змогу не тільки одержати доступ до 

всесвітніх сховищ інформації, а й самим влитися у 

світовий інформаційний простір, створити свою сторінку, 

розмістити інформацію про власні ресурси.  

З метою оптимізації інформаційного забезпечення 
різних категорій користувачів організаційно-інформаційна 

підтримка наукової та міжнародної діяльності ВНЗ взяла 

курс на використання ресурсів глобальних мереж та 

створення власних інформаційних ресурсів. Поряд з 

традиційними ресурсами на паперових носіях нарощують 

потужності електронні інформаційні ресурси власної 
генерації. Організаційно-інформаційна підтримка включає 

забезпечення доступу до електронних ресурсів, 

проведення каталогізації електронної продукції, 

проведення діяльність щодо пошуку, відбору, обробки 

та первинного аналізу дедалі зростаючих масивів 

інформації. Для оптимального використання накопичених 

багатств, однією з функцій організаційно-інформаційної 

підтримки наукової та міжнародної діяльності ВНЗ є 

забезпечення їх упорядкування, структурування і 

продуктивна організація функціонування. 

Обґрунтування необхідності впровадження інфор-

маційно-комунікаційних технологій в організаційно-

управлінський процес вищих навчальних закладів 

містить дві основні, тісно пов’язані між собою складові. 

По-перше, технічно-операційні можливості комп’ютера 

несуть в собі різноманітні можливості подання дидак-

тичного матеріалу, який повинен бути реалізований в 

навчально-виховному процесі. По-друге, справжня 

дієвість науково-технічного прогресу в значному ступені 

залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог. 

Тому впровадження комп’ютерних технологій в процес 

організаційно-інформаційної підтримки діяльності ВНЗ 

можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок 

розвитку сучасного інформаційного світу в цілому. 

Сучасна система освіти передбачає створення 

інформаційних потоків, що полегшують і сприяють 

рішенню навчальних, наукових та адміністративних 

завдань. Ефективне функціонування і управління ВНЗ 

передбачає наявність розвиненої інформаційної інфра-

структури на основі нових інформаційних технологій. 

Особливо це важливо для формування баз даних 
інформаційних освітніх ресурсів, що містить структуровану 

нормативну, учбову, наукову, довідкову, фактографічну 

і іншу інформацію. Також необхідний розвиток 

інформаційної системи управління ВНЗ, що включає в 

себе ефективні засоби аналізу інформації щодо наукової 

та міжнародної діяльності ВНЗ.  

Пріоритетом розвитку сучасної освіти України є 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, що забезпечує подальше вдосконалення 

освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві. Для ефективного функціо-

нування системи освіти (регіональної, національної) 

важливого значення набуває активне використання 

міжнародних джерел та веб-ресурсів в інформаційному 

забезпеченні освіти, оптимальне впровадження комуні-

каційних технологій у навчальний процес. 

Рівень розвитку сучасного технічного та програмного 

забезпечення, методики побудови систем підтримки 

прийняття рішень дають можливість підвищити 

ефективність роботи у навчальних закладах завдяки 

оперативному і достовірному висвітленню необхідної 

інформації персоналом вищих навчальних закладів 

залежно від рівня в ієрархічній структурі. Освітні веб-

ресурси повинні мати високий рівень виконання, 

належне художнє оформлення, характеризуватися 

повнотою матеріалу, забезпечувати якість методичного 

інструментарію і технічного виконання, відповідати 

дидактичним принципам логічності й послідовності 

викладу даних. Слід зазначити, що на сьогодні сайт ВНЗ 

є одним із найпоширеніших засобів представлення 

наукової інформації в Інтернет-ресурсах, але й найменш 

вивченим з точки зору його функціональної структури..  

Висновки. Впровадження комп’ютерних технологій 
в процес організаційно-інформаційної підтримки діяльності 

ВНЗ є логічним і необхідним кроком у розвитку 

сучасного інформаційного світу в цілому. Ефективне 

функціонування і управління ВНЗ передбачає наявність 

розвиненої інформаційної інфраструктури на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій. Для ефективного 

функціонування системи освіти важливе значення 

відіграє активне використання міжнародних джерел та 

веб-ресурсів, оптимальне впровадження комунікаційних 

технологій у навчальний процес. Веб-сайт ВНЗ як засіб 

автоматизації організаційно-інформаційної підтримки 

сьогодні є одним із перспективних шляхів позиціо-

нування навчального закладу як навчально-наукового 

центру. Нами було розглянуто теоретичні аспекти 

організаційно-інформаційної підтримки наукової та 

міжнародної діяльності ВНЗ. Визначені основні цілі, 

завдання та функції організаційно-інформаційної 

діяльності ВНЗ.  
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ORGANIZATIONAL AND INFORMATIONAL SUPPORT OF SCIENTIFIC AND INTERNATIONAL 

ACTIVITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article presents theoretical principles for the development of an automated system of organizational and informational 

support of scientific and international activity of a higher educational institution. 

At present there is rapid development of information and communication technology and informational space as a whole, 

so there is a problem of quality and operational organizational and informational support of scientific and international 

activities of universities. The solution of this problem is an urgent task facing each higher educational institution of Ukraine. 

The need to use information technology to support the university’s scientific and international activities is more than obvious. 

Organizational and informational support for research and international activities of universities opens endless possibilities of 

virtual learning process, duplication of educational information and its instant delivery to the consumer. 
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Постановка проблеми. Останнім часом актуальним 

постало питання ціннісного виміру існування суспільства, 

особливо у контексті освітньої реформи в Україні, адже 

саме школа максимально впливає на ціннісні орієнтації 

молодих людей, через шкільні колективи відбувається 

соціалізація. 

Втім поняття «цінності» залишається майже 

невизначеним, розпливчастим і поверховим. Про цінності 

багато говорять, але природу їх не осмислюють, 

вважають її імперативною, такою, що прищеплюється 

наказами і правилами. 

«Посилання на цінності в шкільному навчанні часто 

зводиться до того, що це якісь еталони, ледь не святині. 

Їх практично не можна поставити під сумнів і тим паче – 

змінити. Наприклад потрактування патріотизму, героїки 

як найвищих чеснот. Або категоричне твердження з 

підручника “Я у світі” для третього класу: “Ти маєш 

засвоїти, що відпочинок і розваги настають тільки після 

того, коли вивчено уроки”. На думку координатора 

Всеукраїнської освітньої програми “Розуміємо права 

людини” та освітнього напряму Української Гельсінської 

спілки Сергія Бурова, це приклад того, як спотворюються 

права людини. Адже їх постійно підв’язують до 

обов’язків» [5]. 

Якщо однією зі стратегічних цілей суспільного 

розвитку є ціннісно-орієнтоване виховання, то педагогам 

потрібно розібратись у ключових аспектах ціннісної 

проблематики, щоби вірно орієнтувати учнів на свідоме 

обрання власних ціннісних орієнтацій [1]. Педагоги 

мають розуміти, що існують помітні відмінності у 

трактуванні цінностей філософами, психологами та 

іншими спеціалістами, що в цілому є нормальним для 

гуманітаристики. Проте при всіх відмінностях зрозуміло, 

що цінності – це щось ґрунтовне, певний духовний 
фундамент, який варто залишити прийдешнім поколінням. 

Цінності розставляють пріоритети, які допомагають у 

момент необхідності зробити відповідальний вибір. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 

внесок у розвиток аксіології зробили сучасні українські 

та зарубіжні філософи: Р. Апресян, А. Арнольдов, 

А. Гусейнов, Ф. Знавецький, М. Каган, В. Котлярова, 

В. Малахов, Е. Маркарян, Л. Мікешина, М. Рокич, 
А. Пустовіт, В. Сержантов, В. Тугарінов, Ю. Турчанінова, 

З. Файнбург В. Шохін та інші. Також провідні зарубіжні 

філософи, що розвивали аксіологічну проблематику, 

будуть перелічені в основному розділі даної статті.  

Теоретико-методологічні засади ціннісного виміру 

філософії освіти розвинуті в працях: В. Андрущенка, 

І.Беха, Л. Ваховського, О. Вишневського, В. Галузинського, 

М.Євтуха, П.Ігнатенка, І.Зязюна, В.Кременя, М.Нікандрова, 

С. Ніколаєнка, В. Огнев’юка, З. Равкіна, О. Сухомлинської, 

В. Ткаченка та ін. 

Процеси, пов’язані з гуманізацією освіти, досліджені 

в працях В. Андрущенка, І. Беха, В. Гриньова, М. Євтух, 

О. Мороз, І. Передборської, О.Савченко, О. Сухомлинської, 

А. Сущенка та ін.  

Метою даної статті є визначення особливостей 

аксіологічних джерел і засад реформи української освіти; 

обґрунтування генетичного зв’язку між концептуальними 

положеннями екзистенціалізму, гуманістичної психології 

та позитивної психології в контексті реформаційних 

процесів освіти в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Ціннісна складова є 

одним із суттєвих факторів, що обумовлюють специфіку 

соціогуманітарного знання. У філософії ціннісний вимір 

існування людини розглядається аксіологією, яка набула 

статусу самостійного філософського напряму в кінці 

XIX ст., хоча застосування та аналіз ціннісних 

характеристик властиві філософії з часів античності.  

Формуванню аксіології сприяв успадкований від 

І. Канта дуалізм «сущого» і «належного», який підняв 

проблему несумісності онтологічної і гносеологічної 

проблематики з ціннісною, й тим самим започаткував 

виділення аксіології у сферу, відокремлену від 

проблематики буття і пізнання. Становленню аксіології 

сприяло також визначення методології гуманітарного 
знання, зроблене В.Дільтеєм, В.Віндельбандом, Г.Ріккертом, 

які відстоювали самостійність та унікальність соціо-

гуманітарної методології у порівнянні з природничою. 

Фактично методологічна рефлексія соціогуманітарних 

наук розвивалась у двох напрямах: природничо-

науковому і власне гуманітарному. В межах першого 

У статті розглядаються аксіологічні аспекти реформаційних процесів у сучасній українській освіті; 

визначені джерела та особливості ціннісних засад позитивної психології, впроваджуваних реформаторами 
освіти в Україні. Обґрунтований генетичний зв’язок між концептуальними положеннями екзистенціалізму, 

гуманістичної психології та позитивної психології. Зроблені висновки про те, що в сучасній аксіології не існує 

єдиної класифікації цінностей, оскільки не існує єдиних підходів до визначення сутності людини. Тому сучасному 
педагогу, в процесі формування власних і учнівських компетентностей, важливо усвідомлювати 

відповідальність власного вибору цінностей і ціннісних орієнтацій.  

Ключові слова: аксіологія, цінності, реформа освіти, позитивна психологія, гуманістична психологія, 
екзистенціалізм. 
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методологічні прийоми та установки природничих наук 

стали еталоном для соціогуманітарних (еволюціонізм та 

соціальний дарвінізм у соціології, біхевіоризм у 

психології, позитивізм тощо). Гуманітарний підхід 

прагнув розмежувати принципи природничого і 

гуманітарного пізнання, вважаючи їх кардинально 

відмінними. Основи такого підходу були закладені 

філософією життя (В. Дільтей, Ф. Ніцше, Г. Зіммель, 

А. Бергсон, О. Шпенглер), розуміючою соціологією 

М. Вебера, неокантіанціями баденської школи 

(В. Віндельбанд, Г. Рікер), феноменологією, герменев-

тикою. Обидві тенденції сильні й у сьогоденні, тому 

питання методології соціогуманітарного пізнання, в 

тому числі аксіології, залишаються полемічними. До 

того ж, у процесі свого дисциплінарного становлення 

аксіологія успадковувала методологічні суперечливості, 

притаманні усій соціальній гуманітарістиці: перео-

смислення класичної і некласичної парадигм призвело 

до пошуків постнекласичних парадигмальних форм.  

Отже, сучасна методологічна ситуація у соціо-

гуманітарному пізнанні знаходиться у кризі, чому 

сприяє зміна типів раціональності, протиставлення 

природознавства й гуманітаристики, загальна рефлексія 

процесів мислення у ситуації постмодерну. 

Розвиток аксіології як невід’ємної частки 

соціогуманітарного пізнання демонструє велику 

кількість методологічних проблем. Існує багато 

різноманітних течій і шкіл (онтологічних, гносеологічних, 

соціокультурних, позитивістських, феноменологічних 

тощо), які знаходяться у явній або прихованій 

конфронтації. Однією з головних перешкод для 

знаходження порозуміння між цими школами і 

напрямами є зміст категорії «цінність», який не має 

єдиного визначення; його розуміння змінювалось 

історично і соціально.  

Змістовне наповнення поняття «цінність» може 

досліджуватись за низкою напрямів: онтологічно 

співвідносити цінності з предметами; гносеологічно 

розглядати цінність як необхідний елемент процесу 

пізнання; антропологічно вивчати цінність як складову 

екзистенціальних смислів; праксеологічно цінності 

визначають активність суб’єкта в процесі здійснення 

вольового акту. Цінність взагалі визначається лише в 

процесі діяльності завдяки оцінці, яка може бути 

актуальною і потенціальною. При цьому процес 

оцінювання може здійснюватись з позицій герменевтики, 

феноменології та інших методологічних підходів, що 

вносить у нього суттєву долю суб’єктивізму [2, с.89].  

Розмаїття змістів поняття «цінність» завжди 

спонукало дослідників до спроб формування між-

дисциплінарної теорії цінностей, призначених дати 

всеохоплююче визначення поняття «цінність». Так, 

відомий російський екзистенціальний психолог 

Д.О. Леонтьєв для вироблення єдиного загального 
розуміння складного і багатовимірного поняття «цінність» 

розробив загальний простір різних його часткових 

визначень і трактувань. Він звів усі підходи до шести 

базових опозицій, які організують простір ціннісного 

вибору конкретною людиною:  

1. Опозиція породжена мовною подвійністю: цінність 

притаманна об’єктам чи об’єкти є цінностями. 

2. Цінності конкретні чи абстрактні. 

3. Цінності значимі для індивідуальності чи 

надіндивідуальні. 

4. Якщо вони надіндивідуальні, то їх природа 

соціологічна чи онтологічна. 

5. Цінності – це еталони поведінки чи ідеали. 

6. Цінності – це структури свідомості чи структури 

мотивації. [2, с.90]. 

На думку В. Котлярової, спроба Д. Леонтьєва є 

плідною, але все одно не вирішує методологічної 

проблеми – розробки універсальної теорії цінностей, яка 

враховувала б усе різноманіття їх виявів. Позиція 
Д. Леонтьєва постає модифікацією психологічного підходу 

до обґрунтування теорії цінностей, оскільки цінності тут 

виконують смислоутворюючу і мотиваційну функцію.  

Погоджуємось з В. Котлярової відносно того, що 
створення єдиної типології цінностей завжди залишиться 

принципово не вирішуваним «основним питанням 

аксіології», оскільки аксіологія є інтегративною галуззю 

філософії, яка сформувалась на стику великої кількості 

шкіл і напрямів. На сьогодні не існує певної «єдиної 

аксіології», плюралізм її теорій є наслідком відсутності 

зв’язків аксіології періоду її становлення з якоюсь 

конкретною філософською школою. Головна проблема 

полягає у неможливості єдиної класифікації цінностей, 

вона може будуватись за абсолютно різними критеріями, 

кожні з яких мають власні переваги й недоліки.  

Погоджуємось з В. Котляровою також у тому, що 

активне використання останнім часом термінів 

«цінності», «аксіологія», постають даниною певній 

аксіологічній «моді», яка не зважає на методологічну 
невизначеність аксіології, суперечливості її дослідницького 

поля. Вищеозначені обставини спонукають до більш 

детального аналізу аксіологічних положень реформи 

сучасної української освіти.  

Основні ціннісні засади, покладені в основу 

Концепції «Нова українська школа», зорієнтовані на 

«Рекомендації Європейського Парламенту та Ради 

Європи від 18 грудня 2006 р. щодо формування 

ключових компетентностей освіти впродовж життя». 

Цей документ спирається на висновки позитивної 

психології, яка сформулювала орієнтири з 24 рис і 

чеснот, визнаних пріоритетними у понад 50 країнах 

світу за класифікацією психологів М. Селігмана та 

К. Пітерсона. Згідно їх класифікації, людські чесноти 

складають 6 груп: чесноти мудрості, чесноти знання, 

чесноти сміливості, чесноти людяності, чесноти 

помірності, чесноти трансценденції. Дослідження в 

цьому напрямі дозволяють розробляти методики, що 

максимізують використання сильних сторін індивіда й 

мінімізують слабкі аспекти його особистості (див. 

тестування http://www.viacharacter.org/www).  

Спирання на висновки позитивної психології означає, 

що українські реформатори обрали модифікацію саме 

психологічного підходу до обґрунтування цінностей 

сучасної освіти. Нічого несподіваного у такому виборі 

немає, враховуючи вищеописану кризову ситуацію в 

гуманітаристиці й наголоси сучасної філософії освіти на 

антропологічному підході до людини. Вибір є цілком 

логічним, оскільки, підкреслимо ще раз, з точки зору 

психології цінності виконують для людини смисло-

http://www.viacharacter.org/www
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утворюючу і мотиваційну функцію. Просто важливо 

пояснювати освітянам, що психологічний підхід до 

вибору цінностей є лише одним з багатьох інших 

існуючих підходів в аксіології. Це дуже суттєва 

обставина у сучасному плюральному світі, в якому 

вкрай необхідно розуміти, що з точки зору синергетики 

ми завжди обираємо лише один з багатьох можливих 

шляхів розвитку. І якщо сьогодні в освіті доцільно 
обрати підхід позитивної психології, треба усвідомлювати, 

що у майбутньому він може бути змінений на інший. 

Перш ніж розглянути деякі засади позитивної 

психології, яка на сьогодні визначає реформаторський 

вибір українських освітян, встановимо генетичний 

зв'язок позитивної психології з її попередником – 

гуманістичною психологією. Ідеї позитивної психології 
не нові, вони продовжують лінію досліджень гуманістичної 

психології (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт). Головною 

претензією до гуманістичної психології у другій 

половині XX ст. була нестача емпіричних досліджень 

для обґрунтування теорій. На думку Д. Леонтьєва 

головна відмінність позитивної психології від 

гуманістичної полягає у прагненні першої спиратись на 

традиційну академічну методологію, орієнтуватись на 

загальновизнані академічні стандарти, тоді як друга 

певним чином дистанціювала себе від академічної 

науки [3].  

Проте для усвідомлення концептуальних засад 

освітньої реформи важливо розуміти, що саме 

гуманістична психологія у своїх описах зрілої 

особистості підкреслювала важливість її філософії 

життя, особистого світогляду, заснованого на цінностях. 

Так, за Гордоном Олпортом саме цінності визначають 

зусилля людини знайти порядок і сенс у своєму житті.  

Найбільш яскраво гуманістичний напрям психології 

представлений в теоріях Абрахама Маслоу, який 

започаткував теорію самоактуалізації особистості, 

засновану на дослідженні здорових зрілих людей. 

Представники цього напряму (Е. Фромм, Г. Олпорт, 

Дж. Келлі, К. Роджерс) назвали себе «третьою силою», 

відмежовуючи психологію від найбільш розповсюджених 

на той час психоаналізу та біхевіоризму. Гуманісти-

персонологи затверджували оптимістичні погляди на 

людину як істоту свідому, розумну, від природи здатну 

до самовдосконалення, формування власного стилю 

життя. Обмежувати такі прагнення людини можуть 

лише фізичні або соціальні впливи. Гуманістична 

психологія не є чітко організованою теоретичною 

системою, радше вона є певним рухом, в якому 

представлені дослідники широкого спектру, проте 

об’єднані спільними фундаментальними поглядами на 

природу людини [6, с.482].  

Коріння гуманістичної психології сягають в 

екзистенціальну філософію (С. К’єркегор, К. Ясперк, 

М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) та персоналізм (Ж. Лакруа, 

Е. Мун’є, М. Бердяєв). Екзистенціалізм і персоналізм 

відкидали думку про те, що людина є продуктом 

спадкових генетичних факторів або впливу оточуючого 
середовища. Вони підкреслювали тезу про відповідальність 

кожного з нас за те, ким самі себе робимо, 

затверджували підхід до життя, який зараз часто 

називають проактивним. Кожному з нас цей світ кидає 

виклик, унікальність людського досвіду визначена 

унікальністю особливої відповіді кожного на цей 

виклик. Відповідальність за свій вибір робить наше 

життя справжнім і щирим в усвідомленій послідовності 

його випадковостей та невизначеностей. Тому кожна 

людина постає архітектором власної поведінки і досвіду.  

Гуманістична психологія услід за екзистенціалістами 

прийняла відповідальну людину, що вільно робить свій 

вибір, в якості основної моделі. Найбільш важливою 

ідеєю, взятою гуманістичними психологами від 

екзистенціалістів, є концепція становлення: людина не 

статична, вона постійно змінюється, знаходиться в 

процесі невпинного становлення. Пошук справжнього 

існування вимагає чогось більшого, ніж задоволення 

біологічних, сексуальних чи агресивних намірів. Для 

гуманістичних психологів відмова людини від 

становлення є трагедією, хоча вони й визнають, що 

становлення – важкий процес. Люди прагнуть втекти від 

відповідальності за власне становлення. Так, у 

бюрократизованому суспільстві індивід деперсоналізується, 

щоби злитися з групою, або йому не вистачає мужності 

відкинути шаблони, що заважають рухатись непрото-
ренними шляхами. Втікати від свободи та відповідальності 

означає втратити автентичність, жити несправжнім 

чужим життям. Екзистенціалісти і гуманістичні 

психологи підкреслюють значення суб’єктивного 

досвіду як основного феномену для розуміння природи 

людини.  

Ключові елементи гуманістичної психології 

А. Маслоу:  

– Холістична природа людини. 

– Гуманістичні психологи визнають глибоку різницю 

між поведінкою людини і тварини, тому не погоджуються 

з біхевіористичними перенесеннями моделей поведінки 

досліджуваних тварин на людей.  

– Внутрішня природа людини. Руйнівні сили в 

людині є наслідком фрустрації, тобто незадоволення 

основних потреб, а не якихось вроджених пороків, що 

криються в ірраціональному несвідомому.  

– Визнання абсолютного пріоритету творчого 

початку в людині. 

– Акцент на психічному здоров’ї.  

Питання мотиваційних процесів складає серцевину 

всієї гуманістичної психології. А. Маслоу вважав, що 

люди вмотивовані на пошук особистих цілей, тобто вони 

є «істотами бажаючими», і це робить їх життя 

осмисленим. Гіпотеза Маслоу полягала у тому, що всі 

потреби людини є вродженими (інстинктоїдними), вони 

організовані в певну ієрархію пріоритетів: фізіологічні 

потреби, потреби у безпеці й захисті, у любові та 
приналежності до чогось, у самоповазі, у самоактуалізації. 

Для більшості людей задоволення нижчих щаблів 

потреб робить можливим виникнення потреб більш 

високого рівня. Чим вище зростають людські потреби у 

цій ієрархії, тим вищу індивідуальність, людські якості й 

психічне здоров’я вона демонструє. Маслоу припускав 

також виключення з цього правила: творчі люди можуть 

самовіддано реалізовувати вищі потреби, незважаючи на 

нестачу в сфері нижчих потреб. Також він припускав 

існування у деяких людей власної ієрархії потреб 

завдяки особливостям їх життя та біографії.  
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Самоактуалізація відбувається рідко, відзначав 

А. Маслоу, незважаючи на свою впевненість у тому, що 

більшість людей потребують внутрішнього самовдос-

коналення і прагнуть до нього. Проте досягають його 

головним чином обдаровані люди, менш 1% усього 

населення за оцінкою Маслоу. Почасти це відбувається 

тому, що багато людей просто не відчувають, не 

розуміють свого потенціалу, корисності самовдос-

коналення. Вони сумніваються у собі і своїх здібностях, 

зменшуючи шанси самоактуалізації. Маслоу назвав таку 

поведінку комплексом Іони, розуміючи під цим страх 

успіху, що заважає людині прагнути власного 
самовдосконалення, уникати можливої величі. Зростанню 

комплексу Іони в людині частіше за все сприяє 

соціальне та культурне оточення. Також потреба у 

безпеці й захисті, оскільки внутрішнє зростання завжди 

супроводжується ризиками, помилками, відмовою від 

зручностей і звичок, що викликає в людині жах і 

тривогу. Самоактуалізація вимагає мужності, відкритості 

до нового досвіду та ідей [6, с.496]. 

Незважаючи на критику гуманістичної психології, 

під вплив ідей А. Маслоу так чи інакше підпали такі 

сфери як консультування, соціальна робота, освіта, 

догляд за хворими, менеджмент, маркетинг. 

На рубежі віків ідеї гуманістичної психології, як вже 
зазначалось, відродились у напрямі позитивної психології. 

Позитивна психологія прагне врахувати досягнення 

нейронаук і когнітивістики, які розглядають систему 

цінностей в контексті базових потреб людини, 

включаючи як біологічні потреби – їжа, вода, притулок, 

так і психологічні потреби у стосунках, компетенції, 

автономії.  

Мартін Селігман зіграв виключну роль як 

організатор цілісної науково-дослідницької платформи 

позитивної психології [4]. Він увійшов в історію науки 

як автор відкритого ним феномену «навченої 

безпорадності» – апатії й відмови від дій в ситуації 

штучно сконструйованої неможливості уникнути 

безперервних негативних підкріплень. Це спонукало 

його розробляти у 1980-90-ті роки атрибутивну теорію 

оптимізму. Крім праць Селігмана десятки вчених 

десятиліттями займались розробкою проблем, пов’язаних з 

позитивними аспектами людського буття. З 1970-х 

М.Чіксентміхаї розробляв проблеми творчості й 

оптимального переживання [7]. З 1980-х років Е. Дінер 

досліджував суб’єктивне благополуччя. К. Ріфф займав-

ся психологічним благополуччям. Е. Десі і Р. Райан – 

самодетермінацією, С. Мадді – життєстійкістю. Проте ці 

дослідження мали ізольований характер, не були 

пов’язані між собою в певний єдиний напрям. Мартіну 

Селігману вдалося зорганізувати позитивну психологію 

у досить цілісний напрям сучасної психології. Нове 

покоління позитивних психологів сьогодні складають 

такі імена як Соня Любомирські, Барбара Фредріксен, 

Кен Шелдон, Джонатан Хайдт, Корі Кіз, Лайза Еспіноул 

та інші.  

Позитивна психологія не конфронтує з попередніми 

напрямами, як це представляють її критики, вона ніколи 

не відмовлялась від наукового методу, не ігнорувала 

історії попередніх винаходів. Проте, замість виправлення 

психічних вад зосередитись на побудові позитиву, 

замість лікування на профілактиці – так сформулювали 

свою програму М. Селігман і М. Чіксентміхаї – 

благополуччя, задоволеність і відношенні до минулого, 

оптимізм у відношенні до майбутнього, щастя та 

відчуття потоку у відношенні до теперішнього. Пізніше 

М. Селігман звів цю схему до «трьох стовпів»: 

дослідження позитивних емоцій; дослідження позитивних 

рис, зокрема сил характеру й чеснот; дослідження 

позитивних соціальних інститутів [3, с.41]. 

За останні роки низка ґрунтовних праць засновників 

позитивної психології перекладена українською 

(М. Селігман, І. Бонівелл, М. Чіксентміхаї). У процесі 

реформування освіти України секторальними лідерами і 

лідерками активно стали просуватись ідеї позитивної 

психології, пов’язані з ціннісною проблематикою (див. 

сайт empatia.pro). Цінності разом з переконаннями тепер 

вважаються складовою поняття «ставлення», а ставлення 

в свою чергу є складовою поняття «компетентність», 

разом зі знаннями, розуміннями та навичками.  

Висновки. З вищеозначеного випливає, що педагоги, 

у процесі формування власних та учнівських компетен-

тностей, до складу яких входять ціннісні компоненти, 

мають розуміти відносність усіх ціннісних класифікацій, 

відсутність єдиної загальновизнаної ієрархії або шкали 

цінностей. Ціннісні орієнтири і вимоги, які пропонуються 

у процесі реформи сучасної української освіти, 

випливають лише з одного із багатьох напрямів 

філософії – екзистенціалізму, на якому побудували свою 

теорію і практику спочатку гуманістична, а потім 

позитивна психологія.  

Взагалі поглядів на людину існує дуже багато – 

релігійних (буддійських, християнських, ісламських), 

філософських (яких стільки, скільки напрямів філософії). 

Вони часто кардинально відрізняються між собою, з них 

випливають зовсім різні цінності. Цінності залежать від 

картини світу, світоглядної парадигми. Вони є 

складовою світогляду, а не навпаки; тобто який у 

людини світогляд – такими будуть й цінності. Це 

потрібно враховувати, пояснювати дітям у старшій 

школі, коли у них вже розвинуте абстрактне мислення, 

здатне сприймати і аналізувати подібні складні 

філософські проблеми. Дітям потрібно надати 

можливість робити вибір. Цінності не нав’язуються, не 

прищеплюються, вони свідомо обираються і 

проживаються (В. Франкл), і в певний період свого 

життя цей вибір кожен має зробити сам. 
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Постановка проблеми. Зміни, що задекларо-

вані у Концепції Нової української школи, перед- 

бачають формування в учнів комплексу компетентностей, 

не акцентуючи при цьому уваги на оцінюванні – 

невід’ємному структурному компоненті навчального 

процесу. Сьогодні оцінювання, яке виконує структу-

ральну, мотиваційно-стимулюючу, моніторингову та 

розвивальну функції, стало потужним інструментом 

підтримки, активізації самостійної пізнавальної діяльності 

школяра, демонстрації його власних досягнень. 

Учитель, плануючи урок, має чітко розуміти, як буде 

оцінювати навчальні досягнення школярів, аби процес 

формування компетенцій не мав вигляду «fata morgana», 

а був вимірюваним, конкретним і коректним. 

Проблема оцінювання навчальних досягнень з 

літератури (української, зарубіжної) завжди вирізнялася 

своєю дискусійністю, оскільки оцінити змістовність і 

глибину діалогу читача з автором, героями твору за 
принципом «правильна чи неправильна відповідь» немож-

ливо, бо в основі такого діалогу − емоційно-ціннісна 

реакція людини на прочитане, унікальність особистісної 

рецепції. Саме тому обрання ефективних видів, 

прийомів і засобів оцінювання навчальних досягнень з 

української літератури залишається актуальною 

проблемою компетентнісно зорієнтованого навчання.  

Аналіз останніх досліджень. У працях В. Звєрєва, 

І. Лернера, О. Панчука, Є. Перовського, М. Скаткіна, 

Т. Широких та інших дослідників надається важливе 

значення пошуку ефективних технологій, методів, 

прийомів оцінювання. Так, Т. Широких виступає за 

підвищення результативності вже існуючих методів 

контролю знань і вмінь та підкреслює, що результат, 
отриманий за контрольну роботу чи відповідь, унаочнює 

якість роботи самого вчителя. В. Звєрєв розвиває ідею 

особистісно-рівневого підходу у навчанні й запевняє, що 

дотримуватися його потрібно також і під час оцінювання 

набутих знань і вмінь. Учений презентував власну 

систему різнорівневого оцінювання, де основні акценти 

зроблено на свободі вибору школярами рівня складності 

завдань, формах виявлення знань і вмінь, на створенні 

ситуації успіху та урізноманітненні форм контролю [3].  

О. Дем’яненко підкреслює, що реалізація мети 

формування читацької компетенції у процесі осягнення 

художніх творів потребує розв’язання низки завдань 

розвивального характеру, серед яких розуміння етно-

культурної своєрідності тексту, його загальнолюдської 

значущості, що «має бути відображено в системі 

контрольно-діагностичних процедур, спрямованих на 

виявлення та об’єктивне оцінювання рівня навчальних 

досягнень школярів з літератури» [1]. Тож, на 

переконання методиста, завдання мають бути зорієн-

товані на демонстрацію учнем-читачем умінь 

порівнювати, аналізувати літературні твори, художні 

образи (у їхньому багатоманітті), засоби художньої 

виразності, інтерпретувати своє розуміння авторської 

думки, демонструвати власну творчість та вміння 

здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність. Ми 

погоджуємося з дослідницею, що оцінити рівень 
сформованості читацької компетентності, використовуючи 

стандартизовані тести, неможливо. І в цьому випадку на 
допомогу вчителям літератури мають прийти нетрадиційні 

інструменти оцінювання, як-то портфоліо («портфель 

індивідуальних освітніх досягнень учня») та есе [2]. 

Проблему оцінювання психологи Б. Ананьєв, 

Л. Божович, Г. Гарднер, Е. Ільїн, І. Кон, М. Матюхина 

пов’язують з мотивацією, рефлексією, здібностями 

(типами інтелекту) як важливими чинниками 

особистісного саморозвитку людини. Е. Ільїн, розмір-

Сучасний процес навчання української літератури в школі потребує оновлення прийомів оцінювання 

навчальних досягнень учнів-читачів, надання уваги мотивації школярів до самоосвіти, особистісного 
зростання й самореалізації.  

Метою статті є аналіз наявних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів з української 

літератури, виявлення протиріч і висвітлення низки ефективних видів роботи і методичних прийомів, що 
відповідають емоційно-ціннісному критерію сприйняття художніх текстів. 

Висновки: Якісно організоване оцінювання навчальних досягнень учнів-читачів суттєво підвищує рівень 
мотивації особистості до самореалізації через дію. Оцінювання, що виконує навчальну, розвивальну і 

прогностичну функції, сприяє консолідації зусиль усіх суб’єктів навчання задля висвітлення, обговорення 

найрізноманітніших аспектів читацької рецепції учнів. Серед прийомів поточного оцінювання подальшого 
дослідження потребує самооцінювання та взаємооцінювання, оскільки вони відповідають концепції 

демократизації навчання, підвищення рівня самоорганізації кожного учня. При обранні видів тематичного 

оцінювання слід орієнтуватися зокрема на візуально-смислову презентацію (основна школа) та есе 
(переважно старша школа), які показали свою високу ефективність.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, оцінювання навчальних досягнень, оцінювання поточне, 
оцінювання тематичне, мотивація, самооцінювання, взаємооцінювання, учні-опоненти, візуально-смислова 

презентація, есе. 
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ковуючи над мотивами, що спонукають школярів 

виявляти наполегливість у навчанні, доходить висновку 

про значущість постійного зовнішнього підкріплення 

мотиву здобувати знання заохоченнями різного виду, 

оцінками і навіть покараннями. «У підлітків стає яскраво 

вираженою потреба в пізнанні і оцінюванні власти-

востей своєї особистості, що створює підвищену їхню 

чутливість до оцінки іншими людьми. Саме це стає 

причиною «вразливості», «безпричинних» і «невмоти-

вованих», з погляду дорослих, бурхливих реакцій на 

слова і вчинки інших, на ті чи інші життєві обставини», − 

попереджає психолог про наслідки недостатньо 

обґрунтованого і зрозумілого учню оцінювання [4; 259]. 

В. Мунтян звертає увагу, що сформовані у 

старшокласників уміння адекватно оцінювати власні 

навчальні досягнення не тільки суттєво впливають на 

їхню мотивацію до здобуття нових знань, вони також 

надають викладачеві можливість розширити палітру 

методів і прийомів контролю. Психолог зазначає, що з 

віком роль оцінки для школяра змінюється так само, як і 

мотивація до навчання, що пов’язано з дорослішанням і 

самоусвідомленням своїх успіхів і поразок [8]. 

Цікаво, що вчителі також не стоять осторонь 

розв’язання дискусійної проблеми оцінювання в умовах 

компетентнісно орієнтованого навчання. Прикладом 

цього є сайт Н. Крат, де вчителька звертає увагу на 

особистісний саморозвиток і усвідомлення школярем 

процесу формування компетентностей, що залежить від 

налаштованості учня адекватно оцінювати свої 

навчальні досягнення [7].  

Метою статті є аналіз наявних методів оцінювання 

навчальних досягнень учнів з української літератури, 

виявлення протиріч і висвітлення ефективних видів і 

прийомів, що відповідають емоційно-ціннісному 

критерію сприйняття художніх текстів. 

Виклад основного змісту. У Національній доктрині 

розвитку освіти в ХХІ ст. підкреслюється, що ключовою 

метою навчання є створення умов «для розвитку і 

самореалізації кожної особистості як громадянина 

України», а отже визнання особистісної самоцінності 

учня у її проекції на вивчення української літератури в 

школі має виявлятися у шанобливому ставленні до 

емоційно-ціннісного, життєвого досвіду читача [9; 2]. 

«Виховання творчого читача із самостійним критичним 

мисленням» є метою літературної освіти в Україні [5]. 

Тобто акцент робиться на творчому характері процесу 

осмислення художнього тексту, який досить складно 

оцінити об’єктивно, на виявленні читачем особистісно 

значущих смислів, уподобань, пошуку розв’язання 

проблем, що є близькими реципієнту. У цьому річищі 

цікавим є, наприклад, обґрунтування критеріїв читацької 

грамотності Г. Цукерман. Дослідниця визначає дефініцію 

«читацька грамотність» як «здатність людини розуміти і 

використовувати письмові тексти, міркувати про них і 

займатися читанням для того, щоб досягати своїх цілей, 

розширювати свої знання і можливості, брати участь у 

соціальному житті», а сам процес читання тлумачить як 

«складноорганізовану діяльність, частина складників якої 

не підлягає вимірюванню». Наведені визначення тільки 
підтверджують існування проблеми з адекватним і ефектив-

ним оцінюванням компетенцій і компетентностей читача.  

В основі читацької грамотності, за Г. Цукерман, − 

опора на текст (як сформованість умінь знаходити і 

добирати інформацію, інтегрувати її, інтерпретувати) і 

позатекстові знання (як уміння осмислювати та 

оцінювати форму і зміст вихідної інформації), що в 

сукупності може свідчити про сформованість знань і 

вмінь компетентного читача. Звертаючись до результатів 

PISA – 2009, учена наводить критерії рівнів сформова-

ності читацької грамотності, що вибудо-вувалися 

відповідно до реальних досягнень учнів при роботі з 

текстами. Найвищий рівень характеризується 

сформованістю в учнів-читачів умінь цілісно та 

деталізовано інтерпретувати текст, зосереджуючись на 

кожному складнику, досліджуючи кожну одиницю 

змісту та форми, кожну деталь, демонструючи розуміння 

внутрішньотекстуальних і міжтекстуальних зав’язків 

[13]. Дослідниця підкреслює особливу значущість 

читачів найвищого рівня (високограмотних, «високо-

компетентних читачів») для будь-якої країни, оскільки в 

умовах недостатньої (або швидко змінюваної) інфор-

мації їхні аналітико-синтезувальні, інтерпретаційно-

оцінювальні вміння є надзвичайно важливими. 

Читацький діалог, інтерпретація тексту, висловлення 

власного оцінювального судження не можуть бути оцінені за 

принципом «плюс» чи «мінус», тому виникає потреба 

шукати нові підходи, що комплексно врахо-вуватимуть 

знаннєвий (фактичні знання), уміннєвий і ціннісний 

фактори. Найбільш поширені у шкільній практиці 

прийоми оцінювання навчальних досягнень учнів з 

української літератури – тести (закритої і відкритої 

форми), творчі роботи – повною мірою не відповідають 

критеріям особистісно й компетентнісно орієнтованого 

навчання, що пояснюється декількома чинниками. 

1. Учитель – такий самий читач, як і учні, його 

вирізняє багатший життєвий досвід, більша кількість 

осмислених текстів, значний обсяг теоретико-літератур-

них знань тощо. Він не є носієм істини, і на уроці виконує 

роль фасилітатора. Окрім того, щирий невимушений 

полілог можливий за умови дотримання всіма сторонами 

рівних прав. Як тоді з наукового погляду можна пояснити 

роль учителя, що налаштував учнів відверто висловитися, 

а потім у балах оцінив рівень їхньої довіри. 

2. Тестові завдання закритого типу, що входять до 

складу тематичного тесту, спрямовані на фіксацію, 

згадування фактів (з життя письменника, героїв твору). 

Безумовно, такі завдання потрібні, аби систематизувати 

змістову та формальну компоненти художнього твору у 

свідомості реципієнта, але відповіді на них свідчать тільки 

про початковий рівень опанування художнього твору. 

3. Тестові завдання відкритого типу, що 

передбачають надання розлогого обґрунтованого 

висловлювання про героя, події тощо, перевіряються 

вчителем-читачем. Припустимо, один з учнів 

обґрунтовано доведе, чому йому не подобається новела 

І. Франка «Сойчине крило», а роботу перевірятиме 

вчитель, для якого цей твір є одним з найулюбленіших. 

Читач, який щиро довірився іншому читачеві, у більшості 

випадків залишиться розчарованим, надалі шукатиме 

усереднених відповідей в Інтернеті тощо, а ми так і не 

дізнаємося про рівень сформованості його компетенцій і 

компетентностей. 
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4. Творчі роботи учнів (твори за художніми 
текстами) у переважній більшості не є самостійними і 
скоріше нагадають клаптеву ковдру з фрагментів 
текстів, розміщених на Інтернет ресурсах. Не дивно, що 
багато словесників воліють не давати таких завдань, аби 
знову не стикатися з плагіатом. 

Ураховуючи наведені вище дискусійні моменти в 
оцінюванні знань і вмінь учнів з української літератури, 
пропонуємо власне бачення вирішення цієї проблеми. 

Поточне оцінювання може здійснюватися:  
 учителем (одноосібно);  
 учнями (колективно, командою, лідером команди);  
 самим учнем (самооцінювання з обов’язковим 

виступом опонентів). 
Для здійснення само і взаємооцінювання учитель має 

ознайомити учнів з критеріями, що відповідають певним 
балам (це можуть бути інформаційні картки). Довіра з 
боку педагога підвищує навчальну мотивацію школярів і 
налаштовує їх вибудовувати свої відповіді згідно зі 
шкалою балів. Практика показує, що учні швидко 
опановують цю систему і через декілька уроків здатні 
критично оцінити власний виступ і виступи одноклас-
ників. Наприклад, під час дискусії відповіді не всіх учнів 
були оцінені викладачем. Це може бути підставою для 
того, щоб школярі, які залишилися без оцінки, але 
відчувають потребу в ній, виступили з пропозицією 
самооцінки. Для уникнення можливості занизити або 
завищити бали слово має надаватися і опонентам. 
Декілька уроків в старших і середніх класах показують, як 
дорослішають школярі, отримавши можливість долучитися 
до процесу оцінювання, наскільки уважнішими вони 
стають під час виступів, роботи в групах і парах, 
виконання домашнього завдання. Таким чином, повне або 
часткове делегування учням можливості долучитися до 
процедури оцінювання сприяє реалізації компетентнісного 
підходу (за критеріями Нової української школи). 

Тематичне оцінювання здійснює словесник, але 
прийоми, які застосовуються, можуть бути розширені за 
рахунок есеїстики та образно-смислової презентації. 
Якщо тести надають можливість побачити, як учень 
володіє фактичним матеріалом, то написання есе − 
продемонструвати специфіку осмислення проблематики 
твору. Хибною є думка значної кількості вчителів, що 
есе може бути доповненням до тестів. Есе – невеликий 
за обсягом твір з довільною композицією, виразним 
оригінальним трактуванням теми, унікальним автор-
ським способом презентації власних думок і емоцій. Це 
самостійний творчий продукт, що відкриває можливість 
відчути глибину емоційно-ціннісної реакції читача на 
події, що розгортаються у творі, особливості реалізації 
задуму митця тощо і демонструє вміння школяра 
оперувати комплексом мисленнєвих операцій. 

Образно-смислова презентація являє собою макси-
мально індивідуалізовану опорну схему, унікальність якої 
визначає сприйняття художнього тексту, специфіка 
діалогічної взаємодії реципієнта з ним [11; 32]. Робота над 
образно-смисловою презентацією є цікавою, адже вона надає 
школяру унікальну можливість у зручний спосіб пояснити 
власне розуміння художнього твору, висловити своє 
ставлення до нього, перенести зоровий ряд на папір, 
інтерпретувати зміст тощо. При створенні презентації за 
основу може братися символіка кольору, графічний 
малюнок-схема, авторські й асоціативні власні образи та 
їх комбінація. Образно-смислова презентація складається 
з трьох частин − візуальної (графіка, малюнок, поєднання 

кольорів), детального пояснення доцільності обрання тих 
чи інших образів, кольорів, графічних схем та невеликого 
за обсягом зв’язного тексту, що розкриває особливості 
читацької інтерпретації авторського задуму, проливає 
світло на особливості аналізу літературного твору. 

Відповідно до Концепції Нової української школи учні 
мають відчувати особистісну унікальність, емоційну 
захищеність, щоб вільно і аргументовано висловлювати 
свої судження. Саме це дозволить сформувати 
компетентного випускника, який здатен самостійно 
досліджувати новий матеріал, застосовувати усі види 
мисленнєвих операцій і доводити слушність власного 
судження. У цьому розрізі ми пропонуємо більш уважно 
поставитися до двох, на наш погляд, оригінальних 
прийомів оцінювання навчальних досягнень школярів. 
Обидва прийоми – есе та візуально-смислову презентацію – 
школярі середнього і старшого шкільного віку швидко 
опановують, вони не викликають у них стресу, яким 
зазвичай супроводжується процес тестування і 
налаштовують на творчість, самореалізацію через дію. 

Дослідження ефективності запровадження названих 
прийомів дало підстави для висновку, що роботи учнів 
стали цікавішими, оригінальнішими і змістовнішими. Підго-

товка до такого роду оцінювання позначилася і на якості 
поточного оцінювання, якості відповідей учнів-читачів. 

Використання в педагогічній практиці творів-есе, 
образно-смислових презентацій дає можливість почути 
кожного учня-читача, зрозуміти унікальність його 
рецепції, з’ясувати особливості емоційно-ціннісного 
осягнення художнього тексту. Застосування названих 
прийомів роботи потребує вдосконалення критеріїв 
оцінювання знань, умінь, ціннісних орієнтирів учнів за 
рахунок додавання таких показників:  

– умінь: вибудовувати багатовекторний діалог із 
текстом (автором, героями, оповідачем, іншими 
текстами тощо); знаходити, ідентифікувати в тексті 
твору етнокультурні маркери, пояснювати їхнє значення 
та роль для розкриття авторського задуму; 

– ціннісних орієнтирів: демонструвати націєтвірні 
настрої, виявляти свою національну свідомість в аспекті 
емоційно-ціннісного сприйняття художніх творів 
української літератури; демонструвати власну творчість, 
креативність (в оригінальній інтерпретації авторських 
образів, своїх читацьких асоціацій). 

Тільки комплексний підхід – розширення видів, 
прийомів та критеріїв оцінювання – здатний піднести на 
якісно інший рівень процес формування комплексу 
компетентностей на уроках української літератури, про 
які йдеться в Концепції Нової української школи. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Добре організоване оцінювання навчальних досягнень учнів-

читачів суттєво підвищує мотивацію особистості до 

самореалізації через дію. Оцінювання, що виконує 

навчальну, розвивальну і прогностичну функції, сприяє 

консолідації зусиль усіх суб’єктів навчання задля 

висвітлення, обговорення найрізноманітніших аспектів 

читацької рецепції учнів.  

Серед прийомів тематичного оцінювання подальшого 

дослідження потребує самооцінювання та взаємо-оцінювання, 

що відповідають концепції демократизації навчання, підви-

щення рівня самоорганізації кожного учня. При обранні 

видів тематичного оцінювання слід зважати, що найбільшу 

ефективність продемонстрували візуально-смислова презен-

тація (основна школа) та есе (переважно старша школа).  
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PECULIAR FEATURES OF ASSESSING STUDENTS’ EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS 

IN UKRAINIAN LITERATURE 

The up-to-date process of learning Ukrainian literature at school requires updating methods of assessing of students’ 

educational achievements, paying attention to schoolchildren’s motivation for self-education, personal growth and self-

realization.  

Purpose of the article consists in analysis of existing methods of assessing students’ educational achievements in Ukrainian 

literature as well as in detection of contradictions and interpretation of some effective types and techniques corresponding to 

emotional and axiological criterion of literary text perception. 

Conclusions: Qualitatively organized evaluation of students’ educational achievements significantly increases the level of 

personality’s motivation for self-realization through action. Evaluation performs educational, developmental and prognostic 

functions and so it helps to consolidate efforts of all subjects of the educational process for interpretation and discussion of all 

aspects of readers’ reception typical for students. Techniques of current evaluation requiring further investigation include 

such techniques as self-evaluation and mutual evaluation which correspond to the concept of educational process 

democratization and increasing the self-organization level of each student. When choosing kinds of thematic evaluation, it 

should be taken into account that the greatest effectiveness belongs to visual and semantic presentation (primary school) and 

essay (mainly senior school). 

Key words: competence-based, evaluation of educational achievements, current evaluation, thematic evaluation, 

motivation, self-evaluation, mutual evaluation, opponent students, visual and semantic presentation, essay.    
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Постановка проблеми. Актуальність патріотичного 

виховання зумовлюється, між іншим, процесом 

становлення України як єдиної політичної нації. 

В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти 

цілісності, соборності України, що є серцевиною 

української національної ідеї. При цьому важливо, щоб 

об’єднання різних етносів і регіонів України задля 

національного відродження, розбудови й вдосконалення 

суверенної правової держави і громадянського суспільства 

здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, 

які, в свою чергу, мають лежати в основі патріотичного 

виховання. 

Національно-патріотичне виховання молоді як 

невід’ємна складова системи забезпечення національної 

безпеки України – це комплексна системна і 

цілеспрямована діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, громадськості, сім’ї, освітніх 

закладів й інших соціальних інститутів спрямована на 

формування у молодого покоління високої патріотичної 

свідомості, почуття вірності і любові до Батьківщини, 

постійної готовності до виконання свого обов’язку із 

захисту національних інтересів. Головне завдання 

національно-патріотичного виховання молоді – форму-

вання у неї позитивного ціннісного ставлення до 

українського народу, Батьківщини, власної держави та 

нації. 

Патріотичне виховання має чітку цільову настанову – 

готувати до захисту Батьківщини, і виступає невід’ємною 

складовою системи забезпечення національної безпеки 

України. 

Як свідчить історія, виховання патріотизму, готовності 

кожного громадянина за будь-яких умов, навіть ціною 

власного життя, захистити Батьківщину від ворогів 

завжди виступало гарантом безпеки держави. 

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на 

ефективні виховні системи й технології. Сучасна молодь 

добре інформована щодо процесів в різних сферах 

науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває 

сучасними комунікаційними технологіями. Усе це 

створює сприятливі умови для розвитку національно-

патріотичного виховання як пріоритетної сфери 

соціального життя країни, підвищення його статусу та 

розвитку потенціалу. 

Нині в експертному середовищі низки європейських 

країни активно обговорюються нові підходи щодо 

питання патріотичного виховання в умовах зростання 

рівня терористичної загрози та неконтрольованої 

міграційної хвилі в ЄС. У більшості країн-членів НАТО 

військово-патріотичне виховання виступає складовою 

частиною загальнодержавної системи позавійськової 

підготовки. 

Професія сучасного офіцера висуває до людини, її 

світогляду, емоційно-вольової сфери винятково високі 

вимоги. Це викликано великими кількісними і якісними 

змінами, які відбулися в матеріально-технічній базі 

сучасної війни, значними змінами в структурі і 
організації військ, навчанні і вихованні особового, складу. 

Офіцери сьогодні – це високоосвічені, творчі люди, які 

досконало знають грізну і складну бойову техніку, 

живуть повнокровним життям країни. Офіцери, також, 

саме ті фахівці, для яких патріотизм посідає провідне 

місце в структурі морально-психологічної готовності. 

Тому їх патріотичне виховання вимагає особливої уваги. 

Отже, патріотичне виховання є пріоритетним 

напрямком виховання у національній системі вищої 

військової освіти. Його актуальність зумовлюється тими 

суттєвими змінами, що відбулися у нашій державі за 

останні роки та зумовили процес відродження нації. 

Дослідження присвячено розв’язанню проблеми теоретичного забезпечення процесу національно-

патріотичного виховання у ВНЗ МВС. Розкривається актуальність національно-патріотичного 

виховання майбутніх правоохоронців як складової системи забезпечення національної безпеки України; 

наголошується на важливості такого виховання в умовах поліетнічної держави. Аналіз чинної 

нормативно-правової бази України у сфері національно-патріотичного виховання дозволив зробити 

висновки про те, що патріотичне виховання поки що не набуло вигляду цілісного законодавчо 

визначеного механізму з формування у людини і громадянина високої національної свідомості. 

У статті проаналізовано психолого-педагогічні особливості таких категорій як національно-

патріотична свідомість, патріотизм, націоналізм, ксенофобія. Розглядаються відмінності між 

патріотизмом та націоналізмом, ксенофобією та націоналізмом, а також причини ксенофобії.  

Зазначені категорії розглядаються не лише у соціально-історичному контексті, а й у психологічному 

та соціально-психологічному вимірі.  

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, національно-патріотична свідомість, 

патріотизм, націоналізм, ксенофобія,правоохоронці. 
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Аналіз чинної нормативно-правової бази України у 

сфері національно-патріотичного виховання дозволяє 

стверджувати, що патріотичне виховання поки що не 

набуло вигляду цілісного законодавчо визначеного 

механізму системної і цілеспрямованої взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, 
навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства 

та громадян з формування у людини і громадянина 

високої національної свідомості, почуття відданості 

своїй Батьківщині. Так, у тексті Конституції України 

взагалі відсутні терміни «патріот» і «патріотизм». 

А статтю 15 Основного закону [1] є усі підстави вважати 

прямою забороною на існування державницької ідеології в 

Україні, а відтак і будь-яких ідейних засад патріотизму. 

Закон України «Про освіту» [2], який за відсутності в 

нашій державі окремого закону про патріотичне 

виховання, мав би за логікою унормовувати патріотичне 

виховання молоді, лише у одній своїй статті викорис-

товує термін «патріотизм». Так, зокрема, в обов’язках 

педагогічних та науково – педагогічних працівників 

зазначено, що вони настановленнями і особистим 

прикладом повинні утверджувати повагу до патріотизму, як 

одного з принципів загальнолюдської моралі. 

Найбільш ґрунтовно питання законодавчого 

унормування патріотичного виховання висвітлено у 

Законі України «Про оборону України» [3]. Так, у ст. 3 

цього Закону визначено, що підготовка держави до 

оборони в мирний час, поряд з іншим, включає такі 

складові, як військово-патріотичне виховання громадян 

України, підготовку молоді до служби в ЗС України, 

забезпечення престижу військової служби. 

Аналіз поглядів науковців та практиків на проблему 

патріотизму дозволяють розкрити теоретичний і 

практичний аспекти дослідження. Теоретичні умови 

патріотичного виховання громадян закладені в працях 

В.О. Сухомлинського[4], який підкреслював діяльний 

аналіз патріотизму, необхідність вчити молодь шукати 

своє місце в житті країни; включати їх у боротьбу з 

недоліками в житті суспільства. Зміст і принципи 
виховання української молоді висвітлювалися Г. Ващенком 

[5]. Особливої уваги заслуговує досвід патріотичного 

виховання молоді в умовах становлення правової 

держави педагога-академіка О.А. Захаренка [6]. 

У сучасній вітчизняній педагогічній науці різні 

аспекти патріотичного виховання розробили І. Бех, 

К. Чорна[7; 8], О.В. Абрамчук, [10], О.В. Сухомлинська 

[11], Д. Пащенко [12], О.П. Жаровська [13], М. Бака [14], 

С.М. Зозуля [15], Ю. Завалевський, В.Л. Ортинський та 

інші. 

Мета статті – дослідити актуальність та важливість 

для процесу національно-патріотичного виховання 

вивчення таких категорій як національно-патріотична 

свідомість, патріотизм, націоналізм, ксенофобія. 

Виклад основного матеріалу. Внаслідок демократи-

зації політичного життя та поглиблення інтеграційних 

процесів між країнами поняття патріотизму дещо 

переосмислено, а його виховання часто-густо заміщено 

формуванням у молоді громадянської позиції – нової 

інтеграційної якості особистості, яка сприяє її 

соціалізації в умовах сучасного світу. При цьому, 

головний наголос такого формування робиться на 

гармонії прояву патріотичних почуттів, толерантності, 

гуманізму, почутті власної гідності та внутрішньої 
свободи, дисциплінованості й поваги до державної влади. 

Курсанти на момент вступу до ВНЗ мають певний 

суб’єктивний досвід та суб’єктивне уявлення про свою 

Вітчизну, арсенал певних почуттів, ціннісних орієнтацій 

та мотиваційних установок. Їх треба вивчати і необхідно 

враховувати при створенні системи патріотичного 

виховання майбутніх офіцерів. 

У Національній академії Державної прикордонної 

служби України (НАДПСУ) було проведено пошуковий 

експеримент з метою вивчення психологічних особли-

востей розвитку національно-патріотичної свідомості 

курсантів як важливої складової їх патріотичної 
вихованості. Дослідження проводилось методом анкетного 

опитування, спостереження та інтерв’ювання. З’ясува-

лося, що у навчально-виховному процесі приділяється 

недостатня увага розвитку національно-патріотичної 

свідомості, патріотичного виховання в цілому. Не усі 

опитані курсанти змогли дати відповідь на питання: «Що 

таке національна свідомість?», «Що таке патріотична 

свідомість?», «Як ви оцінюєте власну національно-

патріотичну свідомість?», «Яку роль відіграє патріотична 
свідомість у вашій професійній діяльності?». Це є тривож-

ний сигнал для педагогів, офіцерів-вихователів [16]. 

Отже, за очевидних цілей патріотичного виховання, 

відомих методах і засобах цієї роботи, у воєнізованих 

ВНЗ відсутня єдина система виховання патріотів, яка 

забезпечує гарантований результат. Причина цього 

криється, на нашу думку, в тому, що необхідність 

забезпечення надійності процесу патріотичного виховання 

у навчальних закладах військового типу з точки зору 

отримання очікуваного результату не підкріплена 

достатнім теоретичним, методичним та технологічним 

забезпеченням цього процесу, що зумовлює наукову 

проблему. 

Патріотизм – одне з найбільш глибоких людських 

почуттів. Як правило, це поняття розуміють як відданість і 

любов до Батьківщини, до свого народу, гордість за їхнє 

минуле й сьогодення, готовність до її захисту. Філософи 

й політологи визначають патріотизм як суспільний і 

моральний принцип, який характеризує ставлення людей 

до своєї країни та виявляється в певному способі дій і 

складному комплексі суспільних почуттів.  

Невід’ємною складовою патріотизму є національно-

патріотична свідомість – це сукупність соціальних, 

економічних, політичних, моральних, етичних, філософ-

ських, релігійних поглядів, норм поведінки, звичаїв і 

традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, в яких 

виявляються особливості життєдіяльності націй та 

етносів. Основними складовими національної свідомості 

виступають: сприйняття оточуючого світу та ставлення 

до нього; усвідомлення національно-етнічної належності; 

ставлення до історії та культури своєї національно-

етнічної спільноти; ставлення до представників інших 

націй і національностей; патріотичні почуття та 

патріотична самосвідомість; усвідомлення національно-

державної спільності. 

Омелян Вишневський розрізняє три різновиди 

патріотизму: 1. Етнічний патріотизм – ґрунтується на 

почутті власної причетності до свого народу, любові до 
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рідної мови, культури, власної історії тощо. Це є 

родовидовою ознакою, поряд з вродженим. У цьому 

сенсі неабияке значення має вивчення рідної мови, 

власної історії, літератури, українознавства, мистецтва, 

звичаїв тощо. 2. Територіальний патріотизм – ґрунтується 

на любові до того місця на землі, до місцевості, місця, 

клімату тощо, де людина народилася. 3. Державницький 

патріотизм – розвиток у молоді державницького світогляду 

і державницького почуття – того вищого патріотизму, 

що ґрунтується на державній ідеології і пов’язується з 

поняттям громадянськості. Він має об’єднувальну 

силу [17]. 

Свого часу український історик, дипломат і теоретик 

українського консерватизму В. Липинський писав: 

«Бути патріотом – це значить бажати всіма силами своєї 

душі створення людського, державного і політичного 

співжиття людей, що житимуть на Українській землі, а 

не мріяти про втоплення у Дніпрі більшості своїх же 

власних земляків. Бути патріотом – це значить шукати 

задоволення не в тім, «щоб бути українцем», а в тім, щоб 

було честю носити ім’я українця. Бути патріотом – це 

значить вимагати гарних і добрих учинків від себе, як 

від українця, а не ненавидіти інших тому, що вони «не 

українці» [18]. 

Усе позитивне, що пов’язано з формуванням 

патріотичних настроїв співвітчизників може бути 

знівельоване надмірним акцентуванням національної 

приналежності. 

Для того, щоб відокремити патріотизм від 
націоналізму досить зручно використовувати гегелівський 

підхід і визначити націоналізм як усвідомлення свого 

зв’язку з нацією, її інтересами та існуючими в рамках 

національної культури цінностями. А патріотизм 

залишається умонастроєм, спрямованим більшою мірою 

на державу, а не на націю. 

Патріотизм – це духовно-моральне почуття, частина 

суспільної свідомості, яка виражається в любові до 

Батьківщини і можливості поставити державні інтереси 

вище власних. Це не просто показний інтерес до країни 

та участь у патріотичних акціях, а тонке розуміння 

історії держави, її місця в світі, бажання продовжувати 

справу своїх батьків і дідів, захищати землю від чужих 

зазіхань. 

Націоналізм – це політична ідеологія, основна мета 

якої – захист інтересів конкретної нації (народу), її мови, 

традицій і звичаїв. Поняття зароджується в умовах 

боротьби з глобальними імперіями, де відносно невеликі 

соціальні спільності «перемелюють» в жорнах 

імперських інтересів. Окремі течії націоналізму 

протиставляють свій етнос іншим народам, вважаючи 

його більш розвиненим і досконалим.  

Відмінність патріотизму від націоналізму полягає в 

наступному: 1. Зміст. Патріотизм будується на основі 

любові до батьківщини, націоналізм – на піднесенні 

однієї нації. 2. Ставлення до інших народів. Патріотизм 

терпимо ставиться до різних соціальних спільнот, окремі 

течії націоналізму дискримінують їх. 3. Ставлення до 

співгромадян. Патріотизм ставить на один щабель всіх 

громадян країни, націоналізм – членів свого етносу 

(народу). 4. Вплив на життя держави. Патріотизм 

створює доцентрові процеси, націоналізм – відцентрові. 

У сучасному розумінні «патріот» і «патріотичне» 

слід ураховувати не тільки соціально-історичний 

контекст, а й витоки психологічного та соціально-

психологічного вимірів. Патріотизм як одна з соціальних 

установок особистості формується під дією системи 

соціально-психологічних впливів. Результатом таких 

впливів є патріотична активність особистості. 

Патріотизм, і особливо націоналізм, у своєму 

зворотному (дуалістичному) сенсі може продукувати 

ксенофобію, що має достатньо виразних історичних 

прикладів. 

Ксенофобія – ненависть, нетерпимість, неприязнь до 

кого-небудь, або чого-небудь чужого, незнайомого, 

незвичного; сприйняття чужого як незрозумілого, а тому 

небезпечного і ворожого. Це різновид спрямованого, 

ірраціонального, нав’язливого страху перед незнайомими 

людьми, іноземцями, всіма хто мислить інакше. 

Ксенофобія заснована на страху втратити національну, 

культурну ідентичність, індивідуальність, безпеку, 

комфорт у світі людей, що є етнічно близькими, 

близькими по професійній діяльності, за релігійними 

віруваннями, за місцем проживання, положенням у 

суспільстві і т. ін. Цей страх не обов’язково має 

суспільну або законодавчу підтримку. Будь-яка 

традиція, культурна норма, що відрізняється від норм у 

групі комфорту індивіда, одразу сприймається як 

ворожа, небезпечна, така, що шкодить подальшій 

життєдіяльності групи. 

Часто причину ксенофобії вбачають не в біологічній, 

а в соціальній складовій особистості. На думку 

психологів фобія такого рівня має складне та заплутане 

походження (на відміну від інших страхів та психічних 

розладів). Небезпечний чужорідний прояв викликає 

логічне бажання позбавитися нього. Але не всі вважають 

цю фобію суто соціальною. Цілком імовірно присутність 

цієї фобії у людей – це данина їх тваринному 

походженню, тому що у тварин є так зване явище 

етологічної ізоляції – форма репродуктивної ізоляції, що 

обумовлена несумісністю поведінки (параметри 

залицяння і т. ін.), яка унеможливлює або утруднює 

вільне перехрещування між особинами одного виду. 

Нажаль, сьогодні ця фобія нерідко стає не психічним 

відхиленням, а цілим світосприйняттям, що породжує 

ворожнечу за принципом релігійного, соціального і 

часто національного поділу. 

Ксенофобію дуже часто плутають з націоналізмом, а 

націоналізм відносять до проявів відкритої ксенофобії, 

але між цими двома визначеннями є суттєві відмінності: 

 люди із націоналістичними поглядами не завжди 

відчувають негатив по відношенню до інших націй, 

етносів, релігій; 

 ксенофоби можуть називати свої погляди 

«націоналістичними». 

Справжній націоналізм – це любов до Батьківщини, 

етнічним, культурним цінностям своїх попередників і 

сучасників, гордість за світові досягнення співвітчиз-

ників. Він не виявляє презирливого становлення до 

інших народів, релігій. Міжнародна, міжконфесійна 

дружба для справжнього націоналіста – лише спосіб 
виразити показати переваги свого народу, його національні 
пам’ятки.  
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Ксенофобний націоналізм – демонстраційна, 

перебільшена любов до власної держави. Зневажливе 

відношення до «інших» людей, навіть у випадках явної 

«переваги» останніх, ігнорування їх позитивних якостей, 

відкрите приниження гідності через те, що вони не 

належать до «власного» народу. Міжнародна дружба у 

такому випадку стає лише ще одним способом довести 

власну перевагу. 

Вважається, що прояви ксенофобії у суспільстві тим 

сильніше, чим більш воно є неблагополучним у 

соціальному сенсі. У цьому сенсі особливо вразливими 

виступають люди, які знаходяться в злиднях та у 
пошуках ворогів, які ніби то загнали їх в таке становище. 
Ксенофобія часто стає зброєю влади, яка спрямовує весь 

негатив своїх знедолених громадян проти «чужинців». 

Виникає питання, а як же правильно формувати 

патріотичні почуття громадян, виховувати патріотів й 

особливо у лавах правоохоронців, щоб уникнути 

ксенофобських інсталяцій? На думку Гаркавця [19], 
система формувальних впливів повинна бути побудована 

таким чином, щоб у індивідів не виникало уявлень про 

виключність національної приналежності, обмеження 

власного існування границями своєї країни, страху перед 

іншими, відмінними за мовою та культурою. 

Формування патріотів, а не ксенофобів передбачає не 

ізоляціонізм, а навпаки інтеграцію з «іншим світом», на 

підставі співробітництва та здорової конкуренції 

культурних традицій. Разом із цим слід звернути увагу й 

на те, що соціум і власно держава мають нести свою 

частину відповідальності перед громадянами. Ця 

відповідальність полягає, перш за все, в тому, що 

патріотичні відчуття індивідів будуть тим сильніше, чим 

дієвіше буде турбота держави, її увага до кожної 

людини, яка вважає себе її громадянином. У цьому сенсі 

є показовим негативний приклад СРСР як держави, яка 

особливо не переймалася турботою про власних 

громадян але вела всебічну діяльність з «штампування 

патріотів». Це призвело до того, що коли держава 

«загиналася», прихильників її захисту виявилося занадто 

мало. Отже, патріотичне виховання громадян взагалі та 

виховання патріотів-правоохоронців, зокрема має як 

внутрішній соціально – психологічний вимір, так й 

зовнішній – соціально-економічний. 

Висновки. Таким чином, аналіз досліджень 

зазначеної проблеми дає підстави стверджувати про 

гостру потребу в розробленні цілісної моделі системи 

патріотичного виховання. Сьогодні виховання офіцера-

патріота повинно бути цілеспрямованим, систематичним, 

регульованим процесом, метою якого є утвердження 

свідомості нації, народу, етнічної культури, мовної 

єдності, кращих рис характеру громадянина України. 

В основі виховного процесу у вищому навчальному 

закладі МВС повинна лежати система виховних 

відносин, що забезпечує взаємодію науково-

педагогічного й офіцерського складу з курсантами та 

студентами згідно із суспільно заданою метою 

виховання – розквітом духовної сутності людини, яка 

має стати висококваліфікованим фахівцем, мати чіткі 

національні та загальногосподарські позиції, бути 

активною у громадському житті, відповідальною за 

моральне становлення себе як особистості. 
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SOME ASPECTS OF THEORETICAL SOFTWARE OF THE PROCESS OF NATIONAL-PATRIOTIC 

EDUCATSON OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS 

Research is devoted the decision of problem of the theoretical providing of process national patriotic education in the 

higher educational institutions of the Ministry of internal affairs. Reveals the relevance of national-patriotic education of the 

future guards as a component of system of ensuring national security of Ukraine; stresses the importance of such education in 

a multi-ethnic state. Analysis of operating normatively legal bases of Ukraine in the sphere of national-patriotic education 

allowed to draw conclusion that patriotic education so far did not purchase the type of integral legislatively certain 

mechanism from forming for a man and citizen of high national consciousness. 

In the article it is analyzed psychology-pedagogical features of such categories as national-patriotic consciousness, 

patriotism, nationalism, xenophobia. Differences are examined between patriotism and nationalism, xenophobia and 

nationalism, and also reasons of xenophobia.  

The noted categories are examined not only in a socialhistorical context but also in the psychological and 

socialpsychological measuring. 

Key words: national-patriotic education, national-patriotic consciousness, patriotism, nationalism, xenophobia, law 

enforcement officers. 
  



   
146 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

Philology 
УДК 81-112 

Аханова М.Г., 

к.филол.н., доцент кафедры английского языка  

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского-на-Дону государственного  

экономического университета (РИНХ), marina.ahanova@gmail.com 

Поленова Г.Т., 

д.филол.н., профессор кафедры немецкого и французского языков ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

polenova@mail.ru 

Россия, г. Таганрог 

ГЕРМАНСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ КТО?/ ЧТО? В СВЕТЕ 

ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановка проблемы. Вопросительные местоимения 

относятся наряду с личными и указательными 

местоимениями, по общему признанию, к основным 

разрядам местоимений [ср.: например 1, с.21], и тем 

самым, как мы считаем, к древнейшему пласту лексики 

языка в целом. Характер первичных слов (но были ли 

это слова в обычном понимании этого термина?) 

остаётся по наше время нерешённой проблемой при 

наличии множества гипотез. Настоящей статьёй мы 

попытаемся путём диахронической типологии внести 

свой вклад в решение этого вопроса. 

Цель работы – проанализировать диахронно-

типологические данные индоевропейских языков в 

сопоставлении с материалом архаичных енисейских 

языков, сохранивших черты всех выведенных на 

сегодняшний день этапов (слоёв) развития строя языка 

(В. Гумбольдт, Г.А. Климов, Г.П. Мельников и др.). 

Изложение основного материала. Местоимения – 

это, пожалуй, самая спорная часть речи, начиная с 

вопроса, являются ли они вообще частью речи, а если да, 

то какой критерий выбрать для их определения как 

единой части речи. О.И. Москальская придерживается 

трёх критериев для выделения частей речи: 

1) обобщающее значение, 2) синтаксическая функция и 

3) морфологическое выражение [2, с.39]. 

Первый критерий невозможно применить к 

местоимениям, т.к. они заместители других частей речи, 

например: нем. der Tisch – er (замещает сущест-

вительное); dieser Tisch – welcher? (dieser – значение 

прилагательного) и т.п.  

Соответственно нельзя применить и второй 

критерий, ср.: нем. Er nimmt mein Buch (Er- подлежащее, 

mein – определение). 

И наконец, третий подход – морфологический. 

У каждого разряда свои правила формоизменения, ср. в 

немецком языке: личные местоимения изменяются 

супплетивно, указательные – как определённый артикль, 

притяжательные – как неопределённый артикль и т.д. 

Получается, что выделить всё-таки класс местоимений 

можно только по одному признаку, неприменимому к 

другим частям речи, а именно: по признаку их 

заместительной функции, что и отражает термин, 

которым их называют: русс. Местоимения; нем. 

Fürwort, Pronomen; англ. pronoun; фр. pronom; исп. 

pronombre. Кроме того, большинство авторов отмечают 

дейктическую функцию местоимений, ср. мнение 

О.И. Москальской: «Das Hauptmerkmal der Pronomen 

besteht darin, dass sie nicht zu den benennenden 

(nominativen) Wortarten gehören, sondern verweisende 

(выделение автора) Wörter sind. Sie nennen nicht die 

Erscheinungen der objektiven Realität, sondern verweisen 

auf sie». – ‘Главный признак местоимений состоит в том, 

что они не относятся к называющим (номинативным) 

частям речи, а являются указательными словами. Не 

называя явления объективной реальности, они указывают 

на них’ (перевод здесь и далее наш – Г.П., выделено 

нами – М.А., Г.П.) [2, с.209].  

На что или на кого указывают интересующие нас 

местоимения wer? / was? who? / what? О.И. Москальская 

характеризует такие местоимения как «обозначение 

вопроса о лице, предмете или их качестве (для 

местоимений welcher?, was für ein?) [там же, с.210]. 

Очевидно, это указание на неизвестное, о котором 

спрашивающий хочет получить сведения. 

В.Г. Адмони совершенно справедливо отмечает 

коммуникативно-грамматический характер местоимений 

В статье рассматриваются структура и функции немецких местоимений «кто», «что» в аспекте их 

диахронического развития в ретроспективном плане. Подробно представлено современное положение 

данных местоимений, затем прослеживается их возможный путь через исторические этапы становления 

немецкого языка до общегерманского, общеиндоевропейского и общеязыкового состояния. 

Авторы приходят к выводу, что рассматриваемые немецкие местоимения, как и все германские, и шире 

индоевропейские, восходят к дейксисам широкого значения a, u,, i в сочетании с классными показателями 

денотата. 

Ключевые слова: местоимения, одушевлённость / неодушевлённость, дейксис, класс, человек/ нечеловек, 

мужчина/женщина. 
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и подчёркивает: «Die wesentlichsten von diesen Klassen 

sind unmittelbar mit dem Redeakt verbunden, können nur 

vom Kommunikationsprozess aus verstanden werden». – 

‘Самые важные из этих классов непосредственно 

связаны с актом речи, могут быть поняты лишь в 

процессе коммуникации’. Относительно рассматриваемых 

местоимений В.Г. Адмони выделяет их особенность 

выражать оппозицию «человек» (частью – вообще 

«одушевлённое») / «нечеловек» (частью – вообще 

«неодушевлённое»). Автор замечает, что из ситуации 

обычно ясно, спрашивается о человеке или о нечеловеке, 

а заранее знать, относится вопрос к женщине или 

мужчине, возможно реже [3, с.152-153]. 

Немецкие германисты, как правило, рассматривают 

означенные местоимения как субстантивные слова 

наряду с существительными, например, Г. Хельбиг и 

Й. Буша пишут: «Die Substantivwörter werden in zwei 

Gruppen eingeteilt: in Substantive und substantivische 

Pronomina … die substantivischen Pronomina wer und was 

sind an die Satzart der Ergänzungsfrage gebunden, die 

Relativpronomina an die Nebensatzform usw». – 

‘Субстантивные слова подразделяются на две группы: 

на существительные и субстантивные местоимения … 

субстантивные местоимения wer и was привязаны к типу 

предложений – вопросов, дополняющих информацию, 

относительные местоимения – к форме придаточных 

предложений и т.д.’ [4, с.86].  

В. Юнг называл местоимения классом слов, который 

участвует в речи то как существительное, то как 

прилагательное. Своё значение они приобретают лишь 

через соотношение с определённым лицом или вещью. 

Это соотношение получается из смысла предложения 

или из коммуникативной ситуации. Местоимение wer 

относится к лицам, а was к вещам или к содержанию 

всего предложения. Местоимения не различают ед. и мн. 

число. Нет специальной формы для женского рода: Wer 

kommt? – Der Vater, die Mutter, die Eltern. Was liegt auf 

dem Tisch? – Ein Apfel, eine Apfelsine, ein Buch, Bücher. 

Was tust du? – Ich mache Schularbeiten. – «Кто пришёл? – 

Отец, мать, родители. Что лежит на столе? – Яблоко, 

апельсин, книга, книги. Что ты делаешь? – Я делаю 

уроки (школьные задания)» [5, с.331, 350]. 

Й. Эрбен называет местоимения «größenbezügliche 

Formwörter mit situationsbestimmtem Funktionswert» – 

«относящиеся к существительным формальные слова, 

связанные с определённой ситуацией». Он подчёркивал 

тем самым коммуникативную функцию вопросительных 

местоимений. Вопросительное слово wer (Akk. wen, Dat. 

wem, Gen. wessen) направлено на лицо, человека: Wer hat 

geklopft? – ‘Кто стучал?’ Wen wird man berufen? – ‚Кого 

пригласят?’ Wem gehört das Geld? – ‚Кому принадлежат 

деньги?‘ Wessen Wagen ist das? – ‚Чья это машина?‘ 

Местоимение was называет вопросительным словом 

вещи. Оно употребляется только в номинативе и 

аккузативе: Was liegt dort? – ‘Что лежит там?’ Was 

schenken wir ihm? – ‚Что мы ему подарим?‘ [6, с.192; 

215-216].  

В сочетании с глаголом-связкой словами wer / was 

спрашивают о виде, имени или значении (месте) лица 

или вещи в заданной ситуации: Wer ist das? ‘Кто это?’ (о 

профессии). Was ist (heißt / bedeutet) das? – ‘Что это 

(значит)?’ Местоимение was запрашивает кроме того 

информацию о происходящем, о намерениях, о чём-то 

сделанном, совершённом: Was geht hier vor? – ‘Что здесь 

происходит?’ Was tut (sagt, wünscht, schreibt, plant) er? – 

‘Что он делает / собирается делать (говорит, желает, 

пишет, планирует)?’. 

При сочетаемости wer? / was? со связками 

sein/werden/bleiben в вопросе о людях связка может 

стоять во множественном числе, ср.: Wer sind diese 

Leute? – ‘Кто эти люди?’ – Das sind unsere Gäste – ‘Это 

наши гости’. Was werden die Jungen? – ‘Кем станут эти 

юноши?’ – Sie werden Ingineure. – ‘Они станут 

инженерами’. Для местоимения was? это правило 

распространяется и на неодушевлённые предметы, типа: 

Was sind Automaten? – 'Что такое автоматы?’ – Automaten 

sind Maschinen mit selbsttätig ablaufenden Arbeitsgängen. – 

‘Автоматы – это машины, с самостоятельным рабочим 

циклом’ [4 с.97]. 

Формы местоимений wer? / was? – это формы 

номинатива и аккузатива, и всё вышеизложенное 

относится к этим формам. Форма же генитива wessen? 

является общей для двух исходных форм, а потому она 

может выражать вопрос, относящийся как к человеку, 

так и неодушевлённому предмету или абстрактному 

понятию, ср.: Wessen gedenken die Menschen? – Sie 

gedenken der Widerstandskämpfer (люди), но тот же 

вопрос с другим ответом: Sie gedenken des 

Kriegsausbruchs (абстрактное понятие). Форма датива 

wem? тоже одна в парадигме, но она применима только в 

вопросах о человеке, например: Mit wem spricht er?  

Г. Пауль характеризовал местоимение wer как не 

имеющее форм для женского рода и для множественного 

числа. Он отмечал также, что формы этого местоимения 

восходят к двум основам: i и o. Он прослеживает 

цепочку развития номинатива ед. ч., мужского рода wer 

> дрвн. huёr, срвн. wёr > др. герм. *hwiz = quis. Форма 

номинатива / аккузатива ед.ч. среднего рода was 

представлена у него следующим образом: was = дрвн. 

huaɀ, срвн. waɀ из др. герм. *hwata = лат. quod. 

Остальные формы соответствуют формам der: „G. ahd. 

huёs, mhd. wёs, D. ahd. huёmu, mhd. wёm(e), Akk. M. ahd. 

huёnan, mhd. wёn“ [7, с.180]. Пауль подчёркивает, что 

форма дательного падежа с самого начала употреблялась 

лишь при вопросе о человеке. Форма wes, начиная со 2-ой 

половины XVI в. вытесняется расширенной формой 

wessen. Старая форма осталась в поэтическом языке, в 

формах weshalb, weswegen и в пословицах, например: 

Wes Brot ich esse, des Lied ich singe. – букв. ‘Чей хлеб я 

ем, того и песню пою’. 
В. Юнг перечисляет четыре функции рассматриваемых 

местоимений:  

1) Вопрос о лице или вещи: Wer hat geklopft? Wem 

zuliebe geschieht das? An wen dachten Sie? Wessen Freund 

ist das? Woran denkst du?  

2) Присоединение придаточного предложения к 

главному, являясь для него подлежащим, предикатом 

или дополнением: Er fragt, wer ich sei (косвенный 

вопрос). Was dich dazu verleitet hat, weiß ich. Wer schaffen 

will, muss fröhlich sein. 

3) Присоединение придаточных относительных 

предложений, являющихся определением или поясни-
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тельными к содержанию главного предложения –

„weiterführende Nebensätze“: Das Spiel musste unterbrochen 

werden, was sehr bedauert wurde.– ‘Игру пришлось 

прервать, о чём сожалели’. Der Kraftfahrer erklärte, 

vorsichtig gefahren zu sein, wovon der Richter aber nicht 

überzeugt war. – ‘Шофёр утверждал, что ехал осторожно, 

в чём судья не был убеждён’. Alles, was die Arbeit 

erschwert, muss beseitigt werden. – ‚Всё, что затрудняет 

работу, нужно устранить’. 

4) Употребление в разговорной речи в качестве 

неопределённых местоимений, примеры: [Ist] wer da? – 

‘Есть кто-нибудь здесь?’ Suchst du wen? – ‘Ты кого-то 

ищешь?’ Hast du mir was mitgebracht? – ‘Ты мне что-

нибудь принёс?’ [5, с.с.22, 28, 351-352] 

Особенностью немецкого языка является наличие так 

называемых местоимённых наречий для вопросов о 

неодушевлённых предметах, выраженных косвенным 

дополнением с предлогом. Такие вопросительные 

местоимённые наречия образуются сочетанием вопроси-

тельной части wo-/wor- и соответствующего предлога, 

например: Er spricht von seinem Freund. – Von wem 

spricht er? (вопрос о человеке), но: Er spricht von seiner 

Arbeit. – Wovon spricht er? (вопрос к абстрактному 

понятию). В. Юнг отмечал, что местоимение was не 

имеет формы дательного падежа, его нельзя употребить 

с предлогом. Вместо него употребляется местоимённое 

наречие, например: Womit (nicht: mit was) beschäftigst du 

dich? [5, с.350] 

Г. Пауль отмечает, что в древневерхненемецком 

языке существовали формы для датива dȃr и wȃr, а для 
аккузатива – dara и wara В средневерхненемецком языке, 

по свидетельству Г. Пауля, можно было употреблять dȃ, 

wȃ дистанционно от соответствующего наречия [8, 

с.154-158].  

Й. Эрбен обобщил вопросительные местоимения 

wann (время), wo (место), warum (причина), wozu (цель), 

womit (средство) и другие подобные формы как слова w- 

[6, с.217]. 

Перейдём к истории развития рассматриваемых 

местоимений. Лутц Макензен, автор Этимологического 

словаря немецкого языка, приводит для wer следующие 

формы: срвн. wer, дрвн. (h)wer, гот. ƕas (англ. who); 

древнее родство: лат. quis, quid, quod, qui. Формы 

восходят к и.-е. корню *k
ṷ
o-, *k

ṷ
e-[9, с.426]. Сюда же 

автор относит слова: wann, weder, welch, wie, wo, т.е. 

«слова w-», по Й. Эрбену.  

Вопросительное местоимение в готском языке, по 

М.М. Гухман, как и в других германских языках, 

образуются от основы x
w
a-, x

w
ō-. Оно имеет три рода: 

ƕas м.р. – кто, какой; ƕa ср.р. – что, (какое); ƕo ж.р. – кто, 

(какая). Перечисленные местоимения употреблялись только 

в ед. числе и склонялись по типу указательных местоимений. 

Родовая форма вопросительного местоимения согласуется 

с родом следующего за ним существительного. Примеры 

М.М. Гухман: ƕo dailo – ‘какое участие’, им. падеж daila 

– ж. род, ƕa laune – ‘какое вознаграждение’, laun – 

существительное среднего рода. Местоимения ƕas, ƕa, ƕo 

могли выполнять роль неопределённых местоимений 

‘некий’, ‘какой-то’ [10, с.113-114]. 

Э. Прокош отмечал, что «в основе *kwo-/kwi- во всех 

индоевропейских языках, включая хеттский, сочетаются 

вопросительная и относительная функции. Невозможно 

определить исторически, которая из этих функций была 

первоначальной» [11, с.303]. Автор считает, что ни одна 

из них не предшествовала другой. Он приводит такие 

примеры из немецкого языка: Wer hat das zerbrochen?– 

‘Кто это разбил?’ и Das hat wer zerbrochen.– ‘Это кто-то 

разбил’. Was brennt da? – ‘Что там горит?’ и Da brennt 

was. – ‘Там что-то горит’ [Там же]. Судя по примерам, 

Э. Прокош имел в виду вопросительно-неопределённое 

значение рассматриваемых основ. Очень важно в этом 

плане примечание 2 на той же странице, сделанное 

М.М. Гухман, в котором она называет местоимение kwo- 

относительно-неопределённым и подчёркивает, что эта 

основа приняла относительную функцию в западно-

германских языках, «главным образом в немецком: 

отправной точкой, несомненно, являлись относительные 

придаточные предложения без антецедента, который 

нередко можно толковать и как косвенный вопрос и как 

относительное придаточное предложение, например: 'я 

не знаю, кто сказал вам об этом', 'скажи мне, что ты 

сделал'». В следующем абзаце своего примечания 

М.М. Гухман продолжает: «Замена вопросительно-
неопределённого местоимения относительным встречалась 

также и в других языках, например в хеттском (kwis), в 

латиноском (qui, quae, quod), в балтийско-славянских, в 

позднем греческом» [Там же].  

Э. Прокош, продолжая мысль о соотношении вопро-

сительной и неопределённой функции одних и тех же 

местоимений, склоняется к выводу, что поскольку 

неопределённая функция рассматриваемой основы 

обозначается чаще всего с помощью префикса или 

суффикса (лат. aliqiis, quisque, quicumque, нем. etwas), то 

она вторична. Он пишет: «…легче представить себе 

язык без неопределённых, чем без вопросительных 

местоимений» [Там же]. 

А. Мейе без колебаний утверждал: «Две основы, обе 

с характеристикой *k
w
-, играют двоякую роль неопреде-

лённого и вопросительного местоимения: *k
w
e-, *k

w
o- 

(жен. Р. *k
w
a-)», ср.: скр. ka-, др.-сл. kо, лит. ka-, лат. quo-

, гот. ƕas- ‘кто?’, лат. qui-s, хет. kui- š’. [12, с.334]. 

Выделим те моменты, которые нам представляются 

важными для обобщающего заключения: 

 Местоимения являются указательными словами; 

 Вопросительные местоимения wer / was имеют 

коммуникативно-грамматический характер и выражают 

оппозицию «человек» (частью – вообще «одушевлённое»)/ 

«нечеловек» (частью – вообще «неодушевлённое»); 

 Они не различают единственное и множественное 

число; 

 Они не имеют специальной формы для женского 

рода; 

 Форма генитива wessen? является общей для двух 

исходных форм; 

 Форма датива wem? тоже одна в парадигме, но она 

применима только в вопросах о человеке; 

 Вопросительные местоимения можно обобщить как 

слова w-; 

 Эти формы восходят к и.-е. корню *k
ṷ
o-, *k

ṷ
e-; 

 В готском языке местоимения «кто / что» имели три 

рода ƕas м.р. – кто, какой; ƕa ср.р. – что, (какое); ƕo 

ж.р. – кто, (какая). Перечисленные местоимения 
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употреблялись только в ед. числе и склонялись по типу 

указательных местоимений; 

 Готские местоимения ƕas, ƕa, ƕo могли выполнять 

роль неопределённых местоимений ‘некий’, ‘какой-то’; 

 В индоевропейском языке, по А. Мейе, две основы с 

характеристикой *k
w
-, играли двоякую роль: неопреде-

лённого и вопросительного местоимения. 

Для того чтобы подойти к собственным выводам, 

обратимся к типологическим данным архаичных 
енисейских языков (ассанский, кетский, коттский, югский, 

пумпокольский, аринский), прежде всего кетского, 

югского и коттского языков, т.к. остальные вымерли ещё 

до начала их научного исследования. Енисейские языки 

занимают изолированное положение среди окружающих 

их уральских и алтайских языков. Они существенно 

отличаются от них своей структурой и по своему строю 

соответствуют эпохе палеолита [см.13, с.13]. Материал 

енисейских языков даёт ответ на те вопросы, которые не 

решаются в рамках индоевропейских языков. 

В кетском языке представлены следующие основные 

вопросительные местоимения (далее ВМ): ana ‘кто?’, 

bis’s’e / bit’s’e ‘кто?’ (м. р.), bεs’a / bes’e ‘кто?’ (ж. р.), aj, 

an', akus’, as’ ‘что?’.  

Рассмотрим структуру приведенных местоимений: 

ana ‘кто?’ состоит из двух морфем: а + na, где а 

является указанием на сферу вне говорящего (Jener-

Deixis), а na – дейктической частицей широкого 

значения. Местоимение akus’ ‘что?’ состоит, по нашему 

мнению, из основы а-, древнего указательного 

местоимения *ku и предикативного суффикса -s’-, 

восходящего к первичной дейктической частице s’e/s’i. 

Местоимения bis’s’e / bits’e и bes’e / bεs’a включают 

в себя предикативный формант –s’e, близкий по 

значению с немецким ist, например: tudə bis’s’e ‘это кто 

такой есть’. Слово as’ также может принимать 

предикативный суффикс бытия. Например: akuss’e ‘что 

(это) есть что это’.  

Основа bi/be ВМ bis’s'e ‘кто такой?’ и bes'e ‘кто 

такая?’ восходит, как мы полагаем, к указательному 

местоимению сферы ‘Ich-Deixis’, по К. Бругману. 

В словаре ностратических языков В.М. Иллич-Свитыча 
есть ностр. mi ‘что’ – ВМ неодушевленного класса [14, с.9].  

В коттском языке структура ВМ следующая. Ср.: ašix 

‘кто?’; šina / šena ‘что?’; bil’aŋ ‘что за?’. 

В югском языке употребляется форма ВМ, 

образованная с помощью вопросительной основы a-: 

aneit 'кто?' (м. р., ед. ч.), asεra 'кто?' (ж. р., ед. ч), asein 

'кто?' (мн. ч., к одушевлённым предметам), assa 'что?' 

(к  неодушевлённым предметам, ед. и мн. ч.). 

Местоимение aneit 'кто?' выражает элемент 

определенности, а asεra 'кто?'– полную неопределён-

ность: Anejt donad’i? ‘Кто пришёл?’ (из числа 

определённых известных людей), Asera daonad’i? ‘Кто 

пришёл?’ (о пришедших ничего неизвестно). 

В енисейских ВМ мы выделяем, таким образом, 

корневые элементы а-, -nа, bi/be, -ku-. Те же или 

подобные элементы оказались и в древнейших 

индоевропейских языках и шире – ностратических.  

В таблице В.М. Иллич-Свитыча приведено уральское 

местоимение kо-/ku- ‘кто’ [Там же]. Для общеиндо-

европейских указательных местоимений, указывающих 

на отдельный предмет, А. Мейе устанавливает три 

главные характеристики: *w, *n, *l: скр. аsau, ав. hāu, 

др.-перс. hauv; иран. ava-, хет. aniš, лит. añ(a)s, арм. ayn, 

др.-в.-нем. jener "тот" [12, с.333-334].  

Сравним теперь вопросительные енисейские и 

индоевропейские местоимения по выражению категории 

рода. Кетские вопросительные местоимения отражают 

как противопоставление одушевлённый / неодушевлённый 

так и мужской / женский. Первая оппозиция выражена 

лексемами: ana ‘кто’ – aj, аkus', as’ ‘что’. Типологическая 

параллель этой оппозиции представлена и в индо-

европейских языках. Ср.: англ. who ‘кто’ – what “что”; 

нем. wer ‘кто’ – was ‘что’; русск. kto - čto; фр. qui ‘кто’ – 

que ‘что’; исп. quien ‘кто’ – que ‘что’ и т.д.  

Неопределенные местоимения в кетском языке 

представляют собой сочетание соответствующих вопроси-

тельных с неопределенными частицами tam- и nimɨt, 

имеющими значение -то, -либо, -нибудь. Ср. кет. tam ana 

‘кто-то’, кур. ana nymɨt ‘кто-нибудь’. 

Противопоставление мужской/женский проявляется 

в системе кетскиx вопросительных и неопределенных 

местоимений двояким способом: 1) лексическим – 

наличие форм имб. bis's'e ‘кто’ (о мужчине) и bes’e ‘кто’ 

(о женщине), югск. anejt ‘кто’ (о мужчине), аsεrа ‘кто’ (о 

женщине) и 2) грамматическим (падежные показатели с -а 

для мужского рода и -i для женского и вещного рода).  

Проявление рода в косвенных падежах характерно и 

для некоторых индоевропейских языков. Так, в 

исландском и фарерском языках вопросительные 

местоимения различают в косвенных падежах мужской, 

женский и средний род [1, с.219]. 

Первый способ – лексический – в индоевропейских 

языках можно представить, пожалуй, формами санскрита, 

по А.Н. Савченко: *k
u
o- мужской род; *k

u
i- - средний; 

kah, kim – женский [15, с.252] и готского языка (см. выше). 

Подытожим теперь типологические схождения 

енисейского материала и индоевропейского: 

 Вопросительные местоимения как в енисейских, так 

и в индоевропейских языках восходят к древнейшим 

указательным частицам; 

 Енисейские вопросительные местоимения отражают 

как противопоставление «одушевлённый / неодушев-

лённый» так и оппозицию «мужской / женский» в 

местоимениях для человека, это же явление отмечено 

выше и в ряде индоевропейских языков; 

 Как енисейские, так и индоевропейские неопреде-

лённые местоимения восходят к вопросительным 

местоимениям. 

Выводы. Как в енисейских, так и в индоевропейских 

языках вопросительные местоимения сформировались 

на базе указательных частиц, а неопределенные 

местоимения – это вторичное значение вопросительных 

местоимений. Причем, на более древнем этапе развития 
языков вопросительность и неопределенность передавались 

одними и теми же словами. Позже неопределенные 

местоимения обособились (уже в отдельных языках), и 
их структура усложнилась либо наращиванием аффиксов, 

либо добавлением специальных неопределенных частиц. 

Если принять, что индоевропейские языки, равно, как 

и енисейские, восходят к языковому состоянию с 
классным построением и что на определенной стадии 
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развития они характеризовались противопоставлением 

активного и пассивного, одушевленного и неодушев-

ленного классов, в которых активный класс в индо-

европейском и енисейском языках позднее расщепляется 

на мужской и женский [ср.12, с.206-207; 16, с.8], то 

можно считать, что противопоставление активный/ 

инактивный передавали вопросительно-неопределенные 

основы в общеиндоевропейском языке. 

Такой видится предыстория германских вопроси-

тельных местоимений wer / was.  
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Introduction. Julian Barnes, a permanent figure of 

postmodern century stimulated the development of 

contemporary English literature relating different matters 

from distinctive point of view. The writer appealing a new 

theme in each of his work tries to investigate some problems 

breaking out in the center of mankind. The researchers 

couldn’t avoid their attention from distinction presented by 

J. Barnes. So, right to Mira Stout introduces postmodern 

artisans as «a chameleon of English literature». So much 

themes and motives of J. Barnes are colourful that the 

researcher came to such a conclusion that «While trying to 

determine Barnes, he again changes his colour» (2).  

The distinguishing features of the works presented by the 

writer are not to be followed chronological consistency and 

to be undergone to deconstruction of hierarchical system. So 

not trying to make his readers to think Julian Barnes helps 

them to do it. The majority of the characters in Julian 

Barnes’s works need to investigate the past and to find the 

answer for some questions. The writer presents a chance for 

his readers to stay with his characters alone, to contact with 

them, and then to compose their own thoughts. The writing 

style of J. Barnes is very multilateral and metaphoric and 

also full of irony. In majority of the writer’s works art and 

life, art and history, reality was faced to face. The themes as 

art, memory, history, and death were important in the 

creative activity of Julian Barnes, and the writer presented 

his interpretations to all these matters ironically.  

Julian Barnes tries to solve the raised problem appealing 

to different art samples in his creative activity. And this 

resulted the increasing of theme load of texts. This event 

included the XX century literary studies was called the 

notion of intermediality.  

Intermediality embraces cultural transformations as a 

main mechanism of intercultural diffusion. The notion of 

intermediality joining different cultural codes in the form of 
synthesis involves not one but some art elements to investigate 
the existing problem. So, different theme associations occur.  

Irina Rajewsky notes that in fact, intermediality is 
accepted as «a basis condition» due to M. Bachtin’s conception 

of dialogue and J. Kristeva’s conception of intertextuality. 

As intermediality connects with other texts in order to raise 

load of theme as intertextuality uses the same method. But if 

intertextuality creates a formula of «text-text», intermediality is 

based on a formula of «text-media». In the case of 

intertextuality is limited only in the frame of literature, 

intermediality has got wider sphere. This notion formulated 

of mixture of different art elements causes different meaning 

shades to occur. Appealing intermediality as «correlation of 

media» (7, p.20-21) Kattenbelt Chiel also validates the 

relations formulated among art types. 

Despite it, I. Rajewsky comes to such a conclusion that 

«if literary text can imitate typical elements of movie, music 

and theatre, in the same way theatre, music and also different 

media types can create themselves complexly relating with 

other media types» (6). If theatre creates a scene using 

literary work as a material, why literary work doesn’t use 

peculiarities characteristic for theatre?  

Marshall McLuhan’s idea of «the medium is the 

message» (1, p.7) makes absolute one medium’s appeal to 

another one. Such a conclusion may occur from the point of 

the idea of medium’s being a message that different media 

types have a chance to create a text influencing one another.  

Julian Barnes as a postmodern writer used only inter-
mediality in his creative activity. Even all his creative activity 

was set on the basis of intermedial relations. Especially this 

feature directs his creative activity to possess specific 
character. J. Barnes manages to create new «texts» that’s new 

«meanings» joining his text with the art subjects such as 

music, painting, sculpture, architecture and, theatre. Using 

intermedial methods J. Barnes tries to find the resolution for 

the problems such as history, love, human’s love, death, life 
and to clarify such problems from point of intermedial context.  

Overview. As a lucky result of postmodern narrative, the 

novel of «A History of the World in 10 ½ Chapters» 

The intensification of the novel genre by postmodernism has led to a stronger relationship between art and 

media. The relationship between art and media has been shaped under the name of intermediality. 
Intermediality is the participation of music, painting, architecture, sculpture, theatre and other similar elements 

within literary and artistic samples. Thus, various types of art are able to interact within the text. The perception of 

the world seems complicated because of this unity, but in fact, it becomes even easier. In a word, a complicated 
process can help to facilitate the other process. 

The prominent representative of postmodern literature, Julian Barns, also endeavors to expose the specific 

features of intermediality. Almost, intermediality is the main problem in all the works by Julian Barnes. The author 
gives a spacious space to music, painting, theatre and other types of art in many novels, including, «Flaubert’s 

Parro», «The Lemon Table» «A History of the World in 10 ½ Chapters» In this regard, the novel «England, 
England» by Julian Barnes can’t be out of attention. In the novel «England, England» Julian Barnes points out the 

importance of the originality, copy, and history. These problems are examined in the context of intermedial relations 

and presented to readers. 
Key words: Julian Barnes, postmodernism, intermediality, «England, England». 
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considered to be one of the most striking works by J.Barnes 

where the author put forward the matter of history. He tries 

to analyze his own investigation appealing art samples. In 

the novel of «A History of the World in 10 ½ Chapters», the 

writer hides history’s being real on not from point of 

painting samples. «The Raft of Medusa», one of the well-

known works by Theodore Gericault, «The Burial of the 

Count Orgaz» by El Greco contains the main part of the 

work. The author of the novel appealing each of art samples 

in his own characteristic style makes interpretations to the 

noted paintings in especial way.  

Considering one of the best works written in 1984, in the 

novel «Flaubert’s Parrot» the expression of endless love and 

admiration towards French culture through the whole novel 

was presented. The novel appeals not only to intertextual 

relations but also intermediality. J.Barnes revives paintings 

elements in this novel, too and interprets to David 

Hockney’s «Felicite Sleeping With Parrot», «Felicite’s Only 

View», Lemot’s caricature of Flaubert, Nicolas Poussin’s «A 

Dance to The Music of Time», Arthur Fredrick Payne’s 

works painted with watercolour. But it occurs that the writer 

doesn’t feel sufficient of it. He also tries to open the details 

of music, sculpture, photography and the art of writing. The 

discuss focusing in the frame of art problem was directed 

towards the essence of human’s life.  

It’s appropriate to investigate intermedial relations 

expressing struggle of the questions in internal world of 

Julian Barnes’ characters in the novel «The Lemon Table».  

Music lover J. Barnes expresses this admiration in «The 

Lemon Table» substantially. Music is a kind of art 

synthesizing sound and soundless. Music is a cultural code 

joining spirit of whole mankind. From this principle the 

writer includes the genius composers such as Beethoven, 

Sibelius, Shostakovich, Mozart, Strauss, and Wagner into his 

text. The inner world of the characters is consistent with the 

works of such artisans. They try to determine the essence of 

their life by the means of music. Music terms have an 

important role in the work too, namely using music terms 

Julian Barnes describes feelings and exciting of his characters.  

The participation of the works of the other genius artisans 

such as Monet, John Constable adds a new load of meaning to 

the text. The sheets of «Water Lilies», «The Hay Wain» and 

«Rokeby Venus» draw the novel in mysterious direction. 

The novel of «England, England» by J. Barnes 

investigating the notion of «Being English» in the context of 

history and eccentricity is a satirical prose sample in the 

writer’s creative activity. The novel is divided into tree 

chapters called «England», «England, England» and 

«Anglia». The author himself presents the idea of the work as 

«England, eccentricity, discovering of traditions, the research 

of the reality and forgetting history» (3). In the first chapter 

country exposed to changes is revived in the childhood 

memory of the character named Martha. In the second chapter 

Martha is also mature woman and had begun to work near the 

person called Pitman. While trying to change hi island into 

«England, England» Pitman Wyatt causes to the ruin of the 

country. The third chapter is dedicated to Martha’s return 

back to «Old England» and looking through past memories.  

«”England, England” chooses the cultural traditions as a 

thematic both reconstructing and deconstructing the notions 

of being English and eccentricity» (4). In the work coloured 

by utopian and anti-utopian shades, the search of reality, 

eccentricity in unreal world means the search of the real life 

itself.  

Julian Barnes used intermediality characteristic to all his 

creative activity in this novel too. On the first pages of the 

novel, Martha revives any memories under echoes of music. 

The relations of the songs such as «You are the Top», 

«Night and Day» by Cole Porter, «Shall We Gather at the 

River» by Robert Lowry, «Love is the Strangest Thing» by 

Ray Noble with the text provides a circumstance for the 

forming of a new literary sphere. If the song «You are the 

Top» contains the compliments of woman and man to each 

other in order, «Shall We Gather at the River» is dedicated 

to Christian motives. While hearing these songs, the 

protagonist picks up the smells of nettle soup and roasted 

onion. These songs give the meaning of sudden cut off 

orange too. It’s not accidentally that Martha appeals to old 

songs to express her memories. In fact, as nettle loses its 

burning peculiarity while dropping into water, onion while 

roasting, the history loses its essence while the years pass, 

too, as an orange is pressed getting off water and the «skins» 

thrown away.  

If it was emphasized the importance of remembering 

anything by the means of colours, it already forms suspicion. 

«It’s wander whether Cornwall were lilac, Yorkshire yellow, 

Nottigham brown or Norfolk were yellow?» (5, p.12). Time 

by time colours lose their real meanings, history changes its 

colour, too.  

The writer creates a new intermedial relation noting that 

Pitman’s house was built on the basis of modern 

architectural principles. Including the Swiss architect as 

Corbusie into the text can create certain idea of his creative 

style. Corbusie used new constructions in architecture, 

presented innovations to architectural practice such as 

ribbon-horizontal windows, building based on stronghold 

columns. «The pale red Corbusier stylistic circle wall placed 

in the entrance removes harsh privileges» (5, p.35). The 

writer skillfully describes the house’s being relevant with 

nature, the design of rooms such as carpet, lamps, wallpaper, 

paintings drawn by watercolour. The architectural team of 

Slater Grayson and White came to the conclusion on the 

basis of obligated works that to build past is more expensive 

that to build future. Here the matter of history again comes 

to the fore. So, while living today everything can be 

corrected, and future being the time of unrealized wishes is 

believed to let events to go on in its stream. But past is such 

a notion that can’t be taken back. If it were possible to be 

taken back by any means, it’s impossible to express the 

reality fully. In the process of expression certain details will 

be lost or be reflected entirely in different forms.  

While reading the novel the name of one of the foremost 

modernist sculptor Constantin Brancusi is come across. The 

sculptor created his specific style with the works in 

modernist style. Together with him, Henry Moore, well-

known English sculptor of the XX century was also 

remembered. The majority of the works of the sculptor were 

based on the figures of mother and child. Even some 

protrusions of some sculptures were looked like the hills of 

Yorkshire. Both of artisans created series of sculptures in 

their typical style. Jack Pitman in different style wanted to 

create island of White and put opposite England to England.  
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Music admiration is one of the factors seen in Julian 

Barnes’s «England, England». Being the most striking 
representative of European classical music, world music history 

Beethoven and his compositions are real basis for creating 

intermedial relation. «The 5
th

 Symphony», «Pastoral 

Symphony» and «Piano Concerto No.4» called in the novel 
determine the composer’s place in musical world. The artisan 
created changes in the notion of concerto by «Piano Concerto 

No.4». The use of piano and orchestra simultaneously and 
completing each other by Beethoven crossed the music border. 

The order of piano and orchestra expresses a whole life. 

«The 5
th

 Symphony» consisting of four parts is famous 

for its motive in the world. The art work created of the 

knocking of the door like «ta, ta, ta» rapidly, Beethoven’s 

piano play dealing with the sounds of door knock is used in 

many media samples.  

If the first parts of «The 6
th
 Symphony» named «Pastoral 

Symphony» are calming, the following parts create tension, 
but gradually the depiction of calming nature is again presented. 

The replacement of tension and calming tones reminds the 

creature of a new thing instead of disliked last one. This 
process may characterize exactly Pitman’s reformed «England».  

It must be noted that, the three of these works were 

presented on the 22th of December, 1808. The author 

referents specifically: «But which bright intellect determined 

that it’d be better to have premier of both «The 5th 

Symphony» and «Pastoral Symphony» at the same night? 

Plus «Piano Concerto No.4», too» (5, p.49). The presentation 

of three works chosen by grandeur of Beethoven posessing 

matchless place in world music have no logic. The 

comprehencion of deep essence of Beethoven’s works is not an 

easy process. How can it be that three works chosen by their 

grandeur were presented at the same night? In this case the 

music will not be understood fully, some details will be lost 

meantime. The same thing may be said for history. When 

history is presented for people some points fell into 

deformation, and this comes to the loss of eccentricity.  

Pitman thinks that if Beethoven died after completing the 

8
th
 symphony, the world will remind him as a great 

personality again. But he had to write «The 9
th
 Symphony». 

Pitman himself uses the same way; tries to create his own 

«The 9
th

 Symphony». J. Barnes created a new sample of 

intermedial relation including the motive that means «Muss 

es sein? Es muss sein» («Must it be? It must be») from 

Beethoven’s last quartet into the text.  

At the same time, the author tries to clarify the 

composer’s «The 7th Symphony». While determining which 

music to listen Pitman who was in a cheerful mood chooses 

Beethoven’s «The 7
th

 Symphony». He referents this matter 

saying that only this symphony helps a human feel positive. 

For this reason Beethoven the author of the symphonies 

managing to control human feelings is called the greatest 

personality.  

Speaking of Bayeux tapestry the writer tries to open the 

problem of originality and copy. On the carpet the historical 

event took place in the XI century – battle of Hastings 

(1066) was depicted. The Normandy Duke William’s 

occupation of England is depicted in the foreground; political 

struggle was described in the background. The carpet managed 

to show historical battle before eyes. In the museum a copy 

of the carpet covering the wall wholly weaved by modern 

techniques can be met till the original Bayeux tapestry. «It’s 

all the same for me how it’d be thought of but the number of 

the minute spent in front of the copy is superior that the one 

in front of original work» (5, p.63). 

So, in fact, the copy of history undergone certain changes 

assumes much interest. Because, the copy in the shape of 

original is delivered to people. The idea of preference of 

copy to original is gone on by the restorations of Viollet Le 

Duc, one of the French architects of the XIX century. The 

architect’s works were appealed in two different ways: 

Firstly, the architect tried to protect historical buildings not 

losing quality. Secondly, he tried to build original. But 

J. Barnes suggests the third appeal to the matter. Due to his 

mind, Viollet Le Duc tried to ruin the reality slept under the 

historical buildings. «While facing the problems of being the 

opponent of the truth of its time to a stronger truth, the only 

way for the horror of existence and human instinct for 
protecting himself is to take away the eccentricity» (5, p.63-64).  

The appeal to the white marble statue «David», one of 

the famous works by Michelangelo, a permanent painter, 

architect and sculptor of Italian Renaissance confirms the 

ideas noted above. David, the defender of citizen rights in 

Florence directed his glance towards Rome angrily. The 

statue deprived from his place then was replaced by its 

copied one. The interesting point is that the copy version of 

the work was so popular that there was no need for seeking 

the original one. Julian Barnes puts forward meaningful 

conclusion in his own way. People prefer advantageous copy 

to disadvantageous original one.  

The writer using the means of intermediality calls the 

name of a wind musical instrument oboe in the novel. This 

instrument which is difficult to perform in was discovered 

by Jean Hotteterre and Michel Philidor in the XVIII century. 

The oboe appealed by majority of orchestras in the XVIII 

century is considered to be the first wind musical instrument 

used in performing classical symphonies. Many composers 

composed solo works for instrument of oboe; among these 

ones the names of Beethoven and Mozart must be specially 

emphasized. Taking it into consideration J. Barnes included 

Mozart to his work, reminds «Serenade for Wind 

Instruments» by Mozart created of the unity of wind 

instruments such as a bassoon, a horn, a clarinet, presents the 

whole formed of unity to readers.  

The circumstance when Shostakovich, the best composer 

of the XX century after Mozart wrote his songs is clarified. 

Shostakovich had to present the majority of his works 

appropriating the ideals of soviet regime. The composer 

follows folk music but get aware that real folk music doesn’t 

exist. Stalin got rid of the music of the people whom he 

wanted to clean from the world map. For this reason 

Shostakovich had begun to invent new folk songs. Isn’t the 

creation, exactly the invention of this music the coping of 

original? While reminding of rebirth of folk songs in the XX 
century by Cecil Sharp, Percy Grainger, Donovan appeals 
ironically the depiction of reality by living sheets.  

Andrea Palladio, being both an architect and a sculptor of 
the XVI century had influenced on the next development of 

European architecture with his architecture heritage. The artisan 

benefited the peculiarities of Roman architecture in order to 
revive the notion of classical architecture. The things we look at 

are always the copy of previous ones. There is no notion like the 
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beginning» (5, p.144-145). It’s the characteristic for Julian 
Barnes to hide the meaning under each sentence, expression. 

The writer strengthened the same thought with the help of 

intermediality. Not only Palladio but everybody appeals to 
previous, the events are copied out sometimes in the same form 

and forced to changes. That’s why; the beginning of real is 
unknown.  

El Greco, the Spanish painter creating the works not suitable 

for Renaissance culture is also one of the characters come 
across in some places of the novel. Julian Barnes relates to the 

sheet of the painter «Vista de Toledo» in other name «Toledo en 

una tormenta». The castle of San Servando, having a role in 
Toledo’s gaining independence was described on the sheet. The 

clouds gathering over Toledo makes to feel as if they are gliding 
from the sky towards down. The cloudy face of the reality as 

clouds is described in the history. The increase of Pitman’s 

belief on signs can be presented in the unity of painting work. 
«Did powerful William say that groans coming from the sky 

were the precursor of great person’s death» (5, p.268). So, the 

repeated motives throughout the history are characteristic for 
both real life and art.  

Julian Barnes isn’t sufficient with including the elements of 
music, architecture, and sculpture into the text but also clarifies 

the main theme of the novel through the peculiarities of 

perfume art. The writer notes that the perfumers always try to 
hide their secret. «Remind any changes such as timeless death, 

all these things will fly away, disappear in the air. This is 
misfortune that nobody paid attention» (5, p.83). 

Conclusion. Reality is the notion that disturbs nobody while 

disappearing. Nevertheless, J. Barnes revives the feeling of 
depression occurred of becoming adult appealed in many of his 

novels in the novel «England, England». These feelings are 

described of the strength of colours. «Do colours fade when 
man gets old and loses his eyesight?» (5, p.278). Martha pays 

attention to the colours of glazed scene and colour of cream and 
brown are revived before her eyes. The colours of yellow, dark 

blue and green are noticed in the colours mentioned above. The 

mixed and pale state of colours is characterized as the mirror of 
adult period. Martha noticing the mixed pale colour tones 

understood her getting pale.   

The starting of the concert with England’s unofficial marsh 
«Land of Hope and Glory» played by trumpet, accordion and 

violin is described at the beginning of the novel and the 
presentation is considered to be the song of the Beetles group. 

But the song was invented by Edward Elgar and A.C. Benson in 

1902. Except it, the description of people dancing conga around 
the bonfire is presented. The writer, emphasizing the dance of 

conga being a national dance of Cuba and England puts forward 

again the history problem. The following of the songs such as 
England’s traditional marsh «The British Grenadiers» and «I’m 

Forever Blowing Bubbles» sung by fans of West Ham United 
football team since 1920, «Penny Lane» sung by Beetles group 

may be considered another sample of intermedial relation. 

Assimilating the line of dancing peoples to caterpillar, 
Julian Barnes both opens the peculiarities of conga dance and 

points to the fact that people are changed due to «melody» by 

history showing people’s dancing due to the rhythm of the 
melody. The decreasing number of the conga dancing people 

around the weaken bonfire puts an end to the idea of the loss of 
historical truth.  

The novel made to think with each of its sentence was 

written in the ironical style characteristic to Julian Barnes’s 
creative activity. The problem of original-copy is described in 

the novel as the appearance of the notion of «simulacra» of 

Baudrillard and this problem caused new theme associations to 
be created with the presence of intermedial relations. 
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СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ 

ДЖУЛИАНА БАРНСА «АНГЛИЯ, АНГЛИЯ» 
Взаимоотношение нового жанра постмодернизма привела к укреплению отношений между искусством и средствами 

массовой информации. Отношения между искусством и средствами массовой информации были сформированы под 

именем интермедиальность. 
Интермедиальность участие музыки, живописи, архитектуры, скульптуры, театра и других подобных элементов в 

литературных и художественных образцах. В интермедиальном пространстве различные типы искусства могут 

взаимодействовать внутри текста. Восприятие мира кажется сложным из-за этого единства, но сложный процесс 
может помочь облегчить другой процесс – взаимоотношение различных искусств. 

Интермедиальность является основной проблемой во всех работах Д.Барнса. Писатель дает широкое пространство 

для музыки, живописи, театра и других видов искусства во многих своих романах, в том числе в романах «Попугай 
Флобера», «Лимонный стол», «История мира 10 ½ главах». В связи с этим автор статьи анализирует роман «Англия, 

Англия» в контексте интермедиальности. 
Ключевые слова: Джулиан Барнс, постмодернизм, интермедиальность, «Англия, Англия».   
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Постановка проблеми. Велику роль у розвитку 

української літератури та в цілому української 

національної культури відіграє титанічна праця Івана 

Франка як перекладача і популяризатора творів світової 

літератури. Актуальність дослідження цього виду 

діяльності видатного українця зумовлена гострою 

необхідністю національного i духовного відродження 

України, відкриттям та переоцінкою духовної спадщини 

української історії та культури.  

Мета дослідження – розглянути здобутки І. Франка 

як перекладача і перекладознавця. Відповідно до мети 

визначаємо такі завдання: 

– окреслити здобутки І. Франка як перекладача творів 

світової літератури; 

– з’ясувати значення діяльності І. Франка в 

українському перекладацтві. 

Виклад основного матеріалу. Іван Франко (1856–

1916), виступаючи у різних літературних жанрах, завжди 

був активним носієм диференційної рецепції слова. 

Література для письменника була тим осердям 

культурного простору, що синтезувала творчі досягнення 

духовного розвитку українського народу. Тому й 

закономірно, що під Франковим пером саме культурний 

простір був панорамним і набув у його розмаїтій спадщині 

сакрального значення. Проникненню у глибинні чинники 

складного й багатогранного процесу взаємодії націо-

нальних культур сприяють передусім такі її характерні 

магістральні лінії, як міжлітературні зв’язки, рецепція та 

переклад. Задля справедливості доцільно наголосити: у 

дотеперішньому франкознавстві було чимало наукових 

розвідок і монографічних студій, присвячених дослід-

жуваній тут проблематиці. Згадати хоча б імена таких 

українських і зарубіжних учених, як О. Астаф’єв, 
Ф. Арват, О. Білецький, Ю. Бойко-Блохин, М. Возняк, 

О. Грабовецька, Я. Грицков’ян, І. Денисюк, О. Дзера, 
О. Домбровський, М. Жулинський, Р. Зорівчак, Г. Косів, 

О. Лучук, Ж. Ляхова, М. Москаленко, Н. Науменко, 

Я. Погребенник, Р. Радишевський, О. Рот, І. Теплий, 
Т. Шмігер, а також Г. Витженс, Р. Ґебнер, П. Кірхнер, 

Е. Райснер, С. Сімонек, М. Якубець.  

Питання теорії й практики перекладу І. Франко 

порушував у багатьох вступних статтях до видань 

творів, приміром, В. Шекспіра, Й.-В. Ґете, Г. Гайне, 
Г. Клайста, К. Гавлічека-Боровського, а також у численних 

виступах, що містять критичні оцінки перекладацького 

доробку П. Куліша, М. Старицького, А. Кримського, 

С. Руданського. Проте – у зв’язку з предметом цієї теми – 

особливо важливі такі ґрунтовні Франкові праці, як 

«Шевченко по-німецьки», «Шевченко в німецькім одязі», 

«Шекспір в українців», «Переклади українських творів», 
«Передмова (до збірки «В наймах у сусідів»)», «Переклади 

Шевченка на сербську мову», «Адам Міцкевич в 

українській літературі», «Інтернаціоналізм і націоналізм у 

сучасних літературах», «Література, її завдання і 

найважливіші ціхи», «Теорія і розвій історії літерату-

ри» [8, с.9].  

Що зумовлює безпосередню чи опосередковану 

взаємодію духовних змагань різних народів? Адекватну 

відповідь на це запитання дав І. Франко. Визначний 

теоретик і практик художньої трансформації слушно 

розглядав міжлітературні зв’язки та їхню найпродук-

тивнішу ланку – переклад – як одну із тих визначальних 

домінант, що спричиняє ефект розпросторення стану 

взаємозбагачення національних культур. Звідси – 

взаємопроникнення національного коду, власне, у 

призмі своєрідного діалогу «своє – інакше», а відтак 

поступове набування традиції його присутності у 

світовому літературному річищі. Ще одне. Адекватний 

переклад відіграє роль ідентифікатора носія мови, що 

добре проступає з її змістової тканини. Звідси можна 

дійти висновку: І. Франко усією багатогранною 

діяльністю утверджував переклад на рівні норми, 

визнаючи за ним «акт найвищої дружби» [2, с.6] між 

народами. Тут має місце важливий акцент: переклад 

«в’яже, а не розділяє народи», а його носій – «ясне 

світло свідомості» – покликаний закликати їх до 

боротьби за найвищі людські і громадські ідеали – 

свободу, рівність і братерство всіх людей. Вдаючись до 

інтерпретації творів – продуктів різних віків, культур і 

народів, – І. Франко головне своє завдання вбачав у 

тому, щоб кожна з обраних літератур засяяла на 

українськомовному ґрунті всіма «оригінальними 

прикметами, основними особливостями її народного 

У статті йдеться про перекладацький доробок Івана Франка, зокрема творів німецькомовних авторів. 

З’ясовано Франкові визначальні засади як майстра художньої інтерпретації. Розглянуто внесок І. Франка у 

справу перекладання. Проаналізовано величезну бібліотеку перекладної літератури письменника (за якою 

можна вивчати історико-культурний та мистецький розвиток), а й заклав наукові підвалини українського 

сучасного перекладознавства. Доведено, що заслуги І. Франка як перекладача – значні й не втрачають своєї 

вартості у культурному просторі. Вони примітні за сучасної доби, на зламі ХХ – початку ХХІ ст., коли 

йдеться про аргументовану доцільність засвоєння надбань українського красного письменства крізь призму її 

інтерпретації різними мовами народів світу. 

Ключові слова: переклад, художня інтерпретація, перекладознавство, культурний простір. 
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гумору і народного пафосу, властивостями її вислову, 

літературного стилю, поетичної техніки» [10, с.143]. 

З цього погляду важко переоцінити внесок І. Франка як 

теоретика та практика перекладацького мистецтва.  

Рецепцію німецької літератури та її якісні лінії 

можна переконливо проілюструвати крізь призму 

Франкового прочитання передусім творів Фрідріха 

Шиллера (1759–1805).  

І. Франко переклав два поетичні твори Ф. Шиллера: 

«Прогулянка» («Der Spaziergang», 1795) та «Помпея й 

Геркулянум» («Pompej und Herkulanum», 1796). Обидва 

переклади були виконані спеціально для збірки поезій, 

що вийшла у Львові напередодні 155-ї річниці від дня 

народження автора драми «Розбійники». Без 

перебільшення можна стверджувати: так, вони й 

започаткували новий етап в історії сприйняття творчості 

німецького поета в Україні. Перекладач повністю зберіг 

у своєму прочитанні високий дух античності – 

характерну ознаку названих поем. І. Франко строго 

дотримувався розміру оригіналу – елегійного дистиха, 

себто гекзаметра у поєднанні з пентаметром, 

прискіпливо «копіював» синтаксично-образний лад, не 

порушуючи законів рідної мови. У намаганні передати 

стилістичні особливості поем Ф. Шиллера з їхньою 

проекцією на античність, І. Франко допускав у обох 

перекладах розгалуження складнопідрядних речень та 

рясноту інверсій, що нагадує античний лад мови. Так, 

приміром, особливу щедрість у поемі «Прогулька» 

інверсивних зворотів типу «der Ernten ruhiger Kreislauf» 

(жнив спокійний цикл), що творять високий стиль 

оповіді, перекладач компенсував аналогічними за 

стильовою функцією постпозитивними епітетами.  

Піль тих народе щасливий, що не проснувсь до 

свободи,  

Як ті поля ти живеш мирно у законах тісних.  

І не виходять бажання твої поза обруб щорічно 

жнива,  

І як щоденний твій труд, правильно вік твій сплива.  

Але хто враз відбира мені любий сей вид? 

Чужосільний  

Дух якийсь віє нараз по тих чужіших полях.  

Ділиться різко щось, де ще лиш ось що любовно 

мішалось,  

І лиш однакове вже в парі з ним іде.  

Видно різницю станів. Рядом гордим високі тополі  

Перед дворами стоять, пишно та з-панська глядять. 

Glückliches Volk der Gefilde! Noch nicht zur Freiheit 

erwachet,  

Theilst du mit deiner Flur fröhlich das enge Gesetz.  

Deine Wünsche beschränkt der Ernten ruhiger Kreislauf,  

Wie dein Tagewerk, gleich, windet dein Leben sich ab!  

Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblick? 

Ein fremder  

Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur.  

Spröde sondert sich ab, was kaum noch liebend sich 

mischte,  

Und das Gleiche nur ist’s, was an das Gleiche sich reiht.  

Stände seh’ ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter  

Ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher.  

І. Франко як реципієнт зумів проникнути в поетичний 
світ Ф. Шиллера, пройнятись його античним світобаченням 

і таким чином наблизити читача до того розуміння барв і 

звуків поеми «Помпея й Геркулянум», яке нагадує 

знамениті полотна епохи Відродження.  

Іван Франко як перекладач прагнув до максимального 

збереження у процесі відтворення усіх компонентів 

оригіналу. Крізь призму його прочитання постає не 

уявний, а конкретно існуючий світ, характерний для 

першотвору та його автора. Нерідко перекладач вдавався 

до пояснення німецьких рядків шляхом доповнення 

окремих художніх компонентів, уточнення слів, їх 

порядку. Проте це не йшло у розріз зі стильовими 

настановами першотвору, бо, вносячи подібні корективи, 

Франко орієнтувався на всю ідейно-художню структуру 

твору. Це рельєфно проступає з перекладу першої 

частини «Фауста» Ґете [6, с.30] – безпрецедентного в 

історії німецької літератури явища. І. Франко як 

перекладач звертав особливу увагу на цінне збереження 

в трансформації всієї гами ідейного багатства оригіналу, 

його художньо-стилістичної своєрідності, не забуваючи 

й про важливість художньої деталі: «... я старався 

переводити “Фауста” вірно..., наскільки се було згідне з 

духом нашої мови» [10, с.150].  

У намаганні зробити доступною для читача красу 

поетичного мислення німецького поета, український 

майстер вдавався до прямого і далебі не завжди вдалого 

наслідування Шиллерового синтаксису. А це, зрештою, 

привело до ускладнення конструкцій типу: «Dieses 

Dienergefolg meldet den Herrscher mir an» – «Служби 

дружина стрійна пана звіщає мені»; «Deiner heiligen 

Zeichen, o Wahrheit, hat der Betrug sich (Angemasst der 

Natur köstlichste Stimmen entweiht» – «Знамена, правдо, 

твої присвоїла ощука святії і опоганила всі звуки 

природи ніжні».  

Франко, як слушно зауважує О. Домбровський, і в 
чому переконуємось частково на вищенаведених прикладах, 

«дозволяв собі міняти заголовки, давати назви окремим 

поезіям або частинам, яких вони в оригіналі не мали. З 

цієї точки зору переклади Франка вимагають 

спеціального дослідження, тому що між теоретичними 

настановами і його перекладацькою практикою існує 

певна розбіжність» [8, с.16].  

Усвідомлюючи суспільну роль перекладу як одного з 

найважливіших факторів міжнаціональної взаємодії 

літератур, І. Франко вперше у вітчизняному літерату-

рознавстві науково розробив, творчо обґрунтував і 

засвоїв теоретичні принципи мистецтва художнього 
перекладу, критерії оцінки якості інтерпретації першотвору, 

відбору оригіналу, питання адекватного відтворення 

тексту з врахуванням органічної єдності змісту й форми, 

а також концептуальні завдання перекладача.  

Численні міркування І. Франка про переклад, 

висловлені з різних приводів і розписані в багатьох 

статтях, склали б цілісне монографічне дослідження. 

Таке видання вже давно на часі. Із його сторінок постав 

би на повен зріст Франко як теоретик і майстер 

художнього перекладу, як основоположник українського 

наукового перекладознавства.  

І. Франко на практиці довів справедливість власного 

ж твердження, що «переклади чужомовних творів, чи то 

літературних, чи наукових, для кождого народу 

являються важним культурним чинником» [5, с.410]. 



 
157  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

Його внесок у зведення «золотих мостів» дружби між 

народами засобами художньої трансформації творів 

різномовних літератур окреслює цілу епоху в українській 

перекладознавчій науці. Як перекладач Іван Франко 

доклав воістину титанічних зусиль, прилучаючи рідний 

народ до невичерпних джерел світової культури, 

сприяючи зміцненню культурних взаємин між Сходом і 

Заходом на зламі ХІХ – початку ХХ ст. Викликає подив 
його широкий діапазон зацікавлень найрізно-манітнішими 

творами світової літератури і, зокрема, – німецької.  

Завдяки невтомній діяльності І. Франка-перекладача 

(умовний початок припадає на 1879 рік, коли побачила 

світ перша друкована збірка його перекладів під назвою 

«Думи й пісні найзнатніших європейських поетів»), в 

українську літературу ввійшли твори Данте, Шекспіра, 

Байрона, Гюго, Верлена, Золя, Бернса, Шеллі, Ібсена, 

Міцкевича, Врхлицького, Йокаї, Пушкіна, Лермонтова, 

Чернишевського, а також представників німецькомов-

ного письменства – Лесінга, Ґете, Шиллера, Геббеля, 

Гельдерліна, Гайне, Гервега, Фрайліграта, Грюна, Ленау, 

Келлера, Майєра та інших. Розглядаючи перекладацьку 

діяльність І. Франка під кутом зору її зв’язку з 

сучасністю, її беззаперечного благотворного впливу на 

сучасний процес міжлітературної взаємодії, відомий 

український поет Дмитро Павличко писав на сторінках 
«Літературної газети»: «Ми досі користуємося Франковими 

перекладами з багатьох мов Європи та Азії; адже 

потрібні ще десятиліття, щоб навіть зусиллями наших 

кращих перекладачів заново... перекласти все те, що 

витлумачив один Франко» [1, с.6].  

Ми звикли до характеристики в оцінці Франка як 

титана духу й творчої сили, «велетня думки і праці» 

[4, с.38]. Бо вона природно відтворює його реальний 

внесок у розвиток численних ділянок суспільного і 
людського життя. Звідси – висновок: серед різноманітних 

зацікавлень І. Франка чільне місце займає мистецтво 

перекладу. Власне, в розробці теорії перекладу і 

утвердження її визначальних принципів на практиці 

Франко був свого часу вершиною [1, c.3]. Автор особливо 

цінного трактату «Із секретів поетичної творчості» 

надавав великого значення художнім трансформаціям з 

літератур різних народів, увиразнюючи важливість 

фактору збагачення мистецьким досвідом національних 

культур, в т.ч. і рідного народу. Власне для того, щоб 

«не повторяти того, що вже другі забули, а вносити у 

всесвітню скарбницю літературну хоч малу крапельку, а 

нового, свого власного, зачерпнутого з криниці того 

життя народного і індивідуального, що ще перед ним не 

було так експлуатоване» [6, c.306].  

Висновки. Своєю перекладацькою діяльністю 

І. Франко, за образним висловлюванням О. Білецького, 

«розбирав стіну національної обмеженості», виводив 

українське слово на простори нових тем, живих 

контактів із літературами багатьох народів світу [7, 

c.302]. Так, Франкове слово захоплює енциклопедичністю 

пізнань у найрізноманітніших ділянках людинознавства. 

Воно близьке й зрозуміле сучасникам. Їм адресована 

ціла низка праць, власне, помітних у франкознавстві 

упродовж останнього десятиріччя. У цьому зв’язку слід 

відзначити ґрунтовні монографії В. Корнійчука 

(«Ліричний універсам Івана Франка. Горизонти 

поетики», 2004; «Мов органи в величному храмі… 

Контексти й інтертексти Івана Франка», 2007), 

Б. Тихолоза («Психодрама Івана Франка в дзеркалі 

рефлексійної поезії», 2005), Т. Гундорової («Франко не 

Каменяр. Франко і Каменяр», 2006), Г. Сабат («Казки 

Івана Франка: особливості поетики», 2006), Я. Мельник 

(«І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908–1916», 

2006), Л. Сеника («Студії ліричної драми Івана Франка 

«Зів’яле листя», 2007), М. Жулинського («Він знав, «як 

много важить слово…», 2008). Відомий український 

франкознавець Микола Ткачук слушно зауважив, що в 

українській літературі творчість І. Франка «органічно 

продовжила тяглу лінію естетичних шукань митців-

попередників, підсумувала й накреслила нову естетичну 

стратегію в її розвитку, позначену модерністською 

дискурсивною практикою» [5, c.286].  

Заслуги І. Франка як перекладача – значні й не 

втрачають своєї вартості у культурному просторі. Вони 

примітні за сучасної доби, на зламі ХХ – початку ХХІ 
ст., коли йдеться про аргументовану доцільність засвоєння 

надбань українського красного письменства крізь 

призму її інтерпретації різними мовами народів світу.  
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TRANSLATION ACTIVITY OF IVAN FRANCO 

The article deals with Ivan Franko's translation work, in particular the works of German-speaking authors. Frank defines 

fundamental principles as a master of artistic interpretation. The contribution of Ivan Franko to the transfer is considered. The 

huge library of the writer's translated literature (on which historical, cultural and artistic development can be studied) was 

analyzed, but also laid the foundations of Ukrainian modern translation studies.  

It is proved that the merits of I. Frankо as a translator are significant and do not lose their value in the cultural space. 

They are remarkable in the modern age, at the turn of the 20th and the beginning of the 21st century, when it comes to the 

justified expediency of mastering Ukrainian red writing through the prism of its interpretation in different languages of the 

world. 
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Постановка проблеми. Термін «метадрама» увійшов 

у літературознавчий обіг у 60-х роках ХХ ст. на 

означення п’єс із особливою поетикою, сфокусованою 

на самоусвідомленні театром власної природи. Серед 

основоположників теорії метадрами варто виокремити 

Леонеля Ейбла, Джеймса Калдервуда, Річарда Хорнбі, 

Карен Фівеґ-Маркс, Славомира Свьонтека та ін. 

Дослідники відзначають, що в літературі та мистецтві це 

явище сягає античних часів і набуває нових специфічних 

рис в кожну наступну літературну епоху. До основних 

прийомів метадрами прийнято зараховувати такі, як 

п’єса в п’єсі, репетиція в п’єсі, роль в ролі, літературні і 

життєві покликання, прямі звертання до глядача тощо. 

Рушійною силою метадрами є наявність серед її дійових 

осіб акторів, які, з одного боку, порушують театральну 

проблематику, а з іншого – створюють ситуацію 

подвійної сценічної умовності. 

Метою статті є аналіз специфіки реалізації 

метадраматичної форми у п’єсі Ігоря Костецького 

«Спокуси несвятого Антона» та функції алегорії в ній.  

Виклад основного матеріалу. Ігор Костецький – 

відомий письменник української діаспори, культуртрегер, 

свого часу він задекларував власну місію радикально 

змінити національний театр, який вважав «найслабшим 

місцем української культури, з найбільш відсталою 

тематикою й поетикою» [9, с.346]. Дебютував Костецький 

як прозаїк, і вже в його ранніх творах помітне 

балансування між епосом і драмою. 

Зокрема у 1945–1946 рр. Ігор Костецький написав 

повість «День святого», в основу якої покладено ймовірне 

спілкування на острові Патмосі біблійних персонажів – 

Іоана Богослова та римлянина Теофіла. Повість 

характеризує виразний драматургічний стрижень, що 

проявляється в структурі (це підкреслює включення в 
неї семи інтермедій), діалогах, виписаних у хронологічних 

координатах однієї доби, «звужений до розмірів сцени 

простір» [6, c.58]. Важлива роль у творі належить 

інтертекстуальності, іронії, вишуканій словесній грі, 

притаманній літературі середини ХХ ст. Незабаром 

своє тяжіння до драми Ігор Костецький реалізував у 

своїй першій п’єсі «Спокуси несвятого Антона» (1946). 

І хоча автор рішуче відкидав шукання в цьому тексті 

прямих алюзій на життєпис святого Антонія, який 

увійшов у християнську історію як зачинатель чернецтва, 

науковці все ж вважають невипадковою назву п’єси. 

Цілком слушно Інна Юрова стверджуає, що у ній 

осучаснюється та «травестується притаманна легенді 

релігійна проблематика» [10, с.11].  

Шлейф повісті «День святого» хоч і має місце в 

поетиці діалогів драматичного твору письменника, але 

водночас очевидним є принципове відштовхування від 

неї, шукання іншого тонального локусу, де на противагу 

наявним у повісті епізодичним елементам іронії та 
пародії ці прийоми посядуть першорядне місце в творчому 

експерименті письменника. Свого часу Василь Барка у 

статті «Екзистенційна проза Ігоря Костецького» підкрес-

лив такі особливості художнього світу Ігоря Костецького, 

як «стилістична церемонійність», «орнаментні кругування 

висловів», «догранична европеїстичність мови». Над 

усім цим поєднанням протилежностей у п’єсі панує 

атмосфера гри, прикидання, множинність ідентифікацій 

homo ludens. Недарма Барці персоносфера Костецького 

нагадувала колись бачені ним напівказкові «фігури на 

шахівниці… різьблені з слонової кости – китайці, вбрані 

в одяги французьких аристократів і вояків» [2, с.40], і 

кожна з цих фігур мала підставу, в сфері якої було 

врізано одна в одну п’ять куль, відтак кожен рух цих 

фігур заворожував. 

Дебют Костецького-драматурга став інтригуючим 

початком його театральної трилогії і задав високу 

естетичну планку творчих шукань автора. Відомо, що 

п’єса «Спокуси несвятого Антона» була написана на 

конкурс мюнхенського табірного журналу «Рідне слово» 

на кращий драматичний твір. З висоти нашого часу цю 

п’єсу небезпідставно називають «провісником драми 

абсурду в літературно-критичному дискурсі української 

драматургії [8, с.119]. Згадуючи цей твір, Богдан Жолдак 

зауважував: «Ми, українці, маємо гонор з того, що 

найперша абсурдистська п’єса постала саме на теренах 

нашого менталітету» [4, с.19]. Разом з тим п’єсу 

«Спокуси несвятого Антона» можна вважати текстом, у 

якому вперше в українській літературі автор свідомо 

використовує метадраматичну форму. Однак членами 

журі конкурсу, до якого входили Володимир Радзикевич, 

Володимир Дорошенко, Остап Грицай, художні 

експерименти драматурга були засуджені як абсолютно 

У статті проаналізовано метадраматичну поетику дебютної п’єси Ігоря Костецького, доведено 

реалізацію прийомів метадрами на кількох формально-змістових рівнях, зокрема, тематичному, 

епістемологічному, концептуальному. Важливим авторським новаторством визнано специфіку 

використання елементів алегоричного театру, який за рахунок активізації драматургійної традиції та її 

переосмислення в абсурдистських координатах сприяє створенню множинної сценічної дійсності та 

увиразнює метадраматичну форму п’єси.  

Ключові слова: метадрама, алегорія, Костецький, мораліте. 
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безвартісні. У статті «Банкрот літератури» Остап Грицай 

зіставляє читання цієї п’єcи з «тортурами томливої 

праці», автором якої могла бути лише людина «несповна 

розуму», на що вказувала і передмова до твору, сповнена 

«чванливої претенсійности». Критик висловлює думку, 

що Костецький є яскравим представником плетіння 

нісенітниць, своєрідної «літератської техніки камрбруму» 

[3, c.13], так сaмо, як і Юрій Косач, який написав 

коротку пародію на п’єсу «Спокуси несвятого Антона».  

Доцільним для глибшого розуміння естетичних 

механізмів драматургії Ігоря Костецького, на наш 

погляд, є аналіз власне метадраматичних технік, що 

автор застосовував, орієнтуючись на провідні європейські 

театральні тенденції в цьому напрямку, на кшталт 

драматургії Луїджі Піранделло, Семюеля Беккета та 

інших. Дослідники неодноразово звертали увагу на 

химерний метадраматизм у побудові дебютної п’єси 

Ігоря Костецького, але далі констатації цього факту на 

сьогодні українське літературознавство не просунулося. 

Розповсюдженим залишається узагальнення, яке 

висловлює Марія Багрій: у творі «світ розщепився на 

химерні уламки, а люди стали дійовими особами якогось 

незрозумілого і хаотичного спектаклю, поставленого 

групою лицедіїв» [1].  

У п’єсі «Спокуси несвятого Антона» представлено 

широкий арсенал метадраматичних засобів. Важливими 

для метадраматичної поетики є літературні покликання. 

У творі Костецького звертають на себе увагу імена 

персонажів, які мають свою художню історію, йдеться 

про Хому Брута та Тиберія Горобця (героїв повісті 

Гоголя «Вій»); ім’я Смеральдина-Гапка містить алюзію 

на героїню знаменитого роману Віктора Гюго «Собор 

Паризької богоматері» Есмеральду. Особливо цікавою є 

апеляція до цілих історичних та культурно-мистецьких 

феноменів, які мають викликати живі асоціації в 

глядацької зали. Відтак на сцені всупереч звичних для 

українського театру сюжетів пропонується зіграти 

«Степову Гелладу», «Драгоманова без маски», порушити 

тему «европейський ренесанс і пошехонські сосни», яка 

відсилає нас до участі Миколи Зерова у літературній 

дискусії 20-х рр. ХХ ст., тощо. Проте Костецький 

усвідомлює, що затребуваність та гострота тем є 

плинною. Пізніше Річард Хорнбі у своїй метатеатральній 

теорії також наголошував, що метадраматичний ефект 

подібних покликань «змінюється з часом і залежно від 

складу аудиторії» [11, с.100]. Саме тому Ігор 

Костецький, враховувуючи особливості театральної 

комунікації, в авторських ремарках рекомендує 
майбутнім режисерам п’єси осучаснювати інтертекстуальне 

наповнення власного тексту відповідно до історико-

культурної ситуації: «І далі в такому дусі. Можна 

щоразу актуалізувати» [5, c.29]. 

Прийом апеляції до глядача, як і усвідомлення його 

присутності, є також розповсюдженим засобом у 

драматургії, що, на думку дослідників, з часом втрачає 

метадраматичну гостроту. Все ж слід відзначити, що в 

п’єсі Костецького глядач присутній у дискурсі персонажів, 

як-от: «Глядачі на моєму боці» [5, c.108], «Хіба не було 

приємно глядачам просто подивитися на наші строї, на 

наші маски?» [5, c.109], «Запитай глядачів... Глядачі 

мовчать» [5, с.110]. Передбачає автор і глядацьку 

негацію щодо його новітніх експериментів у п’єсі: 

«Віддав гроші, сподівався на пристойне видовище. 

А його обливають потоком непритомної притомности» 

[5, c.78]. Значно виразніше працює на метадраматичну 

форму репліка «Ми актори для них. Вони актори для 

нас» [5, с.110]. Більшість учасників дійства усвідомлюють 

та вербалізують перебування в умовному просторі сцени 

та власний статус персонажа, кінцевість п’єси та 

ймовірність участі у наступній, за допомогою чого 

створюється розщеплення гри у грі. 

Пріоритетна функція у розгортанні інтриги п’єси 

належить штукарям, «акторському колективу», який, 

знаходячись у стані перманентного перевтілення, стає 

ядром метадрами Костецького. Специфікою побудови 

п’єси є звертання до метадраматичного потенціалу 

барокового театру. Авторське визначення жанру – 

«мораліте однієї днини» – зобов’язує насамперед до 

хронологічного обмеження: дія триває один день, від 

дев’ятої ранку до дев’ятої вечора. Упродовж цього часу 

подружня пара Антона та Антоніни проходять 

випробування власного щастя, про яке на початку 

голосно заявляє дружина. Жанр мораліте закономірно 

привносить у твір сталі елементи драматургійної традиції, 

які зазнають модифікації, наповнюються новими 
абсурдистськими сенсами та стають виразними чинниками 

епістемологічної метадрами (за класифікацією Карен 

Фівеґ-Маркс), яка базується на використанні епічних 

прийомів, таких як пролог, епілог, хор, епічний наратор 

тощо. Зокрема, йдеться про інтермедії, під час яких 

переривається хід сюжету, останній зазнає кореляції з 
боку штукарів. Перша з інтермедій запускається питанням 

Антона: «...ми актори модерного театру?», що рефреном 

розноситься між штукарями та їхніми помічниками, які 

вихором вибігають на сцену: «…скоки, перекидання 

через голову, ляпаси, інші витівки, притаманні театро-

ві» [5, с.28].  

Особливістю інтермедій у п’єсі «Спокуси несвятого 

Антона» є використання відкритого прийому народження 

та реалізації постановочного задуму в театральному 

колективі. Він включає елементи кастингу, наприклад, 

коли Валентина запрошують у штукарі, йому дають 

пробні репліки, а запропонована роль йому імпонує, 

оскільки він давно зауважив у собі «демонічно-

руйнацькі нахили». Час від часу урізноманітнюються та 

конкретизуються рольові завдання, скажімо, штукарці, 

що гратиме Незнайоме дівчисько, пояснюють: 

«…привабити. Пропалити. Роззаздрити. Іншу жінку 

роззаздрити» [5, с.50]. У колективі штукарів повсякчас 

виникають імпровізації, а інколи навколо них розгоряються 

цілі дискусії. І хоча автор п’єси або режисер відсутні в 

діалогах, їхні функції беруть на себе самі штукарі. 

Таким чином глядач стає свідком численних перевтілень 

акторів та їхніх ідей («Вигадуймо сценарій!»), 

продукування яких є наскрізним у п’єсі Ігоря Костецького. 

«Ми з’явилися, щоб дати лад акториськам, що розвели 

зелену нудьгу на кону» [5, c.29] – таким є надзавдання 

театральної трупи штукарів. Останні також беруть на 

себе функцію коментаторів-експертів, зокрема вказують 

на невідповідність традиціям симультанного розподілу 

сцени в мораліте: «…не кажу про технічну сторону. 

Нема обертового кону, нема поділу на пекло, землю і 
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небо…» [5, с.109]. Апогеєм гри у творі стає фантасмагорія 

(сон), у якій абсолютно нові ролі виконують як штукарі, 

так і дві сімейні пари, що перебувають у центрі 

заплутаного сюжету, придуманого плідними на творчі 

вигадки лицедіями.  

Реалізуючи жанрову форму мораліте у метадрамі, 

Костецький реабілітує не лише форму маски, що має 

місце і в наступних його драматичних творах, але також 

вдається до осучаснення художньої мови алегорії, яка 

протягом тисячоліть створювала жанри барокового 

театру, а в ХХ столітті, за Марією Моклицею, цей 

прийом «повернувся в численних різновидах модерного 

театру (від драми ідей до драми абсурду)» [7, с.101]. За 

спостереженнями дослідниці, звертання до алегоричного 

театру приваблювало драматургів «можливістю легко 

виходити на масштабні узагальнення», проте нерідко 

виводило на сцену «ходульні образи, непереконливу 

схему» [7, c.162]; вдалось подолати дидактику та 

риторику алегорії лише експресіоністичному театру, 

представником якого і був Ігор Костецький. У п’єсі 

«Спокуси несвятого Антона» типологія та функції 

персонажів-алегорій розширені та переосмислені. До 

характерного русла персоніфікацій абстрактних понять у 

мораліте можна віднести Брутальну силу, Совість, 

Заздрість, Ревнощі, Силу кохання, Злобу. Причому 

розподілення ролей підлягає традиції протистояння у 

барокових текстах шляхетності й аморальності. Так, 

після висловленого Четвертим штукарем бажання грати 

брутальну силу, Третій резонно вносить свою 

пропозицію: «Тоді я, навпаки, гратиму совість. Повинно 

ж негативне якось та врівноважуватись» [5, с.30]. 

Цілком оригінальними авторськими образами у творі 

є алегорії Нетривкости словесних понять, Філософічної 

доглибнності вистави, Законного обурення глядача. 

Специфічним у творі є те, що розподіливши між собою 

образи-алегорії, штукарі використовують їх як функції, 

насамперед для «роздмухування» сюжету. Перед 

головними героями та глядачами вони ж постають в 

мінливих образах конкретних персонажів: кельнер, 

відвідувач з вучами, відвідувач без вусів, старенька, 

юнак з фотоапаратом, жебрак тощо, створюючи подвійний 

шар своєї ролі. У результаті гри іпостасями виникають 

комічні ситуації на кшталт п’яної совісті, яка стає 

об’єктом кпинів на бенкеті в ресторані. Таким чином, 

образи-алегорії у Костецького використанні задля 

«театралізації театру» і переконливо ілюструють 

збагачення метадраматичних прийомів в українській драмі.  

Висновки. Застосування метадраматичного аналізу 

при досліджені п’єси «Спокуси несвятого Антона» Ігоря 

Костецького є цілком закономірним та продуктивним, 

особливо з огляду на свідоме застосування автором 

різноманітних форм гри. Поетика метадрами у творі 

реалізується на кількох рівнях: персонажному, 

епістемологічному, інтертекстуальному, концептуальному.  

Важливу функцію у творі грають літературні 

покликання та самопокликання на кштал гоголівського 

тексту, інтертекстуального зв’язку з власною повістю 

«День святого» та численних історико-культурних 

алюзій, зокрема, на полемічні тексти 20-х років ХХ ст. 

Активним чинником метадрами є персонажі-штукарі та 

їхні помічники, які активно створюють ситуації 

подвоєння сценічної реальності й сприяють усвідомленню 

героями власного статусу персонажів. Письменник 

широко застосовує метадраматичний потенціал мораліте, 

обігруючи його жанровий канон. У творі наявні 

інтермедії, у яких застосовується відкритий прийом, 

розкриваються постановочні елементи, що призводить 

до ефекту саморефлексії п’єси. Центральним метадрама-

тичним чинником виступає алегорія, що постає 

концептуальним стрижнем у тексті. Актуалізуючи 

модерні тенденції алегоричного театру ХХ ст., 

письменник водночас реалізує абсурдистські інтенції у 

власному ідіостилі. Особливість застосування образів-

алегорій у Костецького полягає у нівіляції дидактичної 

функції, натомість завдяки їх присутності твір зазнає 

виразного олітературнення, рефлексійності, а відтак 

спецефічної метадраматизації. 
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The article deals with the metadramatic poetics of Igor Kostetsky’s debut play. It is proved that the metadramatic 
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etc. 
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Постановка проблемы. Антропоцентрические 

исследования в лингвистике сделали актуальным термин 

«языковая личность». Изучение феномена языковой 

личности занимает одну из ведущих позиций в 

отечественной и зарубежной лингвистике.  

«Языковая личность – это сквозная идея, которая, как 

показывает опыт ее анализа и описания, пронизывает все 

аспекты изучения языка и одновременно разрушает 

границы между дисциплинами, изучающими человека, 

поскольку нельзя изучать человека вне его языка» [8, с.3]. 

Основная тенденция современной лингвистики 

определена антропоцентрической направленностью 

научных исследований, значимостью человека в ходе 

исследования языка, в результате чего центральным 

объектом исследований современного языкознания стал 

носитель языка, человек-говорящий, то есть языковая 

личность.  

Как отмечает Ю.Н. Караулов [12], термин «языковая 

личность» имеет междисциплинарный характер и 

находит свое предназначение в психолингвистике, 

коммуникативной лингвистике, лингвокультурологии и 

т.д. (Ю.Н. Караулов [12], Г.И. Богин [6], В.И. Карасик 

[8], В.В. Красных [7] и др.). 

Существует множество трактовок понятия языковой 

личности; оно давно уже стало междисциплинарным. 

Возьмем за точку отсчета структуру языковой личности 

(Ю.Н. Караулов) и некоторые другие лингвистические, 

социолингвистические и психолингвистические подходы, 

которые помогут реконструировать языковую личность 

Шекспира [12, с.91]. 

Цель статьи – раскрыть содержание понятия 

«языковая личность» и описать языковую личность 

Шекспира.  

Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач:  

1) проанализировать имеющиеся исследования 

феномена языковой личности;  

2) дать определение языковой личности Шекспира;  

3) охарактеризовать уровни языковой личности;  

4) раскрыть особенности перевода произведений 

Шекспира на русский язык. 

Изложение основного материала. Понятие 

«языковая личность» появилось почти одновременно в 

30-х годах прошлого века в работах немецкого ученого 

И.Л. Вайсгербера [11] и российского лингвиста 

В.В. Виноградова [2]. Последний трактовал понятие 

языковой личности на основе анализа литературно-

словесного творчества и личности автора. Критикуя 

распространенное в то время мнение, что отождествлялo 

язык литературно-художественных произведений с 

общеписьменной социально обусловленной системой 

литературного языка, он ставит вопрос индивидуального 

творчества на первое место.  

Языковая личность выступает как носитель 

коллективного сознания, исследование которой позволяет 

не только раскрыть имманентно заложенные в ней 

языковые формы, но и предлагает приемы их субъек-

тивного осмысления [8, с.61].  

Индивидуальное словесное творчество личности, 

кроме общепринятых форм словесного выражения, 

содержит и субъективные композиционные приемы их 

сочетания, связанные с особенностью индивидуального 

мышления. Однако, несколько раз применяя слово-

сочетание языковая личность, автор далек от раскрытия 

этого понятия, из-за чего он так и не приобретает 

терминологического характера на этом этапе. 

Перевод драм Шекспира – очень сложная задача, 

поскольку требует от переводчика знания языка своего 

времени, исторического периода, драматических норм 

елизаветинского и современного театра, доступа к 

критическим работам и подробным комментариям к 

тексту, необходимых для адекватного перевода игры слов.  

Понятие адекватности в переводоведении может 

трактоваться по-разному. Одни переводчики 

(В.А. Маслова [9] и В.П. Даниленко [14]) считают, что 

произведение оригинала нужно передавать языковыми и 

стилистическими средствами, близкими и понятными 

отечественному читателю, другие (О.А. Радченко [15], 

Я.И. Рецкер [1]) настаивают на том, что важнее приучать 

читателя воспринимать другое мышление и чужую 

культуру – и для этого идти даже на насилие над родным 

языком. Выполнение первого требования ведет к 

свободному переводу, выполнение второй – к переводу 

дословному, буквальному. 

Для стран Западной Европы характерен дословный 

перевод, который выполняет информативную функцию, 

Статья посвящена Шекспиру как языковой личности и особенностям перевода его произведений на русский 

язык. В статье ставится цель раскрыть содержание понятия «языковая личность» и описать языковую 

личность Шекспира. В начале раскрывается понятие языковой личности – междисциплинарного термина, 
находящего свое предназначение в психолингвистике, коммуникативной лингвистике, лингвокультурологии. 

Основное внимание в работе автор акцентирует на языковой личности Шекспира. Затрагивается тема 

шекспировской игры слов – многогранного явления, занимающего особое место в его произведениях. Автор дает 
обобщенную характеристику особенностей перевода произведений Шекспира на русский язык. 
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поэтому перевод, в том числе художественный, нельзя 

считать искусством. Ради сохранения буквы перевода 

западные переводчики чаще всего переводят стихи 

прозой. Творческий переводчик стремится найти и 

воспроизвести аналогичную стилистику в рамках 

другого языка.  

Проблема перевода художественных произведений 

существует всегда. И не только по отношению к 

Шекспиру. Вопрос о том, как переводить эти тексты, 

чтобы донести до читателя всю самобытность и прелесть 

оригинала всегда был особенно важным для переводчиков. 

Ведь созданный автором поэтический образ не может 

быть просто перенесен из одного языка в другой. 

Переводчик должен так его осмыслить и перевести, 

чтобы тот стал понятным для читателя. При этом 

должно учитываться, что каждый народ имеет свою 

культуру, свои языковые особенности, свои духовные 

ценности. Следовательно, то, о чем можно говорить в 

одной стране, может быть запрещено в другой стране. 

Шекспировская игра слов – многогранное явление, 

которое, выполняя ряд функций, занимает особое место 

в произведениях драматурга. Она приобретает значительно 

более глубокий смысл, не выходя за рамки 

стилистического украшения. Игра слов тесно связана с 

содержанием пьес и употребляется для выражения 

острых драматических конфликтов. С ее помощью 

ведутся и серьезные, и комические словесные схватки.  

Игра слов показывает диалог остроты, остроумия, 

выражает иронию и юмор, а также служит средством 

изображения характеров. Мы будем использовать такое 

определение игры слов: «Общее понятие, обозначающее 

различные текстовые явления, в которых определенные 

черты, присущие структуре этого языка, используются 

для того, чтобы установить коммуникативно важное 

противопоставление по крайней мере двух языковых 

структур с более или менее различными значениями и 

более или менее подобными формами» [5, с.57]. Шекспир 

использует горизонтальную игру слов с повтором 

компонентов и вертикальную игру слов с повтором и без 

повтора компонентов.  

Важная драматургическая роль игры слов Шекспира 

требует особого внимания со стороны исследователей и 

вызывает необходимость адекватного воспроизведения в 

переводе.  

Игра слов – риторическое средство, которое еще до 

сих пор не имеет единой устоявшейся трактовки и 

классификации.  

Шекспир использует горизонтальную игру слов с 

повтором компонентов и вертикальную игру слов с 

повтором и без повтора компонентов. Игра слов чаще 

всего строится на однокоренных лексемах, омонимах, 

паронимах, полисемии, антонимах, малопропизмах.  

Особенности перевода игры слов исследовали 

М. Ажнюк [3], В. Виноградов [2], С. Влахов и С. Флорин 

[13], В.П. Даниленко [14], М. Морозов [4] и др. 

Учение о языковой личности в настоящее время не 

требует подробного изложения: термин «языковая 

личность» был давно введен в научный оборот 

Ю.И. Карауловым, который, как считают, развил идею 

своего учителя В.В. Виноградова. 

Хорошо известно, что в Стратфорде была строгая 

религиозная община, которая воспитывала своих юных 

членов ортодоксальными протестантами. Как и во всей 

Англии, каноническими источниками были «Молит-

венник», введенный в употребление при королеве 

Елизавете (постановление от 24 июня 1559 г.), новый 

календарь, псалтырь, «Поучения» и «Парафразы» 

Э. Роттердамского, Библия на английском языке. 

Языковая личность автора бессмертных и гениальных 

произведений с глубочайшим философским обобщением 

до сих пор поражает читателей, так же, как и виртуозное 

владение родным языком, использование иных языков. 

Действительно, об образовании Шекспира мало что 

известно, свидетельство о его наличии – в каждой строке 

великого мастера слова, в каждом его произведении, в 

его уникальном идиолекте и в индивидуальных харак-

теристиках столь выразительной речи его персонажей. 

Обращение разных поэтов к переводу того же 

произведения важно с точки зрения переводоведения и 

имеет значение для выявления потенциальных возмож-

ностей языка в передаче образов, созданных на другом 

языке. Понимание научной ценности наблюдений, 

построенных на сопоставимом анализе переводов 

разными художниками того же произведения обусловило 

избрание темы этого исследования. 

Многие считают, что самое главное в переводе – 

сохранить «энергетику», потому что произведение 

трогает только тогда, когда идет от сердца. Варианты 

переводов 66-го сонета Шекспира на русском языке 

подтверждают единство помыслов и общность в 

восприятии мира классика английской литературы и 

русских художников ХХ–ХХI века.  

В каждом переводе лирический герой 66-го сонета 

Шекспира [17] возникает особенным, однако непрек-

лонным в своих жизненных принципах (отвращение ко 

всему ложному) и верным своей любви. Лирический 

герой Шекспира возмущен безобразиями, происходящих 

вокруг, стремится к смерти: у Г. Пилипенко [10] читаем 
«зову смерть», а С.Я. Маршак [16] острее передает внутрен-

нее состояние героя «умоляю смерти». У С.Я. Маршак 

[16] и Г. Пилипенко [10] герой «устал жить», что 

подчеркивает его чрезвычайно напряженное психическое 

состояние. 

Значительной особенностью староанглийского языка 

Шекспира является наличие в текстах местоимения «ты» – 

«thou». Язык Шекспира содержит множество архаизмов, 

целью использования которых было погружение читателей 

в исторически сложившийся колорит определенной 

эпохи, ее социальные и культурные особенности. 

Архаизмы он, как правило, часто использовал для 

эмоциональной окраски своих мыслей, высмеивания 

речи и поступков главных героев его произведений или 

хроники событий. В качестве примера можно привести 

игру слов: «knight errant» – «рыцарь странствующий» и 

«arrant knave» – «разбойник с большой дороги» [18]. 

Именно поэтому в настоящее время перевод может быть 

весьма неоднозначным, довольно сложным заданием, 

выполнение которого зависит от того, насколько 

переводчик понимает необычный язык Шекспира. 

Английский язык Шекспира отличается своим 

семантическим богатством, поскольку для него важнее 

было не использование как можно большего количества 
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слов, а привнесение в значение каждого из них 

максимального количество оттенков. 

Выводы. Итак, языковая личность выступает как 

носитель коллективного сознания. Языковая личность 

Шекспира до сих пор поражает читателей. Перевод его 

произведений – очень сложная задача, требующая от 

переводчика знания языка своего времени, исторического 

периода, драматических норм елизаветинского и 

современного театра, доступа к критическим работам и 

подробным комментариям к тексту, необходимых для 

адекватного перевода игры слов. 
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SHAKESPEARE AS A LINGUISTIC PERSONA AND THE PECULIARITIES OF TRANSLATION  
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The article is dedicated to Shakespeare as a linguistic persona and the peculiarities of translation of his work to Russian 
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Постановка проблемы. В большинстве современных 

языков самой многочисленной и подвижной частью 

словарного состава является терминологическая лексика, 

постоянное развитие и обогащение которой является 

необходимым условием и прямым следствием прогресса 

в тех областях деятельности человека, с которыми эта 

терминология связана. Среди специальной термино-

логической лексики особое место занимает финансовая, 

что обусловлено бурным развитием современной эконо-

мической мысли за последние десятилетия. Быстрый 

рост объема специальной информации в этой отрасли 

неизбежно связан с количественным ростом и качествен-

ным совершенствованием соответствующей терминологии. 

Актуальность исследования обусловлена еще и тем, 

что современное терминоведение не дает ответа на 

многие вопросы, возникающие при практической 

работы с терминами. Само понятие термина еще не 

проработано настолько, чтобы можно было четко 

определить его или вывести точные практические 

критерии разграничения терминов и нетерминов. 

Поэтому предлагаемая статья имеет целью выяснить 

критерии семантической целостности термина как 

языкового знака. 

Изложение основного материала. Проблема 

соотношения знака и значения является одной из 

дискуссионных не только в терминоведении, но и в 

языкознании в целом. Лингвистический знак объединяет 

не вещь и название, а понятие и акустический образ. 

Последний является не материальным звучанием, чисто 

физической вещью, а психическим отражением этого 

звучания, представлением, которое мы получаем о нем 

от наших органов чувств. Акустический образ имеет 

чувственную природу, и если иногда мы называем его 

«материальным», то только по этой причине [1, с.87]. 

Этим известным определением языкового знака 

швейцарского языковеда Ф. Де Соссюра пользуются 

терминоведы и сегодня, так или иначе используя его 

знаковую концепцию в своих исследованиях. 

Любой объект научного познания характеризуется 

бесконечным количеством признаков. Человеческое 

восприятие не в состоянии охватить весь объем 

отличительных признаков, но часть из того, что субъект 

познания замечает в объекте, ему удается отразить в 

слове, которое становится знаком понятия. Мир понятий 

представляет совокупность всех наших знаний о 

действительности и, как система человеческих знаний, 

является сложной иерархией, которую создает множество 

подсистем или систем отдельного порядка [2, с.63; 3, 

с.166; 4, с.116; 5, с.208; 6, с.61]. Каждый термин как 

языковой знак понятия на уровне языковой системы 

подчинен отдельной понятийной микросистеме, включен-

ной в большую по объему макросистему, которая, в свою 

очередь, является составной частью терминосистемы 

определенной области знаний. Иерархически подчиненные 

родо-видовые подсистемы выражают определенную 

иерархию научных понятийных величин. 

В общепринятых определениях терминов, в частности 

терминов финансовых, непременно подчеркивается, что 

термин является выразителем специального (или 

научного) понятия. Мы также исходим из того, что 

способность выражать специальное понятие является 

важнейшим признаком термина. Но этого признака еще 

недостаточно для идентификации и разграничения 

терминов соответствующими понятиями, потому что 

остается неизвестным, сколько же понятий может 

выражать термин: одно, или два, или несколько. Поэтому 

положение о концептуальном содержании термина 

стоит, на наш взгляд, дополнить указанием на его 

концептуальное единство, которое означает, что один 

термин может выражать одно и только одно понятие. 

Обратное утверждение неверно, ибо известно, что 

понятия выражаются не только отдельными языковыми 

единицами, но и описательно, в частности определениями, 

которых может быть несколько для одного понятия. 

Признак концептуального единства во многих 

случаях может быть важным критерием разграничения 

Целью исследования является определение критериев семантической целостности термина как 

языкового знака. Результатом проведенного семантического анализа английских терминов финансовой 

отрасли стало определение критериев семантической целостности термина как языкового знака и 

выявление сути и содержания его концептуального единства. Авторами предпринята попытка 

установить, что концептуальное единство и знаковость – не только критерии семантической 

целостности термина, но и основные критерии разграничения термина и нетермина.  

Ключевые слова: термин, семантическая целостность, языковой знак, концептуальное единство, 

контекстуальное соединение. 
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терминов, по которому распознавание отдельного термина 

или свободного концептуально целостного словосочетания 
сводится к выделению соответствующего понятия и 

языковой единицы, которая его выражает. Потребность 

такого разграничения обусловлена тем, что в языковой 
действительности слова и словосочетания, выражающие 

отдельные родственные понятия и частично совпадающие 

по форме и значению, могут сливаться в неустойчивые 
контекстуальные объединения, имеющие не концептуально 

целостный, а много понятийный характер. В логическом 
плане такому объединению языковых единиц соответствует 

составление или пересечение однородных понятий и 

образование функционального понятийного комплекса, 
состоящего из одной родовой и двух или нескольких 

разноаспектных, но взаимно не противопоставленных 

видовых признаков. 
Контекстуальные соединения очень распространены в 

специальном контексте и при необходимости могут 
свободно образовываться из концептуально целостных 

языковых единиц. Например, словосочетания line of 

deposit, discount line, credit line свободно объединяются в 
соединение discount credit line of deposit, которое имеет 

много понятийный характер. 
Способ контекстуального объединения дает возмож-

ность экономить слова и выражать два или несколько 

понятий одним "сконденсированным" соединением. Такие 
образования могут иногда акумулировать в себе 

значительное количество соединений-компонентов, 

которое лимитируется скорее объемом оперативной 
памяти, чем лингвистическими факторами. Понятно, что 

количество различных контекстуальных соединений, 
которые могут образовываться из имеющихся одно 

понятийных терминологических соединений, потенциально 

намного превышает количество последних. 
Вот почему разграничения много понятийных 

соединений, имеющих терминологический характер, от 

одно понятийных не только целесообразно, но и 
необходимо для практической терминологической 

деятельности. Исходя из различия между одно 
понятийными и много понятийными языковыми 

образованиями, можно прийти к выводу, что терминами 

могут быть только концептуально целостные языковые 
единицы. Но рассмотрение таких единиц обнаруживает тот 

факт, что и они не всегда являются терминами, поскольку 

критерий концептуальной целостности еще не дает 
возможности отделить терминологически целостные 

языковые единицы от свободных соединений таких единиц. 
Это подтверждается, в частности, сравнением термина с его 

номинативным определением. И термин, и его 

определение, которое должно быть синонимичным 
термину, выражают то же самое специальное понятие (при 

условии, что определение сформулировано правильно). 
Если термин концептуально целостный, то концептуально 

целостным должно быть и его определение. Кроме того, 

одному термину или соответствующему понятию можно 
дать несколько определений, которые, различаясь между 

собой по глубине детализации или способа формулировки, 

будут в равной степени концептуально целостные. 
Итак, с одним понятием может соотноситься целый ряд 

языковых единиц или их совокупностей, включая и ту 
единицу, которая стоит в начале ряда и предположительно 

является термином. Здесь стоит отметить, что именно такое 

понимание термина и принято в логике, где термином 
считается любое языковое образование, которое выражает 

понятие. Для логика не существует принципиального 

различия между термином и его определением – реальным 
или номинальным. Но для терминоведа такое понимание 

термина является недостаточно четким именно потому, что 

оно не дает лингвистической характеристики термина, в 
частности, не обнаруживает разницы между синтетическим 

и аналитическим способами выражения понятий 

языковыми средствами. А разница между этими способами 
настолько глубока и принципиальна, что, опираясь на нее, 

можно вывести главные лингвистические критерии 
идентификации терминов как особых языковых единиц, 

использующихся для выражения специальных понятий. 

Аналитическим способом выражения понятия, вслед за 
В. Овчаренко, считаем такой способ выражения понятий, 

при котором отдельные компоненты языкового образо-

вания, которое выражает понятие, соотносятся с отдельными 
признаками этого понятия (видовой или видовыми и 

родовой) [7, с.21]. 
Например, соединение marginal revenue выражает 

понятие предельный доход аналитическим способом, 

отдельно номинируя видовой признак marginal и родовой 
revenue. Это позволяет сделать вывод, что понятие marginal 

revenue – аналитическое. В отличие от него, понятие, 
выраженное соединением discount window – синтетическое. 

Значение соединения discount window не складывается из 

значений компонентов и не выводится из них, а 
заключается в соотнесенности со специальным понятием о 

заемных средствах, предоставленных федеральными 

резервными банками избранным депозитным учреждениям. 
Таким образом, синтетический способ выражения понятия 

не связан с его членением на отдельные признаки. 
Аналитичность или синтетичность понятия, обозна-

ченного совокупностью языковых знаков, можно 

определить семантическим способом. Если в пределах 
терминосистемы существует соединение с одним и тем же 

родовым понятием и различными видовыми, то это 

является показателем аналитического способа выражения 
понятия. Известно, что в пределах финансовой 

терминологии используются соединения system of accounts 
(система счетов), system of crediting (система кредито-

вания), где родовое понятие, обозначенное знаком system, 

сочетается с видовыми понятиями, отличительными от тех, 
которые обозначаются соответ-ствующими знаками в 

составе соединения interbank payment transfer system. 

Таким образом, все рассмотренные знаки с ядром system 
являются аналитическими соединениями, и соответственно 

понятия, ими обозначены, также являются аналитическими. 
Синтетичность понятия и соответственно семио-

тическую целостность и знаковость термина, который 

выражает это понятие, можно также определить семанти-
ческим способом. Если речь идет о приведенном примере 

синтетического выражения понятия о заемных средствах, 
предоставленных федеральными резервными банками, и 

его языковом знаке discount window, то в пределах 

терминосистемы не было обнаружено ни одного 
соединения других видовых признаков с родовым понятием 

window, обозначенным языковым знаком в терминоло-

гической функции. К такому типу синтетических выражений 
относятся аналогичные: crawling peg (метод, который 

обеспечивает стабильное повышение или понижение 
валютных курсов), bear covering (ситуация, когда 

спекулянты, продавшие валюту, товар или ценные бумаги, 

покупают их снова) и т.д. Опираясь на результаты 
наблюдений над фактологическим материалом, приходим к 
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очевидному выводу: если языковой знак обозначает 
синтетическое понятие, то хотя бы один из компонентов 

его структуры является переосмысленной языковой 

единицей. 
Вследствие анализа мы дифференцировали два 

механизма номинации синтетического понятия с прив-
лечением переосмысленного языкового знака: собственно 

термин + переосмысленный языковой знак (fiscal drag – 

метод оказания влияния на частный сектор экономики 
путем увеличения государственных доходов за счет 

доходов и средств частного сектора) и относительный 

термин + переосмысленный языковой знак (to speculate on 

bull market – играть на повышение акций). 

Выводы. Таким образом, если термин выражает 
аналитическое понятие, то он представляет собой 

совокупность языковых знаков, которой не свойственна 

семиотическая целостность, и, наоборот, если термин 
выражает синтетическое понятие, то это концептуально 

целостный отдельный языковой знак, который отличается 

знаковым единством [8, с.20: 9, с.40]. 
Процесс терминирования понятия является двусторон-

ним: с одной стороны, методом логических рассуждений 
формируется и определяется понятие, которое в 

дальнейшем терминируется, то есть закрепляется за 

определенным языковым знаком. С другой стороны, 
происходит лингвистический процесс терминологизации 

языкового знака, то есть закрепление его за определенным 
специальным понятием [8, с.116]. Осуществляя этот 

процесс, субъект номинации достигает конкретной цели – 

предоставляет языковому знаку новое терминологическое 
значения, благодаря которому этот знак должен войти в 

соответствующую понятийную систему. Так, языковой знак 

head включается в несколько терминосистем, которые 
являются знаковыми моделями различных отраслевых 

форм деятельности. В гидротехнике head обозначает 
гидростатический напор, давление столба жидкости, в 

архитектуре – замочный камень свода, в строительстве – 

верхний брус оконной или дверной коробки, в банковском 
деле – главную сторону монеты. 

Итак, концептуальное единство и знаковость – не 

только критерии семантической целостности термина как 
языкового знака, но и основные критерии раз-граничения 

термина и нетермина. Собственно термин, по нашему 
мнению, является концептуально целостным языковым 

знаком, который выражает синтетическое понятие и 

отличается знаковым единством. Плюрализм подходов к 

классификации критериев семантической целостности 
термина и острая необходимость в номинации новых 

явлений и процессов финансовой области открывают 

широкие возможности для упорядочения и систематизации 
соответствующих терминологических подсистем украин-

ского и английского языков, вызывая необходимость 
составления двуязычных терминологических словарей. 
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The issue. Multicomponent terms became widespread in 

many different spheres, but they are still understudied. 

Translation of multicomponent military terms needs 

fundamental investigations. This fact determines the topicality 

of our article. The purpose of the article is to analyze 

translation transformations used in translation of five-

component military terms, because this process often cause 

many difficulties. 

It is necessary to determine the notion «term» in order to 

provide further investigations. The term definition was 

offered by Golovin B. [6], Danylenko V. [7], Kvуtko S. [9], 

Klуmovуtskyi A. [11] and many other scolars. Multi-

component terms were analyzed by Pavlova O. [15], 

Trofуmova A. [17], Tkachеva L. [16], Tomasevych A. [17], 

Latu M. [14], Dіachenko Н. [17]. The results of the research 

can be used by students who study in the areas of linguistics 

and translation studies, as well as specialists who investigate 

the terms and their translation. 

The study. Term, as other language universals has many 

variants of definition. Taking into account its complexity, 

there many diverse attempts of definition of this concept. 

Here we review some definitions, which display and synthesize 

different approaches to the concept of term, moreover they 

may supplement each other.  

Golovin B. writes that term is a separate word or word-

combination formed on the basis of a noun, which denotes a 

professional concept and is intended for satisfaction of 

specific needs in the process of communication within a 

certain branch [6, p.74]. This definition is rather 

comprehensive, though some aspects cause objections. 

Doubtful is particularly the fact that all terms may be formed 

on the basis of nouns only. Sometimes verbs or adverbs can 

also be such a base. The expression «specific needs in the 

process of communication» is not clear enough. The 

functions of the term in the paradigmatic aspect are poorly 

displayed too. The differences between terms and common 

words are not specified [7, p.9]. 

Kvуtko Y. offers an interesting generalizing definition 

based on various other versions: «Term is a word or a verbal 

complex, which has correlation with the concepts of a 

certain branch of science; these concepts have system 

relations with other words and verbal complexes and form a 

certain closed system together with them. This system is 

characterized by a high degree of self-descriptiveness, 

unambiguity, accuracy and expressive neutrality» [9, p.21]. 

The definition of the concept term given by Klymovytskyi A. 

is rather short and precise: «A term is a unity of a sound sign 

and a correlated corresponding concept, which is connected 

with other concepts of this branch» [11, p.34]. One can make 

an assumption that terminology is a set of terms, which 

expresses existing concepts of a certain branch of science or 

technologies; in general it is a special sphere of human 

knowledge or activity [10, p.17]. In order to understand the 

nature of scientific and technological terms it is very 

important to determine their grammatical status and to work 

out their grammatical classification. General grammatical 

classification of terms of different fields of knowledge should 

be based on their morphological and syntactical structure 
[15, p.13]. In our opinion, the main structural types of terms are: 
one-, two-, three-component terms and multi-component terms.  

Multi-component terms are stable word-groups which 

can not be made in the process of speech, they exist in the 

language as ready-made units. As language units, they are 

fixed in terminological dictionaries equally with one-

component terms. Like one-component terms, they convey a 

single concept. Tkacheva L.B. notices that multi-component 

terms are characterized by semantic unity [16, p.27]. 

Trofymova A.S. is convinced that a multi-component term is 

a grammatical phenomenon that is widespread in the texts of 

all sublanguages of science and technique [17, p.326]. 

Similarly to one-component terms, they are submitted to the 

regularities of functioning in a certain terminology system of 

a concrete national language and are the elements of this 

system. Similarly to one-component terms, multi-component 

terms perform in terminological systems many functions 

(nominative, significative, communicative, pragmatic, 

heuristic and cognitive).  

Multi-component terms are not divided syntactically into 

parts in the sentence, they are used as its one part. Structural 

invariability is an essential feature of these terms, though 

some of them possess it to a lesser degree than others. 

Structural invariability of multi-component terms finds 

expression in a number of restrictions:  

1) Restriction in substitution. As a rule, no component 

can be substituted for any meaningful component of a term 

without destroying its sense; 

The article deals with the investigation of multi-component terms. Multi-component terms are often built according 

to different productive patterns; they include four, five, six and more components. This article analyzes five-component 

military terms. These terms cause difficulties in translation, therefore the usage of translation transformations is 

required. The quantitative analysis showed the number of five-component military terms among other and the frequency 

of various translation transformations usage. Methodology of the research includes analytical method, method of 

continuous sampling, methodological principles of comparativism. 

Key words: term, translation, transformation, multi-component term, five-component military term. 
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2) Restriction in introducing any additional components 

in the structure of a term; 

3) Stable order of components [15, p.15]. 

Pavlova O. believes that there are many different 

classifications of multi-component terms. They may be 

classified according to the composition of word collocation, 

according to the internal structure, according to the direction 

of dependence.  

According to the composition of a word collocation, 

these terms are divided into simple word collocations, which 

consist of two components (e.g. control unit) and compound 

word-groups, which consist of more than two components 

(e.g. anti-air warfare aircraft control unit).  

According to the internal structure, all multi-component 

terms are considered to be nuclear word collocations with 

subordinate tie between components. A nuclear word-group 

is a grammatically organized combination of words in which 

one of the elements, which is called the nucleus of a word-

group, towers above the other elements. 

According to the direction of dependence, nuclear multi-

component terms are divided into regressive and progressive 

word collocations. Regressive word-groups are characterized 

by the arrangement of dependent elements to the left of the 

nucleus of word collocations. In progressive multi-component 

terms the dependent components of word collocations are 

arranged to the right to the nucleus. Most English multi-

component terms are regressive word-groups (e.g. multiple-

launch rocket system) [15, p.16]. 

Multi-component terms in different European languages 

are built according to different productive patterns. In our 

opinion, they can include four, five, six and more components. 

In this article, we are going to consider five-component 

terms of the military sphere, that will be further referred to 

as five-component military terms. These terms cause 

difficulties in translation, for this reason the usage of 

translation transformations is required.  

We can distinguish lexical and grammatical transfor-

mations. However, in the practice of translation, grammatical 

transformations, as a rule, are combined with lexical, since in 

many cases, the change of the sentence construction is caused 

not by the grammatical, but also by lexical reasons [3, p.97]. 

The term: contingency theatre automated planning 

system – автоматизована система планування на 

ймовірному ТВД [1, p.91] shows the usage of grammatical 

inversion. It is used because of the inverted word order and it 

is the only possible way to express given grammatical 

construction [13, p.81]. 

The replacement of the part of speech is used for 

planning that was an adjective in the English variant and 

became a noun планування in the Ukrainian translation.  

The word theatre is translated by the word-combination 

театр воєнних дій (ТВД). It is an example of the 

specification with decompression that is defined as a 

transformation process, when a phrase with a specific 

semantics is used in the translation instead of a broad-

ranging word of the original [5, p.94]. 

Coalition Police Advisory Training Team – група 

підготовки радників поліції сил коаліції [1, p.85] shows 

the usage of grammatical inversion, replacement of the part 

of speech (Advisory was an adjective and became a noun 

радників), specification with decompression (the word 

coalition was specialized into word combination сили 

коаліції). 

Commander International Security Assistance Force – 

командувач міжнародних сил сприяння безпеці [1, p.80] 

is an example of grammatical inversion.  

Common missile approach warning system – загальна 

система попередження про ракетну атаку [1, p.74] is 

also an example of grammatical inversion. Terminologization 

(a semantic change when the common word becomes a 

special one) [4, p.161] is used in the translation of the word 

approach, that has such Ukrainian equivalents as: підхід, 

метод, принцип, but it is translated as атакa in the word 

combination missile approach. 

Translation of the multi-component military term: 

Combined joint force component command – командування 

компоненту багатонаціональних об’єднаних сил [1, p.72] 

shows the usage of grammatical inversion and concretization. 

Scientific literature defines concretization as the process of 

changing words and collocations that have broad meanings 

into words and collocations with narrower meanings [2, p.78]. 

Combined can be translated into Ukrainian as: комбінований, 

об’єднаний, спільний, but in the above mentioned five-

component term it is translated as багатонаціональний.  

Сombined joint communications coordination centre – 

координаційний центр багатонаціональних об’єднаних 

служб зв’язку [1, p.72]. The example of grammatical 

inversion, concretization of the term combined and addition. 

The reasons of addition of a certain lexical element in the 

process of translation can be numerous. One of them, usually 

the most frequent, is that certain semantic components of the 

source language collocations do not have formal expression. 

One or more words can be inserted in the target language 

text or word combination for other reasons as well. The 

necessity arises when the syntactical structure is changed in 

the process of translation or there are grammatical inadequacies 

between two language systems, then the translator has to 

supplement it with complementary lexical units [2, p. 90]. 

So, communications was translated as служб зв’язку.  

Combat identification close air support – безпосередня 

авіаційна підтримка бойової ідентифікації [1, p.70] is 

translated using grammatical inversion. 

Common ground moving target indicator – загальний 

індикатор наземних рухомих цілей [1, p.69] is also 

translated in the same way using grammatical inversion.  

Central Europe Pipeline Policy Committee – комітет з 

організації використання трубопроводів на Центрально-

Європейському ТВД [1, p.67] is translated using grammatical 

inversion, replacement of the part of speech, also called 

morphological transformation, based on the change of the part 

of speech of the word in the original and translated variant due 

to the lexical-grammatical features and differences in the 

language principles of the source and target languages: 

Europe (noun) becomes Європейський (adjective). The 

abbreviation ТВД (театр воєнних дій) is absent in the source 

term, so it specifies the term and shows the usage of addition.  

Commander combined joint task force – командувач 

багатонаціонального об’єднаного оперативно-тактич-

ного з’єднання [1, p.61] shows the usage of concretization 

(see ex.5) and terminologization of the word combination task 

force (завдання, задача, операція/ сила, могутність, збройні 

сили), that is translated as оперативно-тактичне з’єднання.  
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Combat air patrol control unit – підрозділ управління 
повітряним патрулюванням [1, p.55] shows the usage of 
grammatical inversion and omission (compression) – the opposite 
phenomenon to addition. Compression is used in order to omit the 
words, meanings of which are known or understood. This 
transformation is often used in order to avoid repetition [2, p.85]. 

General Affairs External Relations Council – Рада з 
загальних питань та зовнішніх відносин [1, p.135] is an 
example of grammatical inversion, and descriptive translation 
(explication). Explication is a lexical-grammatical transfor-
mation when the lexical unit of the source language is 
substituted by the word combination. The meaning is explained 
and full explanation or definition is given [12, p.415]. 

Battle group unmanned air vehicle – бойова група БПЛА 
(безпілотного літального апарату) [1, p.47] is translated 
using the similar attributive group.  

Air assault task force commander – командир повітряно-
штурмового оперативно-тактичного угруповання [1, p.7] is 
translated using grammatical inversion, terminologization, where 
task force is оперативно-тактичне угруповання.  

Alternate Regional Operational Control Centre – резервний 
центр регіонального оперативного управління [1, p.26] is an 
example of grammatical inversion. 

Automated mutual assistance vessel rescue – система 
автоматизованого збору інформації про рух суден для 
пошуку і рятування [1, p.29] shows the usage of grammatical 
inversion and decompression (an increase of the amount of 
lexical units in the target word combination or sentence in 
comparison with the source word combination or sentence 
because of various objective reasons) [8, p.294]. 

Advanced shipborne area air defence – удосконалена ППО 
(протиповітряна оборона) району базування ВМФ [1, p.36] 
is a term, translated using grammatical inversion and 
decompression. Air defence could be translated as повітряна 
оборона, but протиповітряна оборона specifies the meaning 
of the military term. Shipborne area could be translated as 
корабельне базування but its adequate Ukrainian equivalent is 
район базування Військово-морського флоту. 

Advanced synthetic aperture radar system – удосконалена 
РЛС із антеною синтезованої апаратури [1, p.36] is a term 
translated using grammatical inversion and decompression. 

Antisubmarine warfare environmental prediction studies – 
дослідження з прогнозування гідрологічних умов в інтересах 
сил ПЧО [1, p.39] is an example of usage of the same translation 
transformations, that means grammatical inversion and 
decompression. 

Advanced tactical air reconnaissance system – 
удосконалена система тактичної повітряної розвідки [1, 
p.40] points to grammatical inversion too. 

Air traffic control radar unit – РЛ пост служби 
управління повітряним рухом [1, p.40] is an example of 
grammatical inversion and addition, control is translated as 
службa управління. 

Active theatre ballistic missile defence – активна 
ешелонована протиракетна оборона на ТВД [1, p.40]. 
Ешелонована is added in the target term. It means that addition 
is used. Terminologization of theatre is the Ukrainian 
equivalent ТВД. We can also emphasize that grammatical 
inversion is used again. 

Ballistic Missile Early Warning System – система 
раннього оповіщення про напад балістичних ракет [1, 
p.48]. Adding of the word combination про напад is an 
illustration of specification with decompression. Grammatical 
inversion is applied for this translation. 

Commander Joint Force Training Centre – командир 
навчального центру бойової підготовки ОЗС НАТО [1, p.81] 
is an example of descriptive translation together with 
grammatical inversion. 

Conclusions. Summing up one can come to the conclusion 
that multi-component terms are characterized by the complexity 
of the grammatical structure and the logical content, by 
widespread use and by great stability. Multi-component terms 
come into terminology systems equally with one-component terms. 

The quantitative analysis, provided by the continuous 
sampling method based on 639 terms from Section «A» of the 
Military standard 01.001.009 [1], showed the following results:  

three-component terms – 246;  
four-component terms – 120;  
five-component terms – 37;  
six-component terms –14;  
seven-component terms – 3;  
eight-component term – 1;  
nine-component term – 1.  
Figure 1. shows the graph of percentage of five-component 

military terms among other military terms. 
Table 1. shows the frequency of different translation 

transformations usage. The results are based on the research, 
provided in our article. Thus, grammatical inversion is the most 
widespread translation transformation, almost all examples of 
translation showed the necessity to deal with the differences in 
grammar of the source and target languages. 

Figure 1 
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Table 1 

Translation 

transformation 

Frequency of 

usage 

Percentage 

Grammatical inversion 22 91,6% 

Addition 4 16,6% 

Terminologization 4 16,6% 

Specification with 

decompression 

3 12,5% 

Decompression 3 12,5% 

Concretization 3 12,5% 

Replacement of the part 

of speech 

3 12,5% 

Descriptive translation 2 8,3% 

Omission 1 4,2% 

Similar attributive group 1 4,2% 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО 

ПЕРЕКЛАДУ П’ЯТИКОМПОНЕНТНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ 

Стаття присвячена дослідженню багатокомпонентних термінів. Багатокомпонентні терміни зазвичай 

утворюються відповідно до різних формотворчих моделей; вони можуть включати чотири, п’ять, шість та більше 

компонентів. У даній статті аналізуються п’ятикомпонентні військові терміни. Переклад даних термінів спричиняє 

певні труднощі, тому необхідне застосування перекладацьких трансформацій. Квантитативний аналіз показав 

кількість п’ятикомпонентних військових термінів порівняно з іншими та частоту застосування різноманітних 

перекладацьких трансформацій. Методологія дослідження включає аналітичний метод, метод суцільної вибірки, 

методологічні принципи компаративізму. 

Ключові слова: термін, переклад, трансформація, багатокомпонентний термін, п’ятикомпонентний військовий 

термін. 
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Постановка проблеми. Говорячи про сучасну політику 

не можна не відзначити широке поширення інформаційно-

комунікативних технологій. Форми державного управління 

постійно потребують вдосконалення та якісної реалізації 

політики. У зв’язку з цим, останнім часом активно 

розвивається така форма державного управління як 

«Електронна демократія». 

Останнім часом у зв’язку з поширенням новітніх інфор-

маційних технологій у всіх сферах діяльності людини 

підвищення ефективності державного управління 

пов’язується із запровадженням електронного урядування 

(е-урядування). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім 

часом до проблем упровадження електронної демократії 

та електронного урядування як в Україні, так і в 

передових країнах світу зверталися такі вітчизняні 

дослідники, як К. Вознюк, Д. Абрамова, Т. Камінська, 

А. Камінська, І. Лопушинський, О. Тоффлер та ін. 

Мета та завдання статті. Метою статті є розгляд 

проблем розвитку електронної демократії в Україні. 

Згідно поставленої мети нам потрібно вирішити 

наступні завдання: 

– розглянути поняття електронної демократії; 

– проаналізувати впровадження електронної демократії 

в державне управління; 
– дослідити проблеми розвитку електронної демократії 

в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Про 

появу іншої форми демократії ще в 1970 році писав 

О. Тоффлер. «Суть її полягала в тому, що влада, 

приймаючи політичні рішення повинна прислухатися до 

думки людей щодо можливих наслідків пропонованих 

змін. При цьому самі громадяни через зацікавлені групи 

в ініціативному порядку можуть звертатися з пропози-

ціями і проектами розвитку країни або будь-якого 

початкового інституту в державні органи». Спочатку дана 

форма демократії спиралася на традиційні засоби 

інформації, але з появою нових технологій її можливості 

значно зросли [6, с.186]. 

Електронна демократія – форма демократії, що харак-

теризується використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій як основного засобу для колективних розу-

мових і адміністративних процесів. 

За допомогою електронної демократії розширюються 

можливості громадян брати участь в реалізації своїх 

виборчих прав, формуванні державної політики та 

отриманні доступу до інформації про діяльність органів 

влади. Громадяни своєчасно у відкритому доступі 

отримують інформацію про публікації прийнятих 

нормативних правових актів, про результати голосувань, 

про звіти діяльності влади [3, с.32]. 

Безсумнівний плюс електронної демократії полягає в 

відкритості політики широким масам населення. 

Голосування, обговорення і прийняття управлінських 

рішень, контроль за їх виконанням тепер знаходиться у 

відкритому доступі для будь-якої людини, що має 

можливість виходу в Інтернет. Більш того, масове 

обговорення управлінських рішень або законопроектів 

прискорює і підвищує якість моніторингу громадської 

думки. 

Наступним позитивним фактором є можливість 

мінімізації поділу між владною, елітою та народом. Будь-

який громадянин, який поставив запитання, отримує 

відповідь не від загального бюрократичного апарату, а 

від конкретного чиновника в доступній формі. В результаті 

між владою і народом встановлюються прямі і зворотні 

зв’язки, завдяки яким з’являється можливість вести 

безперервний діалог з мінімальними витратами часу. 
Також не можна не відзначити й факт залучення молоді 

в політичне середовище. Ні для кого не секрет, що 

політична активність в молодіжному середовищі 

продовжує знижуватися, але впровадження електронної 
демократії безпосередньо впливає на підвищення інтересу у 

молоді до політичних процесів, що відбуваються в країні. 

Але будь-яка система, електронна демократія має й 

свої недоліки. Так, наприклад, електронна демократія 

досить вразлива до маніпуляцій хакерів, що мають на 

меті добуття різної інформації. Така небезпека виникає 

через відсутність достатнього захисту даних. 

Крім того, існує ймовірність підтасовування 

результатів опитувань і голосувань з боку владного 

апарату. Можливий так само підкуп певних верств 

У статті йдеться про розвиток інформаційно-комунікативних технологій і, як наслідок, необхідність 

перетворення державної політики. Вивчається поняття «Електронної демократії». Особлива увага 

приділяється аналізу позитивних і негативних аспектів впровадження електронної демократії в державне 

управління. 

Ключові слова: Демократія, електронна демократія, державне управління, інформаційні технології, 

політична комунікація. 
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населення для формування помилкової суспільної 

думки. 

І, оскільки не всі верстви суспільства мають доступ 

до виходу в Інтернет, існує небезпека поділу суспільства 

на громадян, що мають інформацію, і тих, хто нею не 

володіє. 

Ряд дослідників вважають, що розвиток електронної 

демократії зачіпає тільки технічні аспекти інформатизації, 

залишаючи рівень політичної активності громадян на 

колишньому, досить низькому, рівні. На основі цього 

можна константувати, що розвиток нових технологій 

направлено лише на маніпулювання громадською 

свідомістю [4]. 

Ми заводимо блоги, спілкуємося в соціальних 

мережах, переглядаємо сайти ЗМІ, органів влади і разом 

з цим не усвідомлюємо, який потенціал для розвитку 

нової для нас форми демократії має Інтернет-ресурс. 

По суті, цей механізм дозволяє нам, громадянам, 

реалізовувати свої конституційні права для поліпшення 

життя. 

Згідно ст. 5 Конституції України носієм суверенітету 

і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування. 

Однак, на практиці чиновники використовують надану 

народу владу на свій розсуд і працюють для поліпшення 

свого життя, а не народу. 

Як це змінити і дати можливість громадянам впливати 

на важливі рішення? Відповідь одночасно і проста і дуже 

складна: перейти на механізм електронної демократії. 

Електронна демократія є інноваційною формою 

державного устрою, при якій кожен громадянин має 

можливість прямої участі в прийнятті державних рішень, 

які можуть його стосуватися [1, с.9]. 

Не варто плутати поняття електронної демократії та 

електронного уряду. Останнє – це лише механізм для 

спрощення комунікації між громадянами і державою, 

максимальної відкритості і доступності уряду. 

За допомогою сучасних технологій можна змінити і 

поліпшити демократичні процеси в країні. Але якщо в 

державі демократія реально відсутня або ущемляється, 

то ніякий запуск електронних порталів і е-голосувань, 

звичайно ж, не допоможе. В цьому випадку дуже важлива 

взаємодія держави і громадськості, готовність громадян 

брати участь у вирішенні проблем і міняти свою країну. 

Впровадження електронного уряду в країні поліпшить 

ставлення влади і населення, зменшить невдоволення 

владою. У підсумку, сформується новий погляд державного 

управління, заснований на взаємодії всіх структур і 

інститутів суспільства: держслужбовці, бізнес, активні 

громадяни, освітні та дослідницькі інститути, громадські 

групи, громадські організації і т.д. 

Актуалізація питання впровадження електронного 

уряду в Україні пов'язана на сьогоднішній день не 

просто з модою на «електронний» спосіб життя, а перш 

за все з тим фактом, що це несе за собою економію 

коштів для державної скарбниці і економічні переваги 

для всієї країни. 

Проекти електронних держав діють у багатьох країнах. 

Простим прикладом є Естонія, де за допомогою 

ідентифікаційної карти через Інтернет можна отримати 

доступ до соціальних допомог, водійські права та інші 

державні послуги [2]. 

Про електронну демократію в Україні почали говорити 

в кінці 90-х років минулого століття. На початку 2000-х 

були прийняті кілька законів, які стали основою для її 

розвитку. Зокрема, прийнято Закони України: «Про 

електронні документи та електронний документообіг» 

(2003), «Про електронний цифровий підпис» (2003), 

«Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (2007). 

Поняття «е-демократії» як напрямки державної 

політики визначено в розпорядженні КМУ від 15 травня 

2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства». Стратегія повинна бути 

реалізована до 2020 року. У зазначеному розпорядженні 

«електронна демократія – форма суспільних відносин, 

при якій громадяни і організації залучаються до 

створення держави і державного управління, а також до 

місцевого самоврядування шляхом широкого застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій» [4]. 

Але як це часто бувало в нашій країні, далі документа, 

на жаль, процеси поки не пішли. А ось в області 

електронного уряду певні зрушення є – це всім відомі 

різні відкриті реєстри та сервіси замовлення державних 

послуг, які з’явилися в останні роки. 

Важливими перевагами впровадження електронної 

демократії, які, на мою думку, стануть відчутними для 

кожного українця, є: 

– розширення можливостей громадян брати участь в 

процесі прийняття рішень та управління країною; 

– поліпшення комунікації між суспільством і 

органами влади; 

– підвищення прозорості діяльності органів влади 

завдяки використанню сучасних технологій для доступу 

до інформації; 

– підвищення оперативності та зручності доступу до 

послуг держави з будь-якого місця, в будь-який час; 

– зниження залежності від особистісних якостей 

чиновника при прийнятті рішень; 

– скорочення кількості чиновників, а в довгостроковій 

перспективі, повне перекроювання бюрократичного апа-

рату і заміна механізмів держуправління. 

На думку фахівців, впровадження електронної демок-

ратії – довгий і непростий процес. 

Як підтвердили результати експертного опитування 

про практику використання інструментів електронної 

демократії громадськими організаціями в Україні в 2016 

р., українське суспільство поки не має належного рівня 

обізнаності та компетенції, щоб повною мірою скорис-

татися перевагами інструментів електронної демократії. 

Згідно з офіційними даними, 79% українців навіть не 

знають значення терміна «електронна демократія». А за 

рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних техно-

логій в 2016 році Україна зайняла всього 76 місце. 

У цьому ж рейтингу, наприклад, Росія – на 43 позиції, 

Білорусь – на 31. 

У той же час, існує значний попит на просування і 

впровадження цих інструментів в Україні. І якщо ми 

дійсно хочемо стати успішною і сучасною країною, що 

не наздоганяти інших, а обігнати, то розвиток електронної 

демократії може стати саме таким засобом. 
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Незважаючи на очевидні переваги електронного уряду, 

існують і певні проблеми, пов’язані з його діяльністю. 

Існує проблема конфіденційності інформації: зараз 

«крадені» бази даних багатьох державних служб 

(наприклад, паспортних столів) продаються відкрито. 

Якщо всю наявну у держави інформацію об’єднати в 

рамках єдиних інформаційних систем і баз даних, то їх 

крадіжка може привести до ще найбільшошл порушення 

захищеності інформації про приватне життя громадян. 

Необхідно також вирішити проблему правильної 

організації взаємодії власних інформаційних систем, що 

використовуються відомствами, зі сферою електронних 

послуг, які знаходяться в інтернеті і доступні громадянам. 

Слід мати на увазі, що безпосередньо до електронного 

уряду можуть звертатися тільки ті, хто мають вихід в 

Інтернет. Але в Україні це трохи більш ніж половина 

населення. Необхідно також взяти до уваги, що літні 

люди не мають досвіду роботи з Інтернетом, отже, вони 

не підготовлені до електронного спілкування з владою. 

Ще однією проблемою є те, що електронні послуги 

дорожче звичайних. Як мінімум, користувач повинен 

мати комп’ютер, підключений до Інтернету. 

В даний час основна робота по впровадженню 

електронного документообігу зводиться до модернізації 

канцелярії, тобто до переведення даних з паперових 

носіїв в електронний формат. 

Її здійснення залежить від ступеня залученості всіх 

структур в цей процес. Якісь дані вже перенесені, 

наприклад, фактично всі дані податкової служби вже 

існують в електронному вигляді, на відміну від паспортної 

служби, переданої у відання міграційної служби, де бази 

даних на всіх жителів України поки немає. Створити 

базу даних потрібно також багатьом іншим відомствам, 

що займе досить багато часу і коштів. 

Фахівці відзначають, що для розвитку електронної 

системи обміну інформацією між міністерствами необхідні 

єдині стандарти в сферах довідкової інформації і 

документообігу. 

Висновки. Таким чином, створення електронної 

демократії має забезпечити не тільки більш ефективне і 

менш витратне адміністрування, а й кардинальну зміну 

взаємин між суспільством і урядом. Зрештою, це 

призведе до вдосконалення демократії та підвищення 

відповідальності влади перед народом. 

Але, тим не менш, впровадження електронної 

демократії в суспільне політичне життя показує 

позитивні результати. Таким чином, можна сказати, що 

інтерактивність, більш швидкі способи передачі 

інформації, можливості зв’язку великої кількості 

користувачів один з одним і владою, достаток інформації і 

нові можливості по управлінню політичними процесами 

можуть позитивно впливати на демократичну систему 

суспільства. 
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Formulation of the problem. The humanistic ideas have 

been consistently developed for centuries. The task of the 

development of abilities and talents of people, creation of the 

conditions for preservation and extension of their natural 

giftedness that is inherent to each child, creation of the 

conditions for his self-realization were the linchpin of those 

ideas.  

The tasks of the development of the gifted personality 

were described by Plutarch from Chaeronea and resolved by 

the antique educational system. The foundations of pedagogy of 

giftedness were based at the medieval Chinese Courts, 

supported with the basic rules of the Eastern Christian 

Church and so on. 

The tradition of research of the issues of giftedness in 

modernity also has its own perspectives and conceptual 

foundations. We consider that the most important among them 

are the idea of individually-oriented education by K. Rogers, 

the idea of humanization of education by V. Sukhomlynskyi, 

the idea of self actualization of personality by Maslow, the 

idea of the global multicultural education, the idea of the 

lifelong learning, the idea of profile differentiation, the idea 

of co-creation of the participants in the educational process, 

the idea of «school of life» by Sh.Amonashvili, the idea of 

the dialogue of cultures, that comes from Socrates, the idea 

of “philosophy of the heart” (G. Skovoroda, P .Yurkevych, 

M. Hohol etc). 

However giftedness as the social scientific problem 

attracted the attention of the researchers just in the twentieth 

century. 

The works of the foreign scientists A. Binet, J. Guilford, 

Ch. Spearman, E.L. Thorndike, L.M. Terman, W.L. Stern etc 

contributed to the comprehensive study of the problem of 

giftedness, the essence of this notion. The works of 

Yu. Babaeva, N. Leytes, T. Mariutina, M. Starcheus, 

V. Yurkevych etc are dedicated to the child's giftedness, its 

types, forms of manifestation, factors affecting its 

development. Scientific approaches to solving problems of 

education of gifted students are reflected in the works of 

R. Lytvak, O. Lohinova, V. Panov, Y. Podolska, V. Shadrikov, 

A. Yataikina and other scientists. 

But in modern literature there are not enough researches, 

in which this topic is developed holistically, only certain 

aspects of the identification and development of gifted 

children are mostly considered. At the same time we can 

observe the lack of interdisciplinary integration of 

developments regarding the phenomenon of giftedness. All 

these facts determined the purpose of the article – to 

systematize the basic theoretical approaches to the 

phenomenon of the giftedness. 

Statement of the main material. Public need for self-

realization of the personality of every child laid the formation 

vector of the development bases of scientific knowledge 

about child's giftedness. A wide range of Sciences, such as 

Social Anthropology, Pedagogy, Social Psychology, Sociology 

and others got the possibility to realize all their functions: 

social, epistemological, logical, predictive, philosophical [1]. 

The analysis of theoretical searches on giftedness in their 

frameworks allows us to systematize the main ones regarding 

this phenomenon. Thus, the representatives of the factor 

approach (J. Renzulli, К. Heller, J. Feldhusen, D. Bogoyavlenska, 

V. Shadrikov) consider giftedness аs a complex phenomenon 

that is not reduced to intellectual or personal characteristics. 

Each of the researchers identifies a number of factors, 

including the institutional and personal ones, that influence 

the development of giftedness [2-5]. 

That is, from this viewpoint, giftedness appears to be a 

phenomenon that is constructed due to the influence of a 

variety of factors, and the key role is played by the factors of 

the micro-, meso- and macro level of society. This theoretical 

approach provides for giftedness to be considered not only 

Basic theoretical approaches to the phenomenon of giftedness are systematized. The analysis of the theoretical 
sources allowed to extract and analyze approaches that regard this phenomenon: the factor approach (J.Renzulli, 

К.Heller, J.Feldhusen, D.Bogoyavlenska, V.Shadrikov), age approach (N.Leytes), dynamic approach (Yu. Babaeva), 
adaptation approach (U.R.Charlsvorz ; J.Piaget.), social-cultural approach (A.Luria, L.Levy-Bruhl, C.Levi-Strauss, 

M.Maccoby, N.Modiano), ecopsychological approach (V.Gryazeva, V.Panov), creative approach (O.Antonova, 

A.Matyushkin, A.Savenkov and others). Thanks to the theoretical analysis it is shown that the age and 
ecopsychological approaches are limited in terms of the possibilities of social influences on the process of self-

actualization of a gifted personality. The adaptation approach constricts the opportunities of the gifted personality due 
to a certain social environment that does not always provide the opportunities for self-actualization of a gifted 

personality. The social-cultural approach can be seen as a part of the factor approach, and the creative approach can 

be regarded as the tool of development and self-realization of a gifted personality. The conclusion is well founded. It 
confirms that the factor and dynamic approaches have the greatest potential for research in development and self-

realization of the gifted students. 

Key words: giftedness, factor approach, dynamic approach, self-realization, gifted pupils. 
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as the internal characteristics of the individual, but also as a 

socially developed phenomenon. 

The age approach developed by N. Leytes has the certain 

place among the theoretical approaches to the analysis of 

giftedness [6]. Due to the term «age giftedness» imposed by 

him N. Leytes focuses on the course of gestation of the age 

conditions of giftedness. He confirms the idea that the 

extraordinary abilities of the child in one age or another do 

not mean the preservation of this level and originality of 

their manifestation at an older age. Nevertheless, in this 

approach the key factor of the influence on giftedness is the 

age of personality that cannot be the object of a social 

environment. For this reason, the implementation of this 

approach is limited in terms of sociological analysis. At the 

same time, the age approach gives an opportunity to take 

into consideration age specificities in the process of self-

actualization of a gifted personality. 

The dynamic approach has a significant place among the 

theoretical approaches in understanding giftedness and is 

developed by Yu. Babaeva based on ideas of L. Vygotsky. 

Developing it, L. Vigotskij relied on the «theory of aesthetics» 

of T. Lipps, the term «reflex of purpose» imposed by 

I. Pavlov, A. Adler`s idea of compensation. The core of this 

theory consists of three basic principles: 

1) the principle of social conditionality of development: 

the inadaptability of the child to the socio cultural environment 

creates different obstacles on the way of his development; 

2) the principle of the prospects of the future: the 

obstacles stimulate the launch of the compensation process, 

they become the “goal points” of the development and focus 

this process; 

3) the principle of the compensation: the presence of 

obstacles strengthens and encourages to improve mental 

functions that helps to overcome difficulties and, as the 

result, leads to adaptability of the child to the socio cultural 

environment. At the same time, there is a risk that 

compensation can take the wrong path causing defective, 

delayed development of the child [7]. 

When formulating these principles, L. Vigotskij 

emphasized the internal logic of the psychodynamic process, 

pointed to two major and internal related moments. The 

presence of the obstacle leads to the appearance of the goal 

that then result in an incentive to aim to compensation. The 

third main principle of this concept of the social conditionality 

of development is not only internally connected with two recent 

principles, but eventually serves and as a cause and as a goal. 

Researchers within a dynamic concept of giftedness 

perceive it as a property of the whole constantly developing 

person. These aspects, in our opinion, are critical for the 

analysis of the features of self-actualization of gifted people. 

In terms of our consideration it is very important, that 

social aspects of giftedness appeared in view of these 

researchers: 1) the problems of identification and development 

of social giftedness were indicated; 2) a phenomenon of 

dyssynchrony and development of giftedness influenced by 

the environment was studied comprehensively; 3) the 

specifics of the emotional development of gifted adolescents, 

their communicative abilities in different social groups were 

described; 4) the features of formation of self-concept of 

gifted students in the context of their relations in the socio 

cultural environment were revealed. 

Therefore, the problem of study of dynamical aspects of 

the development of giftedness as well as finding the specific 

mechanisms of this development is at the forefront in the 

dynamic theory of giftedness. In our view, the relationship 

between the individual and the environment as the most 

important aspect of the described process is quite justified. 

The terms «obstacle», «goal», «compensation» focus on the 

consideration of behavior in the «prospects of the future». 

Due to the obstacles the «reflex of purpose» is appeared and 

the strategy of self-realization of creative personality is 

developed. By T. Lìpps, in his «law of dam», the concentration 

of “energy” takes place as a result of the existence of 

obstacles that allows to overcome them, or to search for another 

way around. The dual role of obstacles in the development of 

giftedness has become the subject of researches of W.L. Stern, 

A. Adler, L. Vigotskij and other scientists. They proved that 

on the one hand, the obstacles and the defects inhibit the 

development process, and on the other, at the same time they 

appear to be the incentive for the compensation processes [7-

9]. Therefore the dynamic theory stresses the importance of 

detecting obstacles, to estimate the degree of their intensity 

and find all possible ways and means to overcome them in 

order to understand the features of work with gifted children. 

Supporters of the adaptation approach (U.R. Charlsvorz, 

J. Piaget), believe that the starting point in the study of 

giftedness is human behavior in the natural environment. 

Giftedness is defined by them as the adaptation of living 

beings to the requirements of reality that was formed during 

the evolution process [8; 10]. In contrast to the representatives 

of the dynamic approach the adaptation approach focuses not 

on overcoming environmental obstacles, but on adapting to 

the environment. 

Certainly, the adaptation approach can be seen as one 

that promotes the possibility of self-realization of the gifted 

human being only under the conditions of adaptation to the 

social environment. But, in our opinion, such approach is too 

narrow as adaptation can lead to minimization of the 

manifestations of giftedness. 

One more approach to the analysis of giftedness is social-

cultural approach (A. Luria, L. Levy-Bruhl, C. Levi-Strauss, 

M. Maccoby, N. Modiano). Its supporters claim that human 

is formed as a cultural-historical creature learning material 

and spiritual values created by other generations during his 

life. Perception, memory and thinking are developed in the 

course of socialization of the child and closely related to 

those activities, communication and public relations in which 

the child takes part. Culture influences not directly on the 

development of intelligence, but rather on the nature of the 

intellectual inclinations [8; 10]. Such a view on giftedness is 

certainly very relevant. But, in our opinion, it can be 

considered as a part of the factor approach we have observed 

above. 

The ecopsychological approach to the analysis of the 

giftedness (V. Gryazeva, V. Panov) has a significant role and 

allows us to consider giftedness as a systemic psychological 

quality that occurs in the interaction of the individual with 

the educational environment (family, school, out-of-school, 

etc.). In this sense, giftedness takes the form of individuality 

of the high development of the mental processes and 

conditions in the mind of the student. This approach has a 

great methodological importance, since it aims modern 

https://www.britannica.com/topic/aesthetics
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education (beginning with teachers) to create a learning 

environment of a developed, creative type, i.e. this 

environment provides the possibility of manifestation and 

development of potential abilities of the students. The 

learning environment of this type allows creating the conditions 

for removing psychological barriers to the development of 

the student and thereby contributing to revealing of the 

creative elements in all spheres of his psyche [11]. 

In creative approach (O. Antonova, A. Matyushkin, 

A. Savenkov and others) giftedness is seen as a general 

precondition for creative development and formation of a 

creative personality. 

In this approach giftedness is understood as a high level 

of creative potential, which is manifested above all in the 

high research activity of human. According to this approach, 

early and high displays of specified signs of giftedness are 

the preconditions for further creative education and creative 

development of adolescents. Therefore the task of early 

detection of children's giftedness and the development of 

psychological and didactic methods of preserving the 

creative potential are of particular importance [12-16]. 

Within this approach V. Yurkevych focuses on cognitive 

need as essential intellectual and personal «core» of the 

giftedness and as a fundamental condition of the development 

of any intellectual and creative capabilities of the child. The 

researcher warned that an adverse development of this need 

leads not only to a decrease in the level and pace of 

development of the various abilities, but also to the very 

tangible personality disorders [17]. 

Conclusions. After analyzing all these approaches, we 

can see that their core is understanding of the giftedness as a 

holistic process of personal development that allows to 

realize the creative potential of the development of the 

individual. While the analysis of the advantages and 

disadvantages of these approaches allows us to conclude that 

the dynamic and factor approaches have the greatest potential 

for research development and self-realization of the gifted 

students, they focus on the actualization of personal capacity 

to overcome obstacles and the influence of various factors 

on the development of giftedness and self-realization of the 

gifted personality. Nevertheless other approaches can be 

used as auxiliary ones in the consideration of one or another 

aspect of self-realization of gifted students. 

Only on the basis of the analysis of the theoretical 

conceptions of giftedness a base for a successful solution of 

applied problems connected with highly intelligent children 

can be created, and the effective work can be organized by 

the specialists with this category of children. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФЕНОМЕНУ ОБДАРОВАНОСТІ: ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Систематизовано основні теоретичні підходи щодо розгляду феномену обдарованості. Аналіз теоретичних 

джерел дозволив виокремити та проаналізувати такі підходи, що існують щодо цього феномену: факторний підхід 

(Дж. Рензуллі, К. Хеллер, Дж. Фельдх’юсен Д.Б. Богоявленська, В.Д. Шадриков), віковий підхід (Н.С. Лейтес), 

динамічний підхід (Ю.Д. Бабаєва), адаптаційний підхід (У.Р. Чарлсворз, Ж. Піаже), соціокультурний підхід 

(А.Р. Лурія, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс, М. Маккобі, Н. Модіано), екопсихологічний підхід (В.Г. Грязєва, В.І. Панов), 

творчий підхід (О.Є. Антонова, А.М. Матюшкін, А.І. Савенков та ін.) тощо. Завдяки теоретичному аналізу показано, 

що віковий та екопсихологічний підходи є обмеженими з точки зору можливостей соціальних впливів на процес 

самореалізації обдарованої особистості. Адаптаційний підхід звужує можливості обдарованої особистості через 

пристосування до певного соціального середовища, яке не завжди надає можливості для самореалізації обдарованої 

особистості. Соціокультурний підхід може розглядатися як частина факторного підходу, а творчий – як 

інструмент розвитку та самореалізації обдарованої особистості. Обґрунтовано висновок, що найбільший потенціал 

для дослідження процесу розвитку та самореалізації обдарованих учнів має саме динамічний та факторний підходи. 

Ключові слова: обдарованість, факторний підхід, динамічний підхід, самореалізація, обдаровані учні. 
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Постановка проблеми. Явище під назвою «влада» 

протягом багатьох століть продовжує залишатися 

феноменом, тобто незвичайним, унікальним явищем, котре 

важко до кінця зрозуміти. Класичними з проблематики 

влади можна вважати праці: «Історія Пелопоннеської 

війни» Фукідіда, «Воля до влади» Ф. Ніцше, «Економіка 

та суспільство» М. Вебера, «Становище людини» 

Х. Арендт, «Наглядати і карати» М. Фуко, «Метаморфози 

влади. Знання, багатство та сила на порозі ХХІ століття» 

Е. Тоффлера, «Влада в XXI столітті: бесіди з Джоном 

А. Холлом» М. Манна та інші. Філософи, історики, 

соціологи, політологи, психологи, біологи, правники, 

політичні діячі (усі, хто так чи інакше займаються 

кратологією) продовжують й нині задаватися питанням 

щодо сутності влади. Кожен з них пропонує власний 

авторський підхід. З огляду на це, маємо широке 

понятійне визначення категорії «влада» (в якому легко 

«загубитися», складно цілковито осягнути, тому цікаво 

досліджувати). «Некласично», «під особливим кутом зору» 

запропонував поглянути на феномен влади Е. Канетті. 

Мета роботи – шляхом критичного аналізу праці 

«Маса і влада» Е. Канетті, розкрити авторську інтер-

претацію феномену влади.  

Виклад основного матеріалу. Серед категорій 

політології, центральне місце належить політичній владі. 

Вести мову про політичну владу неможливо без сутнісного 

розуміння влади. Чітка і однозначна кореляція влади з 

політичною сферою суспільного життя видається немож-

ливою, оскільки вона ніби «розчиняється» і в інших – 

економічній, соціальній, духовній – сферах. Варто 

зауважити, що влада також характеризується як така, що 

притаманна біологічному світу, тому не може бути 

обмежена виключно суспільними відносинами. Саме такий 

підхід був запропонований Е. Канетті у праці «Маса і 

влада». З огляду на це, розглянуті Е. Канетті елементи 

влади, не відразу ідентифікуються з владними відноси-

нами, і можуть відкидатися тією частиною політологів, 

котра пов’язує політику винятково із суспільним життям. 

Крім того, дослідник також апелює до соціальних проявів 

владних відносин, однак їхня «соціальна» складова не 

обов’язково позначається раціональною маркованістю. 

Серед елементів влади Е. Канетті виокремлює наступні: 

1) влада насилля; 2) влада швидкості; 3) влада питань; 

4) влада таємниці; 5) влада судження та осуду; 6) влада 

прощення та помилування. Лише перелік зауважених 

елементів вказує на міждисциплінарність авторської 

інтерпретації феномену влади. Власне саму творчість 

Е. Канетті не даремно називають поліжанровою [1, С.4]. 

Філософ, літератор, публіцист, історик, аналітик, свідок 

життя ХХ століття – це лише невелика частина означень, 

які можна зустріти при характеристиці постаті дослідника. 

Наразі, дослідницьку увагу зупинимо на 

конкретному розгляді кожного з елементів влади. 

Перший – насилля – можна назвати одним з найбільш 

типових для політичної науки, адже інституціоналізоване 

(законне) насилля, тобто сила, є винятковим ресурсом 

державної політичної влади. Щодо інтерпретації 

Е. Канетті, то дослідник підкреслює достатньо тонку 

межу, що існує між насиллям та владою. Насилля є 

загальнішим й безпосередніше ніж влада, з ним пов’язують 

уявлення про щось таке, що відбувається перед очима й 

цієї самої миті [2, С.233]. Тобто його не можна відчути 

поза простором та часом, воно існує «тут», «зараз», у 

вигляді чогось безпосереднього та фізичного.  

Якщо ж насилля починає зволікати, втрачає 

динамічність на користь статиці, то воно стає владою. 

Остання має загальніший і просторовіший характер, 

вона розважливіша і навіть має певне терпіння. Простір, 

надію, нагляд і намір знищення, Е. Канетті називає плоттю 

влади або просто владою. Проте у момент прийняття 

рішення й незворотності влада знову стає насиллям у 

чистому вигляді. Автор переконаний, що у тваринному 

світі також існують владні відносини у той самий момент, 

коли «насильство зволікає». Для унаочнення цього 

твердження науковець звертається до «біологічного», 

«тваринного» прикладу про «Кота та мишу» (ми ж 

образно його назвемо «Tom & Jerry»). «Упіймавши 

мишу, кіт здійснює над нею насилля. Він її наздогнав, 

схопив і зараз уб’є. Та щойно він починає з нею гратися, 

виникає нова ситуація. Він відпускає її й дає їй трохи 

пробігти. Але тільки-но миша обертається до нього 

спиною й пускається бігти, його насилля її вже не сягає. 

Хоча, щоправда, він має владу завернути мишу назад. 

Якщо кіт дав їй утекти зовсім, то він випустив її зі своєї 

влади. Та доти, доки кіт має змогу мишу наздогнати, 

вона залишається під його владою» [2, С.233-234]. 

У статті розкривається «некласична» для політичної науки точка зору на феномен влади. Аналізуючи підхід 
Е. Канетті, авторка доходить висновку, що він не обмежує владні відносини виключно політичною сферою 

суспільного життя, а пропонує в тому числі позасуспільний аспект владних відносин. Серед елементів влади 
досліджено наступні: насилля; швидкість; запитання; таємниця; судження та осуд; прощення та помилування. 

Особливий інтерес викликає «межовий» характер дослідження, адже слідом за Е. Канетті, авторка не бажає 

проводити чітку лінію між політологічним, біологічним, соціологічним чи будь-яким іншим підходом щодо 
інтерпретації феномену влади.  

Ключові слова: Е. Канетті, влада, елементи влади, політична влада. 

 



   
182 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

Контамінуючи ці положення на суспільні відносини, 

бачимо їхній яскравий прояв у маніпуляціях, що 

проявляються у вигляді різного роду залякувань та 

шантажів.  

Другий з елементів влади за Е. Канетті є далеко 

«нетиповим» для політичної науки. Це – влада швидкості 

(а саме: швидкість погоні або схоплення). Вкотре підкрес-

люючи, що «праобразом людині служать тварини», 

автор зауважує, що людина навчилася наздоганяти у 

спритних хижаків, насамперед у вовків, а схоплювати – 

у левів, тигрів та леопардів. Збірним праобразом, що 

поєднує у собі погоню та схоплення були, за переконанням 

автора, хижі птахи. Саме останні підказали людині ідею 

стріли як зброї, що стала зразком найвищої швидкості 

[2, С.235]. Погодимося, що здавна, будучи символами 

влади, тварини і птахи досі, не безпідставно, залишаються 

такими у символічному просторі політичної влади, 

насамперед як складові державних атрибутів (символів, 

гербів, прапорів або їх елементів). Окрім того, дослідник 

зауважує про намагання людини стати швидшою від 

тварини. Він пише: «Приборкання коня і створення 

кінного війська в його досконалій формі привело до 

великих історичних вторгнень зі Сходу. В усіх історичних 

свідченнях про монголів наголошено на тому, які вони 

стрімкі» [2, С.236]. Це положення, на нашу думку, може 

бути одним з вихідних для пояснення довготривалого 

панування кочових племен над осілими землеробськими.  

Цікавими є аналогії, які проводить Е. Канетті не лише 

між владою та тваринним світом, а й між владою та 

таким природним явищем як блискавка. «Але найшвидше – 

те, що завжди було найшвидше, – це блискавка» [2, 

С.235]. Автор переконаний, що людина взяла блискавку 

за взірець і створила вогнепальну зброю. «Спалах і гуркіт 

від пострілу, гвинтівка, а особливо гармата наганяли 

страх на народи, які такої зброї не мали; вони сприймали 

її як блискавку» [2, С.236]. Не потребує особливого 

доведення швидкісна характеристика влади сучасної 

високоточної зброї, вага якої в технічну епоху лише зросла.  

Наступний з елементів влади також не характе-

ризується як тривіальний. Це – влада запитань. Мова йде 

про ситуацію, коли владою наділений той, хто ставить 

запитання. Автор пише: «[…] в того, хто ставить 

запитання, вони пробуджують відчуття влади; вони 

викликають бажання запитувати ще й ще. Той, хто 

відповідає, підкоряється йому тим більше, чим частіше 

поступається запитанням» [2, С.237]. Тут Е. Канетті 

проводить паралель між владою запитань та відомим 

«сократівським методом». Він зауважує, що Платон підніс 

Сократа на висоту короля запитань. Діалоги Платона 

побудовано так, що більшість найважливіших запитань 

ставить саме Сократ і саме завдяки цьому досягає влади 

над слухачами [2, С.240].  

Контамінуючи владу запитань на сучасні суспільні 

відносини, дослідник зауважує про систему поліцейського 

обліку. Остання, утвердившись у більшості країн світу, 

виробила усталений комплекс запитань (допиту), що 

спрямовані на забезпечення безпеки й порядку в державі 

[2, С.241]. Таким чином, від влади запитань, аналітик 

переходить до проблеми свободи особи. Він зазначає, 

що значною мірою, ця сама свобода великою мірою 

полягає в захищеності від влади запитань. А оскільки 

найвідвертіші запитання дозволяє собі найвідвертіша 

диктатура, то в такий спосіб вона позбавляє людину 

свободи як такої. З огляду на це, Е. Канетті пропонує 

рекомендації із захисту від влади запитань заради 

збереження свободи як цінності. Рекомендації у свою 

чергу класифікуються на ті, що можуть застосовуватись 

між людьми рівними або нерівними за своїм становищем. 

Очевидно, лишень поміж «рівних» можливо відповідати 

запитанням на запитання. У ситуації, що все ж вимагає 

короткої та чіткої відповіді, найпримітивніший спосіб 

захисту між «рівними» – це прикинутись глухим або 

вдати, що нічого не розумієш. Щодо «нерівних», то тут 

залишається або давати чітку однозначну відповідь з 

подробицями, або вдатися до різного роду хитрощів, 

лестощів, лицемірства. Крайньою формою захисту від 

влади запитань Е. Канетті називає мовчанку. Причому 

переваги й недоліки тут урівноважено, оскільки у тому, 

хто мовчить підозрюють більше ніж він замовчує, і 

вигляд він має небезпечніший, ніж є насправді. Однак, 

не завжди, той, хто мовчить, має, що приховувати. І 

вперте мовчання може призводити до тяжкого допиту та 

тортур [2, С.237-238]. Отже, цей спосіб захисту є 

малоефективним. Проте одночасно мовчанка дотична до 

такого надійного захисту від влади запитань як таємниця.  

«Таємниця-мовчанка» є як захистом від влади запитань, 

так і окремим елементом влади. З одного боку, 

Е. Канетті пише:«Хто беззахисний ззовні, той ховається 

за своїми внутрішніми латами. Ці внутрішні лати, що 

захищають від запитань, – таємниця». Але з іншого – 

зауважує: «Небезпеку таємниці завжди ставлять вище 

ніж її власне зміст» [2, С.238].  

Отже, «таємниця лежить у самій серцевині влади» [2, 

С.242], оскільки той, хто володіє таємницею володіє 

владою. Крім того, «таємниця-мовчанка» ізолює, і той, 

хто мовчить, до всього набуває влади окремішності. 

Апелюючи до останньої характеристики, Е. Канетті вказує 

на відмінності, що існують між демократичними та 

недемократичними режимами. Оскільки, як вважає 

дослідник, зберегти таємницю здатна лише одна особа 

чи обмежена група людей з її оточення, то саме в 

диктатурах сконцентрована сила зберігати таємниці, 

саме вони володіють владою таємниці, так б мовити, в 

повній мір. У той самий час, в умовах демократії влада 

таємниці кришиться і розпорошується. За демократичного 

політичного режиму відбувається розголошення таємниці у 

спосіб скажімо, парламентських дебатів, що розгортаються 

за участю сотень людей, а справжній їхній сенс полягає 

в публічному оприлюдненні та протиставленні різно-

манітних думок. Не варто також применшувати роль 

засобів масової інформації як «четвертої гілки влади» в 

демократичних державах. Як пише дослідник: «Профе-

сійна зацікавленість преси, фінансові інтереси нерідко 

приводять до розголошення таємниці» [2, С.246]. 

Не позбавленим оригінальності є наступний з елементів 

влади. Це – судження та осуд. Е. Канетті звертає увагу 

на пануючу «втіху від осуду», на своєрідну «владу 

судді» в повсякденному житті, що є прадавнім знаряддям 

дуалістичної класифікацій «добре»/«погане». «Хвороба 

про все судити – одна з найпоширеніших серед людей» – 

пише дослідник. Наголошується не виключно на 

судженні як такому, а саме на осуді того, хто 
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знаходиться по «той», «хибний», «злий», «потворний» 

бік, адже суддя завжди знає, що є «добрим», «істинним» 

та «прекрасним». Складно заперечити і цей елемент 

влади, що «найпрозоріше» контамінується на законодавчу 

гілку влади в державі [2, С.247-248]. 

І останнім з елементів влади за Е. Канетті є влада 

прощення та помилування. Той, хто прощає, і той, хто 

здійснює акт помилування наділені владою. Щодо 

першої, то влада прощати доступна всім, окрім парано-

їдальних типів особистості. «Людина параноїдальної 

натури, – пише дослідник, – це та, яка прощає через силу 

або взагалі не вміє прощати, яка довго про це 

розмірковує, ніколи не забуває про щось таке, що треба 

простити, виношує фіктивні, ворожі акти, щоб тільки не 

прощати» [2, С.249]. Автор наголошує, що головне, 

чому параноїдальні особистості впираються в житті – це 

прощення у будь-якому вигляді. А великодушні жести 

параноїдальних можновладців – це не справжнє прощення, 

а прощення «про людське око» та задля зміцнення 

влади. Кожен ворожий вчинок такий можновладець 

чітко фіксує, і прощення за нього можна дістати виключно 

в обмін на цілковите й абсолютне упокорення [2, С.249]. 

Щодо владної характеристики помилування, то вона 

стосується не стільки духовної сфери суспільного життя, 

скільки політико-правової. Тобто помилування передбачає 

присуд (вирок), і доки присуд не оголошено, помилування 

неможливе. Е. Канетті звертає увагу, що найвищий свій 

вияв влада демонструє там, де помилування надходить в 

останню хвилину. Саме тієї миті, коли засуджений має 

прийняти смерть помилування постає як нове життя. 

Власне, це є межею влади, з-поза якої повернути 

страченого до життя неможливо. Проте можновладцеві, 

котрий затримує акт помилування, здається, ніби він 

переступає цю межу [2, С.250].  

Висновки. Питання щодо феномену, сутності та 

змісту влади в політичній науці досі залишаються 

відкритими та далеко неоднозначними. У праці «Маса і 

влада» Е. Канетті запропонував «межовий» підхід до 

інтерпретації влади. Дослідник класифікував останню на  

такі елементи як: насилля; швидкість; запитання; 

таємниця; судження та осуд; прощення та помилування. 

Особливості кожного з елементів аргументовано підтвер-

джують їхній владний характер, що знаходить свій 

прояв як в біологічній сфері, так і в соціальній та 

політичній сферах суспільного життя. Низка запропо-

нованих у статті контамінацій є цьому підтвердженням.  
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ELIAS CANETTI’S INTERPRETATION OF THE PHENOMENON OF POWER ІN «CROWDS AND POWER» 

The article deals with a "non-classical" view of the political science on the phenomenon of power represented by 

E. Canetti. Within the framework of the research the author focuses on the non-social aspect of power relations and the 
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Постановка проблеми. Йорданське Хешимітське 

Королівство в останні роки активно залучається до 

міжнародної співпраці. Питання протидії міжнародному 

тероризму та забезпечення безпеки зблизило країни 

Заходу та Йорданію, що й сприяло покращенню позиції 

країни у міждержавних відносинах та окреслило нові 

перспективи їх розвитку. Проблематика взаємовідносин 

Йорданії з світовою спільнотою та стратегічними 
партнерами піднімає важливість дослідження її зовнішньо-

політичної діяльності. Актуальність роботи полягає в 

тому, що Йорданія після революційних подій «Арабської 

весни» вийшла на новий рівень у міжнародних 

відносинах, взяла новий вектор в зовнішній політиці та 

стала ключовим партнером на Близькому Сході для ЄС з 

точки зору політики безпеки. 

Мета статті – дослідження механізмів формування 

та реалізації зовнішньої політики Йорданії на сучасному 

етапі. Для досягнення мети, поставлено такі завдання:  

 дослідити інституційні основи та державних 

суб’єктів зовнішньої політики Йорданії 

 окреслити нормативно-правову базу зовнішньої 

політики Йорданії 

 визначити пріоритетні напрямки зовнішньої політики 

Йорданії у міждержавних відносинах та з міжнародними 

організаціями. 

Виклад основного матеріалу. Становлення Йорданії 

як держави, в її сучасних межах, має непросту історію. 

Перерозподіл сфер впливу, після І-ї Світової війни призвід 

до того що, Палестина переходить під управління 

Великобританії, в якості підмандатної території Ліги 

Націй. Під «Палестиною» розумілась територія на якій 

сьогодні розташовуються Ізраїль, Палестинська автономія, 

Йорданія і північно-західна частина Саудівської Аравії.  

Проте, Йорданію сьогодні слід оцінювати за 

показниками до Арабської весни та після. В такому разі 

матимемо змогу побачити різницю впливовості «диктатор-

ського клубу» в Йорданії. Тому для цього було обрано 

індекси, що дасть нам можливість оцінювати здатність 

Йорданіїї реалізовувати самостійну зовнішню політику:  

– індекс демократії (класифікація 167 країн світу, 

складена «Economist Intelligence Unit» за рівнем 

розвитку в них демократії. 

При складанні класифікації враховуються 60 різних 

показників, згрупованих по 5 категоріях: вибори і 

плюралізм, громадянські свободи, діяльність уряду, 

політична ангажованість населення і політична культура.) 

Показник: 2012 р. – 3.76 (авторитарний режим) , 2015 р. 

– 3.86 (авторитарний режим); 

– індекс корупції (щорічний рейтинг країн світу, що 

укладається організацією Transparency Internationаl з 

1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за 

показником рівня корупції, який базується на оцінках 

підприємців та аналітиків. У рейтингу за 2015 рік 

відображено сприйняття корупції у 167 країнах за 

шкалою від 100 (немає корупції) до 0 (сильна корупція). 

Показник: 2012 р. – 48%, 2016 р. – 48% ; 

– індекс безробіття (кількісний показник, який 

визначається як відношення кількості безробітних до 

загальної чисельності економічно активного працездатного 

населення країни (регіону, соціальної групи), і виражається 

у відсотках.) Показник: 2012 р. – 12.2%, 2015 р. – 13.1%; 

– індекс ВВП на душу населення (ВВП (валовий 

внутрішній продукт) на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності (ПКС) є найбільш точною 

характеристикою, що визначає рівень економічного 

розвитку, а також зростання економіки. Всі показники 

для порівнянності виражаються в єдиній валюті – доларі 

ФРС США.) Показник: 2012 р. – 11422, 2016 р. – 12278; 

– індекс інфляції (індекс споживчих цін відображає 

зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів і 

Об’єктом дослідження в даній статті є зовнішня політика Йорданії, а предметом – процес 

формування та реалізації зовнішньої політики Йорданії на сучасному етапі. Методологічною основою 

дослідження стали наступні методи: історичний – для визначення етапів зовнішньої політики Йорданії 

та становлення її нормативно-правової бази; метод аналізу документів – з метою вивчення основних 

документів в яких вказується повноваження державних суб’єктів та вектори зовнішньої політики; 

функціональний метод – дозволить визначити функціональні особливості державних органів які 

відповідальні за формування та реалізацію зовнішньої політики; метод порівняння – дає змогу 

прослідкувати як змінились вектори зовнішньої політики під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Наукова новизна полягає у визначенні ролі лідера в зовнішній політиці та дослідження нової позиції 

Йорданії на міжнародній арені. 

Перспективою розвитку даної теми виступає можливість передбачення векторів розвитку 

зовнішньої політики Йорданії. 

Ключові слова: Арабський Світ, Йорданія, зовнішня політика, трансформація курсу. 
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послуг у поточному періоді щодо попереднього. 

Споживчий набір товарів і послуг – це набір найбільш 

представницьких і важливих для споживання домо-

господарствами товарів і послуг.) Показник: 2012 р. – 

4.5%, 2016 р. – -0,8% ; 

– кількість населення (кількість людей які проживають 

в певному населеному пункті, місцевості, країні. 

Динаміка зміни чисельності населення є важливим 

демографічним показником. Чисельність населення 

змінюється в результаті народжуваності, смертності й 

міграції.) 2012 р. – 6.388 млн., 2016 р. – 7,73 млн; 

– державна заборгованість (борг АРК чи борг 

місцевого самоврядування) – загальна сума заборгованості 

держави (АРК чи місцевого самоврядування), яка 

складається з усіх випущених і непогашених боргових 

зобов’язань держави (АРК чи місцевого самоврядування), 

включаючи боргові зобов'язання держави (АРК чи 

місцевого самоврядування), що вступають в дію в 

результаті виданих гарантій за кредитами, або 

зобов’язань, що виникають на підставі законодавства 

або договору про борг.) Показник: 2012 р. – 67,28%, 

2016 р. – 63,63%; 

– зовнішній кредит (це форма руху позикового 

капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де 

кредиторами і позичальниками виступають суб'єкти 

різних країн. Суб'єктами цих відносин виступають 

приватні фірми, комерційні банки, кредитні організації, 

нефінансові заклади, держави та державні органи, а 

також регіональні міжнародні банки розвитку, міжнародні 

фінансові інститути.) Показник: ІV кв. 2014 р. – 

24839 млн долл., ІV кв. 2016 р. 27083 млн долл. [16]. 

Як бачимо не всі індекси мають позитивний 

результат, але різниця в показниках 3–4 роки, це не так 

багато щоб побачити значне зростання в показниках. 

Проте Йорданія має певний прогрес наприклад в індексі 

демократії, ВВП країни, індекс інфляції і т.д. Тому новий 

курс зовнішньої та внутрішньої політики є прогресуючим, 

але потребує значно більше ресурсів та часу. 

Після революції в Йорданії відбулась низка реформ 

та зміна вектору, як у внутрішній так і в зовнішній 

політиці. На сьогодні, Йорданія є ключовим партнером 

на Близькому Сході для ЄС, з точки зору зовнішньої 

політики та політики безпеки. Йорданія відіграє активну 

роль у підтримці багатосторонньої порядку денного: 

 Йорданія була активним членом Ради Безпеки ООН 

2014-15 років;  

 Йорданія (з Ірландією) була співзасновником Нью-

Йоркської декларації Генеральної Асамблеї ООН з 

питань міграції у вересні 2016 року;  

 Йорданія входить до складу Міжнародної групи 

підтримки сирій (ISSG); 

 є співголовою Союзу для Середземномор’я з 2012 

року в ЄС.  

Йорданія переслідувала помірну роль в міжнародній 

політиці, яка передбачає участь у запобіганні та протидії 

екстремістській ідеології та боротьбі з насильницьким 

екстремізмом та тероризмом. Король Абдалла II бере 

участь у міжнародних дискусіях про боротьбу з насиль-

ницьким екстремізмом та радикалізацією. У березні 2017 

року Йорданія успішно провела 28-й саміт Ліги арабських 

держав, в якій також взяли участь HRVP Могеріні. 

На регіональному рівні Йорданія також відіграла 

активну роль. Пріоритети Йорданії щодо Сирійського 

конфлікту полягали в тому, щоб уникнути розповсюд-

ження конфлікту, перемогти Даєша та його філій (на 

сьогодні Йорданія веде актину антидаєшивську пропа-

ганду та відкриту боротьбу проти цієї організації), а 

також пом’якшити наслідки кризи в Йорданії. Що 

стосується близькосхідного мирного процесу (МЕПП), 

то Йорданія продовжує бути активним прихильником 

необхідності пошуку стійкого рішення, заснованого на 

резолюціях Ради Безпеки ООН, які ведуть до створення 

двох державних рішень. Особлива роль Йорданії у 

збереженні ісламських святинь в Єрусалимі була 

ключовим фактором, що пом'якшує протягом звітного 

періоду. В цьому періоді Йорданія продовжувала робити 

поступовий прогрес у напрямку більш глибокої та 

всеохоплюючої демократії [10]. 

Також одним з важливих елементів про які не можна 

не сказати – це про фінансову допомогу з боку ЄС. 

Фінансові асигнування на двостороннє співробітництво 

між ЄС та Йорданією в рамках двосторонньої допомоги 

ENI (Single Support Framework, SSF) у звітному періоді 

(березень 2015 р. – квітень 2017 р.) Становили 200 млн. 

Євро та зосереджені на: 

 розвитку приватного сектору,  

 управління твердими відходами,  

 розширення демократичного управління,  

 відновлювання енергетики та енергоефективність.  

ЄС зараз визначає свою двосторонню допомогу ENI 

на період до 2017–2020 років у відповідності до 

пріоритетів партнерства між ЄС та Йорданією та 

компактним договором. Вирішення вказаного питання 

щодо надання допомоги на SSF 2017–2020 було 

прийнято до жовтня 2017 року. 

Проте, для того, щоб пом’якшити наслідки сирійського 

кризи та посилити стійкість країни, протягом того ж 

звітного періоду було зроблено додаткове фінансування 

ЄС для підтримки Йорданії у вирішенні негайних та 

середньострокових завдань, а саме були виділені кошти 

в різному розмірі та на такі сфери як: 

 166 млн. Євро на гуманітарну допомогу сирійським 

біженцям; 

 15 млн. Євро з Інструменту, що сприяє стабільності 

та миру (ICSP), з метою вирішення питань матеріально-

технічного забезпечення, зміцнення потенціалу та 

безпеки, що випливають з кризи біженців та зміцнення 

стійкості до зростаючої внутрішньої радикалізації; 

 186 мільйонів євро, в основному в освіті, засобах до 

існування та у сфері водопостачання, санітарії та гігієни, 

у тому числі 116 мільйонів євро з Цільового фонду ЄС у 

відповідь на кризу в Сирії; 

 380 млн. Євро на дві наступні програми макро-

фінансової допомоги. 

Адже на сьогодні Йорданія є секретаріатом 

Регіонального центру компетенції з питань хімічного, 

біологічного, радіологічного та ядерного (ХБРЯ) ризику 

за для зменшення небезпеки. Крім того, ЄС здійснює 

підтримку підготовки медичних працівників першого 

втручання ХБРЯ та створення нового законодавства 

щодо стратегічного контролю за торгівлею матеріалами 

та технологіями подвійного використання. 
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Після проведеної перевірки, службами контролю ЄС, 

щодо виконання поставлених завдань та наданої 

фінансової допомоги, Йорданія та ЄМ відзначили 15-

річний ювілей набуття чинності Угодою про асоціацію 

Йорданія-ЄС. В результаті також ЄС, зазначив про 

продовження надання допомогу у здійсненні політичних 

та економічних реформ, необхідних для забезпечення 

довготривалої стабільності в країні. Партнерські 

пріоритети та Договір передбачають необхідну основу 

для стратегічного розвитку співпраці між ЄС та 

Йорданом у найближчі роки. Через політичний діалог, 

фінансову допомогу та конкретні проекти, в тому числі у 

співпраці з міжнародними партнерами, ЄС продовжува-

тиме підтримувати заходи, спрямовані на покращення 

управління, верховенство права, економічний розвиток, 

безпеку та міграцію, щоб сприяти безпечній, демокра-

тичній та економічно сильній Йорданія. Крім того, ЄС 

забезпечить подальший контроль за імплементацією 

угоди, яка спростила правила походження, а отже, 

дозволяє легше входити на європейські ринки 

Йорданських товарів. Прогрес у досягненні визначених 

пріоритетів у вищезазначених рамках буде здійснюватися 

через різні засідання тематичних підкомітетів, які будуть 

організовані в кластери з метою підвищення їх 

ефективності. 

В проекті Закону про кримінальну відповідальність, 

за кримінальну відповідальність зменшились тюремні 

покарання та досудове затримання; антикорупційний 

закон був оновлений, додавши визначення нових 

кримінальних злочинів та поліпшення захисту свідків та 

інформаторів. Де-факто мораторій на смертну кару, який 

був перерваний в результаті виконання покарань у 2014 

та 2015 роках, був ще більше зруйнований у березні 

2017 року, коли 15 людей (з них 10 засуджених за 

тероризм) були засуджені. Близько 100 чоловік в даний 

час оцінюються як засуджені до смертної кари. 

Правозахисники та організації громадянського суспільства 

(ОГС) продовжували повідомляти про випадки катування 

та жорстокого поводження в органах поліції та 

державної охорони [7]. 

Проте це лише початок, адже нові проекти, 

спрямовані на посилення системи правової допомоги, 

були включені до проекту Кримінально-процесуального 

кодексу, і в бюджеті Міністерства юстиції зазначалося 

подвоєння фінансування правової допомоги. Створення 

неупередженої, ефективної та добре функціонуючої 

судової системи є однією з основних етапів досягнення 

цілей Стратегії реформування правосуддя та Стратегії 

кримінального правосуддя. До цих пір можна відзначити 

низку результатів, головним чином:  

 прийняття Закону про неповнолітніх; 

 створення судів для неповнолітніх; 

 створення юрисконсультів у складі Міністерства 

юстиції.  

Процес реформування вже показує більшу інтеграцію 

ключових суб'єктів судової сфери та більшу оперативну 

незалежність з погодженою координацією 14 ключових 

інституцій. Через бюджетну підтримку, а також 

регулярний політичний діалог, ЄС та Йорданія взяли 

активну участь у реформі справедливості. «Комітет з 

питань розвитку правосуддя та зміцнення верховенства 

права» представив своєму плану судової реформи королю 

у лютому 2017 р. З метою підвищення ефективності та 

цілісності судової системи. Спираючись на практику 

пом'якшення вироків для гвалтівників, якщо вони 

одружуються на своїх жертвах та винуватих у вбивствах 

«почесних звинувачень» (які апелюють до «сімейної 

честі» як причину вбивства рідних жінок), Комітет, 

зокрема, рекомендував внести зміни до Кримінального 

кодексу. Уряд запропонував у квітні 2017 р. Внести 

зміни до Кримінального кодексу та відмовитися від 

статті 308 відповідно. Використання судів державної 

безпеки, а також неформального використання системи 

племінного права разом з формальною правовою 

системою, становлять проблеми з правами людини [3]. 

За період 2012–2018 рр. ЄС виділив 374 млн. Євро на 

освіту в Йорданії в галузі базової освіти, технічної та 

професійної освіти та професійної підготовки (ТВОП), а 

також вищої освіти, орієнтованої як на йорданців, так і 

на сирійців [8]. 

ЄС має традицію підтримувати сектор початкової та 

середньої освіти в Йорданії. З 2011 року ЄС фінансує 

програму бюджетної підтримки 33 млн. Євро, спрямовану 

на зміцнення стратегії реформування освіти у сферах 

підготовки вчителів, дошкільної освіти в малозабезпе-

чених областях та спеціальної освіти. У рамках цієї 

програми будуть створені шість нових шкіл до 2017 року.  

Висновки. Отже, у своїй зовнішній політиці Йорданія 

ставить перед собою цілі: формування та реалізація 

зовнішньої політики, яка буде опиратись на демократичні 

засади зі збереженням національних інтересів, передба-

чуваність та прозорість власних дій у міжнародних 

відносинах та збереження передумов для зростання 

економічного становища Йорданії. 

Підводячи підсумок пріоритетних напрямків зовніш-

ньополітичного курсу Йорданії бачимо, що міжнародна 

співпраця відбувається з урахуванням довгострокових 

національних інтересів країни. Зовнішня політика 

Йорданського Хашимітського Королівства спрямована 

на розвиток дружніх відносин на основі взаємодії з усіма 

країнами, з урахуванням національних особливостей. 

З цією метою намагається здійснювати прозору, 

прогнозовану та багатонаціональну зовнішню політику, 

встановлює дружні та взаємовигідні відносини не тільки 

з арабськими країнами, але й з країнами ЄС та 

міжнародними організаціями. 

Проаналізувавши діяльність Йорданського Хашиміт-

ського Королівства варто зазначити, що на сьогодні воно 

відіграє одну з головних ролей у сучасних міждержавних 

стосунках в регіоні. Особливість зовнішньої політики 

Йорданії, на сучасному етапі, полягає в її 

різновекторності з одночасним врахуванням національних 

інтересів. Активізація міжнародних відносин відбувається 

як в традиційному напрямку – спрямованих на країни-

сусіди, так і у новому – спрямованих на співпрацю з ЄС 

та світовою спільнотою, які ґрунтуються на безумовній 

повазі до норм і принципів міжнародного права. 
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Постановка проблеми. За добу розбудови незалеж-
ності України пріоритетного характеру у наукових 

дослідженнях набули питання вивчення культурного 

спадку представників української еміграції, починаючи з 

кінця ХІХ ст. З огляду на це, важливим є розгляд та аналіз 

питання про роль української діаспори у становленні 

теоретичних досліджень української культури.  

Мета роботи – простежити зміни в усвідомленні 

пріоритетів національної ідентифікації серед емігрант-

ського середовища та зробити аналіз особливостей 
україномовної діаспорної літератури у контексті динаміки 

культурної політики українців зарубіжжя. 

Виклад основного матеріалу. Українська зарубіжна 

література аналізується з часу еміграції її авторів. Перші 

поселенці у США та Канаді із західноукраїнських земель 

були малоосвіченими селянами, тому ця хвиля еміграції 

з кінця ХІХ ст. представлена переважно циклом 

заробітчанських та емігрантських народних пісень. 

Українське слово в різні періоди історії нашого народу 

залишалося єдиним скарбом і силою, що надихала до 

життя. Перші поезії авторів піонерської доби – це 

наслідування народної творчості, що складалася з пісень – 

віршів у коломийковому стилі, які пов’язували 

емігрантів з рідною землею. З тексту пісень можна було 

прослідкувати весь шлях поневірянь селян, від причин, 

що спонукали покинути рідний край до важких 

випробувань в еміграції. Українська пісня на чужині стала 

дзвоном, що розбуджувала сонних, завертала зневірених 

на праву дорогу, закликала всіх до згоди та єднання. 

Багато виявів духовної культури українських емігрантів 

не знайшли належного дослідження, частина народної 

спадщини вмерла разом зі своїми носіями.  

Теми емігрантського фольклору торкалися українські 
вчені-фольклористи тих часів, такі як Ф. Колесса, К. Квітка, 

В. Гнатюк, О. Роздольський. Емігрантські пісні співалися 

як у Канаді і США, так і на західноукраїнських землях, 

про що свідчать записи текстів пісень у Галичині у кінці 

ХІХ ст. Відомий фольклорист В. Гнатюк (1871–1926) на 

зламі ХХ ст. розпочав наукове дослідження особливостей 

українського еміграційного фольклору, йому належить 

твір «Пісенні новотвори в українсько-руській народній 

словесності» за 1902 р. Перші записи емігрантських 

пісень В. Гнатюка І. Франко опублікував у 1898 р. в 

«Етнографічному збірнику» (т. VI) та у «Записках 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка» (тт. 50, 52). 

В. Гнатюк опрацював та опублікував 45 пісенних текстів 

про еміграцію до Сполучених Штатів Америки, Канади і 
Бразилії, 36 з них були вміщені в американському часописі 

«Свобода», за словами вченого тексти пісень були «часто 

кульгаві, подекуди недоладні й недотепні», зложені 

переважно селянами, деякі тексти записані з їхніх слів 

через неписьменність, деякі тексти пісень приписані 

другим авторам [1, c.2]. 

Тексти пісень з щотижневика «Свобода» були 

вибрані В. Гнатюком з 1900 р. по 1902 р. без додаткових 

пояснень, всього ж за цей період у часописі «Свобода» 

представлено більш як 50 емігрантських пісень. Так, 
наприклад текст пісні за № 38 в пісенному збірнику має 

назву «Канада. Причини еміґрації і подорож», В. Гнатюком 

був підписаний так: «Свобода, ч. 13, 1901. – Зложив 
Василь Капій, Gimli, Man. Канада». У тижневику «Свобода» 

за № 13 від 28.03.1901 р. подано листа автора цієї пісні 

до редакції з такими словами: «Прошу помістити цю 

пісню, мною укладену на нуту: «Там де гора крута, сиву 

гору край вітає». Я зачав її писати в грудню і ледве міг 

вам подати до редакції, бо що напишу, то возьмуть собі 

другі люде переписати. 9 листів забрали до переписки, – 

не віддали мені, тілько одну и то замарану. А то 

переміняли своє село й посилали до Галичини, то много 

почта вторгувала за мою пісню. Василь Капій з села 

Пальчинець, Збараского повіту».  

Всього за період з 1894–1914 рр. у часописі «Свобода» 

представлено більш як 100 емігрантських пісень різної 

тематики малоосвічених «русинів» – емігрантів. Пісні 

разом з листами посилалися додому, пісні співалися по 

всьому краю, так популярна пісня «Канада і Буковина» 

чи інша назва «В Вініпегу дороженька ковбками убита» 

була опублікована у часописі «Руска Рада» за 1902, у 

ч. 22, з поясненнями, що пісню зложив молодий і 

письменний емігрант Василь Сташук з буковинського 

села Вікна, який цю пісню «…прислав своїй рідні до 

Вікна, аби вона її читала та брала з неї собі науку про 

канадийські гаразди». У 1969–1970 рр. ця пісня була 

записана етнографом С. Грицею у двох скорочених та 

перероблених варіантах у Тернопільській області без 

посилання на авторство [2, c.79]. 

Туга за рідним краєм, церквою, традиціями і 

звичаями піснями змушували українських колоністів до 

утворення свого рідного оточення. У 1897 р. у Канаді 

об’єднуються перші українські колядники з різних 
куточків Альберти, які починають «розносили» українську 

пісню від хати до хати, організатором був Іван Пилипів з 

У статті аналізуються шляхи побудови моделей культурно-національної ідентичності представників 

української діаспори першої хвилі еміграції з вивченням їх культурного спадку.  

Ключові слова: творчість української діаспори, національна ідентичність, еміграційна преса. 

mailto:akinar-93@ukr.net


 
189  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

Бівер Кріку, який першим з русинів з’явився у Канаді 

1891 р. [3, с.61]. 
Поет та дослідник культури української діаспори Яр 

Славутич вважав, що першим українським поетом у Канаді 

був Іван Збура з с. Звиняч Чортківського повіту, що на 
Тернопільщині, який 30 грудня 1898 р. склав вірш 

«Канадійські емігранти». Твір було опубліковано у часописі 

«Свобода» 2 лютого 1899 р. [4, с.6].  
Другим українським поетом у Канаді вважають 

Михайла Говду, який приїхав 1898 р. з Галичини до 
Едмонтону, автора вірша «Руському народу», що був 

надрукований 3 серпня 1899 р. у ч. 35 часопису «Свобода». 

Натомість дослідник діаспорної літератури М. Марунчак 
вважав М. Говду першим українським поетом у Канаді [5, 

с.100].  

Деякі дослідники літературної творчості піонерської 
доби першим опублікованим поетичним твором україн-

ського емігранта у Канаді вважають вірш «До братів 
галичан» Юрія Сиротюка, який був опублікований у 

часописі «Свобода» 27 травня 1897 р.  

Організована українська спільнота Канади та Америки у 
кінці ХІХ ст. головну увагу звернула на збереження та 

поширення національної свідомості серед емігрантів, 
зокрема на вивчення української мови, а також на боротьбу 

з чужими культурними та політичними впливами. 

Українські католицькі священники стояли довгий час при 
редакційному кермі «Свободи», «Канадійського фармера» 

та інших видань. 

Часопис «Свобода» з початку свого існування багато 
місця відводив рідному письменству, яке віддзеркалювало 

у собі минуле та сучасне життя українського народу. 
У першому номері «Свободи» від 15 вересня 1893 р. 

редакція головним своїм завданням проголошувала зробити 

часопис провідником, який вів би народ до храму свободи 
та зберегти й примножити єдині скарби рідного народу – 

мову, віру, честь і загалом культуру. Часопис «Свобода» 

виходив 2 рази на тиждень накладом 2 200 примірників.  
У 4–6 номерах часопису були надруковані без підпису 

вірш-молитва, дві співомовки «Старі і нові чоботи» (ч. 4) та 
«Відважні жиди» (ч. 6). Пізніше на сторінках часопису 

з`являються оповідання, пісні, вірші, статті, проповіді 

авторства редактора Г. Грушки. У поемах «Піснь майнера», 
«Поворот майнера на родину» та «Майнерська сирота» 

автор малює важку працю й долю вуглекопачів – 

емігрантів. Привертає увагу його поема «Піснь руських 
виходців до Бразилії» про тяжке й небезпечне життя 

українських емігрантів, що була опублікована у ч. 7 за 
1896 р. Етнограф В. Гнатюк у 1902 р. про еміграцію до 

Бразилії писав, що туди люди їхали з України з тим, «щоб 

не вертати ніколи назад», деякі довірливі селяни були 
продані агентами на плантації, де через тяжкі умови 

більшість з них загинула [1, с.2]. 
З легкого пера першого редактора часопису «Свобода» 

о. Г. Грушки починається розвиток української емігрант-

ської пісні та поезії. Цілий ряд імен перших народних 
поетів з багатьма галицькими діалектами зберегли сторінки 

«Свободи», серед них були С. Сосенко, Ю. Сиротюк, 

Ф. Риболовський, В. Ухач, М. Величко, Д. Штогрин, 
А. Рибака, К. Маланчук та багато десятків інших, які 

римованими реченнями намагалися перемогти свою втому 
чужиною, і які, за словами письменника У. Самчука, ніколи 

не будуть внесені в історію літератури [6, с.104]. 

Сава Чернецький, прибувши до Канади у 1899 р. 
залишив найглибший слід серед перших віршувальників. 

З 1900 р. майже у кожному номері часопису «Свобода» 

були вміщені його поезії, пісні, байки, а незабаром він став 
співредактором газети» [4, с.19].  

Українсько-канадський народний поет Теодор Федик з 

с. Угринів Горішній (Галичина) до Канади прибув у 1905 р., 
у коломийковому стилі уклав «Пісні про Канаду і Австрію» 

(1908). Ці вірші були широко популярні серед поселенців, 

зазнали 5 видань і спільного накладу понад 50 тисяч 
примірників. У 1911 р. вийшло третє видання збірки. 

Четверте видання 1927 р. вже вийшло під назвою «Пісні 
іміґрантів про Старий і Новий Край», бо « Українська 

книгарня» у Вініпегу викупила у Т. Федика авторство цієї 

книжки. Збірка містила 30 «пісень» й оцінювалася 
літературознавцями та критиками як «примітивна поезія» 

[7, с.1490].  

До 1905 р. Канада була переповнена українськими 
чорноробами – безхатченками, які, не знаючи мови, 

працювали за копійки та сезонно у шахтах, на вирубці лісу 
чи на будівництві залізниць. Багато кому з емігрантів не 

подобалося в Канаді, вони виїздили до Америки чи 

поверталися додому, складаючи такі пісні, як наприклад 
пісня «Ти не моя Канадо!» за 1905 р.  

Поет – самоук С. Фодчук , прибувши у 1906 р. до 
Канади, починає писати галицьким підгірським діалектом 

гумористичні новели на робітничу тему під псевдонімом 

«Штіф Табачнюк» та друкувати їх у тижневику 
«Канадійський фармер», «Український Голос», «Календарі 

Новин», а згодом і у «Новому Шляху». Автор висміював 

так званих українських Джеків, що трималися своєї 
«робітничої культури» – пили, гуляли та грали в карти. З 

1912 р. С. Фодчук у канадській пресі веде популярний 
сатиричний розділ під назвою «Джекомахія», в якому 

критикує поведінку українських парубків – гуляк [3, с.86].  

Новим явищем у народній творчості кінця XIX – 
початку XX ст. у Канаді та США стали робітничі пісні, 

переселенці їх називали ще «радикальними» піснями, бо 

деякі пісні були складені на вірші політиків – радикалів 
М. Павлика, І. Франка й співалися в «Просвітах». Багато 

поезій Т. Шевченка та народних пісень було перероблено 
на робітничі чи пролетарські пісні. Для цих пісень були 

характерні нові поетичні узагальнення і образи, майбутній 

суспільний лад постає в образі сонця, правди і свободи, яке 
засяє всім трудящим.  

У 1908 р. разом зі збіркою Т. Федика у друкарні чеха 

Ф. Доячека, яка була заснована у 1905 р. виходить збірка 
Р. Рараковського «Робітничі пісні», подібні збірки виходять 

у 1915–1918 роках у Канаді. У 1921 р. у Нью-Йорку 
виходить збірка «Робітничі пісні з радянської України, з 

Галичини і польської неволі». З приводу появи збірок 

віршів Р. Рараковськоrо й В. Федика у «Свободі» 
розгорнулась дискусія щодо поетичної вартості цих творів. 

Серед критики були й звинувачення Т. Федика у привлас-
ненні пісні С. Паламарюка «Пісня про Канаду» [4, с.18]. 

Багато емігрантських пісень було присвячено роботі 

товариства «Просвіта». Поет-самоук Іван Дрогомирецький 
у часописі «Свобода» у вірші «Русе Канадійська» за 1900 р. 

закликає поселенців вивчати мову місцевого населення та 

оволодівати спеціальними знаннями для працевлаштування 
й ведення бізнесу. Багато віршів тогочасних дописувачів 

«Свободи» були присвячені боротьбі за віру, наприклад, 
«Пісня канадійска про Віта і єзуїта», «Пісня Русинам в 

Альберті, що перейшли на цареславних», іноді у віршах їх 

називали «кривославними», не забували висміювати 
«москалів» у сатиричних піснях, типу «Коляди кацапські». 
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Ці сатиричні та іноді лайливі пісні були спричинені 
складним характером само-ідентифікації діаспори з її 

етнокультурними й релігійними розбіжностями та багато-

вимірностями світогляду через багатовікову інтегрованість у 
російський та австро-угорський політико-економічний 

простір.  
Майже в кожній третій пісні йшлося про «ляхів та 

жидів», що забрали землю в рідному краю, через що 

довелося селянам поневірятися на чужині. Частина пісень у 
1904 р. була опублікована у другій збірці «руско-

американських» віршів видавництва ім. Бончевского 

«Слово» під заголовком «Америка», збірка коштувала 15 
центів, такі відомості подавав часопис «Свобода» у ч.1 за 

1905 р. 
Творчість еміграційних письменників відображувала 

політичні та релігійні погляди української діаспори. На 

зміну емігрантськім пісням приходять поетичні твори. 
Перша українська поема в Канаді під назвою «Січинський в 

неволі» П. Терненка вийшла у 1910 р. Незважаючи на 

низький рівень поезії, досить популярною серед 
українських емігрантів була творчість поетів о. В. Кудрика, 

О. Іваха, І. Мандрика , о. С. Семчука, Т. Павличенка, 
М. Кумка, О. Божика, С. Дорощука, В. Тулевітріва та ін. [4, 

с.19].  

Відомими у Канаді були поет і драматург С. Ковбель, 
його драма «Дівочі мрії» ставилася на українській сцені у 

Канаді й Америці протягом десятиліть. Д. Гунькевич, автор 
багатьох п’єс, серед яких можна виділити «Клюб 

суфражисток» та «В галицькій неволі». У прозі видатне 

місце посідав І. Киріяк з повістю «Сини землі», 
М. Петрівський визначився романом «Магічне місто». 

Повість Я. Крета «Таємний злочин», новела О. Лугового 

«В кігтях двоголового орла», повість Д. Колісника «Моє 
село» були присвячені життю українських поселенців у 

Канаді [8, с.938].  
Прозу у США започаткував перший редактор часопису 

«Свобода» о. Г. Грушка, пізніше до нього долучилися авто-

ри Ю. Чупка, о. С. Макар, о. Н. Дмитрів, З. Бичинський, 
М. Бєля, Д. Захарчук, о. С. Мусійчук, М. Костишин та ін. 

Тематика творів була переважно проповідницького 

характеру, і стосувалася, зокрема, нових умов життя 
емігрантів. Проте, навіть такі відомі твори серед українців 

діаспори, як повість «При битій дорозі» о. М. Струтинського 
та драматургія о. І.П. Луцика, о. С. Мусійчука, Н. Рибакової 

не мали справжнього мистецької цінності, зазначав 

У. Самчук [6, с.104].  
Канадійський «Український голос» у 1911 р. подає такі 

відомості про чисельність українських часописів у світі. Без 

Наддніпрянщини всього – 72 часописи, з них у Галичині – 
44, Буковині – 6, Угорщині – 3, Відні – 2, Канаді – 8, ЗДА – 

8, Бразилії – 1 [3, с.37].  
У лютому 1916 р. американський часопис «Свобода» 

через зайняту політичну позицію у питанні підтримки 

воєнних дій Австро-Угорської імперії у Першій світовій 

війні був заборонений канадською цензурою, за порушення 
накладався штраф у 5000 доларів чи 5 років арешту, у 

грудні 1916 р. інший американський часопис «Народня 

воля» теж був заборонений у Канаді [3, с.144].  
З початком Першої світової війни 1914 р. починається 

історія боротьби Українських Січових Стрільців, чия поезія 
стала перехідною ланкою між традиціоналізмом у вигляді 

емігрантських пісень початку століття та новим поколінням 

поетів, які виступили на початку 20-х років на еміграції.  
Висновки. Поступове накопичення досвіду літературної 

традиції української діаспори першої хвилі еміграції 

відтворило необхідну критичну масу для сприйняття цього 
письменства у широкому контексті літератури північно-

американського континенту та позитивно вплинуло на 
інтенсивність світового українського письменництва.  
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Постановка проблеми. Соціально-економічний 

розвиток України потребує підвищення рівня її 

продовольчої безпеки, надання населенню високоякісних 

та екологічно чистих продуктів харчування з метою 

збереження його здоров’я і поліпшення добробуту 

суспільства [1, с.60]. Таку безпеку гарантує органічна 

продукція, виробництво якої є одним із пріоритетних 

напрямів розвитку сільського господарства розвинених 

країн світу [2, с.3; 3, с.343]. Тому надзвичайно важливим 

є визначення перспектив розвитку виробництва та ринку 

продукції органічного землеробства, що тісно пов’язані 

з еволюцією органічного руху в Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасний стан та 

перспективи розвитку світового та національного 

виробництва продукції органічного землеробства 

висвітлено у працях теоретиків-аграріїв та практиків 

С.С. Антонця, В.І. Артиша, П.І. Бойка, О.Т. Дудар, 

Т.О.Зайчука, Н.П.Коваленко, О.М.Маслак, П.В.Писаренка, 

Т.О. Чайки, В.О. Шлапака та інших. Проте встановленню 

значення органічного руху для розвитку органічного 

землеробства у незалежній Україні приділено недостатньо 

уваги. 

Метою статті є встановлення значення та 

особливостей еволюції органічного руху як одного з 

чинників розвитку виробництва та ринку продукції 

органічного землеробства у незалежній Україні. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток виробництва 

та ринку продукції органічного землеробства у 

незалежній Україні перебуває у тісному зв’язку з 

еволюцією органічного руху і знаходиться на стадії 

свого формування [4, с.96]. Ще на початку 1990-х років 

про органічні продукти та органічне землеробство в 

Україні було відомо лише обмеженому колу спеціалістів. 

Площі органічного землеробства були відносно 

незначними, а виробництво органічної продукції – 

орієнтоване на експорт. На сьогодні політики, журналісти, 

фермери та споживачі отримують і аналізують все 

більше інформації про продукцію органічного землероб-

ства та органічний рух взагалі. 

На сьогодні не існує офіційної державної статистики 

щодо органічного сільськогосподарського виробництва 

та ринку органічної продукції, що ускладнює об’єктивну 

оцінку органічного сектору економіки України. Аналіз 

доводиться будувати на основі даних, отриманих від 

організацій, що здійснюють сертифікацію органічної 

продукції, а також Федерації органічного руху України 

та інших асоціацій виробників органічної продукції. Це 

вимагає термінового налагодження державної системи 

збирання, зберігання та оприлюднення офіційних даних 

щодо органічного виробництва та ринку продукції 

органічного землеробства. 

В Україні фундатори органічного виробництва існували 

ще за радянських часів. Прикладом є ПП «Агроекологія», 

що знаходиться у Шишацькому районі Полтавської 

області [5; 6]. На сьогодні розвитком органічного руху в 

Україні займаються: Федерація органічного руху 

України, ТОВ «Украгрофін», Асоціація «Чиста Флора», 

Об’єднання «Полтава-органік», Міжнародна Громадська 

Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна», 

ТОВ «Органік Стандарт», Всеукраїнська громадська 

організація «Клуб органічного землеробства», Спілка 

учасників органічного аграрного виробництва «Натур-

продукт» та багато інших організацій. Важливим є те, 

що українські організації беруть активну участь у 

розвитку органічного руху в Україні, що позитивно 

впливає на виробництво та ринок продукції органічного 

землеробства. Саме вони мають безпосередній вплив на 

українську внутрішню та міжнародну аграрну політику, 

співпрацю з ЄС, Світовим банком тощо. 

Вже у 1997 р. було укладено договір між урядами 

України та Швейцарії щодо технічної та фінансової 

співпраці, де фінансова підтримка надавалась Державним 

секретаріатом Швейцарії з економічних питань [7]. 

У межах цього договору стало можливим розроблення 

проектів технічної допомоги, зокрема, щодо розвитку 

органічного землеробства в Україні. 

У 2002 р. було засновано Міжнародну Громадську 

Асоціацію учасників біовиробництва «БІОЛан Україна», 

яка створена з метою захисту інтересів виробників 

органічної продукції [8]. Пріоритетними напрямами 

діяльності Асоціації «БІОЛан Україна» стало створення 

мережі органічних виробників в Україні та формування 

внутрішнього ринку органічної продукції; розроблення 

законодавчого та нормативно-правового підґрунтя для 

органічного виробництва в Україні; гарантування якості 

органічної продукції шляхом її сертифікації та 

Встановлено активну участь українських організацій щодо розвитку органічного руху у незалежній Україні, 
що позитивно вплинуло на виробництво та ринок продукції органічного землеробства. З’ясовано, що 

пріоритетними напрямами їх діяльності стало створення мережі органічних виробників в Україні та формування 

внутрішнього ринку органічної продукції. Визначено важливість організації зустрічей, семінарів, тренінгів, 
надання консультативної підтримки щодо ефективного впровадження органічного землеробства; забезпечення 

участі підприємств у всеукраїнських та міжнародних конференціях, регіональних ярмарках. 
Ключові слова: еволюція, розвиток, органічний рух, громадські організації, органічне землеробство, 

виробництво органічної продукції. 
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стандартизації; підвищення громадської екологічної 

свідомості; впровадження окремого курсу з органічного 

виробництва у навчальних програмах спеціалізованих 

навчальних закладів. Асоціація «БІОЛан Україна» 

підтримує всіх, хто зробив свій вибір на користь органіч-

ного виробництва – підходу до ведення господарства, 

який виключає використання генетично модифікованих 

організмів, застосування хімічних препаратів у процесі 

вирощування та зберігання продукції, що підтверджується 

відповідними сертифікатами. Основним завданням 

Асоціації «БІОЛан Україна» стало надання повного 

комплексу послуг всім учасникам ринку продукції 

органічного землеробства у залежності від потреб. 

У 2005 р. створено Федерацію органічного руху 

України, метою якої стала всебічна пропаганда 

цінностей та світогляду, притаманних прибічникам 

світового органічного руху, підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва з одночасним 

розвитком безпечних для природи та людини технологій, 

сприяння розвитку органічного руху в Україні [7]. 

Основним завданням Федерації стало: сприяння 

збереженню і відтворенню навколишнього природного 

середовища; розповсюдження інформації та пропаганда 

переваг органічного, біодинамічного виробництва; 

роз’яснення виробникам та споживачам особливостей 

зазначених напрямів; сприяння розробленню нормативних 

документів у галузі органічного виробництва, видання 

науково-методичної літератури, підручників, посібників, 

періодичних видань, зокрема щомісячних інформаційних 

вісників Федерації та журналів «ORGANIC UA»; 

сприяння розвитку як виробництва органічної продукції, 

так і формування внутрішнього та зовнішнього її ринків. 

Першочерговими пріоритетами Федерація органічного 

руху України розглядає: сприяння розробленню та 

прийняттю Верховною Радою України Закону про 

органічне виробництво; широке об’єктивне висвітлення 

негативного впливу застосування агрохімікатів та 

генетично модифікованих організмів на навколишнє 

середовище; розвиток подальшої співпраці з Міжнародною 

Федерацією органічного сільськогосподарського руху 

(IFOAM). 

Науково-дослідний інститут органічного сільського 

господарства (FiBL), як провідний світовий центр 

органічного сільського господарства, запроваджує 

багато міжнародних проектів у всьому світі не лише у 

дослідженнях, консультаціях, тренінгах, а також у 

розвитку органічного ринку та співпраці. Одним з таких 

став швейцарсько-український проект «Розвиток 

органічного ринку в Україні», який розпочато у 2005 р. 

за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації 

через Державний секретаріат Швейцарії з економічних 

питань (SECO) [8]. Упродовж 2005–2011 рр. здійснено 

перший етап проекту, упродовж 2012–2016 рр. – другий, 

загальною метою яких стало сприяння інтеграції малих 

та середніх підприємств України у міжнародну торгівлю 

через сертифіковану органічну продукцію. Виконання 

проекту забезпечило посилення конкурентоспроможності 

українського органічного продовольчого сектору 

шляхом: покращання якості та збільшення товарообігу 

вибраних органічних сільськогосподарських культур від 

малих та середніх підприємств для експорту; розвитку 

торгової марки для регіональних харчових продуктів з 

Карпат; підвищення рівня комерційних послуг в 

органічному секторі; стимулювання створення сприят-

ливого середовища для розвитку органічного сектору. 

Приймаючи до уваги наявний практичний та науковий 

досвід у напрямі виробництва сої в Україні, необхідність 

підвищення рівня безпеки харчування для забезпечення 

збереження здоров’я народу України, необхідність 

збереження навколишнього середовища та недопущення 

порушення екологічного балансу в сільській місцевості, 

наявні тенденції зростання попиту на міжнародному 

ринку на органічні соєві боби та продукцію їх 

перероблення, у 2005 р. ТОВ «Украгрофін» (Україна) 

разом з фірмою «ECOLAND Grains & Legumes» 

(Німеччина) започаткували в Україні довготерміновий 

Проект вирощування органічної сої [9]. Метою 

зазначеного проекту стали: пошук найбільш ефективних 

та життєздатних сортів сої для різних ґрунтово-

кліматичних зон України; відпрацювання ефективних 

технологій вирощування не генетично модифікованої сої 

без застосування хімічно синтезованих мінеральних 

добрив та хімічних засобів захисту рослин; зростаюче у 

динаміці виробництво органічної сої з метою її 

подальшого експорту та нарощування перероблення в 

Україні. У межах проекту українським фермерам та 

сільськогосподарським підприємствам надається наступна 

підтримка: консультування і навчання для фермерів, які 

планують вирощувати органічні соєві боби в Україні; 

сертифікація сільськогосподарських підприємств за 

органічними стандартами; маркетингові послуги у 

напрямі освоєння європейського ринку органічними 

соєвими бобами з України; закупівля органічної кормової 

та продовольчої сої за гідними закупівельними цінами; 

тренінги, консультації, семінари, розвиток можливостей 

залучених до проекту господарств, інспекція та 

відповідна сертифікація згідно з органічними стандартами 

ЄС; презентація на ярмарках та виставках тощо. 

У 2007 р. у межах швейцарсько-українського проекту 

«Сертифікація в органічному сільському господарстві та 

розвиток органічного ринку в Україні» створено перший 

український акредитований інспекційний та сертифіка-

ційний орган ТОВ «Органік стандарт», який здійснює 

сертифікацію органічного виробництва за стандартами 

ЄС в Україні та Білорусі і є лідером у галузі органічної 

сертифікації в цих країнах [8]. Сертифікаційний орган 

«Органік стандарт» включений в офіційний перелік 

сертифікаційних органів, визнаних у Європейському 

Союзі та Швейцарії. Компанія надає своїм клієнтам в 

Україні та Білорусі можливість здійснювати експорт 

органічної продукції в країни ЄС за спрощеною схемою. 

Основна її діяльність – інспекція та сертифікація 

органічного виробництва у таких галузях, як: рослин-

ництво, тваринництво, заготівля дикорослих продуктів, 

бджільництво, аквакультура, перероблення та маркетинг 

(експорт/імпорт), добрива та засоби захисту рослин. 

Професіоналізм та компетенцію її працівників підтвер-

джено акредитацією міжнародної організації «IOAS» 

відповідно до стандартів серії «ISO 65». З 2010 р. 

«Органік Стандарт» є членом Міжнародної федерації 

органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) та 

тісно співпрацює з одним із світових лідерів у напрямі 
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сертифікації органічного виробництва – Швейцарським 

Інститутом екологічного маркетингу (ІМО), що 

розширює можливості клієнтів на міжнародному ринку. 

У 2009 р. за підтримки Королівства Нідерландів 

розпочато Проект «Збереження біологічного різноманіття 

Карпатської частини басейну Дністра» у межах 

програми Матра [10]. Основною метою цього проекту 

стало ознайомлення з рідкісними представниками 

рослинного і тваринного світу , які потребують особливої 

уваги. У межах проекту підготовлено книгу «Біологічне 

різноманіття басейну верхнього Дністра та проблеми 

його збереження». 

У 2009 р. створено громадську організацію 

«Асоціація виробників органічної продукції «Чиста 

Флора», яка розташована у мальовничих українських 

Карпатах [8]. Основним завданням організації стало: 

розвиток аграрного туризму, як одного з найперспек-

тивніших напрямів піднесення українського села та 

збереження здоров’я населення; інформаційне поширення 

національних традицій регіонів, мистецтва, виробів 

народних майстрів та художньої самодіяльності; сприяння 

поліпшенню зайнятості сільського населення, створення 

додаткових робочих місць на селі, ринку праці та нових 

джерел прибутків. У цьому ж році була створена 

Всеукраїнська Асоціація органічного землеробства та 

садівництва, що є об’єднанням виробників екологічно 

чистої продукції, її дистриб’юторів та споживачів [8]. 

Послуги, які надає Всеукраїнська Асоціація, включають: 

підтримку виробників при впровадженні екологічно 

чистих технологій у землеробстві; організацію семінарів, 

конференцій, консультування з технологій екологічно 

чистого виробництва і підготовки господарств до 

сертифікації; надання спеціалізованих друкованих 

матеріалів; забезпечення препаратами для екологічно 

чистого виробництва: засобами захисту, мікробіологіч-

ними добривами, біологічними стимуляторами тощо; 

сприяння формуванню ринку екологічно чистої продукції; 

рекламну підтримку виробників екологічно чистої 

продукції; інформування покупців про органічні та 

натуральні продукти. 

У 2010 р. створено Всеукраїнську громадську 

організацію «Клуб органічного землеробства», яка 

об’єднує малі господарства (до 1–2 га), що впроваджують 

органічне землеробство. Станом на кінець 2010 р. 

зареєстровано понад 100 представництв в Україні, які 

об’єднували понад 75 тис. членів клубу [7]. Основна 

діяльність «Клубу органічного землеробства» 

здійснюється через: організацію зустрічей, семінарів, 

тренінгів між учасниками клубу та спеціалістами різних 

галузей, які займаються органічним землеробством; 

надання консультативної підтримки членам клубу щодо 

органічного землеробства; здійснення реалізації 

застосування механічних засобів обробітку ґрунту, 

біологічних засобів захисту рослин та добрив, дозволених 

в органічному виробництві; реалізацію ЕМ-препаратів 

(ефективні мікроорганізми) та здійснення детального 

інструктажу про їх застосування; допомогу членам 

клубу у вирощуванні, реалізації врожаю шляхом 

залучення до організації регіональних ярмарок; друк 

спеціалізованої щомісячної газети «До Землі з любов’ю» 

та щоквартального «Інформаційного вісника Клубу 

органічного землеробства». У 2011 р. на сайті 

сертифікаційної компанії ТОВ «Органік стандарт» 

опубліковано перший перелік засобів захисту рослин та 

добрив, дозволених в органічному землеробстві України 

відповідно до Стандартів Європейського Союзу [11]. 

У 2015 р. розширення ринку органічної продукції 

стало одним із пріоритетних напрямів розвитку агро-

промислового сектору України, що включено в Єдину 

комплексну стратегію розвитку сільського господарства 

та сільських територій на 2015–2020 рр. У 2016 р. 

офіційно презентовано Державний логотип України для 

маркування органічних продуктів. У цьому ж році 

розпочато два Німецько-українські проекти «Консуль-

тування України в питаннях аграрної торгівлі – у межах 

Повної та Всеохоплюючої Угоди про вільну торгівлю 

між ЄС та Україною» та «Німецько-українська співпраця в 

галузі органічного сільського господарства», що 

впроваджуються AFC/IAK та підтримуються Федеральним 

Міністерством продовольства та сільського господарства 

Німеччини (BMEL) [7]. 

З початку ХХІ ст. спільними зусиллями університетів, 

місцевих консультантів та інших спеціалістів у всіх 

регіонах України проведені семінари та тренінги з 

виробництва продукції органічного землеробства. 

Органічні семінари викликали значну зацікавленість 

серед українських фермерів, які у свою чергу розподіли-

лись на дві групи: присадибні господарі, які вирощують 

продукцію для власних потреб та для місцевого ринку; 

великі господарства, орієнтовані на глобальний ринок. 

Федерація органічного руху України та «Organic Services 

GmbH» (Німеччина) у 2008 р. провели у столиці України – 

Києві Першу міжнародну конференцію «Розвиток 

органічного сектору в Центральній/Східній Європі та 

країнах Середньої Азії» [7]. Вже у вересні 2009 р. 

у столиці Грузії – Тбілісі проведено другу конференцію, 

третю – у вересні 2010 р. у столиці Казахстану – Астані, 

четверту – у квітні 2012 р. в Ізмірі (Туреччина), п’яту – 

у травні 2014 р. у столиці України – Києві. Основними 

напрямами зазначених конференцій стали: політичний 

курс та план розвитку органічного сектору і органічного 

виробництва, органічне сільське господарство та 

переваги для розвитку сільської місцевості, екотуризм, 

збереження навколишнього середовища та біорізноманіття 

у країнах Центральної/Східної Європи та Центральної 

Азії [12]. Зазначені конференції отримали схвальні 

відгуки та позитивний резонанс у суспільстві. 

Відбувався розвиток Всеукраїнських ярмарків в 

Україні та участь українських виробників органічної 

продукції у міжнародних виставках. У 2009 р. 

Федерацією органічного руху України та ВГО «Жива 

планета» організовано у Львові Перший Всеукраїнський 

Ярмарок органічних продуктів. У 2010 р. такий ярмарок 

вдруге проведено у Львові, а упродовж 2011–2017 рр. 

сім таких ярмарків проведено у столиці України – Києві. 

[13]. Зазначені ярмарки проводились за підтримки 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, Міністерс-тва екології та природних ресурсів 

України, Київської та Львівської міських державних 

адміністрацій, проекту агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського 

розвитку», Швейцарської Конфедерації у межах проекту 
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«Розвиток органічного ринку в Україні», Науково-

дослідного інституту органічного сільського господарства 

(FiBL) та Інституту стратегічних оцінок, проекту 

«Німецько-українська співпраця в галузі органічного 

сільського господарства». 

На зазначених Ярмарках вітчизняними виробниками 

було представлено декілька сотень видів сертифікованих 

органічних продуктів, серед яких овочі та фрукти, 

молочні та м’ясні вироби, крупи, мед, напої, чаї, трави, 

спеції від понад 50 органічних виробників. Серед них: 

ПП «Агроекологія», ПП «Граніт-Агро», (Полтавська 

обл.); ПП «НВФ «Елітфіто» (Івано-Франківська обл.); 

ФГ «Тізеш», ТОВ «Угочанський смак» (Закарпатська 

обл.); ТОВ «Компанія «Агролідер» (Хмельництка обл.); 

ТзОВ «Жива земля Потутори» (Тернопільська обл.); 

ФГ «Соломея» (Львівська обл.); ТОВ «Старий Порицьк» 

(Волинська обл.); ПАТ «Житомирський маслозавод», 

ТОВ «Органік мілк», ТОВ «Органічний м’ясний 

продукт», ТОВ «Макаронна фабрика «Зерно життя» 

(Житомирська обл.); ПАФ «Тарасівка (Чернігівська 

обл.); ФГ «Перлина Струмка» (Одеська обл.) та ін. [14]. 

На стенді Федерації органічного руху України відвідувачі 

мали можливість ознайомитись з представленою 

фаховою літературою з органічного та біодинамічного 

виробництва, випусками всеукраїнського органічного 

журналу «ORGANIK UA». Експерти відповідали на 

численні запитання щодо принципів господарювання за 

органічними стандартами, надавали інформацію щодо 

особливостей органічного виробництва, виявлення 

справжніх сертифікованих органічних продуктів від 

псевдо-органічних тощо. 

У 2009 р. на Міжнародній виставці органічного 

виробництва «BioFach» (Нюрнберг, Німеччина) вперше 

представлено продукцію українського виробника, у 

2014 р. – представлений перший український павільйон. 

У 2017 р. вперше Національний павільйон України на 

виставці «BioFach» підтримано Міністерством аграрної 

політики та продовольства України. 

Отже, еволюція органічного руху в Україні сприяла 

розвитку виробництва та ринку продукції органічного 

землеробства. Дослідження Федерації органічного руху 

України свідчать, що сучасний внутрішній споживчий 

ринок продукції органічного землеробства в Україні 

почав розвиватись з початку 2000-х років, склавши 

у 2005 р. 200 тис. євро, у 2007 р. – 500 тис. євро, 

у 2008 р. – 600 тис. євро, у 2009 р. – 1,2 млн. євро, 

у 2010 р. – 2,4 млн. євро, і продовжував зростати 

у наступні роки до 17,0 млн. євро у 2015 р. Особливо 

активно він розвивається в останні роки. За підсумками 

2017 р. вартість внутрішнього споживчого ринку 

органічної продукції в Україні досягла майже 

30 млн. євро, або 5 євро на одну особу [15]. 

Формування внутрішнього ринку продукції 

органічного землеробства відбувається за рахунок 

збільшення виробників органічної продукції та 

розширення сертифікованих для ведення органічного 

виробництва земель, придатних для органічного 

вирощування сільськогосподарських культур. За даними 

Федерації органічного руху України, упродовж 2005–

2016 рр. загальна кількість органічних господарств 

збільшилася з 72 до 360, або у п’ять разів. При цьому 

площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в 

Україні, задіяних для вирощування органічної продукції, 

досягла у 2016 р. 411 тис. га, що майже вдвічі більше, 

порівняно з 2005 р. [15]. 

Висновки. Отже, українські організації беруть активну 

участь у розвитку органічного руху у незалежній 

Україні, що позитивно впливає на виробництво та ринок 

продукції органічного землеробства. Пріоритетними 

напрямами їх діяльності стало створення мережі 

органічних виробників в Україні та формування 

внутрішнього ринку органічної продукції; розроблення 

законодавчого та нормативно-правового підґрунтя для 

органічного виробництва в Україні; гарантування якості 

органічної продукції шляхом її сертифікації та 

стандартизації. Важливим є організація зустрічей, 

семінарів, тренінгів, надання консультативної підтримки 

щодо ефективного впровадження органічного земле-

робства; забезпечення участі підприємств у всеукраїнських 

та міжнародних конференціях, регіональних ярмарках; 

друк спеціалізованих видань, що сприяло розвитку 

органічного виробництва. 
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Постановка проблеми. Регіон арабського Сходу 

відіграє важливу роль у політиці великих держав, а 

знайдені там поклади енергоресурсів безпосередньо 

впливають на тенденції розвитку світової економіки. 

Незважаючи на це, більшості арабських держав не 

вдається повною мірою використовувати свої ресурсні 

переваги для впливу на формування вигідної для них 

політики провідних гравців міжнародних відносин. 

Дослідження особливостей лобістської практики в 
арабсько-американських відносинах дозволяє заглибитися 

у сутність розвитку міждержавних відносин та уникнути 

багатьох типових помилок, здатних понизити імідж 

країни. Саме тому дана проблематика є актуальною не 

тільки для науковців, політиків, але й для приватних 

міжнародних компаній, корпорацій, успіх роботи яких 

залежить, у тому числі, й від рішень урядів іноземних 

держав. 

Метою роботи є дослідити особливості розвитку 

про-арабських лобістських організацій в США і їх 

сильні та слабкі сторони діяльності. 
Автор поставив перед собою завдання проаналізувати 

процес проникнення лобістської практики в арабсько-

американські відносини; з’ясувати основні методи 

діяльності про-арабських лобістських організацій та 

визначити їх цільову аудиторію; визначити ефективність 

про-арабського лобі. 

Дана тематика є досить актуальною і тому знайшла 

певне висвітлення в науковій літературі. Зокрема, 

дослідженням про-арабського лобі в США займався 
Бард М. [1], який висвітлив питання змісту про-арабського 

лобі та деякі особливості розвитку цієї практики у 

політичному середовищі країн Близького Сходу. 

Американські вчені Білл Дж. [2] і Террі Дж. [13] 

розкрили у своїх працях питання ролі практики лобі у 

процесі формування зовнішньої політики США.  

Цікаві результати дослідження опублікував Фіндлі П. 

[4]. Він зробив вдалу спробу порівняльного аналізу 

діяльності про-арабського і про-ізраїльського лобі у 

Вашингтоні, у якому яскраво показав переваги пропаган-

дистської роботи Тель-Авіва. У свою чергу вчені 

Хейкал М. [6] і Сулейман М. [12] присвятили значну 

увагу дослідженню результатів роботи про-арабського 

лобі в США – рівня популярності арабських країн серед 

американської громадськості, недоліків роботи мусуль-

манських пропагандистських організацій тощо.  

Разом із тим, поява нових історичних фактів, 

результатів соціологічних опитувань в США тощо 

обумовлюють необхідність подальшого вивчення даної 

проблематики, переосмислення деяких подій та раніше 

зроблених висновків. 

Виклад основного матеріалу. Спочатку уряди 

арабських держав намагалися впливати на американську 

зовнішню політику через свої безпосередні контакти і 

посольства у Вашингтоні. Однак, ефективність такої 
тактики була не високою, оскільки координація лобістської 

діяльності залишалася на низькому рівні. Крім того, 

арабські лідери тривалий час не могли зрозуміти 

динаміку американської політичної системи. Зокрема, 

протягом перших десятиліть після Другої світової війни 

чиновники багатьох арабських держав вважали, що 

лобістська практика є незаконною. Саме тому для 

налагодження відносин із Вашингтоном вони викорис-

товували виключно офіційні дипломатичні канали. 

Цікаво, що у 1950-х роках в арабській мові не було 

спеціального терміну, який відображав би поняття 

«лобі», характерне для американської політичної системи. 

Тому й не дивно, що навіть одна із провідних країн 

арабського світу – Єгипет, маючи добре організовану 

зовнішньополітичну службу, не був представлений в 

США лобістськими організаціями на постійній основі 

аж до 1970-х років. Крім того, у 70-х рр. ХХ ст. 

«мусульманські організації в Сполучених Штатах 

знаходилися лише у зародковому стані, а посольства 

арабських держав мало цікавилися справою лобіювання 

інтересів. Навіть якщо конгресмен хотів дізнатися точку 

зору арабських країн, йому було досить складно знайти 

речника посольства, який міг би надати офіційну 

інформацію і пояснити позицію свого уряду щодо 

певних питань» [4, р.2]. 

Деякі нафтовидобувні арабські країни, зокрема 

Саудівська Аравія, розглядали американські нафтові 

компанії як посередників, через яких можна впливати на 

Країни арабського Сходу посідають помітне місце у системі міжнародних відносин. Більшість із них 

досить пізно отримали незалежність і тому змушені були по-новому вибудовувати зовнішню політику. 

Важливий вплив на розвиток регіону справляють США, що й обумовило необхідність для арабських 

держав формування двосторонніх відносин. Практика лобізму тривалий час залишалася не зрозумілою і 

не цікавою для більшості арабських політичних лідерів. Навіть сам термін був відсутній у їхньому 

лексиконі. У статті автор зробив спробу дослідити процес проникнення і поширення лобістської 

практики в арабсько-американські відносини. Зокрема, проаналізовано методи і пріоритети діяльності 

про-арабських лобістських організацій, цільову аудиторію та результати.  

Ключові слова: лобі, Близький Схід, політична система, лобіювання інтересів, про-арабські лобістські 

організації, теракти 9/11. 
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зовнішньополітичні рішення у Вашингтоні. Уряди інших 

країн Близького Сходу вважали, що саме ЦРУ має 

вирішальний вплив на прийняття рішень у США. Однак, 

коли керівництво арабських держав усвідомило всю 

складність американської політичної системи, то частина 

з них взагалі відмовилися від спроб впливати на 

прийняття рішень у Вашингтоні, а решта країн почали 

наймати професійних лобістів. Таким чином, до 1990 р. 

лобістські організації в США представляли більшість 

арабських держав. Проте, через відсутність координації 

між їх діями ефективність діяльності лобістів не рідко 

суттєво знижувалася, або й навіть завдавала шкоди 

іміджу держави-клієнта. 

Варто зауважити, що відсутність повного розуміння 

американської політичної системи у лідерів багатьох 

арабських країн тривалий час давало їм підстави 

вважати, що єдиним ефективним методом впливати на 

політику США було комунікувати безпосередньо з 

президентом. Однак, більшість держав Перської затоки 

не мали доступу до глави Білого Дому чи урядових бюро 

найвищого рівня [6, р.158-159]. Винятком із правил були 

декілька послів у Вашингтоні. Серед них, зокрема, посол 

Ірану Ардешір Захеді (до 1979 р.), якого не рідко 

критикували в посольстві за те, що він роздавав 

надмірно щедрі подарунки американським чиновникам 

федерального рівня (включаючи й самого Президента 

Картера) [9, р. 75]. 

Починаючи із 1970-х років королівська родина 

Саудівської Аравії також встановила тісні відносини з 

президентами США та американськими чиновниками 

найвищого рівня. Зокрема, варто згадати той факт, що у 

1974 р. саудівський принц Фахд відвідав з офіційним 

візитом Вашингтон і домовився про створення Амери-

кансько-саудівської комісії економічної співпраці. Цим 

шляхом також пішли єгиптяни і домоглися у 1990-х рр. 

відкриття схожих агентств економічної співпраці зі 

США для стимулювання торгівельних відносин та 

інвестицій. 

Варто зауважити, що лобісти у США вже не одне 
десятиліття представляють інтереси Організації визволення 

Палестини. Зокрема, у Вашингтоні тривалий час працює 

на постійній основі речник Організації. Проте вагомих 

успіхів такої діяльності досягнуто не було. Інститут 

дослідження Палестини видавав книги з палестинської 

історії та культури, однак ці публікації були доступними 

для досить обмеженої аудиторії. Організації так і не 

вдалося знайти з американською громадськістю спільне 

бачення вирішення своїх проблем. 

Певні надії арабські політики покладали на Лігу 

арабських держав, яка могла б ефективно лобіювати у 

Вашингтоні інтереси держав-учасниць. Однак, такі 

очікування виявилися значною мірою марними. Серед 

причин дослідники виділяють декілька самих вагомих. 

Зокрема, першою і основною причиною було ігнорування 

урядами більшості країн арабського Сходу вивчення 

особливостей політичної системи США та динаміки 

зміни там громадської думки. Крім того, тривалий час 

після «створення цієї організації в ній не було 

інформаційного відділу. Держави-учасниці не розуміли 

до кінця значення інформаційної політики і тому й самі 

не мали відповідних міністерств чи урядових бюро. Не 

менш важливо згадати основну мету створення Ліги 

арабських держав – сприяти координації діяльності, 

плануванню та співпраці між її державами-учасницями» 

[12, р.268]. 

Другою важливою причиною була різка конфронтація з 

Ізраїлем. Тель-Авів швидко усвідомив важливість 

розуміння американської політики і присвятив цьому 

чимало інтелектуальних зусиль та фінансових асигнувань. 

Тому й не дивно, що ізраїльські лобісти діяли (і продов-

жують свою роботу) фактично на всіх рівнях державного 

апарату США, а також представлені загальнонаціональ-
ними громадськими організаціями та активно взаємодіють 

зі ЗМІ. При такому розкладі сил для арабських лобістів 

залишилося не багато «простору для активних дій» у 

Вашингтоні [8, р.639-640]. 

Серед найбільш відомих американських політиків, 

чиновників найвищого рівня, які лобіювали інтереси 

арабських держав, слід відзначити сенаторів В. Фулбрайта. 

А. Гора, Ч. Персі, П. Фіндлі, Дж. Аборезка, Н. Рахала та 

інших. В. Фулбрайт, зокрема, виступав за збільшення 

фінансової допомоги палестинським біженцям та 

обмеження торгівлі зброєю з Ізраїлем [10]. Ч. Персі і 

П. Фіндлі у листах та публічних зверненнях до 

президента, віце-президента, держсекретаря та інших 

впливових політиків, чиновників найвищого рангу 

критикували політику США щодо арабських держав [4, 

р.10]. 

Лобіюванням інтересів арабських держав також 

займалися відставні чиновники Служби закордонних 

справ США. Зокрема, протягом 60-70-х рр. ХХ ст. 

Дж. Белл неодноразово звертався до Президентів 

Ніксона і Картера з порадою мирно вирішити арабсько-

ізраїльський конфлікт.[2, р.xv] Крім того, низка екс-

чиновників Служби закордонних справ США, будучи 

науковими співробітниками Інституту Близького Сходу 

(США), видавали наукові журнали, проводили семінари 

та конференції, присвячені проблемам країн арабського 

світу. Щоправда, слід зауважити, що ЗМІ не дуже 

активно цікавилися такими заходами і тому складно 

було донести ідеї до широкого загалу. 

Із 1981 р. організація American Educational Trust, 

очолювана відставними чиновниками Служби закордонних 

справ Е. Кілгором та Р. Кьортісом, почали видавати 

щороку 10 номерів журналу «Washington Report on the 

Middle East», який користувався популярністю у ділових 

колах Вашингтона. Його метою було «донести до 

американської громадськості збалансовану інформа-

цію стосовно відносин США з країнами Близького 

Сходу…» [14, р.5]. 

Варто також зауважити, що до справи лобіювання 

інтересів арабських держав була залучена Національна 

Рада у справах американсько-арабських відносин, 

очолювана Дж. Д. Ентоні. Організація організовувала і 

проводила семінари на близькосхідну тематику та 

активно займалася поширенням відповідної інформації в 

ЗМІ. Зусиллями її співробітників організовувалися 

освітні тури до арабських країн для вчителів середніх 

шкіл і викладачів університетів. 

Помітний вплив на формування ставлення урядів 

країн Близького Сходу до справи лобіювання інтересів у 

США та перегляд своєї позиції щодо цього виду 
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діяльності справила арабсько-ізраїльська війна 1967 р. 

Зокрема, незабаром після її початку група науковців 

заснувала в США Асоціацію випускників Арабсько-

американського університету (AAUG), метою якої була 

підготовка та донесення до американської громадськості 

інформації про арабський світ. Досить за короткий 

проміжок часу ця організація стала одним із провідних 

джерел інформації про стан справ в арабському регіоні, 

видаючи книги, аналітичні листівки, а також проводячи 

щорічні конференції, серії лекцій і пропонуючи освітні 

подорожі до країн Близького Сходу. У 1970 р. AAUG 

почала видавати журнал «Arab Studies Quarterly», який 
вважається одним із найкращих наукових видань регіону. 

Крім того, лобіюванням інтересів арабських країн у 

США займалася Рада Близькосхідної політики, яка у 

1981 р. почала випускати науковий журнал «Middle East 

Policy» з метою поглиблення дискусії в американському 
суспільстві стосовно близькосхідної політики Сполучених 

Штатів і пропагування ідей налагодження більш 

конструктивної співпраці з країнами арабського Сходу. 

У 1972 р. була заснована Національна асоціація 

арабо-американців (NAAA), учасники якої займалися 

лобіюванням інтересів арабських держав серед вищих 

ешелонів влади США. Вони, зокрема, писали листи до 

чиновників Білого Дому, конгресменів, у яких 

намагалися переконати політиків та держслужбовців 

зайняти про-арабську позицію у процесі формування 

зовнішньої політики Сполучених Штатів [13, р.61]. Із 

кожним десятиліттям про-арабські лобістські організації 

зростали у кількості. Так, у 80-х рр. ХХ ст. почала 

роботу Рада з питань американсько-ісламських відносин 

(CAIR) із 13 представництвами по всій країни, Рада з 

питань мусульманських громадських відносин (MPAC) 
тощо. Арабсько-Американський інститут (ААІ), заснований 

у 1985 р., почав активно залучати до політичного процесу в 

США мусульманську молодь, що розширило вплив 

організації на формування громадської думки в країні. 

Таким чином до 1990-х рр. у Вашингтоні діяло 

близько 70 про-арабських лобістських організацій, хоча 

лише деякі із них отримали загальнонаціональне 

визнання і могли здійснювати вагомий вплив на 

формування зовнішньої політики США. Однією із 

перешкод у діяльності про-арабських лобістських 

організацій було недостатнє фінансування [13, р.61]. 

У 2002 р. в США було засновано потужний 

інформаційно-пропагандистський про-арабський центр – 

«Дослідницький інститут: Близькосхідна політика» [7], 

який отримав визнання серед інтелектуальних кіл країни 

і користується популярністю в американському 

політикумі. Разом з тим, продовжує функціонувати ціла 

низка інститутів та академічних центрів вивчення 

Близького Сходу. Більшість із них діють при 
університетах США і займаються дослідженням проблем 

арабського регіону і поширенням відповідної інформації 

в ЗМІ та різноманітних наукових виданнях. Такі 

установи офіційно не представляють інтереси жодної із 

країн. Однак, враховуючи специфіку досліджень та 

численні їхні зусилля донести результати вивчення 

певних проблем до широкої громадськості, є всі 

підстави стверджувати, що вони також співпрацюють із 

лобістами та отримують за це відповідне фінансування. 

Слід наголосити, що найпотужнішим про-арабськими 

лобі є власне Саудівська Аравія та пов’язані з нею 

спільними бізнес-інтересами нафтові корпорації і 

американські дипломатичні установи. Що стосується 

останніх, то у Вашингтоні ще з 40-х рр. ХХ ст. прийнято 

вважати, що добробут саудівської королівської родини є 

запорукою економічної стабільності та енергетичної 

безпеки США (і їх союзників). Тому є очевидним той 

факт, що жодна арабська країна не представлена таким 

потужним лобі у Сполучених Штатах, як Саудівська 

Аравія. 

Першим і найважливішим питанням для керівництва 

Саудівської Аравії завжди було збереження при владі 
королівської родини Саудів. Якщо глибше проаналізувати 

дане питання, то можна зробити висновок, що навіть 

арабсько-ізраїльський конфлікт і поширення впливу 

Ірану в регіоні Близького Сходу є другорядними 

проблемами для Ер-Ріяда.  

Варто зазначити, що американсько-саудівська 

співпраця розпочалася ще у 1930-х рр. Саме тоді 

керівництву Саудівської Аравії вдалося переконати уряд 

США, що доступ до найбільших покладів нафти у світі 

буде в небезпеці якщо влада королівської родини 

ослабне або правляча династія втратить трон. Із того 

часу аргументація необхідності захищати і всіма 
доступними методами підтримувати Ер-Ріяд змінювалася 

неодноразово і кожного разу Білий Дім погоджувався 

іти на поступки по багатьох питаннях. Так, напередодні 
Другої світової війни саудівське керівництво використало 

острах США, що Велика Британія витіснить американські 

компанії з королівства. Після війни вдало розігрувалася 

карта «холодної війни». Зараз же актуальною стала 

небезпека зі сторони Ірану, що слугує підставою для 

надання всебічної американської підтримки Саудівській 

Аравії [1]. 

Цікаво, що американсько-ізраїльська співпраця 

ніколи не була центральною проблемою для керівництва 

Саудівської Аравії. Хоча королівство неодноразово 

робило заяви щодо необхідності припинення надання 

Вашингтоном підтримки Ізраїлю, проте відсутність 

схвальної реакції Білого Дому ніяк не позначилося на 

інтенсивності їх подальшої співпраці [5, р.42]. 
Разом із тим, специфіка співпраці зі США не дозволяє 

Саудівській Аравії отримати глибоке розуміння, 

співчуття та підтримку американської громадськості. 

Арабсько-ізраїльські війни, нафтове ембарго 1973 р., 

теракти «11 вересня» при участі підданих королівства, 

відсутність демократичних свобод негативно позначи-

лися на іміджі країни. А саудівське лобі, як було вище 

зазначено, завжди було зосереджене переважно на 

вищих органах влади США і тривалий проміжок часу 

навіть не намагалося якось впливати на формування 

думки і переконань місцевих мешканців. Тому й не 

дивно, що за результатами проведеного соціологічного 

опитування у 2002 р. 64% американців негативно 

ставилися до Саудівської Аравії. У 2004 р. цей показник 

зріс до 66% і лише у 2010 р. спостерігалося покращення 

іміджу королівства серед громадськості США – 58% 
населення не підтримували ідею співпраці з Ер-Ріядом [3].  

Вартий уваги той факт, що після терактів 9/11 

керівництво Саудівської Аравії переглянуло своє 
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ставлення до змісту лобістських компаній. Зокрема, 

виділено близько 100 млн. амер. дол. на PR 

консультатнів, лобістів, завданням яких було переконати 

американців у тому, що Ер-Ріяд є союзником США у 

боротьбі з терористами, а не спонсором останніх. Крім 

того, Саудівська Аравія продовжила робити акцент на 

відкритті нових навчальних, дослідницьких центрів та 

щедрому фінансуванні вже існуючих. Зокрема, з 1986 р. 

виділено 130 млн. дол. на підтримку освітньої та 

наукової сфери в США, а також 20 млн. дол. лише у 

2005 р. для університетів Гарварда і Джорджтауна [11]. 

Висновки. Отже, протягом останніх двох десятків 

років про-арабським лобістам вдалося отримати доступ 

до законодавців США та деяких загальнонаціональних 
ЗМІ, однак, здебільшого, це не дало можливості справляти 

помітний вплив на прийняття зовнішньо-політичних 

рішень в країні. Як наслідок, більшість лобійованих 

ініціатив не знайшли належної підтримки як у Конгресі, 

так і Білому Домі. Вагомою перешкодою у діяльності 

про-арабських лобістів є відсутність координації дій та 

належного фінансування, внаслідок чого багато з них 
змушені затрачати більше часу на пошуки коштів для своєї 

діяльності, а не на проведення різноманітних компаній 

впливу на формування зовнішньої політики США. 

Таким чином, про-арабське лобі на сьогоднішній 

день найбільш активно діє у двох напрямах. Перший 

напрям стосується нафто-видобувної галузі і тісно 

пов’язаний із Саудівською Аравією. Тому до роботи у 

цій площині залучені безпосередньо представники 

саудівського уряду та корпорацій, зацікавлених у 
видобутку вуглеводнів і торгівлі зброєю. Другим напрямом 
діяльності про-арабського лобі є «палестинське питання».  

Характерною ознакою результатів діяльності про-

арабського лобі є відсутність налагоджених тісних 

контактів з американською громадськістю. Як наслідок, 

немає глибокого розуміння політики арабських держав 

серед американського суспільства, що безпосередньо 

позначається на недостатній підтримці громадськістю 

інтересів мусульманських держав Близького Сходу. 

В цьому відношенні існує суттєва відмінність від про-

ізраїльського лобі, яке нараховує сотні активних 

учасників та справляє значний вплив на формування 

громадської думки в США. З іншого боку, широко-

масштабне про-ізраїльське лобі переважно екстра-урядове і 

представлене численними громадськими організаціями, 

науково-дослідними центрами, ЗМІ, тоді як про-

арабське лобі відносно малочисельне і сконцентроване 

насамперед на міжурядовій взаємодії. 
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political leaders. Even the term «lobby» itself was absent in their lexicon. In the article, the author attempted to investigate the 

process of penetration and spread of lobbyist practices in Arab-American relations. In particular, he is analyzing the methods 

and priorities of the activities of pro-Arab lobbying organizations, target audience and results. 

Key words: lobby, Middle East, political system, to lobbying interests, pro-Arab lobby organizations, 9/11 terrorist attacks. 
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The statement of a problem. Today are the issues of 

European integration the main topic of international relations 

on the European continent. These problems are the subject to 
study of wide range of historians, political scientists and jurists.  

The ideological origins of European integration have 

deep historical roots first of all in federalist concepts and 

various projects of united Europe [1, 2]. 

The author of the project «the United States of Europe» 

is Henri de Saint-Simon, who published the work « 

L’Organisateur» in conjunction with his disciple Augustine 

Thierry in 1814, where he used this «slogan» for the first 

time. The idea of Saint-Simon was to reorganize Europe into 

community, bound with the Constitution, which is «drawing 

power from itself and based on principals, arising from the 

nature of things» [3]. He was, in particular, advocating for 

creation of the European Parliament and for the supremacy 

of its acts and decisions over norms of the national states.  

The ideas of European federalism gave a tribute to 

Lamartine, Hugo, Proudhon, Bakunin. 

Saint-Simone’s thoughts were announced by Victor 

Hugo, who has been speaking from the podium of the 

National Assembly on July, the 17-th, 1851 about the 

«creation of the future to be named one day the United 

States of Europe» [4]. The magazine « the United States of 

Europe» was issued on the initiative of Victor Hugo and 

Giuseppe Garibaldi up to 1888.  

An important part of European continental federative 

tradition are works of Proudhon. In «Du principe federatif» 

(1863) [5] he offers the model of society to consist of 

autonomous communities, united on the basis of voluntary 

contract. Proudhon believed that the government should be 

divided so as to be as close as possible to the level of 

problem solution(the subsidiarity principle). Proudhon 

considered the federalist principle as universal one. He was 

writing about the multi-level society, which begins with a 

human and the «floors» are families, groups, economic 

associations, local communities and further till a 

comprehensive transnational federation (or Confederation of 

Confederations). The problem of state sovereignty was never 

unsolvable for Proudhon because didn’t share Bodin’s view 

on undivided sovereignty. (Proudhon works created a basis 

foe the school of «integral federalism» in France in 30-th 

XX century. The heads of this school were famous 

philosophers – Alexandre Marc, Robert Aron, Denis de 

Rougemont, and after the War – Hendrik Brugmans). 

As one more dimension of European federalism we 

should mention the catholic social doctrine. In this aspect 

important are papal encyclical Rerum Novarum (1891) and 

Quadragesimo Anno (1931), that are not devoted to the 

actual federalism, but the discussion of the most important 

principals of federalism such as subsidiarity, personalism, 

pluralism and solidarity. 

All mentioned above sources of European federalism are 

called by M. Berges following Elazar «premodern» 

federalism, based on the recognition of the need to ensure 

the rights of the individual in the civil society with the 

existence of the group identity with its own real legitimate 

collective rights at the same time. In the Elazar opinion the 

modern federalism derogates from recognition of group 

rights, focusing on the rights of individual. 

The purpose of the article. Before the I World War 

appeared the federalist project of the creation of the united 

Europe, European federation or the United States of Europe. 

This project was criticized by Vladimir Lenin in his «About 

slogan of United States of Europ» (1915). In his article 

Lenin indicates that with capitalism in Europe this kind of 

Unity isn’t possible or it is reactionary [6]. Leo Trotsky 

made a statement, that «by the end of war I see Europe re-

established not by diplomats but proletariat, - Federative 

Republic of Europe – the unrated states of Europe – this 

what needs to be re-established. Economic evolution 

requires the cancellation of the national borders. If Europe 

will stay divided on the national groups, then he imperialism 

will operate again. Only the Federal Republic of Europe 

could give the World piece [7, P.366]. 

In the first half of XX century the European idea has 

been developed by a large number of politicians and political 

scientists. Attempts to create politically influential and 

economically strong «united Europe» in the period between 

two World wars were inextricably linked to the activity of 

the count Richard Coudenhove-Kalergi [8]. This Austrian 

public figure and publicist proposed in 1923 in the book-

manifesto «Pan-Europe» the concept of association of 

European countries. Coudenhove-Kalergi was the first 

person who was trying to embody the ideas of Europeanism. 

In the middle of 1920-th he created pan-European Union 

with the center in Vienna and with national departments in a 

lot of countries of the European continent. They became 

very significant non-governmental organizations and 

important element of the Silvio society in Europe.  

The article considered federalist conceptions that have become widespread in the European political thought of the 

first half of the twentieth century. It is shown the ideas of federalism were studied in the writings of many scholars and 

politicians, they have passed a complicated and long path of development. The article shows the evolution of federalist 

concepts up to the middle of the twentieth century. 

Key words: federalism, European integration, European federalist movement. 
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Pan-European union was unable to embody the ideas of 

its creator. However, they had big influence on the character 

of modern integration process. Pan-Europe of Coudenhove-

Kalergi became a prototype of the present European Union. 

Coudenhove-Kalergi was one of the first in Europe to 

presented the initiative to gather European states in one 

federative Unit, to create the European Parliament named 

People’s House or Federal Assembly, European federal court 

and Customs union as well as to create European armed 

forces as the main element to maintain peace on the 

continent. This ideas were approved and developed by well-

known French politicians Briand, Paul-Boncour, Tardieu. 

The chairman of the Pan-European union drafted the reform 

of the League of Nations. In the beginning of 1930-th he 

wrote the text of so-called European covenant, which 

essentially was the first project of European constitution. 

There were called special pan-European congresses on the 

initiative of Coudenhove-Kalergi for further discussion and 

development of the European idea. One of the most 

representative of them was the Third Pan-European 

Congress in Basel in 1932. In addition to suggestions for 

political and economic integration of Europe, made by 

delegates, there was announced about creation of the 

European party. Its work should be completely reported to 

the goals of Pan-European policy of consolidation of peace 

on the European continent and cooperation of European 

nations.  

After Hitler came to power in Germany and National 

Socialists convicted the ideas of Coudenhove-Kalergi, the 

work of pan-European union stared to reorient. The count 

criticized the national socialism and set the promotion of 

convergence of France and Austria and creation of regional 

associations in Europe as the main goal of his program. He 

hoped to attract fascist Italy to his invented union of 

European states. Coudenhove-Kalergi supported initiatives 

by Mussolini to create «Covenant of the Four» and Barthou 

to conclude the «Eastern covenant». 

The important milestone in the history of Pan-European 

Union was change of its maim orientation from political 

association of Europe to economic one. There was created 

the Pan-European economic Centre. Coudenhove-Kalergi 

and his like-minded persons proposed ideas of the European 

Central Bank, European monetary union, sharing of 

European resources and exploitation of colonies, an unified 

European passport. The count with his supporters lobbied for 

cancellation of borders between European states and 

discussed the problems of unemployment on the European 

continent.  

The II World War didn’t stop the European federalist 

direction but reactiveted it. In this period the new 

europeanism was developing, which had the other content, 

connected to the problem of the future postwar architecture 

of Europe. 

The impulse to this europeanism was given in Italy. 

Alitero Spinelli and Ernesto Rossi – figure of Italian 

resistance - were serving a sentence by verdict of fascist 

court on the Ventotene island. The wrote there the 

«Manifesto for the creation of the united states of Europe», 

named later as «Manifesto Ventotene». Italian historian 

M. Ferrara wrote that this manifesto «carried cached of some 

Risorgimento inspirations and first of all the Mazzini ideal of 

the United States of Europe» [10]. In 1943, in the middle 

of II World War, the «manifesto Ventotene» demonstrated 

certain stage in the development of European federalist ideas. 

In 1983 Spinelli, having a speech during international 

conference «Resistance and Europe», opened up his 

understanding of European unity, referring to the events of 

the II World Wa [11]. Comparing the geographical map of 

Europe on the edge of the II World War with the map of the 

year 1914, Spinelli highlighted that «the idea of state-nation 

has been implemented almost in the whole Europe except 

Switzerland, which was the small but multicultural federalist 

state». Spinelli positively evaluated the fact of creation of 

states-nations, which became «an important tool of civil 

progress, because national unity forced the integration and 

then economic, cultural, social and political solidarity of the 

members of the nation». However, he notes the existence in 

the sovereignty of the nation so called «explosive elements», 

which you can find in all the states without exception, 

regardless their social organization and which are, according 

to him, in the «absolute value» of the interest of the nation, 

for the sake of which « citizens were supposed to to be ready 

for any sacrifice, including death. For the sake of approval of 

the priority it’s national interest on the interests of other 

countries the use of force against the other was justified». 

Developing his idea, Spinelli argued that the patriotism 

inevitably grows into nationalism and wars between 

sovereign states becomes «an organic phenomenon and the 

opportunity of mobilization of feelings, will, resources of 

state-nations make war between them especially cruel». The 

first global explosion of the nationalism he had seen in War 

1914–1918, proved that «the old supernatuonal empires 

didn’t survive, but where the politically united nation stood 

for the military force, the state showed its effectiveness». 

The Resistance in European countries Spinelli considers 

as a proof an evidence of the correctness of the federalist 

aspirations, arose in the end of the I World War and in the 

period between two wars. This idea was developed those 

days in Italy by Einaudi, Nitti, Rosselli. Noticing that the 

idea of the United States of Europe has deep historical roots, 

he claims that during the II World War this idea became new 

quality as the recognition of «the need to exit the ideological 

prison of the sovereign national state». 

In the collision of the interests of states and whole 

Europe the author gave preference to Pan-European 

interests. He accused some nations and states in the 

nationalism and selfishness, he idealized supernational 

European authorities. Spinelli underestimated power of 

European state, transferring illusions and dreams of 

European liberals of XIX centuries to 1940–1950-th. The 

gap between interests of your nation and the other nation 

interests before the II World War wasn’t an immanent 

consequence of existence of national states, it was a result of 

certain and purposeful policy of the leaders of a number of 

countries in Western Europe and their unwillingness and 

inability to accept the idea of the overall European security. 

That’s why the «savior of the Europe during the II World 

War depended not on the replacement of European statehood 

by super national authority but on the awareness of unity and 

collective responsibility of the states and nations of Europe 

for early defeat of fascism and prevention of war in the 

future.  
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As the Ukrainian scientist Y. Mysliuk noticed that the 

key-issues of theory of European integration even nowadays 

is the role and meaning of States-Nations in building of 

theoretic basis of European integration process. The wide 

range of theoretical models of integration is the consequence 

of their evolution in contradictory process of the 

international relation practice.the key-issue remains the same 

question of the role and influence of the state-nation in the 

integration association, in this case in the EU [12]. 

In the program of created in 1942 by Altero Spinelli and 

Ernesto Rossi European federalist movement was supposed 

to create «European federation, which will take sovereign 

power on common interest of all the Europeans» [13]. The 

gathered in Geneva in March 1944 meeting of participants of 

the Resistance, consisted of nine states-participants 

expressed the will in their declaration to «accept the 

Constitution» and to form the Supreme Court of the federal 

Europe. Even more radical offers of the creation of European 

government and the European Parliament has been proposed 

by a group of intellectuals – devotees of « global 

federalism», where the native Russian Alexander Lipyanski 

(aka Alexandre Marc) [14] played a significant role, he was 

legendary person in federalist movement. Serious 

disagreement between the supporters of federalism («global 

federation») and union (union of the sovereign states) have 

been solved thanks to active role of W. Churchill. His speech 

in Zurich on September, 19-th, 1946 made a huge impetus 

on creation of United Europe [15]. He was the head of 

committee of the United Europe, which called the first 

Hague convention on May, 10-th, 1948, voted for European 

manifesto – wide program of action for the creation of 

institutions of united Europe. Various European politicians 

and associations united in European movement. The urgent 

call of European assembly was suggested, which authorities 

were in charge of creation of the council of Europe and 

European convention(charter)of the human rights and 

judicial authority of control of its compliance. There were 

separate projects of association of individual fields of 

economy, energy and resources. The process of European 

association went in two directions: humanitarian – 

legal(council of Europe) and economic – institutional (future 

institutes of the European economy community). However, 

the ideological «nest» is the same – European federalism. 

Conclusions. A lot of outstanding statesmen, scientists, 

writers were harbingers of the modern European Union with 

its Europarliament, Schengen members, European armed 

forces, unified European currency, European constitution, 

European flag, European anthem. They were spiritual 

predecessors of modern «united Europe». 
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(ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) 

У статті розглянуті федералістські концепції, які знайшли поширення в європейській політичній думці першої 

половини ХХ століття. Показано, що ідеї федералізму розглядалися в працях багатьох вчених і політичних діячів і 

пройшли складний і тривалий шлях розвитку. Показано еволюцію федералістських концепцій до середини ХХ 

століття. 

Ключові слова: федералізм, європейська інтеграція, європейський федералістський рух.  

http://antimilitary.narod.ru/antology/hugo/hugo_1849_kongress.htm
http://antimilitary.narod.ru/antology/hugo/hugo_1849_kongress.htm
https://www.panarchy.org/proudhon/proudhon.html
https://www.panarchy.org/federalism/proudhon.1863.html
https://www.panarchy.org/federalism/proudhon.1863.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Polzap_2011_4_27


 
203  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

State administration and law  
UDC 351.84: 364.442 

Dubych K.V., 

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Department of Public Administration and Administration of the 

Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine for Social Policy, 

kdubych@ukr.ne 

Ukraine, Kyiv 

VECTORS FOR IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION SOCIAL 

SERVICES OF THE UKRAINIAN POPULATION EMPLOYMENT 

SYSTEM THROUGH THE COOPERATION OF THE 

STATE AND NON GOVERNMENTAL SECTORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formulation of the problem. One of the main functions 

of the state is to ensure social standards and proper living 

conditions for its citizens. An important indicator of the 

state's ability to perform a social function is the provision of 

quality social services to unemployed people in difficult 

living conditions. As is known, the system of social 

protection is a peculiar, most «sensitive» sphere of public 

life, because the shortcomings in the performance of the 

state social functions, guarantees and responsibilities lead to 

social tensions, has large-scale and long-term negative 

repercussions in society. Foreign practice shows that in order 

to solve social problems and provide social services to 

unemployed people, in many European countries, cooperation 

between public and non-governmental organizations is being 

used. This tool involves the active and active involvement of 

representatives of state authorities, local governments, non-

state actors providing social services and users with such 

services in a public dialogue. 

Purpose and objectives. The research provides for the 

disclosure of the main vectors for improving the public 

administration of social services of the employment system 

of Ukraine. 

Presenting main material. Public administration of 

social services of the employment system in the state and 

non-state sectors is carried out on the basis of the legal and 

regulatory framework of Ukraine. According to Art. 12 of 

the Law of Ukraine "On Social Services" [5] the scope of the 

provision of social services, consisting of the state and non-

state sectors, is based on the use of all forms of 

ownership. The public sector includes entities that provide 

social services and are state-owned, and their management is 

carried out by central executive authorities. The non-

governmental sector includes public, charitable, religious 

organizations and individuals whose activities involve the 

provision of social services. 

Art. 12 of the said law [5] stipulates that, while 

organizing the provision of social services, central and local 

executive authorities, local self-government bodies co-

operate with each other, as well as with entities providing 

social services, other legal entities and individuals. To 

subjects providing social services to the unemployed include 

institutions, organizations, enterprises and institutions 

regardless of the form of ownership and management, 

individuals (entrepreneurs) that meet the criteria of the 

activities of entities. 

Public-sector intersectoral cooperation on providing 

social services to the unemployed is an integral part, an 

important public-management tool that in practice enables 

the implementation of the provisions of Art. 3 of the law [5] 

principles of the provision of social services. In particular, 

The article analyzes the vectors of public administration of social services of the employment system of 

Ukraine through the cooperation of state and non-state sectors. It is substantiated that the sphere of provision 

of social services consists of state and non-state sectors, based on the use of all forms of ownership. The 

analysis revealed that while organizing the provision of social services to the unemployed, central and local 

executive authorities, local self-government bodies cooperate with each other, as well as with entities 

providing social services. Public-sector intersectoral cooperation on providing social services to the 

unemployed is an integral part, an important public-management tool. Under state-public inter-sectoral 

cooperation on the provision of social services to the unemployed, the author understands the relevant 

regulatory system of the partnership, based on: legally binding obligations; informally achieved 

transactions; working relationship of cooperation; action plans agreed by a number of organizations. The 

research substantiates that public consultation is a mechanism for ensuring transparency, openness and 

transparency in the activities of the authorities, promoting a system dialogue between executive authorities 

and the public, improving the quality of preparation and decision making on important issues of public and 

public life, in particular providing social services to the unemployed, with taking into account public opinion. 

Key words: public administration, social services, cooperation, non-governmental sector, public 

consultations, employment, public authorities, local self-government. 
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such as the maximum efficiency of using funds by actors 

providing social services to the unemployed, social justice, 

targeting and individual approach, accessibility and 

openness. The format of such cooperation is, as a rule, 

reduced to the collection, synthesis and analysis by local 

executive authorities, local government bodies of information 

on the situation and living conditions of the unemployed, 

assessing the impact of services on the process of overcoming 

difficult life circumstances, defining the needs for social 

services, their types and volumes and providing provision. 

In Ukraine, de jure and de facto state institutions 

underestimate the capabilities of non-governmental 

organizations and do not perceive them as equal partners in 

providing social services to the unemployed. And so, such 

public-public cooperation is somewhat distorted, distorted, 

and inadequate, which ultimately prevents the provision of 

better and more efficient social services to the unemployed. 

An example of violations of equality in cross-sectoral 

cooperation, evidence of the disparity and discrimination of 

NGOs in providing social services to the unemployed in 

Ukraine is the fact that state and local budgets have not 

introduced mechanisms for funding social services that 

could be provided by NGOs. 

In other words, the current domestic fiscal legislation is 

based on the principles that provide for the provision of 

social services a priori through state budget institutions 

funded by the items of expenditures "Social protection and 

social security". And hence, budget financing is directed 

primarily to the maintenance of budget institutions, rather 

than the targeted provision of social services to unemployed 

people in difficult living conditions and in need of out-of-

pocket assistance. The provisions of some articles of the 

Budget Code of Ukraine [1] violate the principle of equal 

access to non-state actors providing social services to the 

unemployed prior to receiving funding and are a serious 

problem, which in practice does not allow full implementation 

of the provisions of Art. 14 of the Law of Ukraine "On 

Social Services" [5].  

However, the experience gained in many foreign 

countries in providing social services to the unemployed 

convincingly shows that cooperation between the public and 

non-governmental ("third") public sectors is potentially 

mutually beneficial. An important role in cooperation in 

planning and organizing the provision of social services is 

provided by public associations. Public-public co-operation 

enables stakeholders to be involved in the decision-making 
process and, as a consequence, fosters community involvement 

in public dialogue and increases the level of public 

confidence in the state. 

According to independent international experts, 

cooperation on the provision of social services between the 

public and non-governmental social sectors creates a 

situation in which "everyone wins": both the state and the 

final beneficiary - the recipient of social services. However, 

such cooperation is constructive when both parties have 

equal rights and are determined to create and maintain 

mutually beneficial relations in order to ensure the provision 

of high-quality social services to the unemployed, and not to 

confrontation. Cross-sectoral cooperation is particularly 

justified in cases where the relevant state institutions fail to 

properly perform the functions and powers assigned to them 

for the following reasons: lack of funds and other 

resources; shortage of skilled professionals; institutional and 

structural weaknesses; political instability, etc. Public-public 

cooperation on the provision of social services to the 

unemployed can be carried out both at the central and at the 

local level. An important advantage and potential for the 

development of such cooperation is that it contributes to a 

better understanding of the local needs of social services for 

the unemployed, identification of problems with provision of 

them and ways of resolving them [6, p. 220-221]. 

Under state-public inter-sectoral cooperation on the 

provision of social services to the unemployed, the author 

understands the relevant regulatory system of the partnership, 

based on: legally binding obligations; informally achieved 

transactions; working relationship of cooperation; action 

plans agreed by a number of organizations. Within the 

framework of cooperation, agreements are concluded on the 

definition of the policy and objectives of the program of 

providing social services to the unemployed, distribution of 

responsibility, resources, risks and profits for a certain 

period of time. Cooperation between state and non-

governmental organizations in the field of social services for 

the unemployed includes a wide range of cooperation 

agreements, which are formally enshrined in legal 

documents [138,p. 37]. 

Important for Ukraine are the vectors of cooperation 

between the state and non-state sectors for providing social 

services to the unemployed in different countries of the 

world and the criteria for assessments. International experts 

who have studied the role of NGOs in public-public co-

operation in many European countries, in their work [8, 

p. 27-30, 45-62], propose to analyze and evaluate 

partnership relationships and relations between state and 

non-governmental organizations through the prism of two 

criteria: institutionalization and independence of NGOs. 

Institutionalization means the ability of NGOs to 

implement state-delegated tasks regarding the provision of 

high-quality social services, i.e. their potential in this area, 

equality and reliability of them as partners in the process of 

public-public co-operation, accountability and accountability 

to the relevant state institutions for the provision of social 

services to the unemployed. Institutionalization is measured 

by indicators such as the number of registered NGOs 

providing social services, average indicators of the profitable 

part of NGO budgets, the share of NGOs in state actors, the 

list of social services provided, indicators of physical 

infrastructure of NGOs, indicators of their financial and 

other resources, etc. 

Independence means the ability of NGOs to operate 

independently of the state (or other institutions, such as 

international donors, political parties, charitable foundations, 

churches, etc.). In other words, autonomy is the potential, 

opportunities for non-profit organizations not only for 

cooperation with the state, but also for the attitude towards 

the social challenges of state and non-state institutions for 

the formation and implementation of a common policy on 

the provision of social services to the unemployed. The main 

indicators for assessing the level of independence of NGOs 

are general indicators of state-financed "third sector", types 

of providing by non-state actors of social services, tools for 

protecting rights and addressing recipients of social services, 
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such as advocacy, information, propaganda, representation 

of interests, etc. 

Summarizing the above characteristics of the two 

criteria, it is appropriate to note in general that the 

institutional environment, opportunities, potential of civil 

society and the conditions for the provision of social services 

to the unemployed, which provide for the joint and equal 

participation of partners – state institutions and non-

governmental organizations – are determined through 

them. It is clear that inter-sectoral cooperation in the field of 

providing social services to the unemployed is largely 

determined by the historical preconditions for the formation 

and development of civil society, its cultural traditions. It is 

also closely linked to the political environment and 

economic development. 

Summarizing the above, it should be noted that there is 

currently a common tendency in convergence (convergence) 

of social services systems in European countries. Its 

expression is, first of all, the creation of a mixed market and 

strengthening the role of NGOs in providing social services 

to the unemployed. This convergence is to a large extent a 

consequence of the common social policy implemented in 

the European Union, according to which the governments of 

the EU countries are obliged to provide free competition, 

equal access and non-discrimination of providers of social 

services in the social services market. EU institutions 

consider NGOs that provide social services an important 

component of the concept of "social economy", which is an 

alternative to the concepts of "welfare state" and "market 

economy". This approach means that NGOs are full and 

equal actors in the social services market, and the same 

requirements and criteria as for state social institutions and 

services are put forward to their activities and functioning. 

It should be noted that at present in the European Union 

the legislative base regulating the issue of providing NGOs 

with social services to the unemployed is at the stage of 

further transformations. In order to optimize the models of 

organization of provision of social services, scientists and 

EU practices are actively seeking alternative, innovative 

ways of providing social services that would enable the 

integration of the activities of state institutions, non-profit 

organizations and profitable (private, commercial) 

enterprises into a single effective system of providing social 

services to the unemployed. . The basis of such a system is 

the possibility of selecting and receiving unemployed social 

services of the highest quality at a minimal cost of its 

financing by the state. 

Important in the reform of social services to the 

unemployed is provided to such a public-management 

mechanism, as the state's cooperation with private and public 
organizations. It can be explained by a number of reasons, 
the most important of which is that NGOs [6, p. 222; 8, p. 9]: 

better aware of the needs of recipients of social services 

and their problems; they know the ways of their satisfaction 

and resolution, since NGOs are created and operate on the 
initiative "from below", in close and constant contact with them; 

respond more quickly to the needs of recipients of social 

services and more flexibly provide them; the field of 

provision of social services is rather complex and 

problematic, but NGOs, using flexible tactics, cope with 

these difficulties and much faster than state institutions; 

un bureaucratized in the work, unbundled with the 
nomenclature, instructions and able to bring to the consideration 

of state authorities and bodies of local self-government 

important political issues related to the provision of social 

services to the unemployed; 

can bring additional resources, generate alternative 

sources of financing, combine public funding with charitable 

foundations and monitor and control the funds used; 
have a significant potential for innovation. 

In Ukraine, the right of citizens to participate in the 

management of state affairs is enshrined in Art. 38 of the 

Constitution of Ukraine [2] and is defined in the Decree of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 3, 2010 

No. 996 [4].  This resolution approved the Procedure for 

carrying out public consultations on issues related to the 

formation and implementation of state policy (public 

consultations) by executive bodies, as well as the Model 
Regulations on the Public Council (consultative and advisory 

body created by ministries, central executive authorities, 

local state administrations ) Consultations with the public are 

mandatory on draft legal acts relating to the rights, freedoms 

and legitimate interests of citizens, draft state and regional 

programs of economic, social and cultural development, 

reports of the main spending units of the State Budget of 

Ukraine, information on the work of executive authorities. 

The provisions of the above-mentioned resolution are 

recommended to local self-government bodies to use their 

activities in conducting public consultations. It is noted that 

public consultation is a mechanism for ensuring publicity, 

openness and transparency in the activities of the authorities, 

promoting a systemic dialogue between executive authorities 

and the public, improving the quality of preparation and 

decision-making on important issues of public and public 

life, taking into account public opinion [4]. 

Public consultations create preconditions for the 

participation of citizens of all social groups in the 

development of community-critical decision projects. As is 

known, the Law of Ukraine "On Social Services" [5] came 

into force on January 1, 2004, which initiated the process of 

improving the existing domestic social services rendering 

system. Public consultations are an integral part of this 

process and a mechanism for implementing such principles 

for the provision of social services to the unemployed as 

targeting and individual approach, accessibility and 

openness (Article 3 of the said law). 

In the encyclopedic dictionary on public administration, 

the term consultation with the public is to be interpreted as a 

two-way exchange of information with the public organized 

by the public authorities in order to develop socially sound 

government and government decisions on issues of socio-

economic development, meeting the social needs and 

interests of the general population. 

Within the research, the concept of "public consultation 

on providing social services for the unemployed to the 

population" proposes to understand the forms of interaction 

with the public (residents of territorial communities, 

entrepreneurs, interested parties, organizations, bodies, etc.), 

used by the bodies of public executive power and local self-

government bodies aimed at increasing the level of provision 

of social services. 

In other words, public consultation on providing social 
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services to the unemployed is a process that includes various 

types of activities related to the exchange of information 

between citizens, public authorities and local self-

government in relation to social services for the 

unemployed, active involvement of residents of territorial 

communities, stakeholders to solve the urgent issues of their 

provision. Western scholars specify that consultations are 

held at different levels of government management on a 

different scale, and the process of information transfer is 

multilateral (between the state, service providers and the 

public) [7, p. 193]. 

As you know, Great Britain is one of the most 

economically developed and socially oriented states not only 

in Europe, but also in the world. Since the 80's of the last 

century, the government of this country has undergone 

radical transformation in many spheres of public life, 

including the sphere of social protection of the population. As a 

result of reforms, the British social services system is being 

put forward by many experts from influential international 

organizations as an example for governments and reformers 

from other countries. An important part of this system is 

public consultation, in which the Great Britain has gained 

considerable experience, which, in our opinion, deserves 

attention and may be useful for transformation in Ukraine. 

British executive bodies and local authorities use 

different methods of conducting consultations, the main ones 

include the following: 

 feedback system (comments, complaints, proposals); 

 publication of printed materials (newsletters, letters, 

booklets, announcements); 

 keeping documentation on consultations; 

 meetings with representatives of local authorities, 

public hearings; 

 public councils  a public body, whose meeting is 

considered competent, if its quorum was 15 thousand people 

living in a certain territory; 

 focus groups (informal discussion with 8–12 

participants (experts, interested parties), conducted under the 

direction of the moderator according to the specified issues); 

 conducting sociological surveys, questionnaires; 

 forums, conferences, meetings, open discussions, etc. 

As a rule, a number of consultation methods are used to 

study certain social services, which enables them to 

comprehensively evaluate sources of information, gain a 

wider range of citizen's views on the issues under study. The 

choice and use of one or another method of consultation with 

the public depends on many factors, in particular: 

the size of the administrative-territorial unit, which must 

be covered by consultations;  

categories of people who are provided with social 

services; 

the specifics and complexity of issues that are being 

considered for consideration, etc. 

The public can be represented in the consultations by 

inhabitants, as several territorial communities, as well as 

separate streets, social institutions, etc. 

Public consultations give public authorities, local 

governments, residents of the territorial community, 

stakeholders the opportunity to gain the following main 

benefits and positive effects: 

1. Improving the quality of provision of social services, 

including unemployment, in particular by adopting more 

balanced, efficient and effective management decisions 

regarding the provision of social services. Due to the active 

participation of citizens in the consultations, the expressed 

wishes, proposals, etc., are taken into account in the decision 

making process on improving the quality of these services. 

2. Improvement of approaches to the provision of social 

services. Consultations give executive authorities and local 

self-government the opportunity to receive objective 

information about the needs of citizens, which in turn 

enables them to respond adequately, to influence social 

service providers, to develop more effective and effective 

methods of providing them, and to identify priority 

areas development. 

3. Increasing the level of trust of citizens to the state. 

Participation of citizens in consultations increases their 

awareness of the activities of local authorities in providing 

social services, often contributes to raising their level of trust 

in the state. Consultations create opportunities for citizens to 

be "heard" by the authorities, influence the development and 

adoption of decisions concerning social services, including 

unemployed In turn, this enables them to exercise in practice 

the right to manage state affairs, induces them to penetrate 

responsibility and feel involved in addressing important 

social problems. 

Conclusions. During the research we have revealed the 

essence of the vectors for improving the public management 

of social services of the employment system and made the 

following conclusions, in particular: 

1. The sphere of provision of social services consists of 

state and non-state sectors, based on the use of all forms of 

ownership. 

2. It was established that during the organization of 

provision of social services to the unemployed, central and 

local executive authorities, local self-government bodies 

cooperate with each other, as well as with entities providing 

social services. 

3. Public-public intersectoral cooperation on providing 

social services to the unemployed is an integral part, an 

important public-management tool. 

4. Under public-public inter-sectoral cooperation on the 

provision of social services to the unemployed, the author 

understands the relevant regulatory system of the relevant 

partnership system based on: legally binding obligations; 

informally achieved transactions; working relationship of 

cooperation; action plans agreed by a number of 

organizations. 

5. Public consultations are a mechanism for ensuring 

transparency, openness and transparency in the activities of 

the authorities, promoting a systematic dialogue between 

executive authorities and the public, improving the quality of 

preparation and decision-making on important issues of 

public and public life, in particular the provision of social 

services to the unemployed, taking into account the 

opinion the public. 
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ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ 

СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СПІВПРАЦЮ ДЕРЖАВНОГО ТА 

НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРІВ 

У статті здійснено дослідження  векторів публічного управління соціальними послугами системи зайнятості 

населення України  через співпрацю державного та недержавного секторів. Обґрунтовано, що сфера надання 

соціальних послуг складається з державного та недержавного секторів, заснована на використанні всіх форм 

власності. Аналізом встановлено, що під час організації надання соціальних послуг безробітним  центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування співробітничають між собою, а також із 

суб’єктами, що надають соціальні послуги. Державно-громадське міжсекторальне співробітництво щодо надання 

соціальних послуг безробітним є невід’ємною компонентою, важливим публічно-управлінським інструментом. Під 

державно-громадським міжсекторальним співробітництвом щодо надання соціальних послуг  безробітним, автор 

розуміє, визначену нормативно-правовим актом відповідну систему партнерства, яка базується на: зобов’язаннях, 

які мають юридичну силу; неформально досягнутих угодах; робочих відносинах співробітництва; планах дій, 

узгоджених низкою організацій. Дослідженням обґрунтовано, що консультації з громадськістю є механізмом 

забезпечення гласності, відкритості, прозорості в діяльності органів влади, сприяння системному діалогу органів 

виконавчої влади і громадськості, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань 

державного і суспільного життя, зокрема надання соціальних послуг безробітним, з урахуванням думки 

громадськості. 

Ключові слова: публічне управління, соціальні послуги, співробітництво, недержавний сектор, консультації з 

громадськістю,  зайнятість населення, органи публічної  влади , місцеве самоврядування.  
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Постановка проблеми. Туристична галузі являє собою 

цілісну відтворювальну систему, що володіє інтегральним 

ефектом. Туристичнагалузі має величезний вплив на 

світову економіку [1]. Ефективна діяльність сектора 

сприяє розвитку економіки і створенню робочих місць у 

багатьох частинах світу. Тому вкрай важливо, щоб 

країни заохочували політику, що сприяє неухильному 

зростанню туризму, включаючи полегшення подорожей, 

розвиток людських ресурсів і стійкість.  

Сучасна галузь туризму – це одна з найпрогресивніших 

галузей світового господарства та найбільша галузь у 

світі за кількістю робочих місць для малого та середнього 

бізнесу. На жаль, в Україні туризму не приділяють 

належної уваги на державному рівні, аби використати 

потенціал галузі для розвитку економіки країни [5]. 

Питання, пов’язані з регулюванням розвитку туризму 

в державізагалом та в окремих регіонах України, були 

предметом розгляду багатьох вчених, серед яких: 

Ю. Алексєєва, О. Артеменко, І. Бережна, В. Бабарицька, 

А. Бузні, Н. Ветрова, В. Гуляєв, В. Гудзь, В. Заросило, 

В. Колпаков, В. Подсолонко, Д. Стеченко, В. Шамрай, 

Р. Олексенко та ін. 

Мета дослідження полягає у необхідності дослідження 

нових шляхів державного регулювання туристичної 

галузі як складової соціально-економічного розвитку 

України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Туристична галузь в Україні займає невисокі позиції 

серед інших секторів економіки, і розвиток її діяльності 

гальмується за багатьох причин: нерозвинена нормативно-

правова база; неналежна якість туристичних продуктів 

та послуг; недостатня популяризація внутрішнього 

українського туристичного відпочинку; економічна та 

політична нестабільність; недостатній контроль легітим-

ності виконання процедур сертифікації, стандартизації у 

функціонуванні сфери гостинності; відсутність чітко 

сформованої стратегії розвитку туризму та ін. Належне 

функціонування та розвиток туристичної галузі в 

Україні може стати можливим завдяки впровадженню 

ефективного державного регулювання [7]. 

Україна – країна з нестійкою економікою, тому існує 

гостра необхідність втручання держави в регулюванні 

туристичної галузі. Активне державне регулювання 

приведе до активного вирішення багатьох проблем, що 

перешкоджають розвитку туристичної галузі, але лише 

за умови дійсно ефективного механізму державного 

регулювання. Питання державного регулювання галузі 

туризму досліджено недостатньо, у першу чергу щодо 

удосконалення управлінського апарату та основних 

механізмів державного регулювання. 

В даний час посилюється конкуренція на світовому 

туристичному ринку на всіх рівнях [2]. Це пояснюється 

багатьма причинами, в тому числі:  

– світовими кризовими явищами у фінансовій сфері;  

– появою на ринку нових учасників – туристичних 

напрямків, які активно просувають себе як привабливі 

для туристів і перетягують на себе істотну частку 

туристичних потоків, наприклад, країни Південно-

Східної Азії, Африки;  

– виникненням нових форм проведення дозвілля, які 

з’являються в місцях постійного проживання потенційних 

туристів і тим самим зменшують потребу в традиційних 

подорожах, що веде до скорочення туристичних потоків 

і посилення конкуренції за споживача; 

– зниженням темпів зростання туристичних потоків, 

що викликає посилення конкурентної боротьби за 

ринкову частку; 

– зростанням кількості однотипних порівнянних за 

споживчими якостями туристичних продуктів (суб-

ститутів), що призводить до насичення пропозиції на 

туристичному ринку.  

Однією з особливостей розвитку туризму є його 

глобалізація. Це проявляється, зокрема, в тому, що 

поряд з міжнародними готельними мережами аналогічні 

корпорації починають з’являтися і в туризмі. Вони також 

активно проникають і на український туристичний ринок. 

Розвиток світового туристичного ринку неминуче тягне 

за собою посилення конкуренції як між різними 

туристичними напрямками, так і окремими туристичними 

підприємствами та туристичними продуктами, що 

робить питання конкуренції в туризмі необхідним для 

подальшого вивчення [8]. 

Туризм та галузі гостинності України не увійшли в 

список пріоритетних напрямків роботи Мінеконом-

У статті розглядається державне регулювання туристичної галузі в Україні. Досліджено роль держави 

в організації та розвитку туристичної галузі. Проведений аналіз розвитку туристичної галузі в Україні 

свідчить про негативні тенденції, які є наслідком політичних і економічних подій в країні [6]. Виявленні 

проблеми реформування системи державного регулювання туристичної галузі України. Розглянуті в 

статті склад, структура і особливості туристичної галузі дозволяють зробити висновок, що вона являє 

собою цілісну відтворювальну систему, що володіє інтегральним ефектом [4]. 

Ключові слова: туризм, державне управління туризмом, державне регулювання туризму, туристична 

реформа. 
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розвитку на наступний рік. 

Згідно з документом, за прийняття якого проголосу-

вали 267 народних депутатів, фінансування туристичної 

галузі в цьому році скоротиться на 10%. 

«Фінансова підтримка розвитку туризму, створення 

умов безпеки туристів, розвиток туристичної інфра-

структури міжнародних транспортних коридорів та 

магістралей в Україні – 27,886 мільйонів гривень», – 

зазначено в документі. 

При цьому, в 2017 році з Державного бюджету 

України на реалізацію заходів у сфері туризму і курортів 

було виділено 30,486 мільйонів гривень. 

Тема розвитку туризму в Україні в наступному році 

залишилася незачепленою і під час підсумкової прес-

конференції міністра економічного розвитку і торгівлі 

Степана Кубіва. Туризм та галузі гостинності України 

також не ввійшли в список пріоритетних напрямків 

роботи міністерства на наступний рік. 

Професійна туристична спільнота украй обурена 

некомпетентними діями та часто-густо бездіяльністю 

виконавчої влади, що з кожним роком все більше й 

більше руйнує туристичну галузь, яка приходить в стан 

занепаду. 

Причини занепаду українського туризму, на наш 

погляд, є такими: 

– нехтування міжнародним досвідом розвитку 

туризму; 

– відсутність послідовної державної політики в галузі; 

– неефективність діяльності центральних органів 

виконавчої влади у сфері туризму; 

– відсутність належних умов для розвитку 

пріоритетних для держави в’їзного і внутрішнього 

туризму, податкового і фінансового стимулювання 

державою експорту туристичних послуг та вітчизняних 

туроператорів, які займаються цим видом діяльності; 

– незадовільна робота з формування та зміцнення 

туристичного іміджу України, розробки та просування 

національного туристичного турпродукту на міжна-

родному та внутрішньому ринках. 

Ознаки та наслідки занепаду: 

– скорочення практично удвічі туристичних потоків в 

Україну іноземних туристів, 

– деградація ринку внутрішнього туризму, 

– значне скорочення питомої ваги туризму у ВВП 

країни та в регіональному валовому продукті, в тому 

числі доходів від туристичних послуг та послуг готелів, 

туристичного збору, валютних надходжень від експорту 

туристичних та готельних послуг, інвестицій в 

туристичну інфраструктуру, робочих місць. 

За підрахунками експертів, держава щорічно 

недоотримує тільки від експорту туристичних послуг до 

1 млрд. валютних надходжень. 

Для України характерним є нестабільність інституту 

управління, часті зміни підходів до управління 

туристичного сферою, незадовільний науковий супровід 

розвитку туризму, вкрай низький рівень реалізації його 

потенціалу. 

Так, за останні 15 років замість реформування 

туристичної галузі державою шість разів реформувався 

центральний орган виконавчої влади в галузі туризму, 

мінялась його назва. Характерно, що кожного разу зі 

зміною назви затверджувалась ліквідаційна комісія, яка 

майже рік займалась ліквідацією старого органу та 

передачею справ і функцій новому органу, при чому, як 

правило, відбувався повний застій в туристичній галузі, 

не виконувались міжнародні домовленості. 

Так, через реорганізацію (ліквідацію) Державного 

агентства з туризму і курортів, Україна не виконала 

своїх зобов’язань, зазначених в Меморандумі про 

взаєморозуміння між Державним агентством з туризму 

та курортів України та Національною туристичною 

адміністрацією Китайської Народної Республіки про 

сприяння груповим поїздкам китайських туристів в 

Україну, підписаному в м. Пекіні 5 грудня 2013 року. 

І, як результат, китайський турист, який у 

середньому витрачає за кордоном понад $1000 тільки на 

покупку сувенірів, на багато років втрачений для України. 

Загальновідомо, що туризм дозволяє без особливих 

витрат держави розвивати малий і середній бізнес, 

створювати нові робочі місця, залучати валюту й 

інвестиції, розвивати інфраструктуру. Сучасна галузі 

туризму – одна з найшвидше прогресуючих галузей 

світового господарства і розглядається як самостійний 

вид економічної діяльності, а також як міжгалузевий 

комплекс. 

За оцінками UNWTO, наразі туризм посідає перше 

місце серед галузей світового господарського комплексу 

за обсягом експорту товарів і послуг. Виробляючи 9% 

глобального (загальносвітового, національного продукту), 

залучаючи 7% світових інвестицій, туризм нині є 

найпотужнішою сферою світової економіки. На частку 

туризму припадає 11% споживчих витрат, 5% 

податкових надходжень. За валютними надходженнями, 

що зростають щорічно на 10%, туризм випередив 

експорт нафто-продуктів, телекомунікаційного облад-

нання, автомобіле-будування, всі інші види послуг. 

Україна має вагомі об’єктивні передумови, щоб 

увійти до найрозвиненіших у туристичному відношенні 

країн світу. Однак, незважаючи на високий потенціал 

туристичних ресурсів, наша держава не входить навіть 

до рейтингової таблиці, що включає 75 країн світу, які 

мають найбільші доходи від туризму, оскільки питома 

вага туризму в економіці країни є украй низькою. 

В Україні туризм формує менше 1% сукупного ВВП 

(в країнах Європи – 10%), частка експорту туристичних 

послуг в структурі експорту товарів та послуг в Україні 

становить 0.7% (в країнах Європи – 30%). 

В Україні абсолютно не розвинений внутрішній 

туризм. Як свідчать фахівці, більшість мешканців 

Львова практично нічого не знають про туристичні 

можливості Полтави, Черкащини чи Миколаївщини. Не 

більше обізнані мешканці східних регіонів України про 

потенціал медичних курортів Трускавця, Моршина і про 

яскраву культуру Закарпаття й Буковини. Розвиток 

внутрішнього туризму у ситуації, що склалася, може 

стати не лише тактичним ходом у перехопленні виїзного 

потоку та його переорієнтації на інші регіони України, а 

й зіграти об’єднуючу роль для української нації. 

У всьому цивілізованому світі за допомогою туризму 

єднають націю, популяризують власну культуру, 

стимулюють економіку. За приклад можна взяти досвід 

Грузії: по війні з Росією грузинський уряд приділив 
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увагу розвитку саме туристичної галузі. Вони розуміли, 

як важливо створити позитивний туристичний імідж 

країни, лібералізувати візовий режим, залучити іноземних 

інвесторів, щоби надалі лобіювати інтереси Грузії за 

кордоном. І грузини досить швидко побачили сподіваний 

результат. Відтепер їхню країну щорічно відвідує безліч 

відпочивальників із різних куточків світу, активно 

розвивається внутрішній туризм, країна має іноземні 

інвестиції, що своєю чергою позитивно позначається на 

економіці загалом.  

Навіть попри війни, кризи, природні катаклізми 

більшість країн розвиває туризм як пріоритетну галузь 

економіки. В Ізраїлі після нещодавнього загострення 

військового конфлікту з Палестиною було внесено дві 

зміни до бюджету за результатами першого півріччя. 

І стосувалися вони збільшення витрат на оборонну і 

туристичну галузі. Цікавим є і досвід Японії – країни, 

що швидко відновила обсяги туристичного потоку після 

великої радіаційної аварії на АЕС «Фукусіма-1». І це – 

результат правильних дій уряду, що буквально за 

півроку після катастрофи виділив удвічі більше коштів, 

щоби створити імідж країни, привабливий для туристів. 

Можна навести багато вдалих урядових рішень, що 

стосувалися подібних ситуацій: до Туреччини, що 

оговтувалася після серйозних сутичок між поліцією і 

опозицією в 2013 році, швидко повернулися 

відпочивальники, Туніс відродився після «жасминової 

революції», Єгипет – після революції 2011 року [9]. 

Україна має вагомі об’єктивні передумови для того, 

щоб стати однією з найрозвиненіших туристичних країн 

світу. Однак попри високий потенціал туристично-

рекреаційних ресурсів наша держава навіть не входить 

до рейтингової таблиці, що містить 75 країн світу, які 

мають найбільші доходи від туризму, оскільки частка 

туризму в економіці країни є вкрай низькою. 

Українське туристичне законодавство морально 

застаріло. Враховуючи вектор зовнішньої політики, 

доцільно використовувати туризм як майданчик для 

апробації європейських стандартів і принципів роботи. 

Необхідно привести норми Закону «Про туризм» у 

відповідність директивам ЄС в туристичній сфері, в 

першу чергу директиві ЄС від 13.06.1990 р. № 90/314 ЄС 

про комплексний туризм, відпочинок та тури. Закон 

повинен бути більш прикладним, а не декларативним, 

має містити основні вимоги та механізми реалізації 

послуг туристичними підприємствами, стимулювати 

розвиток пріоритетних для держави внутрішнього і 

в’їзного туризму, а також діяльність вітчизняних 

туроператорів, які займаються експортом туристичних 

послуг [10]. 

Процес державного регулювання туристичної галузі 

потребує здійснення та впровадження комплексу 

організаційних, соціально-економічних, управлінських 

та інших заходів як основних складових ефективної 

реалізації державної політики. Специфіка соціально-

економічних та політичних умов розвитку країн світу 

пояснює різноманітні підходи до державного регулювання 

розвитку туристичної діяльності, зокрема: політична та 

економічна стабільність країн, роль туризму у формуванні 

державного бюджету країни, рівень туристичної 

привабливості для туристів (наявність та стан історико-

культурних пам’яток, унікальних природних ресурсів 

та ін.). 

Аналізуючи конфліктну політичну ситуацію, яка 

склалася в Україні з Росією, перш за все необхідно 

переосмислити пріоритетні напрями розвитку туризму, 

адже одним із них є Крим. На даний момент зв’язок 

України з Кримом у туристичному сенсі є неактуальним, 

тому розгляд та вивчення нових потенційних 

рекреаційних напрямів украй необхідний, що, у свою 

чергу, пов’язано із другим пунктом державної політики 

«класифікація та оцінка туристичних ресурсів України, 

їх використання та охорони». Щодо пункту «викорис-

тання та охорона туристичних ресурсів», то державна 

політика має більш досконало та систематично 

розробити ці заходи, в яких буде прозора та легітимна 

діяльність, яка можлива, наприклад, при залученні 

закордонних спеціалістів. При спрямуванні бюджетних 

коштів на розробку і реалізацію програм розвитку 

туризму в кожному регіоні потрібно створити місцеві 

органи, які будуть відповідальними за подальше 

впровадження та здійснення певної стратегії. Також у 

кожному регіоні є відповідна стратегія розвитку 

туризму, але якщо по тим чи іншим причинам 

туристичні показники не відповідають заявленим 

результатам, то повинна бути зміна та удосконалення 

існуючої стратегії. Застаріла нормативно-правова база 

вимагає суттєвих змін. В Україні діє Наказ від 

30.07.2012 р. № 876 «Щодо скасування обов’язкової 

сертифікації готельних послуг та послуг харчування» і, 

як результат, неможливість контролю певних підприємств 

галузі гостинності, зокрема, система статистичного 

обліку і звітності не відповідає стану галузі туризму та 

курортно-рекреаційного комплексу. При «визначенні 

пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень 

та підготовки кадрів у галузі туризму» необхідно 

звернути увагу на те, що більшість студентів, закінчивши 

ВНЗ, не мають відповідного досвіду роботи (практики). 

«Розробка та реалізація міжнародних програм з розвитку 

туризму», тобто міжнародне співробітництво, – на 

сьогодні одна із найважливіших передумов розвитку 

туризму та галузі гостинності в цілому, оскільки у 

зв’язку з останніми економіко-політичними подіями та 

складною ситуацією, що склалася на сході нашої країни, 

туризм в Україні зазнав значних втрат – знизилась 

туристична привабливість країни, велика кількість 

інвесторів, зокрема закордонних, зупинили свою 

діяльність, велика кількість міжнародних програм 

втратили свою легітимність та ін. 
Незважаючи на наявність певних позитивних змін 

у напрямі здійснення фінансової підтримки сфери 
туризму в Україні з боку держави, недостатньо ефектив-
ною та прозорою є процедура розподілу та використання 
коштів. Саме тому повинні бути розроблені чіткі 
і прозорі механізми формування фондів, розподілу 
коштів, встановлення відносин паритетності між 
регіонами, містами і навіть окремими суб’єктами сфери 
туризму. Пріоритетність і надання певних пільг мають 
бути забезпечені тим проектам і програмам, що 
передбачають витрачання цільових коштів на 
пропозицію послуг у напрямах в’їзного туризму та 
перспективних видів туризму (сільського, зеленого, 
екологічного, культурного, спортивного, екстремального, 
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соціального тощо), відновлення та розбудову туристичної 
інфраструктури на периферійних територія [11]. 

Висновки. Туризм є невід’ємним атрибутом життя 
будь-якого цивілізованого суспільства, а рівень розвитку 
туризму в тій чи іншій країні свідчить про добробут 
населення і наявність економічних можливостей для 
здійснення подорожей. Проведений аналіз розвитку 
туристичної індустрії в Україні свідчить про негативні 
тенденції, які є наслідком політичних і економічних 
подій в країні [3]. 

Проаналізувавши діяльність держави в регулюванні 
туристичною галуззю, можна підсумувати: система 
державного регулювання має застарілі та недостатньо 
дієві заходи, які потребують внесення коригувань та 
визначення туризму як пріоритетного напрямку розвитку 
держави. 

Туристична галузь являє собою цілісну відтворювальну 
систему, що володіє інтегральним ефектом. В силу 
величезного впливу на світову економіку, сприянню 
розвитку економіки і створення робочих місць у 
багатьох частинах світу, вкрай важливо, щоб країни 
заохочували політику, що сприяє неухильному зростанню 
туризму. 
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Introduction. In the state there is an urgent need to 

develop strategic imperatives for the management of the 

company's personnel with a view to developing the communal 

sphere, taking into account the experience of the 

economically developed countries of the world. This 

experience is useful in that it will help to intensify the search 

for new imperatives of personnel management at Ukrainian 

enterprises. An important direction in improving the system 

of personnel management is the generalization of the use of 

the experience of the developed countries of the world with a 

market economy. In connection with this, there is a growing 

need to develop and implement modern scientific provisions 

on the main strategic imperatives of personnel management 

of enterprises in the conditions of the development of the 

municipal sphere of the city.  

Analysis of research and publications. Theoretical and 

practical achievements in the field of improving the system 

of personnel management are reflected in the works of such 

domestic scientists as Amosha A.I., Bandur S.I., 

Doroguntsov S.I., Kalinina S.P., Chernichenko G.A., 

Kolot A.M., Boginya D.P., Kulikov G.T., However, the 

problem of personnel management requires further study 

taking into account the world experience and with the 

purpose of developing strategic imperatives of personnel 

management of enterprises in the conditions of development 

of the city's public sector [1-11].  

Statement of the task. The study of the personnel 

management system of the enterprise and strategic 

imperatives is a necessary condition for the development of 

the city's communal sphere, which was the purpose of this 

study. Analysis of international systems of personnel 

management in modern conditions is especially relevant, as 

it will help to intensify the search for new approaches and 

models of organizing and regulating labor remuneration, 

taking into account the peculiarities of our state. The 

rationale for the development of modern strategic 

imperatives of personnel management is the task of this 

scientific research. 

Research results. The current trend in the formation of 

the personnel management system depends largely on the 

goals of the state's economic policy.  

Motivation of work is one of the most effective functions 

of personnel management in enterprises. However, the basis 

of motivation – forms and systems of remuneration of labor, 

which are in effect at most domestic enterprises – does not 

meet modern requirements. They do not have sufficient 

flexibility and motivational effect, weakly stimulate the 

increase in labor productivity. These systems were formed 

during the period of bistro production growth due to 

extensive factors and lack of competition. Therefore, they 

weakly stimulate the economical use of resources, increase 

the professional-qualified level of workers and allow the 

increase in wages at a rate significantly higher than the 

growth rates of labor productivity and the efficiency of 

production as a whole.  

As an alternative, the experience of industrially 

developed foreign countries is the one where individual 

models of labor remuneration, flexible multi-factor incentive 

schemes for workers, and forms of collective management 

and bonuses are widely used at present. Labor motivation 

systems used in Japan, the United States, France and the 

United Kingdom were formed mainly in conditions close to 

those in which our country was at present (slowing the 

growth of labor productivity and living standards, powerful 

inflationary processes, the need for an accelerated transition 

to intensive sources of production growth).  

All this required shifting the emphasis on encouraging 

quality indicators of the production process, attracting the 

intellectual potential of workers, and increasing motivation 

for work. The application of these methods has certain 

features in different countries. Currently, in the midst of an 

economic crisis, the rationing of labor in Ukraine is in an 

extremely neglected state. At the same time, individual 

managers of enterprises began to reject the rationale for 

standardization altogether. There are cases of liquidation of 

the Normalization Service and transfer of this work to the 

level of the workshops, and the workshops, in turn, stop 

work on the revision of the standards even in cases when 

new equipment, technology is introduced, organizational 

arrangements and workplace rationalization are carried out. 

At the same time, the transition to a market economy 

requires a rethinking of the role and place of labor 

standardization in the system of managing the efficiency of 

production, determining the necessary organizational and 

economic conditions and measures that ensure their active 

impact on improving economic results, seeking new forms 

and methods for carrying out this work.  

Creating a good regulatory framework in countries with 

developed market economies (the United States, Great 

Britain, Germany) attaches great importance. Large 

In the article strategic imperatives of personnel management are considered. The analysis of world experience of 

perfection of a control system by the personnel of the enterprises is made. It is proved that the strategic imperatives of 

personnel management are one of the main ways of development of the communal sphere of the city. 
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corporations of these countries, such as IBM, General 

Electric, develop their own standards and labor standards, 

while using automated systems of rationing, modified with 

features of their production. However, many large 

companies (mainly performing state orders) are striving to 

create a nationwide system of standards. Computer design of 

technological processes and calculation of norms is widely 

spread at the enterprises of the USA, Great Britain, Germany 

and other developed countries. In these states, computerized 

systems of microelement rationing are developed, inter-firm 

data banks are created, containing arrays of norms and time 

norms for various types of work, which together with the 

program packages are provided to users. 

Small and medium-sized enterprises, which account for 

the largest percentage of the norms established by the 

experimental-statistical method or using manual timing, are 

deprived of the opportunity to use commercial software 

packages, and development of one enterprise is beyond their 

power. Therefore, in a number of capitalist countries, state 

specialized non-commercial centers are created that provide 

consulting assistance to enterprises in creating a regulatory 

framework for optimizing labor standards.  

A qualitative change in the increase in the level of work 

on the standardization of labor at the enterprise is impossible 

without the existence of specialized organizations for the 

development of norms and standards, which, in connection 

with the collapse of the USSR, practically did not turn up in 

Ukraine. Taking into account the ongoing structural changes 

in the national economy of the country, the experience of 

countries with developed market economies, it is necessary 

to move from a departmental organization for the 

development of regulatory materials to the creation of a 

market for standards at the state level, to form a network of 

specialized non-profit centers for labor standardization 

The direct regulator of wages in countries with 

developed market economy is the labor market. It is in the 

labor market that ultimately specific assessments of different 

types of skilled labor are formed. Market regulation is 

supplemented by state regulation, and collective bargaining 

systems are also applied. 

The basis of state regulation is the tariff system and the 

minimum wage. 

Among the factors affecting the minimum wage are: the 

level of economic development, the minimum consumer 

budget, labor productivity and average wages.  

An important element of the state regulation of labor 

remuneration is the tariff agreement, which is a contract 

between the representatives of the collective and the owner 

on issues of labor remuneration and social guarantees.  

Labor relations between managers and specialists, on the 

one hand, and entrepreneurs on the other, are built, as a rule, 

on the basis of a contractual form of the contract, which 

allows more fully to take into account the individual 

characteristics of the creative work of this category of 

workers and to build an adequate system of their material 

incentives. For enterprises of all economically developed 

countries, there is a significant differentiation of wages. 

Engineering staff has higher earnings than workers. In 

France, the salary of a beginner engineer is 2.5 times greater 

than that of a skilled worker. The salary of the chief engineer 

is threefold, and the director of the enterprise is four times 

the salary of an ordinary engineer. The differentiation of the 

earnings of workers is not so great, the usual range is –1.2.  

Industry uniform tariff networks are widely distributed in 

countries such as Fraction and Italy, where they are used in 

metallurgy, machine building and other industries. They are 

the main instrument of organizing wages in these countries, 

the main function of uniform tariff grids is to measure the 

labor of different quality. 

Differentiation of specialists' rates by categories and skill 

level is carried out with the help of "classification" of 

workers and comments to it (analogue of the tariff-

qualifying directory used in the CIS). An integral part of the 

tariff system is the tariff scale, in which each qualification 

category corresponds to the tariff rate and the tariff 

coefficient. In the process of developing uniform tariff rates 

(ETS) in the Fractions, new approaches to job pricing are 

applied. At the same time, special importance is attached to 

such criteria as increased attention, professional 

conscientiousness, the ability to perceive the new, the degree 

of responsibility for the results of labor.  

In the development of the ETC, considerable attention is 

paid to the development of qualification requirements for 

holders of a particular category. To determine the discharge 

within the group, two additional criteria are taken into 

account – the complexity and severity of labor.  

For example, in the metallurgy of France, 7 qualification 

groups are provided, each of which in turn is divided into 3 

categories (except for masters), each category corresponds to 

the tariff coefficient. In addition, many entrepreneurs 

practice individual up to wage levels based on the results of 

a particular calendar period. At the same time, each 

employee is assessed by his supervisor at least four 

indicators: the level of merit to the firm, the previous level of 

wages, its dynamics and re-professional growth.  

Along with the individual revision of the wage on the 

basis of an integrated assessment of the employee in France, 

bonuses are applied for individual and collective labor 

outcomes.  

At US enterprises, the basic reproductive function, which 

stimulates the load, is borne by the tariff payment of 

employees, which, as a result of regular revision, turns into a 

variable amount. The main factors determining the tariff part 

of the remuneration of managers and specialists are the 

academic degree, length of service, the size of enterprises 

and the level of responsibility. Over the past 10 years, in 

many US enterprises, there has been application of wage 

systems, in which the increase in wages depends on the 

increase in the qualifications of the worker and the number 

of specialties he has mastered. When a new specialty is 

mastered, the child receives an increase in wages. The 

concept of "units of qualification" is introduced, which 

determine the amount of knowledge, skills, skills necessary 

to perform a new job and receive a qualification allowance. 

When determining the wage determining the apparent 

number of mastered "units of qualifications," the level of 

skill for each of them (grades), qualifications for the 

mastered specialties.  

The main role of the tariff rate in any wage system is, 

ultimately, to establish the relationship between the size of 

payment for simple, unskilled and complex labor. As the 

analysis shows, the Japanese practice has developed its 
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principles of charging employees. The leading indicator of 

the skill level of the employee and, therefore, the criterion 

for paying his labor in Japan for a long time was considered 

age. But, as the contradictions between the content of labor, 

on the one hand, and its evaluation by the age criterion of the 

performer, on the other hand, the situation began to change. 

Under the influence of new technology and technology, 

in a significant part of the workforce, the complexity of 

labor has diminished, and the role of their practical skills and 

knowledge accumulated in the long run has fallen.  

In Sweden, trade unions at the negotiations on the re-

signing of collective labor contracts pursue a policy of so-

called solidary wages, based on the following principles: 

equal pay for equal work; reduction of the minimum wage 

gap. The policy of a single level of solidary wages has a 

positive impact on the structure of incomes and expenditures 

of highly profitable enterprises, their distribution and use. 

Here, workers do not have formal grounds to demand the use 

of that part of the profits that is received above the normal 

average level, to raise wages. As a result, entrepreneurs are 

able to direct it to expand and modernize production, which 

certainly contributes to accelerating scientific and 

technological progress and strengthening the competitiveness 

of these firms.  

In the countries of Eastern Europe, there is currently a 

tendency to restructure tariff systems. Its essence lies in the 

fact that these countries have gradually moved to unified 

tariff grids with the inclusion of leaders, specialists, 

employees and workers in their composition. A characteristic 

feature of the construction of schemes for the salaries of 

managers and specialists in these uniform grids is that 

instead of "forks" in the salaries of this category of workers 

fixed minimum salaries are established.  

In Hungary and Bulgaria, these salaries are determined 

with a centrally set minimum wage, calculated on the basis 

of the consumer budget. The establishment of specific 

amounts of official salaries is based on the results of the 

work of the enterprise and each manager and specialist 

separately. In Hungary, the salary scheme is the same for all 

categories of workers and employees. In the scheme there 

are two factors regulating the level of salary: 5 trainee 

groups and 4 qualification categories. The presence of 

trainee groups gives specialists a certain guarantee of wage 

growth, and qualification categories stimulate the growth of 

skills and professional skills. Real wages are managed by the 

state through changes in minimum official salaries and price 

policy. The minimum wage increases, depending on the 

increase in the subsistence minimum.  

 In Bulgaria, for a payment of work of heads and experts 

the uniform qualifying scale is applied where 6 levels of the 

minimum official salaries are defined. In assessing the 

complexity of labor, the following is taken into account: 

professional education, experience, the degree of creativity 

and initiative, requirements for the timing of work. An 

assessment of the level of responsibility for the work 

performed was also introduced. For professionals it is the 

responsibility for making decisions, external contacts. 

In Poland, the organization of wages for all categories of 

workers is based on a system based on a universal analytical 

scoring method of labor evaluation. It is intended to be used 

as a methodological basis for building tariff-qualifying 

directories and contains a system of evaluation factors and 

analytical keys to them. When using this method, the results 

of the scores are linked to the wage rates. Awarding 

managers and specialists in foreign countries of Eastern 

Europe can be considered a promising direction to improve 

the material incentives for their creative impact and 

initiative. In most of these countries, the size of premiums is 

not regulated (usually, only bonuses for the year are 

regulated). With regard to the specific order of material 

incentives for specialists, for example, in Bulgaria there is a 

noteworthy approach to stimulating specialists for the 

introduction of scientific and technical progress. Stimulation 

is carried out depending on the received economic effect in 

accordance with a specially developed scale that differentiates 

the magnitude of the effect and deductions from the 

additional profit obtained through the implementation of the 

achievements of the scientific and technical progress. As the 

analysis shows, in all countries with developed market 

economies, leading engineering personnel are the object of 

increased demand. And the firm pays special attention to 

attracting young professionals armed with the latest 

knowledge, not burdened with the experience of standard 

solutions. For this purpose, a form of incentive is used, such 

as pre-payment, which is paid monthly to those students 

whom the firm itself selects, starting from the 2–3 courses of 

instruction and monitors their formation as specialists.  

At the same time, the amount of payments during the 

training period is equal to the minimum wage. For the same 

purposes, a high starting salary is applied to certain US firms 

for young professionals entering the workforce. This allows 

entrepreneurs to very intensively employ the work of young 

professionals without raising their salaries for a long period 

of time. Currently, in countries with developed market 

economies, the system of incentivizing employees through 

their participation in the distribution of profits is becoming 

increasingly widespread. So, if in the 1980s only 8,000 firms 

used profit sharing systems in the US, by the mid-1990s 

their number had reached 186,000, in the early 2000s it had 

increased to 350,000 firms (26% of all firms with a number 

of employed over 50 people).  

At many firms, a pension program is implemented in 

profits. Each year, the employer contributes a contribution to 

the employee's account, the amount of which varies 

depending on the firm's profit (in an unfavorable year the 

contribution may not be made at all).  

There is a rapid spread of one more type of programs that 

allow to abandon the fixed costs for remuneration of 

employees and, thanks to the use of a variable fund, to react 

quickly to economic changes. This is the employee share 

allocation program (PPAS), which becomes the largest 

collective holder of shares in its firm.  

Profit sharing systems have two indisputable advantages. 

First, – and this is proven by practice – they interest the 

worker in productive work and the profitability of the 

enterprise in which he works. For present-day conditions in 

Ukraine, profit sharing is also useful in that it unequivocally 

demonstrates the immutable truth: society lives the way it 

works, and every worker can feel it on himself. Secondly, 

profit sharing creates some favorable macroeconomic 

effects: for example, in a downturn, it can mitigate to some 

extent the situation of dismissal and reduce the level of 



 
215  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

inflation. The introduction of a system of participation in the 

profits in the economy of Ukraine is likely to improve the 

situation somewhat, but, naturally, it will not become a 

panacea for all its diseases. 

Consideration of foreign experience in the field of labor 

remuneration will not be complete without studying the 

experience of combining material incentives with various 

systems of social payments and benefits carried out at the 

enterprise level and forming special social funds. The need 

to create these funds is obvious: with the help of payments 

from these funds, there is some improvement in the living 

conditions of the cumulative employee, the working capacity 

of the medium and high-skilled labor force is prolonged, the 

vocational qualification and sectoral structure of the 

workforce is being improved, and the turnover of staff is 

reduced. In addition, the financial situation of employees is 

improving. By providing them with broader opportunities for 

qualification growth, increasing their interest in securing 

certain enterprises, social funds actively influence the 

reproduction of a new skilled labor force, as well as its 

distribution and redistribution. Wage systems used in 

different countries are highly specific, sometimes mutually 

exclusive, because they are based on different economic, 

political, ethnic and ethnic backgrounds. It is practically 

impossible to transfer Western systems of labor remuneration 

mechanically to the existing conditions of Ukrainian 

enterprises. A transition period is required, during which the 

organizational and technical conditions of enterprises would 

be approximated to the international norms of modern 

production activity.  

At the same time, the use of individual elements of 

material incentives in countries with developed market 

economies, as well as their experience in solving wage 

regulation problems, is of great importance in improving the 

organization of remuneration for workers of enterprises and 

organizations of Ukraine in the period of the emergence of a 

socially oriented market economy. To improve the 

standardization of labor at the enterprises of Ukraine, when 

they enter the market economy, it will be necessary to create 

a qualitatively new regulatory framework. To this end, a 

corresponding scientific and methodical basis is needed, 

development of a number of problematic issues, including 

the development of methods for the socioeconomic 

optimization of labor standards that ensure their integrated 

justification depending on specific production conditions 

(selection of rational operating modes and equipment 

loading, regulations, methods and methods of work, busy 

STI artist active job, sex and age and psychophysiological 

constraints et al.), creating methodological framework 

estimate the amount and the quality of work and methods to 

establish rules based workflows modeling, etc.  

Given that these issues are largely theoretical and 

prospective, and their solution will not be able to individual 

enterprises, it is necessary at the level of the state to develop 

long-term comprehensive programs to improve the 

standardization of labor in the national economy, providing 

for scientific research in this field.  

Due to the fact that in the conditions of market relations 

many issues of labor payment are solved directly at 

enterprises, it is extremely important to provide them with 

scientifically grounded methods of designing the basic 

elements and parameters of the organization of wages. The 

transition to a market economy does not mean that it is 

necessary to completely abandon the previously used 

effective wage systems in specific production conditions, but 

involves the use of a wide range of new, more progressive 

forms and methods of organizing labor remuneration at 

Ukrainian enterprises in a market economy. 

The analysis of the work of Ukrainian enterprises made it 

possible to identify and study the existing experience of 

applying the system of labor motivation.  

To ensure effective remuneration for labor and 

containment of inflationary processes in Ukraine, state and 

contractual regulation of labor remuneration is provided. In 

most countries with developed market economies, as in 

Ukraine, the process of reducing the proportion of workers 

working on a piece-rate wage system has begun, and it is 

still ongoing. The system of qualification categories existing 

in the activity of Ukrainian enterprises is too narrow and 

limited in the ability to respond to successes of individual 

workers and reflects only a certain level of their qualifications. 

For a successful solution of economic reforms in Ukraine, a 

radical reform of labor remuneration is necessary, as a result 

of which a rational system of material incentives for workers 

must be formed, directly contributing to raising production 

efficiency, increasing labor productivity, and reducing 

production costs.  

The need for this reform in the current conditions for the 

development of a market economy determines the relevance 

of the subjects of the issues raised in the scientific article. An 

important element of the labor motivation system operating 

at industrial enterprises in Ukraine is the material 

encouragement of personnel for the achievement of certain 

quantitative and qualitative indicators of the production 

activity of the enterprise collective as a whole, its separate 

subdivision with subsequent personal distribution.  

Assessing the foreign practice of state intervention in the 

organization of labor remuneration, we can say that it has a 

social rather than an economic nature. Here, the main 

function of the state is to ensure a minimum level of income 

for the population, for which the relevant tax policy is 

implemented with the help of state acts, minimum wages are 

set, entrepreneurs are obliged to adjust it (indexed) in 

connection with the increase in prices. 

Conclusions. The study of the experience of improving 

the system of personnel management of enterprises in 

countries with developed market economies and in Eastern 

Europe showed that the following strategic imperatives of 

personnel management as the basis for the development of 

the municipal sphere of the city can be singled out. creation 

of conditions for the formation of a mechanism for 

regulating wages through the labor market; state regulation 

and collective agreements; use as a measure of social 

protection in the field of labor remuneration state regulation 

of the minimum wage determined on the basis of the 

minimum consumer budget, indexation of wages as the cost 

of living increases; ensuring the full independence of 

enterprises and organizations in the organization of 

remuneration of workers; preservation of the tariff system in 

the form of unified tariff rates as the basis for organizing the 

payment of labor in the conditions of the labor market; 

orientation on the individualization of payment for the 
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creative labor of workers, wide application to enhance their 

material interest in the high final results of firms, the system 

of employee participation in the distribution of profits. in the 

country there is an urgent need to develop strategic imperatives 

for the management of the company's personnel with a view 

to developing the communal sphere, taking into account the 

experience of the economically developed countries of the 

world. This experience is useful in that it will help to 

intensify the search for new imperatives of personnel 

management at Ukrainian enterprises. an important direction 

of improving the system of personnel management is the 

generalization of the use of the experience of the developed 

countries of the world with a market economy; In connection 

with this, the need to develop and introduce modern 

scientific provisions on the main strategic imperatives of the 

management of enterprise personnel in the conditions of 

development of the communal sphere of the city is growing. 
References 

1. Amosha O.I. Trends ta basiyni naprimi rozvitku sotsіalno-trudovi 
в vidnosnі Ukraіnі / O.І. Amosha , О. Novikova / 7 Visnyk TANG. – 
Ternopol: Economical dumka, 2001. № 18. – Part 1.–C. 22-26. 

2. Amosha O.I. Social Potential of Sustainable Development: 
Mechanism of Formation and Use / O.I. Amosha, O.F. Novikova, 
VP Antonyuk et al .: monograph. –NAS of Ukraine, Institute of 
Industrial Economics. – Donetsk, 2014 – 478. 

3. Bandur S.I. Organization of monitoring of the social and labor 
sphere in the system of its state regulation / S.I. Bandur // Socio-
economic aspects of industrial policy. Social-labor relations in modern 
economic conditions: Sb. scientific, tr. T. 1 / NAS of Ukraine, 
Institute of Economics of Industrial. – Donetsk, 2001. – P. 24-29. 

4. Buleev I.P. Some aspects of functioning of the Ukrainian 
economy at the present stage of development / I.P. Buleev / Problems 
of the economy. – 2015. – No. 1. – P. 49-58. 

5. A.A. Dorofeeva. Management of organizational behavior of 
personnel in industrial enterprises: motivational mechanism, methods, 
models: monograph. – Kiev – Kharkov: NTMT, 2015. – 268 p. 

6. Kalinina S.P. Formation of quality of labor in the system of 
human resources management [text]: monograph / Kalinina S.P., 
Kovalevskaya V.V., Lanskaya S.P.; Donets nats un – Donetsk: 
DonNU, 2010. – 354 p. Fig., Table. – Bibliographer: p. 311-346. – 
ISBN 978-966-639-453-1 

7. Libanova E. Labor market / E. Libanova. – K.: Center for 
teaching. Lit-ry, 2003. – 224 p. 

8. Novikova O.F. Institutional Components of the Policy of 
Integration of Ukrainian Society / O.F. Novikova, O.I. Amosha 
V.I. Lyashenko and others. // The Policy of Integration of Ukrainian 
Society in the Context of Challenges and Threats in the Donbass 
(National Answer)/[Libanova E.M., Gorbulin V.P., Pyrozhkov S.I. etc.]; 
for ed. E.M. Libanova – K .: NAS of Ukraine, 2015. – P. 294-303. 

9. Shevets V.Ya. Standards for evaluating the effectiveness of 
public investment institutes: world experience and Ukraine / V.Ya. 
Shvets, GV Solomin // Economy of industry. – Donetsk: IEP NAS 
of Ukraine, 2013. – P. 201-208. 

10. Yeletsky S.Ya. Innovative methods of personnel management 
at the enterprise / S.Ya. Eletsky // Institutional vector of economic 
development / Institutional vector of economic development: Sb. 
sciences etc. MIDMU "KPI".– Melitopol: View of the KPI, 2015. – 
P. 43-50. 

11. Zaloznova Yu.S. Personnel Management of the Coal Mine: 
Assessment of the Status and Development Strategy: Monograph of 
the National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Economics 
of Industry / Yu.S. Zaloznova – Donetsk, 2008. – 380s. 

12. The Law of Ukraine "On payment for the right of the 
Verkhovna Rada of Ukraine. –1997. – No. 19. – 

13. Access mode: zakon.rada.gov.ua go / 108/95-ad. The Law of 
Ukraine "About the Administration of Ukraine" // News of the 
Verkhovna Rada of Ukraine. – 1991. – № 27. – Access mode: 
zakon.rada.gov.ua. 

Literature 
1. Амоша О.І. Тенденції та основні напрями розвитку 

соціально-трудових відносні Україні / О.І. Амоша, О. Новікова / 
7 Вісник ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. № 18. – 
Ч. 1. –С. 22-26. 

2. Амоша О.І. Соціальний потенціал сталого розвитку: 
механізм формування та використання/О.І. Амоша, 
О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк та ін..: монографія. – НАН України, 
Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2014. – 478.  

3. Бандур С.І. Організація моніторингу соціально-трудової 
сфери в системі її державного регулювання / С.І. Бандур // 
Соціально-економічні аспекти промислової політики. Соціально-
трудові відносини в сучасних економічних умовах: зб. науч., тр. 
Т. 1 / НАН України, Ін-т економіки пром-ти. – Донецьк, 2001. – 
С. 24-29. 

4. Булеев І.П. Некоторые аспекты функционирования 
экономики Украины на современном этапе развития/ 
И.П. Булеев / Проблемы экономики. – 2015. – №1.– С. 49-58. 

5. А.А. Дорофеева. Управление организационным 
поведением персонала на промышленых предприятиях: 
мотивационный механизм , методы, модели: монография. – 
Киев – Харьков: НТМТ, 2015. – 268 с.  

6. Елецьких С.Я. Інноваційні методи управління персоналом 
на підприємстві / С.Я. Елецьких // Інституційний вектор 
економічного розвитку/ Institutional vector of economic 
development: зб. наук. пр.. МІДМУ «КПІ».– Мелітопіль: Вид-во 
КПІ, 2015. – С. 43-50.  

7. Залознова Ю.С. Управління персоналом вугільної шахти: 
оцінка стану та стратегії розвитку: Монографія НАН 
України. Ін-т економіки промисловості / Ю.С. Залознова. – 
Донецьк, 2008. – 380с.  

8. Калініна С.П. Формування якості робочої сили в системі 
управління людськими ресурсами [Текст]: монографія / 
Калініна С.П., Ковалевська В.В., Ланська С.П.; Донец. нац. ун-т. – 
Донецьк :ДонНУ, 2010. – 354 с. рис.,табл., – Бібліогр.: с. 311-
346. – ISBN 978-966-639-453-1  

9. Лібанова Е. Ринок праці / Е. Лібанова. – К.: Центр навч. 
Літ-ри, 2003. – 224 с. 

10. Новікова О.Ф. Інституційні складові політики інтеграції 
українського суспільства /О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, 
В.І. Ляшенко та ін. //Політика інтеграції українського 
суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі( 
національна відповідь) / [Лібанова Е.М., Горбулін В.П., 
Пирожков С.І. та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової . – К.: НАН 
України, 2015. – С.294-303. 

11. Швець В.Я. Стандарти оцінки ефективності діяльності 
інститутів суспільного інвестування: світовий досвід і Україна 
/В.Я. Швець, Г.В. Соломіна // Економіка промисловості. – 
Донецьк: ІЕП НАН України , 2013. – С. 201-208. 

12. Закон України «Про оплату праці Відомості Верховної 
Ради України. –1997. – № 19. – Режим доступу: 
zakon.rada.gov.ua go / 108/95-вр. 

13. Закон України «Про підприємства Б Україні» // 
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 27. – Режим 
доступу: zakon.rada.gov.ua. 



 
217  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 25, 2018 
 

 

 

 

Тарасевич О.В., 

к.е.н., доцент, завідувач відділу економіка-правових проблем містознавства 

Інституту економіко правових досліджень Національної академії наук України. 

Україна, м. Київ 

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТА 

У статті розглянуто стратегічні імперативи управління персоналом як основи розвитку комунальної сфери 

міста. Зроблено аналіз світового досвіду вдосконалення системи управління персоналом підприємств. Доведено, що 

стратегічні імперативи управління персоналом є одним з основних шляхів розвитку комунальної сфери міста.  

Обгрунтуванно, що важливим напрямком удосконалення системи управління персоналом є узагальнення 

використання досвіду розвинених країн світу з ринковою економікою. У зв'язку з цим зростає необхідність розробки і 

впровадження сучасних наукових положень про основні стратегічних імперативах управління персоналом 

підприємств в умовах розвитку комунальної сфери міста. 

На основі аналізу виявлено, що в державі назріла гостра необхідність вироблення стратегічних імперативів 

управління персоналом підприємства з метою розвитку комунальної сфери з урахуванням досвіду економічно 

розвинених країн світу. Цей досвід корисний тим, що він допоможе активізувати пошук нових імперативів 

управління персоналом на підприємствах України. 

На основі дослідження досвіду вдосконалення системи управління персоналом підприємств можна зробити 

висновок щодо необхідності наступних стратегічних імперативів управління персоналом як основи розвитку 

комунальної сфери міста. 

Ключові слова: стратегічні імперативи, управління, персонал, підприємство, розвиток, комунальна сфера, місто. 
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Постановка проблеми. Складним і насамперед 

трудомістким процесом являється експлуатація інших 

необоротних матеріальних активів. Підприємству потрібно 

витрачати грошові кошти за для поліпшення інших 

необоротних матеріальних активів або ж для поновлення 

працездатності, тому що в цьому ході ефективність 

використання інших необоротних матеріальних активів 

зменшується, а також активи мають властивість 

зношуватися. Також потрібно зазначити, що інші 

необоротні матеріальні активи передусім вимагають 

відповідного технічного обслуговування. Окрім цього 

потрібно впроваджувати ремонти такі як капітальний і 

поточний та інші поліпшення для використання інших 

необоротних матеріальних активів. Але на зараз не 

спостерігається однозначних думок щодо економічної 

властивості цих понять, їх бухгалтерської, загально-

економічної та податкової термінології, а також 

покращення контролю витрат інших необоротних 

матеріальних активів, їх організації обліку та 

методологічних питань. 

Метою даної статті є проведення аналізу таких 

понять як поліпшення та ремонт інших необоротних 

матеріальних активів, а також внесення роз’яснень в уже 

присутній устрій обліку витрат на ремонт та поліпшення 

даних об’єктів. Вивчення методичних та організаційні 

питання обліку і аналізу витрат на ремонт та поліпшення 

інших необоротних матеріальних активів. 

Виклад основного матеріалу. Предметом явного 

признання економічної науки є проблема обліку ремонту 

і поліпшення інших необоротних матеріальних активів. 

Змістовний вклад у розроблення прикладних основ і 

дискусійних методичних підходів до даних проблем 

обліку і аудиту на підприємствах України вклали такі 
вчені – обліковці: М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, А.П.Бєлоусов, 

С.Ф. Голов, Р.Е. Грачева, Н.М. Дієва, О.І. Дедіков, 

З.В.Задорожного, Т.Ю.Клименко, П.В.Круша, В.І.Лєонтєвої, 

П.І.Назарбаєвої, М.І.Павлюка, Й.М.Петрович, Н.О.Ткача 

та інших авторів. 

Визначити ланку невирішених проблем можна 

завдяки дослідженню положень з діючої та теоретичної 

практики обліку і аналізу операцій з ремонту та 

поліпшення інших необоротних матеріальних активів. 

В ці невирішені проблеми можна включити об'єднаність 

термінології такої, як бухгалтерська, економічна та 

податкова, теоретичність методичних підходів та 

організація поліпшення та ремонту обліку витрат інших 

необоротних матеріальних активів. 

Витрати які впливають на очікувані від використання 

об’єкта економічні вигоди мають зв’язок з утримуванням 

та поліпшенням інших необоротних матеріальних активів. 

Суттєве протиріччя при формулюванні твердження 

«поліпшення» позначається у впливі проведених робіт, 

які впливають на економічні вигоди в майбутньому. 

Беручи до уваги це, доречно розглянути поліпшення 

інших необоротних матеріальних активів як участь 

подальшої роботи яка націлена на примноження еконо-

мічних вигід в майбутньому, первинно передбачених від 

застосування цих об’єктів, що реалізовуються за для 

підтримки інших необоротних матеріальних активів в 

стані робочому з часткою удосконалення очікуваних в 

майбутньому економічних вигід. 

Таке висвітлювання твердження «поліпшення» дає 

право присвоїти до нього ремонтування, а також технічну 

роботу з елементами модернізації або ж модифікації 

деяких складових об’єкта, що збігається з вимогами 

сьогочасного виробництва та збільшує об’єктивність 

ціни основних засобів, які пізнали належного поліпшення. 

Якщо дотримуватись відповідного визначення, яке 

У даній статті, за результатами проведеного дослідження, відокремлює поняття ремонту і поліпшення 

інших необоротних матеріальних активів. В статті для узгодження податкового та бухгалтерського 

обліку запропоновано відкрити окремі субрахунки до відповідних рахунків, на яких би акумулювалися 

витрати на поліпшення та ремонт інших необоротних матеріальних активів. Дослідження теоретичних 

положень та діючої практики бухгалтерського обліку операцій з поліпшення інших необоротних 

матеріальних активів та висвітлення ряду невирішених проблем. 

Ключові слова: витрати, інші необоротні матеріальні активи, ремонт, поліпшення, аналіз. 
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призведе до збільшення економічних вигід та поліп-

шення інших необоротних матеріальних активів, то 

належно включити такі поняття, як реконструкція, 

модернізація, добудова (надбудова), модифікація, капі-

тальний ремонт, поточний ремонт, дообладнання, технічне 

переозброєння (рис.1). 

Заходи які націлені на поліпшення та утримання в 

працездатному становищі об’єктів інших необоротних 

матеріальних активів для певних цілей в бухгалтер-

ському обліку дають змогу на: 

– підтримку позначених об’єктів в працездатному 

стані й одержання призначеної суми економічних вигід в 

майбутньому від їх застосування, яка призначена на 

початок здійснення цих заходів; 

– примноження економічних вигід в майбутньому, 

які вичікуються від застосування об’єктів інших 

необоротних матеріальних активів. 

П(С)БО 7 «Основні засоби» регулюється бухгал-

терський облік на ремонт та поліпшення інших 

необоротних матеріальних активів.  

 

Рис. 1. Класифікація витрат інших необоротних 

матеріальних активів, які пов’язані з ремонтом та 

поліпшенням 

У п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби» зазначено 

«витрати, здійснювані для підтримання об’єкта інших 

необоротних матеріальних активів у робочому стані й 

одержання з самого початку визначеної суми майбутніх 

економічних вигод від його використання, передбачають 

у складі витрат. Лише ті витрати, що пов’язані з 

поліпшенням об’єкта, можна зараховувати на збільшення 

його первісної вартості» [2, с.24]. 

Зрівняння проведення нормативно-правового 

податкового і бухгалтерського обліку в Україні та 

певних підходів фахівців з обліку, розкрило нестачу 

виразного трактування поняття «поліпшення» з одною 

класифікацією видів поліпшення у різних документах. 

Це пробуджує суперечність між податковим законо-

давством України та П(С)БО, а також затримує 

пристосування звітності до міжнародних стандартів та 

національних положень обліку. Для того, щоб 

зруйнувати показані неузгодженості потрібно робити 

внесення до податкового законодавства України та 

П(С)БО 7 щодо пропонованого автором терміну 

«поліпшення» інших необоротних матеріальних активів 

як певну об’єднаність заходів, які направлені на 

примноження економічних вигід в майбутньому, 

початково передбачуваних від застосування цих заходів 

та об’єктів, що цілеспрямовані на спрямування об’єктів 

інших необоротних матеріальних активів в робочому 

стані з суб’єктами удосконалення первісно виправданих 

майбутніх економічних вигід. 

Серед витрат інших необоротних матеріальних 

активів, які пов’язані з їх поліпшенням згідно з П(С)БО 

7 «Основні засоби» можна виділити: добування, 

реконструкцію, модернізацію, модифікацію і т. п. Але 

цей перечень витрат не являється кінцевим, отже він 

передбачає ще й інший різновид поліпшень. Окрім 

цього, представлений перечень не включає до себе 

такого поняття як «ремонт». 

Таке поняття як «ремонт» у національних стандартах 

немає узагальнюючої назви і трактується, як група 

операцій що «…здійснюються для підтримки об’єкта в 

робочому стані й одержання спочатку визначеної суми 

майбутніх економічних вигод від його використання» [2, 

с.36]. А належно до норм, узвичаєних  п.  15  П (С)БО 16 

«Витрати», можна вважати, що до загальновиробничих 

витрат відносяться  «…витрати на утримання, 

експлуатацію і ремонт ... необоротних матеріальних 

активів» [3, с.12]. 

Беручи до уваги вище вказане, науковці-економісти 

базуючись на зазначених нормах П(С)БО, першу групу 

операцій називають «поліпшенням», а другу – «ремонтом 

інших необоротних матеріальних активів» [1, с.7]. 

Порівняно з основними засобами, поліпшення інших 

необоротних матеріальних активів є неперспективним та 

не доцільним через те, що вони мають відносно 

недовготривалий термін експлуатації та відносно низьку 

цінову політику, тому виходячи з вище сказаного більш 

доцільним та вигідним буде придбати новий актив. 

Охарактеризувавши детально поняття «ремонт», 

можна зробити висновок, що це «комплекс робіт, які 

спрямовані відновлення первісних технічних харак-

теристик матеріальних необоротних активів чи підтримку 

об’єктів матеріальних необоротних активів у робочому 

стані (заміна несправних деталей, агрегатів, вузлів, 

усунення недоліків, налагодження тощо)» [4, с.10]. 

У бухгалтерському обліку, згідно з П(С)БО 7 

«Основні засоби», ремонт не входить до покращень 

необоротних матеріальних активів. На практиці існують 

такі випадки, коли підміна деталей обумовлює 

примноження економічних вигод в майбутньому, 

первісної вартості об’єкта. 

Інші необоротні матеріальні активи весь час 

«знаходяться під діянням морального старіння та 

фізичного зносу, для того щоб піддержувати їх продовж 

строку експлуатації в належному для використання стані 

підприємство проводить ремонтні і профілактичні 

роботи, які мають зв’язок з витратами трудовими, 

матеріальними та фінансовими» [4, с.13]. 

Витрати на утримання і поліпшення інших 

необоротних матеріальних активів розподіляються на 

поточні та капітальні. 

Капітальні витрати інших необоротних матеріальних 

активів – це «витрати які на пряму мають зв’язок з 

добудовою, дообладнанням, модернізацією, модифікацією 

та реконструкцією інших необоротних матеріальних 

активів і призводить до примноження сподіваних 

в  майбутньому вигід від активів» [6, с.115]. На суму 

Поточні: 

– поточний ремонт 

– технічне 
обслуговування 

– капітальний ремонт без 

збільшення економічних 
вигод 

Витрати інших необоротних матеріальних активів, 

які пов’язані з ремонтом та поліпшенням  

Капітальні: 
– модифікаія 

– модернізація 

– реконструкція 
– добудова 

– дообладнання 
– переозброєння 
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Поліпшення та підтримання об’єкта інших 

необоротніх матеріальних активів 

Підтримання об’єкта 

інших необоротних 

матеріальних активів 

в робочому стані 

Поліпшення техніко 

– економічних 

можливостей об’єкта 

інших необоротних 

матеріальних активів  

Поточні витрати 

інших необоротних 

матеріальних активів 

в звітньому періоді: 

- технічне 

обслуговування 

- ремонт 

Капітальні витрати, 

що збільшують 

первісну вартість 

об’єкта інших 

необоротних 

матеріальних активів: 

- модернізація 

- реконструкція 

- дообладнання 

- добудова 

 

проведених витрат примножується первісна вартість 

таких об’єктів. 

Поточними витратами інших необоротних 

матеріальних активів називають витрати, які поєднані з 

обслуговуванням та ремонтом певних об’єктів інших 

необоротних матеріальних активів і відбуваються для 

поновлення або сприяння активу в його робочому стані, 

ці витрати мають відношення до витрат пов’язаних з 

діяльністю звітного періоду (рис. 2). 

Роботи які мають зв’язок з експлуатацією об’єктів 

інших необоротних матеріальних активів, їх розміром та 

систематизацією їх проведення, підпорядковуються 

специфіці функціонування підприємства та складу 

інших необоротних матеріальних активів. Виконання 

капітального та поточного ремонту, технічне 

обслуговування прогнозує підтримку об’єктів інших 

необоротних матеріальних активів в їх робочому 

становищі. 

Рис.2. Класифікація витрат на поліпшення та 

підтримання інших необоротних матеріальних активів 

Впровадження порядку заходів, пропорцій роботи 

об’єктів інших необоротних матеріальних активів та їх 

окремих складових для досягнення підтримки спрямо-

ваних резервів являється технічним обслуговуванням 

інших необоротних матеріальних активів. 

Окрім технічного обслуговування для сприяння 

інших необоротних матеріальних активів у їх робочому 

становищі підприємство має право проводити їх ремонт. 

Ремонт об’єктів інших необоротних матеріальних 

активів можна класифікувати: 

1. За видами: 

– поточний ремонт інших необоротних матеріальних 

активів; 

– капітальний ремонт інших необоротних матеріальних 

активів. 

2. За відношенням до виробничої діяльності: 

– виробничі інших необоротних матеріальних активів; 

– невиробничі інших необоротних матеріальних 

активів. 

3. За відношенням до форми власності: 

– орендовані інших необоротних матеріальних 

активів; 

– власні інших необоротних матеріальних активів. 

4. За способом виконання: 

– ремонти, що здійснюються господарським 

способом; 

– ремонти, що здійснюються підрядним способом; 

– ремонти, що здійснюються змішаним способом. 

5. За відношенням до плану здійснення: 

– планово-попереджувальні ремонти інших 

необоротних матеріальних активів; 

– позапланові ремонти інших необоротних 

матеріальних активів. 

Не потрібно виокремлювати такий елемент частини 

поліпшень, як дообладнання яке являється елементом 

модернізації. Таким чином добудову також можна 

вважати «нераціонально виокремленим елементом 

поліпшень, томущо добудова може уособлювати в собі 

підвид капітального будівництва, або ж певний тип 

реконструкції» [5, с.256]. Слід прийти до такої думки, 

що поміж поліпшень потрібно вирізняти такі 

поліпшення як модернізація, реконструкція та 

реставрація. 

Поліпшення побудови, покриває збільшення 

результативності інших необоротних матеріальних 

активів, які модернізуються, зараджує поширенню їх 

технічних перспектив до ступеня нинешніх технологочних 

та технічних умов, здобутку економії потенціалу та 

покрещенню обставин праці називається модернізацією 

обладнання. Модернізація обладнання полягає у певних 

невагомих відмінах побудови робочих устаткувань, 

механізмів та обладнань та у невагомій відміні сировини 

та методиці досліджень. 

Група заходів, яка «направлена на підсилення 

виробничої інтенсивності, покращення обставин праці, 

технічного ступеня виробництва з метою примноження 

виготовлення продукції, зменшення її собівартості за 

рахунок мінімалізації горошових та сировинних ресурсів 

являє собою реконструкцію виробництва» [7, с.79]. 

Включити до реконструкції виробництва необхідно 

перебудову активних цехів та об’єктів основного, 

обслуговуючого та підсобного покликання.  

Технічне переобладнання – це група заходів зі 

збільшення технічного та економічного ступеню 

відокремлених цехів та виробництв на підґрунті 

впровадження прогресивної автоматизації та технології 

виробництва, підміни несучасного та  відпрацьованого 

устаткування більш новітнім та виробничим. Технічне 

переобладнання включає в себе установлення запасного 

обладнання та устаткування, впровадження автоматичного 

порядку контролювання та керування. 

Беручи до уваги вищезазначене, можна прийняти до 

розгляду такі пропозиції з поліпшення та ремонту інших 

необоротних матеріальних активів:  

1) якщо розмір поліпшень та ремонтів не перевершує 

10% залишкової вартості інших необоротних матеріальних 

активів на початок року, то до витрат підприємства 

потрібно включити цю суму, а якщо видатки підприємства 
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перевершують 10%, то вони будуть примножувати 

вартість іншого необоротного матеріального активу; 

2) недоцільно воокремлювати дообладнання персо-

нальним елементом поліпшень, томущо дообладнання є 

елементом модернізації. Добудову також не слід 

виокремлювати окремою складовою поліпшень, через те 

що вона являється складовою частиною капітального 

будівництва чи реконструкції. 

Впровадження цих пропозицій якнайкраще зроблять 

внесок в оцінку інших необоротних матеріальних 

активів, через те що відсвічуватися їх дійсна вартість. 

Потрібно порівняти головні методи обліку витрат на 

поліпшення інших необоротних матеріальних активів в 

бухгалтерському та податковому обліку. 

До складу витрат на поліпшення інших необоротних 

матеріальних активів в бухгалтерському обліку відно-

сяться модернізація, реконструкція, добудова, модифікація 

та інші, а в податковому обліку поточний і капітальний 

ремонт, реконструкція, технічне переозброювання та інші. 

До порядку списання витрат на поліпшення інших 

необоротних матеріальних активів в бухгалтерському 

обліку включається «віднесення на збільшення первісної 

вартості обєкта, що поліпшується, а також списання на 

витрати звітного періоду витрат, спрямованих на 

утримання обєкта в робочому стані» [5, с.258]. 

В податковому обліку до порядку списання витрат на 

поліпшення інших необоротних матеріальних активів 

відноситься приєднання до балансової вартості 

відповідних груп інших необоротних матеріальних 

активів суми витрат, яких перевищує 10% від балансової 

вартості всіх груп на початок року, а також списання на 

валові витрати суми, що становить менше ніж 10% від 

балансової вартості всіх груп на початок року. 

Отже, можна зробити висновок, що у бухгалтерському 

та податковому обліку порядок списання та структура 

витрат на поліпшення інших необоротних матеріальних 

активів істотно розбігаються. В податковому обліку 

«суттєвим показником поділу витрат на капітальні та 

поточні являється ставка відсотку, а також проводиться 

облік балансової вартості інших необоротних 

матеріальних активів, а в бухгалтерському обліку витрати 

повинні списуватися на належний об’єкт, над яким 

проводиться ремонт» [7, с.85]. Координування податкового 

та бухгалтерського обліку є потрібним, через те що для 

податкового обліку основою являються відомості 

бухгалтерського обліку. 

Для координування методики бухгалтерського та 

податкового обліку потрібно витрати на поточний 

ремонт інших необоротних матеріальних активів 

накопичувати на індивідуальному субрахунку. Данні 

такого субрахунку могли б служити фундаментом для 

валових витрат податкового обліку. Для цього доцільно 

користуватися рахунком 23 «Виробництво», через те що 

він має кореспонденцію з витратними рахунками, таким 

чином він уможливлює списання витрат на рахунки які 

відповідають цільовому використанню об’єкта. До таких 

рахунків належать 91 «Загальновиробничі витрати», 92 

«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та 94 

«Іншi витрати операційної діяльності». 

Затим що, рахунок 23 «Витрати» в основному на 

підприємствах містить тільки два субрахунки такі, як 

231 «Основне виробництво» та 232 «Допоміжне 

виробництво», доречно було б відкрити субрахунок 233 

«Витрати на поточний ремонт інших необоротних 

матеріальних активів», на якому проводилося накопичення 

такого роду витрат, як інші необоротні матеріальні активи. 

Субрахунок 157 «Капітальні витрати на поліпшення 

інших необоротних матеріальних активів» доречно 

застосовувати для витрат капітального характеру. 

Висновки. Науковці-економісти базуючись на 

зазначених нормах П(С)БО, першу групу операцій 

називають «поліпшенням», а другу – «ремонтом інших 

необоротних матеріальних активів» Ефективним засобом 

контролю безпомилковості укладання звітної інформації 

в податковому та бухгалтерському обліці являється 

зрівняння відомостей за субрахунками вказаними в статті. 

Вживання покращення акту приймання та поліпшення 

інших необоротних матеріальних активів підштовхує до 

збільшення доцільності та аналітичності обліку витрат 

на організацію поліпшення та здійснення ремонту інших 

необоротних матеріальних активів.  
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Постановка проблеми. На етапі становлення економіки 

постіндустріального типу перед суб’єктами господарю-

вання постають принципово нові завдання, вирішення 

яких потребує перегляду наявної системи корпоративного 

управління. Становлення нових управлінських підходів 

базується на поєднанні новітніх концепцій управління і 

наявного інтелектуального капіталу працівників, що 

створює передумови для активізації діяльності підприємств 

на засадах економічної свободи та відповідальності.  

Важливість використання інструментів та методів 

управління, які сприяють стійкому розвитку організації, 

особливо зростає в умовах прояву кризових явищ, коли 

актуалізується завдання запобігання стратегічній 

вразливості підприємств.  

Метою статті є визначити основні засади формування 

корпоративної стратегії управління людськими ресурсами 

в умова кризи.  

Викладення основного матеріалу. Одним з основних 

напрямків створення результативної системи управління 

є використання процесного підходу, основи якого закладені 

у теоріях управління Ф. Тейлора та А. Файоля – ефективне 

управління виробничими процесами через отримання 

максимальних переваг від використання усіх доступних 

ресурсів.  

Погляди вчених були розвинуті в працях М. Хаммера 

та Дж. Чампі, які базуючись на процесному підході, 

розглядали підприємство як бізнес-систему, що складається 

із взаємопов’язаної множини процесів, які, в свою чергу, 

є сукупністю виконуваних функцій в різних елементах 

організаційної структури, які разом створюють результат 

(продукт, послугу). За даних умов управлінська діяльність 

розглядається не з позицій функціональної однорідності, 

а з позиції орієнтації на конкретний результат, що 

зумовлює потребу в оптимізації бізнес-процесів в 

організації і відповідно – визначає провідну роль 

людського чинника у забезпеченні результативності 

діяльності [1, с.180-181].  

Дійсно, професійний менеджмент корпорацій 

здійснюють наймані працівники, які повинні забезпечувати 

досягнення результату через дотримання балансу 

інтересів усіх учасників корпоративного управління. 

Таке узгодження інтересів неможливе без забезпечення 

партнерських відносин із персоналом як об’єктивно 

обумовленого процесу. Відповідно – менеджмент має 

створити умови для поєднання таланту, вмінь, 

професіоналізму та мотиваційних установок працівників 

в контексті спрямування зазначених компонентів на 

вирішення певних виробничих завдань. Таким чином, 

людський чинник набуває першочергового значення для 

удосконалення внутрішньофірмового управління.  

Найважливішими особливостями сучасного процесу 

удосконалення внутрішньофірмового управління є 

такі [2, с.573-574]:  

– розширення повноважень виконавців на місцях і 

зміна форми контролю; 

– спільне прийняття господарських рішень і створення 

атмосфери довіри в компанії; 

– розвиток механізмів планування кар’єри и по 

життєвої зайнятості для ключових працівників; 

– широке бачення проблем і цілісний підхід до 

людських ресурсів у взаємозв’язку зі стратегічними 

установками фірми; 

– створення корпоративної культури інноваційного 

типу.  

Значення викладених компонентів удосконалення 

внутрішньофірмового управління кардинально зростає в 

умовах кризи, коли не спрацьовують традиційні 

управлінські підходи. Перш за все, це стосується процесів, 

пов’язаних зі скороченням персоналу. Традиційно 

вважається, що така «оптимізація» штатів дозволяє швидко 

зменшити виробничі витрати і збільшити прибуток. 

Однак, використовуючи даний важіль, компанії одночасно 

розраховують компенсувати скорочення персоналу 

збільшенням тривалості робочого дня при одночасному 

Метою статті є визначити основні засади формування корпоративної стратегії управління людськими 

ресурсами в умова кризи. Методологічною основою дослідження є сукупність способів наукового пізнання, 

загальнонаукові принципи й методи та прийоми, що використовувалися в процесі проведення досліджень. 

Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 

стратегічного управління людськими ресурсами. Ідентифіковано вплив кризи на систему управління 

людськими ресурсами на мікрорівні. Виділено універсальні цілі корпоративної стратегії антикризового 

управління людськими ресурсами. 

Ключові слова: людські ресурси, управління людськими ресурсами, корпоративна стратегія, криза, 

кризові явища, корпоративне управління. 
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зростанні інтенсивності праці. В результаті, 2/3 успішних 

компаній, здійснивши скорочення персоналу, не досягли 

зростання продуктивності праці, але стикнулись з 

проявами зниження трудової активності і рівня лояльності 

по відношенню до фірми.  

Тобто практика сучасного менеджменту демонструє 

неефективність шаблонних рішень складних соціально-

економічних проблем. Забезпечення економічного 

зростання пов’язано із провадженням методів, які 

забезпечують реалізацію нових підходів до управління 

людськими ресурсами на основі інтеграції інтересів 

підприємців і персоналу. Саме інноваційні підходи до 

управління людьми, які сприяють зростанню 

продуктивності праці, реалізації трудового потенціалу 

персоналу, визначають перспективу застосування 

відповідних методів управління [2, с.574].  

Розглянемо як саме впливає криза на функціонування 

корпоративної системи управління людськими ресурсами. 

В першу чергу відбувається скорочення фінансових 

вливань та фінансової підтримки всіх елементів системи 

управління людськими ресурсами, здійснюється перехід 

від кількісних показників роботи з персоналом до якісних. 

В стабільних ринкових умовах роботодавці можуть 

відчувати нестачу працівників певних спеціальностей чи 

кваліфікації, що призводить до того, що, наприклад, 

менеджери з підбору персоналу вимушені виконувати 

функціональні обов’язки PR-менеджерів, щоб позиці-

онувати свою компанію як привабливого працедавця; 

менеджери з адаптації і нематеріального стимулювання 

для утримання співробітників на робочих місцях 

розробляють усе більш досконалі методи мотивації 

праці. За низької конкуренції претенденти на певні 

посади підвищують вимоги щодо рівня своєї заробітної 

плати, при цьому ефективність праці високооплачуваних 

співробітників не відповідає розміру майбутніх витрат 

роботодавця на оплату його послуг.  

В кризовий період підприємства не здійснюють набір 

нових працівників; переглядається штатна чисельність 

персоналу в бік її скорочення, або знижується рівень 

заробітних плат, щоб зберегти наявний інтелектуальний 

потенціал після завершення кризи; виявляється персонал, в 

якому немає особливої необхідності; спостерігається 

більш чіткий розподіл обов’язків між співробітниками, 

щоб максимально використовувати наявні кадрові 

ресурси; знижуються до мінімально можливого рівня 

витрати на утримання системи управління людськими 

ресурсами; скорочуються бонусні виплати. 

В цей період багато підприємств переглядають 

соціальний пакет співробітників у бік його скорочення. 

У більшості компаній також тимчасово призупиняються 

усі проекти з розвитку персоналу, що, зокрема, 

приводить і до скорочення чисельності фахівців, що 

займаються навчанням.  

Не викликає сумніву, що деструктивний вплив, який 

здійснює криза на систему управління людськими ресур-

сами підприємства, є вагомим і більш чітко простежується 

у вивченні цих питань, але існують й позитивні прояви.  

Отже, можна виділити можливі позитивні наслідки 

кризових явищ для управління людськими ресурсами: 

1) можливість застосувати на практиці систему 

антикризового управління, при правильному застосуванні 

якої відносно працівників максимально згуртувати 

колектив; 

2) підвищення продуктивність праці і лояльності 

співробітників. Лояльність працівників пояснюється 

тим, що нині вони будуть зацікавленіший у збереженні 

свого робочого місця, оскільки працевлаштування під 

час кризи дуже ускладнюється; 

3) зниження витрат на підбір персоналу у зв’язку з 

достатньою кількістю конкурентних резюме на ринку 

праці; 

4) зниження вимог претендентів до нового місця 

роботи; 

5) скорочення витрат на утримання персоналу; 

6) зниження вартості навчання при збереженні 

якості; 

7) позбавлення від «зайвих» працівників, які не 

приносить додатковий прибуток. 

8) можливість освоєння нових технологій, які 

дозволяють зробити багато процесів більш прозорими, 

ефективними і менш витратними; 

9) удосконалення мотиваційної схеми, організаційної 

структури організації [3]. 

В результаті того, що в кризовий період система 

управління людськими ресурсами відчуває як позитивний, 

так і негативний вплив на всі свої складові (рис. 1), та 

дуже тісного зв’язку управління людськими ресурсами 

безпосередньо з антикризовим управлінням, відбуваються 

суттєві зміни в функціонуванні HR-менеджменту. 

Здійснюваний кризовими процесами влив, доводить 

факт зміщення акцентів в бік антикризового управління 

людськими ресурсами згідно до викликів сучасного 

стану економіки в цілому. Своєчасність таких змін 

дозволить організації чи підприємству чітко зрозуміти 

куди і як треба рухатися, чим треба пожертвувати, а що 

навпаки активно розвивати та удосконалювати. 

Для того щоб прораховувати алгоритм дій в ситуації, 

пов’язаній з кризовими процесами, необхідно мати 

можливість передбачувати, прогнозувати перебіг подій. 

Запорукою успіху в такому випадку має стати стратегіч-

ний характер антикризового управління людськими 

ресурсами, що дозволяє зосереджуватися на стратегічних, 

перспективних напрямах роботи з людськими ресурсами. 

З огляду на вище зазначене, доречним є створення 

стратегії антикризового управління людськими ресурсами. 

Здійснюваний кризовими процесами влив, доводить 

факт зміщення акцентів в бік антикризового управління 

людськими ресурсами згідно до викликів сучасного 

стану економіки в цілому. Своєчасність таких змін 

дозволить організації чи підприємству чітко зрозуміти 

куди і як треба рухатися, чим треба пожертвувати, а що 

навпаки активно розвивати та удосконалювати. 

Для того щоб керівникам підприємств (організацій) 

знати чого очікувати, що треба робити або чого не слід 

робити в тій чи іншій ситуації, пов’язаній з кризовими 

процесами, необхідно мати можливість передбачувати, 

прогнозувати перебіг подій, що ще не сталися. 

Запорукою успіху в такому випадку має стати 

стратегічний характер антикризового управління 

людськими ресурсами, що дозволяє зосереджуватися на 

стратегічних, перспективних напрямах роботи з 

людськими ресурсами. 
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Рис. 1. Влив кризи на систему управління людськими ресурсами
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З огляду на вище зазначене, доречним є створення 

стратегії управління людськими ресурсами, яка б 

враховувала особливості функціонування та потреби 

підприємства в кризовий період. 

Серед універсальних цілей корпоративної стратегії 

управління людськими ресурсами в умовах кризи можна 

виокремити такі: 

– підвищення внеску людських ресурсів у досягнення 

загальних результатів діяльності підприємства; 

– залучення, розвиток і збереження високо-

компетентного, мотивованого та відданого персоналу; 

– забезпечення балансу між економічною і соціальною 

ефективністю використання людських ресурсів; 

– створення клімату, сприятливого для встановлення 

гармонійних відносин між власниками, менеджментом і 

співробітниками; 

– забезпечення готовності персоналу до зміни 

зовнішнього та внутрішнього середовища, сприяння 

максимальній адаптації до змін у функціонуванні 

підприємства. 

Стратегія управління людськими ресурсами 

покликана вирішувати наступні завдання: [4, с.10] 

– узгодження цілей функціональної стратегії зі 

стратегічними цілями розвитку підприємства, а також 

індивідуальними цілями та інтересами працівників; 

– врахування обмеженості організаційних та фінан-

сових ресурсів; 

– спрямування розвитку бізнес-процесів у сфері 

управління персоналом на підтримку цілісності системи 

за можливих змін; 

– врахування ідеологічних установок кадрової 

політики підприємства; 

– сприяння створенню позитивної та сильної 

організаційної культури. 

Формування стратегії управління людськими 

ресурсами у будь-якому випадку відбувається під 

комплексним впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. 

До внутрішніх факторів належить, насамперед, тип та 

зміст загальної стратегії підприємства, її цілі та 

структура. Важливе значення мають також: фінансовий 

стан підприємства, використовувані технології (традиційні 

чи інноваційні), стиль управління (авторитарний, 

ліберальний, демократичний), умови праці, якісні 

характеристики персоналу, рівень розвитку корпоративної 

та управлінської культури. 

До зовнішніх факторів можна віднести рівень 

інноваційного розвитку країни та вид економічної 

діяльності, яким займається компанія, соціально-

культурний рівень суспільства, стан економічної 

кон’юнктури і перспективи розвитку ринку товарів та 

послуг, на якому вона оперує, ринку праці, зокрема у 

розрізі професій, що є ключовими для компанії, 

національне трудове законодавство, взаємовідносини з 

профспілками. [4, с.10-11] 

Стратегія управління людськими ресурсами може 

розроблятися на двох рівнях: 

• для підприємства в цілому відповідно до його 

загальної стратегії – як функціональна стратегія на 

корпоративному, загальноорганізаційному рівні; 

• для окремих сфер діяльності багатопрофільної, 

диверсифікованої компанії – як функціональна стратегія 

кожної сфери бізнесу, відповідно до мети цієї сфери 

(наприклад, якщо велика електротехнічна компанія 

займається виробництвом авіадвигунів, військової 

електроніки, електроустаткування, пластиків, освітлю-

вальних приладів, то стратегія управління персоналом 

розробляється для кожної сфери виробництва, тому що 

вони мають відмінності у структурі персоналу, вимогах 

до кваліфікації й професійної підготовки, методах 

навчання та з інших питань) [5, С.18]. 

Ефективність корпоративної стратегії в сфері 

управління людським ресурсами може бути досягнута 

при дотриманні наступних принципів: 

– принцип цілісності (корпоративна стратегія має 

бути сформована як певна система); 

– принцип безперервності (навіть вдало сформульована 

стратегія потребує з часом уточнень, коригувань тощо); 

– принцип гнучкості (здатність стратегії змінювати 

свою спрямованість у зв’язку з непередбаченими 

обставинами); 

– принцип точності (стратегія повинна бути 

конкретизована і деталізована, наскільки це можливо з 

огляду на зовнішні і внутрішні умови діяльності 

підприємства); 

– принцип участі (до розроблення стратегії необхідно 

залучати максимальну кількість працівників) [6]. 

З урахуванням на вищезазначеного в кризових 

умовах сутність стратегії управління людськими ресурсами 

полягає в наступному: 

– визначення цілей управління людськими ресурсами, 

тобто при прийнятті рішень в сфері управління 

людськими ресурсами мають бути враховані як економічні 

аспекти (прийнята стратегія управління людськими 

ресурсами), так і потреби та інтереси працівників (гідна 

оплата праці, задовільні умови праці, можливості 

розвитку і реалізації здібностей працівників та ін.); 

– формування ідеології і принципів кадрової роботи, 

тобто ідеологія кадрової роботи повинна бути відображена 

у вигляді документа та реалізуватись у повсякденній 

роботі усіма керівниками структурних підрозділів 

організації, починаючи з керівника організації. Цей 

документ має бути сукупністю корпоративних норм, які 

не можна порушувати під час роботи з персоналом 

підприємства. В процесі розвитку підприємства та зміни 

зовнішніх умов кадрової роботи організації він може 

уточнюватись; 

– визначення умов для забезпечення балансу між 

економічною і соціальною ефективністю використання 

трудових ресурсів на підприємстві. Забезпечення еконо-

мічної ефективності в галузі управління персоналом 

означає оптимальне використання персоналу для 

досягнення цілей діяльності підприємства, наприклад, як 

збільшення обсягів виробництва в кризових умовах при 

обмеженості трудових ресурсів. Соціальна ефективність 

забезпечується реалізацією системи заходів, спрямованих 

на максимально можливе задоволення соціально-еконо-

мічних очікувань, потреб та інтересів працівників [7]; 

– створення та функціонування системи управління 

персоналом, що забезпечує ефективне і гнучке управління 

людськими ресурсами підприємства на основі реалізації 

сучасних наукових підходів до управління цим видом 

ресурсу; 
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Принципи 

– принцип цілісності 

– принцип 

безперервності  

– принцип гнучкості  

– принцип точності  

– принцип участі  

Мета – 

передбачення, 

подолання 

та мінімізація 

кризових проявів в 

системі управління 

людськими 

ресурсами 

Завдання 

– узгодження цілей 

функціональної 

стратегії зі 

стратегічними цілями 

розвитку організації, а 

також індивідуальними 

цілями та інтересами 

працівників; 

– врахування 

обмеженості 

організаційних 

ресурсів; 

– спрямування розвитку 

бізнес-процесів у сфері 

управління персоналом 

на підтримку 

цілісності системи за 

можливих змін; 

– врахування 

ідеологічних установок 

кадрової політики 

організації; 

– сприяння створенню 

позитивної та сильної 

організаційної 

культури. 

Фактори: 

– внутрішні; 

– зовнішні. 

Рівні створення 

стратегії управління 

людськими ресурсами 

– на рівні всієї 

організації 

– на рівні окремих сфер 

діяльності 

багатопрофільної, 

диверсифікованої 

компанії 

Загальна корпоративна стратегія 

Корпоративна стратегія управління людськими ресурсами 

Етапи  

формування 

стратегії  

управління 

людськими 

ресурсами 

I. Визначення 

цілі (цілей) 

II. Оцінка 

можливостей та 

ресурсів 

організації 

III. Формування 

варіантів для 

обговорення  

IV. Доопрацюван

ня варіантів, їх 

аналіз і оцінка 

V. Вибір 

кращого 

варіанту 

стратегії для 

подальшого 

здійснення 

– досягнення глибокого усвідомлення керівниками 

всіх рівнів вирішальної ролі людських ресурсів в 

забезпеченні функціонування підприємства на етапі 

кризи, розуміння соціальної сутності та соціальної 

відповідальності дій стосовно них; 

– реалізація соціальної спрямованості управління 

людськими ресурсами підприємства на основі врахування 

впливу зовнішніх соціальних чинників, задоволення 

соціальних потреб працівників на рівні, що забезпечує їх 

реальний соціальний статус; 

– формування єдиної організаційної культури підпри-

ємства, яку поділяє персонал і забезпечує колективний 

підхід до реалізації її завдань; 

– досягнення високої ефективності використання 

коштів, які спрямовуються підприємством на розвиток 

людських ресурсів; скорочення витрат, обумовлених 

неефективним використанням наявного кадрового 

потенціалу та надлишковими трудовими ресурсами 

підприємства; 

– поступова зміна змістовних пріоритетів в управлінні 

людськими ресурсами: від простого оперативного 

вирішення проблем до визначення майбутніх потреб 

людей і розвитку їх потенціалу. Такий підхід називають 

випереджаючим управлінням, яке спирається на 

новаторське лідерство та інтеграцію функцій управління 

персоналом [8, с.239-245]. 

Виходячи з усього вище сказаного нами пропонується 

концептуальна схема формування корпоративної стратегії 

управління людськими ресурсами в умовах кризи 

(рис. 2).

Рис. 2. Концептуальна схема формування корпоративної стратегії управління людськими ресурсами 

в умовах кризи 
Зважаючи на тему статті та з урахуванням проведеного 

дослідження можна стверджувати, що корпоративна 

стратегія управління людськими ресурсами в умовах 

кризи – це загальний напрямок дій, необхідний для 

визначення майбутнього стану системи управління 

людськими ресурсами, з урахуванням наявності впливу 

кризових явищ, розроблений з метою ефективного 

функціонування системи управління людськими 

ресурсами, пошуку конструктивних шляхів подолання 

або мінімізації наслідків кризи. 

Висновки. Перехід від поточного планування 

діяльності організації до довгострокового, а потім і до 

стратегічного, обумовлений посиленням невизначеності 

й непередбачуваності в зовнішніх відносинах. Формування 
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стратегії розвитку підприємства, в тому числі й в сфері 
управління людськими ресурсами, яка б відповідала 

зовнішнім умовам, що швидко змінюються, є найваж-

ливішим напрямом діяльності сучасних підприємств. 
Необхідність зміни загального уявлення про значущість 

управління персоналом дозволяє зробити висновок про те, 
що вирішення найважливіших завдань кадрової політики в 

сучасних умовах неможливе в рамках традиційних 

уявлень [9]. 
Тому розробка стратегії управління людськими 

ресурсами на підприємствах, в першу чергу, повинна бути 

спрямована на збереження, зміцнення та розвиток 
кадрового потенціалу, а також на створення високо-

продуктивного, згуртованого колективу, здатного своє-
часно реагувати на мінливі вимоги ринку [10, с.218]. 
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Постановка проблеми. Велику частку фінансово-

економічного ринку займають саме комерційні банки. 

Основною ціллю яких є отримання прибутку, що сприяє 

економічному розвитку держави в цілому. Але однією з 

проблем роботі зазначених банківських установ є 

незбалансованість між строками та сумами залучених і 

розміщених ресурсів, що може призвести до значних 

фінансових втрат, через низьку ліквідність активів таких 

банків. Таким чином, регулювання ліквідності є 

основою ведення успішної та прибуткової діяльності 

будь якої банківської установи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 

сучасній науковій літературі існує багато досліджень, які 

відобра-жають вивчення стану ліквідності банківської 

системи та методів її регулювання. В даному напрямку 

можна виділити дослідження наступних економістів 
сучасності: Безвух С.В., Бодрецький М.В., Дем’яненко А.Л., 

Меченко В.Ю., Демиденко В.І., Литвинюк М.В., 

Дяченко О.Г., Іващук О., Міщенко В.І., Сомик А.В., 

Шульга С.О., Кулінець А.П., Паламарчук В.О., Цай Р., 

Чжан М., які в своїх роботах розкривали сутність 

ліквідності банку, підходи та шляхи управління її 

фінансовими важелями та вимогами до капіталу [1-10]. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 

визначення вдосконалення механізму управління 

ліквідністю комерційних банків та поєднання існуючих 

способів її регулювання для стабільного функціонування 

та розвитку банківської систем України, оскільки це 

забезпечує прибутковість їх діяльності. Підтримка 

необхідного рівня ліквідності повинна здійснюватися за 

рахунок проведення зваженої політики управління 

активними і пасивними операціями з одночасним 

дотриманням до встановлених нормативів ліквідності та 

вимог до капіталу комерційних банків.  

Викладення основного матеріалу. В сучасному 

економічному просторі є багато факторів, які впливають 

на розвиток та функціонування комерційного банку. 

Так, економічна криза останніх років завдала великої 

шкоди банківській системі України та значно знизила 

рівень довіри до комерційного банку, в зв’язку з тим, що 

банк здійснює свою діяльність за рахунок не лише своїх 

капіталів, а й за рахунок коштів вкладників, тому зниження 

довіри потенційних та фактичних клієнтів до банків 

негативно впливає на стабільність роботи всієї банківської 

системи. Також, значний вплив на зниження ліквідності 

банків здійснило суттєве зниження рівню кредито-

спроможності позичальників, що в результаті призвело 

до відтоку грошових коштів з банківських рахунків. 

Таким чином, на даний час однією з актуальних проблем 

є визначення оптимального рівня ліквідності комерційних 
банків та фінансових важелів управління нею.  

Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити 

своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, тобто 

здатність задовольняти свої потреби у грошових коштах 

незалежно від цілей їх витрачання [3; 4, c.632]. Комерційні 

банки в ході своєї діяльності повинні створювати 

резерви, які накопичуються за рахунок ліквідних коштів 

та використовуються в разі нестачі банківської ліквідності, 

яка може виникнути через непередбачені зобов’язання, 

що в свою чергу виникають внаслідок зміни стану 

грошового ринку.  
Рівень ліквідності оцінюється за допомогою показників 

ліквідності, які є однією з найважливіших характеристик 

надійності банку. Зрозуміло, що комерційні банки 

одержують більші прибутки, коли функціонують на 

мінімально допустимих значеннях ліквідності.  

Таким чином, основною метою процесу управління 

ліквідністю є постійне та безперебійне забезпечення 

достатнього рівня ліквідності банку за мінімальних 

витрат. 

В науковій економічній літературі та в банківській 

практичній діяльності використовують найчастіше 

В статті представлено основні підходи до ефективного управління ліквідністю комерційних банків в 

умовах стабілізації банківської системи України. Розглянуто моделі комплексного управління активами і 

пасивами банку, необхідність дотримання економічних нормативів ліквідності комерційними банками. 

Автором визначено найбільш вагомі методи управління ліквідністю комерційних банків. Доведено 

важливість взаємозв’язку між ризиком ліквідності та кредитним ризиком, а також вплив на останнього 

на рівень ліквідності банківських установ. 

Ключові слова: ліквідність банку, ліквідність балансу банку, ліквідність активів і пасивів, механізм 

управління ліквідністю, фінансові важелі впливу на ліквідність банку. 
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декілька основних підходів до управління ліквідністю 

банків: 

– управління активами та їх доходністю (ROA);  

– управління пасивами (ліквідними засобами); 

– управління капіталом та доходністю (ROE); 

– комплексне управління активами і пасивами; 

– управління ризиком ліквідності; 

– управління кредитним ризиком; 

– управління економічними нормативами, достат-

ності капіталу і коефіцієнта левериджу (Н1-Н4),  

– управління нормативами ліквідності (Н4-Н6). 

Управління ліквідністю за допомогою оптимізації 

структури активів це один з найтрадиційніших і 

найпростішим підходом. Ще такий метод називають 

стратегією трансформації активів. В основному даний 

підхід використовують в невеликих банках, що не мають 

можливостей запозичення коштів та доступу на грошові 

ринки [9, c.22]. 

Основою зазначеного підходу слугує нагромадження 

високоліквідних активів, за рахунок яких в повному 

обсязі забезпечуються потреби ліквідності банку. 

Відповідно, відбувається перетворення (трансформація) 

активів у грошову форму. Зазначена теорія заснована на 

твердженні, що банківська установа може бути 

ліквідною, якщо її активи можна перемістити або 

продати іншим кредиторам або інвесторам за готівку. 

Таким чином, умовою покриття потреб окремого 

комерційного банку в ліквідних ресурсах є постійна 

наявність активів, які можна продати [2, с.48]. 

При цьому активи повинні мати таку якість, як 

стабільність цін та мати ліквідний вторинний ринок для 

швидкого перетворення на гроші. 

Управління ліквідністю шляхом управління активами 

є менш ризиковим порівняно з іншими, але одночасно 

вартісно дорогим. Продаж активів супроводжується 

певними витратами, які можуть призвести до 

погіршення стану балансу, оскільки продаються 

низькоризикові активи. Додатково, банк втрачає 

майбутні доходи, які могли б бути акумульовані за 

рахунок цих активів. 

Іншим напрямом в управлінні ліквідністю банку є 

теорія управління пасивами (стратегія запозичення 

ліквідних засобів). Сутність даного підходу полягає в 

запозиченні грошових коштів у кількості, необхідній для 

повного покриття потреб у ліквідних засобах. Такі 

позики здійснюють лише після виникнення попиту на 

грошові кошти, з метою уникнення нагромадження 

високоліквідних активів, що можуть принести низькі 

доходи. У разі підвищення попиту банк запозичує кошти 

за вищою ставкою, доки повністю не задовольнить 

потребу в ліквідних засобах.  

Стратегія запозичення ліквідних засобів оцінюється 

як найбільш ризикована, в зв’язку з тим, що супровод-

жується підвищенням ризику зміни відсоткових ставок 

та ризику доступності запозичених коштів. В результаті 

застосування даної стратегії банки змушені робити 

позики на невигідних умовах, а саме: за невигідною для 

нього ціною або в період, коли зробити це складніше.  

При впровадженні моделі комплексного управління 

активами і пасивами банк повинен забезпечити 

виконання таких важливих цілей [3, с.152]: 

 забезпечення необхідного рівня прибутку; 

 відповідність величини власного капіталу 

встановленим вимогам; 

 збереження рівня ліквідності на бажаному рівні; 

 підвищення дохідності акцій банку; 

 дієвість системи управління ризиками; 

 забезпечення ефективного управління фінансовими 

потоками. 

У випадку, коли використовується збалансований 

підхід до управління ліквідністю частина попиту на 

ліквідні засоби задовольняється шляхом нагромадження 

високоліквідних активів, а решта попиту за допомогою 

здійснення операцій запозичення коштів.  

Таким чином, в зв’язку з тим, що управління 

ліквідністю через управління активами є високовартісним, 

а стратегія запозичення ліквідних засобів є дуже 

ризиковою, більшість комерційних банків зупиняють 

свій вибір на найнебезпечнішому і найвигіднішому 

варіанті управління ліквідністю, а саме управління 

активами і пасивами (стратегії збалансованого 

управління).  

Основними перевагами даного підходу управління 

ліквідністю є гнучкість та універсальність, яка дозволяє 

управлінню банка вибирати найбільш вигідне поєднання 

різних джерел поповнення ліквідних коштів в 

залежності від економічних умов та змін в ринкових 

цінах [5, c.46].  

При розгляді управління ліквідністю комерційного 

банку важливо підтримувати основні економічні норми. 

Так, з метою захисту інтересів клієнтів, забезпечення 

фінансової стабільності банківської установи та 

контролю за станом ліквідності банків Національний 

Банк України встановлює нормативи ліквідності:  

 миттєвої ліквідності (Н4 не менше 20%) – для 

контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне 

виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок 

високоліквідних активів;  

 поточної ліквідності (Н5 не менше 40%) – для 

визначення збалансованості строків і сум ліквідних 

активів та зобов’язань банку  

 короткострокової ліквідності (Н6 не менше 60%) – 

для контролю за здатністю банку виконувати прийняті 

ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних 

активів.  

Інші важливі нормативи – ризику, капіталу, 

валютних позицій – не мають прямого відношення до 

ліквідності, але допомагають банку бути ліквідним, 

застерігаючи від надто ризикованих операцій, які 

можуть призвести до отримання значних збитків [7, 

c.12]. 

Вибір стратегій управління залежить від розміру та 

фінансового стану банківської установи, а також від 

кваліфікації її персоналу, та політики банку в цілому. 

Наслідки фінансової кризи 2008 року продемонстрували, 

що подібні негативні явища призводять до значних втрат 

як банківської системи країн, так і їх економіки в 

цілому. Найважливішим фактором впливу на ці наслідки 

виявляється недостатність мікро- чи макропруденційних 

заходів та моніторингу за окремими фінансовими 

установами для забезпечення фінансової стабільності, в 
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результаті чого необхідно розробити і впровадити певні 

інструменти запобігання фінансових ризиків банківської 

системи України в цілому [1, 9].  

Зарубіжні науковці пропонують більш поглиблено 

продовжувати емпіричне дослідження взаємозв’язку між 

ризиком ліквідністю та кредитним ризиком українських 

комерційних банків [10, c.28]. На основі класичної теорії 

фінансового посередництва (Bryant, 1980) і моделі 

Даймонда-Дібвіга (Diamond and Dybvig, 1983) ризик 

ліквідності і кредитний ризик перебувають у прямій 

залежності. Зокрема, кредитний дефолт може 

спричинити зменшення обсягів грошових потоків та 

знецінення кредитних активів, таким чином збільшуючи 

ризик ліквідності. Якщо банк видасть значну кількість 

кредитів на проблемні проекти, він, найімовірніше, буде 

неспроможним задовольнити вимоги вкладників. Крім 

того, якщо вартість таких активів зменшуватиметься, 

багато вкладників вимагатиме повернення своїх коштів, 

що призведе до відпливу готівки. Таким чином 

доводиться прямий зв’язок між кредитним ризиком і 

ризиком ліквідності в ісламському банківському секторі.  

Гортон і Метрік (Gorton and Metrick, 2011) демон-

струють іншу точку зору щодо того, як усвідомлений 

кредитний ризик може призвести до ризику ліквідності. 

Усвідомлений кредитний ризик (за субстандартними 

кредитами) спричинив суттєве збільшення ставок 

рефінансування та маржі фінансування на міжбан-

ківському ринку під час останньої фінансової кризи.  

Деякі зарубіжні автори припускають, що коли ціни 

на активи погіршуються, стає набагато складніше 

рефінансувати борги, тому що існує проблема 

ліквідності. На основі моделі Даймон-да-Дібвіга 

(Diamond and Dybvig, 1983) автори Хе та Сюн (He and 

Xiong, 2012) також дослідили ризик рефінансування 

боргу і з’ясували, що кредитори не рефінансують 

боргові контракти, якщо вартість базового активу є 

нижчою, ніж певні граничні значення. Крім того, Босс і 

Шайхер (Boss and Scheicher, 2002) припускають прямий 

зв’язок між кредитним ризиком і ризиком ліквідності на 

європейському корпоративному фондовому ринку. 

У подібному дослідженні Еріксон та Рено (Ericsson and 

Renault, 2006) розробили модель оцінювання облігацій і 

з’ясували, що кредитний ризик прямо пов’язаний із 

неліквідністю. 

Проте існують інші дослідження, в яких є негативні 

докази або немає жодних доказів зв’язку між ризиком 

ліквідності і кредитним ризиком (наприклад, Cai and 

Thakor, 2008; Wagner, 2007). Загалом ці дослідження 

зосереджені на особливих характеристиках кредитного 

ризику або ризику ліквідності (таких, як активи, 

депозити, кредитні зобов’язання) або на вузьких 

економічних обставинах. Зокрема, Нікомарам та інші 

(Nikomaram et al., 2013) використовують різні проксі-

показники міри ризику ліквідності і кредитного ризику в 

своїх дослідженнях та отримують різні результати 

стосовно залежності між цими двома видами ризику, 

прямої або оберненої. Автори Імбєровіч та Рауч 

(Imbierowicz and Rauch, 2014) не виявили суттєвого впливу 

кредитного ризику на ризик ліквідності в банках США. 

Дослідження, які не демонструють зв’язку між 

ризиком ліквідності і кредитним ризиком, зосереджені 

головним чином на особливих аспектах цих видів 

ризиків за певних припущень та економічних умов. 

Проте в найсучасніших емпіричних дослідженнях під-

тримується існування прямого зв’язку між ризиком 

ліквідності і кредитним ризиком, що відповідає 

класичній теорії фінансового посередництва (Bryant, 

1980) і моделі Даймонда-Дібвіга (Diamond and Dybvig 

1983). Таким чином, із широкої точки зору ми 

розглядаємо таку гіпотезу, H1: Кредитний ризик прямо 

корелюється з ризиком ліквідності [10, c.28]. 

Крім того, вимоги до регулятивного капіталу, які 

діяли в 2008 році, виявилися недостатніми для 

поглинання банківських збитків, тому в деяких країнах 

уряди (тобто платники податків) витратили кошти для 

покриття прогалин у капіталі банківської системи заради 

згладжування наслідків кризи. 1 Це випадок, коли 

активізуються всі вимоги документа Базель III, тобто 

мінімальні загальні вимоги до капіталу, буфер 

консервації, контрциклічний буфер і буфер системної 

важливості. Після кризи Базельський комітет з питань 

банківського нагляду підготував новий стандарт 

банківського законодавства, так званий Базель III (або 

третю Базельську угоду). Одна із цілей цієї рамкової 

угоди – посилення вимог до капіталу порівняно з 

попереднім стандартом документа Базель II. Крім того, 

відповідно до вимог Базеля III впроваджуються нові 

вимоги до ліквідності, а саме коефіцієнти покриття 

ліквідністю і чистого стабільного фінансування. 

Мінімальні вимоги до банківського капіталу згідно з 

Базелем III збільшено з 8 до 15.5% активів, зважених за 

ризиком = (RWA)1 . Крім того, запроваджено вимогу до 

коефіцієнта левериджу в розмірі 3%.  

Вимоги до капіталу в Україні Унаслідок двох 

серйозних фінансових криз у 2008 і 2014 роках НБУ 

зробив важливий крок до зміцнення 2 Детальний аналіз 

втрат і переваг вимог до капіталу див. у: Modigliani, 

Miller (1958), Dagher et al. (2016). 3 У цьому дослідженні 

ми орієнтуємося на короткострокові витрати. У моделі 

немає довгострокового впливу на зростання ВВП 

постійних вищих вимог до капіталу, хоча є ефект 

негативного рівня банківського сектору шляхом 

внесення змін до Закону «Про Національний банк 

України». Ці зміни закріпили за НБУ, серед іншого, 

відповідальність за розробку та реалізацію макро-

пруденційної політики, одним із ключових інструментів 

якої є вимоги до капіталу. Поточні вимоги до 

достатності регулятивного капіталу в Україні на рівні 10 

відсотків буде доповнено вимогами до буферів капіталу, 

а саме буферів консервації капіталу, системної 

важливості та контрциклічного. Основна мета буфера 

консервації капіталу – забезпечити необхідний рівень 

капіталу банку в часи економічного стресу. Буфер 

консервації капіталу складається з високоякісних 

інструментів капіталу (основний капітал 1 рівня), які 

поглинають першу і найбільшу частину збитків під час 

кризи. Буфер буде встановлено на рівні 0.625 відсотка у 

2020 році, а протягом наступних трьох років він 

поступово збільшуватиметься на 0.625 відсотка щороку, 

доки не досягне 2.5 відсотка у 2023 році. Вимога до 

буфера системної важливості аналогічна вимозі до 

буфера консервації, але застосовується лише до 
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системно важливих банків. Його рівень може 

варіюватися від 1 до 2 відсотків залежно від категорії 

важливості банку. Після 2020 року, залежно від 

економічних і фінансових умов в Україні, НБУ 

вирішить, коли цей буфер буде активовано [6, c.165].  

Серед методів управління ризиком ліквідності, що 

переважно використовуються вітчизняними комерційними 

банками, зазначимо наступні: метод лімітування (дивер-

сифікація) та створення резервів, метод коефіцієнтів – 

нормативів ліквідності встановлені НБУ, метод виплат 

Сafh-flow, метод загального фонду коштів, розподілу 

активів (конверсії коштів), метод GAP-аналізу і 

економіко-математичного моделювання. 

Кожен із вказаних методів спрямований не лише на 

дотримання індикативних значень, а й використовується 

для проведення аналізу банківських операцій, 

досліджень співвідношення між активами і пасивами.  

Висновки. Таким чином, фінансові важелі в 

банківській системі, які впливають на рівень ліквідності 

комерційних банків, можна умовно поділити на зовнішні 

і внутрішні. В той же час сам процес управління 

ризиком ліквідності вимагає більш чіткого підходу до 

визначення економічних нормативів та коефіцієнтів. 

Зазначені вище методи управління банківською 

ліквідністю та її ризиком направлені на підвищення 

ефективності діяльності банківської системи за умов їх 

комплексного застосування. Основним завданням в 

управлінні ліквідністю є недопущення ситуації 

переростання допустимого ризику в катастрофічний, 

який загрожує самому існуванню банку і може 

призвести до банкрутства. 

Процес управління ліквідністю комерційного банку 

включає насамперед виявлення ризику ліквідності, його 

ідентифікацію та застосування заходів спрямованих на 

його запобігання чи усунення. Якщо стратегічною 

метою діяльності комерційного банку виступає 

максимізація його ринкової вартості (ринкової оцінки 

власного капіталу), тоді вибір стратегії роботи банку 

здійснюється на основі вивчення ринку банківських 

послуг і окремих його сегментів. Максимізація прибутку 

(у грошовому виразі) в такому разі чи мінімізація ризику 

за умови стабілізації прибутків характеризується 

спекулятивними тенденціями і реалізується через 

застосування незбалансованих підходів до управління 

активами і пасивами банку. 
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IMPROVING THE BANK'S LIQUIDITY MANAGEMENT IN CONDITIONS OF STABILIZATION OF THE 

BANKING SYSTEM OF UKRAINE: FINANCIAL IMPACTІS, RISKS AND CAPITAL REQUIREMENTS 

Introduction. One of the problems with the work of these banking institutions is the imbalance between the dates and 

amounts of attracted and allocated resources, which can lead to significant financial losses due to the low liquidity of the 

assets of such banks. Thus, liquidity regulation is the basis for the successful and profitable operation of any banking 

institution. 

Purpose. The purpose of the study is to determine the improvement of the mechanism for managing the liquidity of 

commercial banks and the combination of existing ways of regulating it for the stable functioning and development of the 

banking system of Ukraine, it ensures the profitability of their activities. Support for the required level of liquidity should be 

achieved through the implementation of a well-considered policy of managing active and passive operations, while complying 

with established norms of liquidity and capital requirements of commercial banks as the main financial leveridge. 

Results. The article presents the main approaches to effective management of liquidity of commercial banks in the 

conditions of stabilization of the banking system of Ukraine. Models of complex management of assets and liabilities of the 

bank are considered, necessity of observance of economic norms of liquidity by commercial banks is described. The author 

identifies the most important methods of managing the liquidity of commercial banks. The importance of the relationship 

between liquidity risk and credit risk, as well as the impact on the level of liquidity of banking institutions is proved. 

Conclusions. The conducted research has shown the necessity of financial leverage and risk management methods for 

commercial banks that directly identify identification, assessment and risk assessment. 

Key words: liquidity of bank, liquidity of bank statement, liquidity of assets and passive voices, liquidity management 

mechanism, financial levers of influence on liquidity of bank. 
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«ЛЮТЕРАНСЬКА КОНФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ В САКСОНІЇ  

В 1525–1580 РР.» 
 

Книга сучасного вітчизняного історика Сергія Анатолійовича Карікова є наслідком тривалої праці 

дослідника, присвяченої вивченню проблем Реформації в Німеччині. У монографії автор звертається до 

питань, пов’язаних із т. зв. «конфесійною добою» німецької історії. Сутність зазначеного історичного 

періоду С.А. Каріков пов’язує із феноменом конфесіоналізації, висвітлення сутності, змісту і значення якої 

постає основним напрямом дослідження. 

Структурно монографія містить передмову, чотири розділи, висновки, список джерел та літератури. 

У передмові С.А. Каріков визначає предметне поле дослідження, що охоплює порівняно мало вивчений 

в історіографії період 1525–1580 рр. Його зміст, як указує автор, визначається важливими процесами 

стабілізації соціального життя, закріплення принципів Реформації у повсякденній практиці (с. 5). Розкриття 

сутності зазначених процесів пов’язане з усебічною характеристикою конфесіоналізації, важливість якої 

пояснюється вагомим впливом конфесійного чинника на суспільство перехідної доби від Середньовіччя до 

Нового часу. 

С.А. Каріков розглядає конфесіоналізацію в аспекті розвитку земельної державності німецьких 

територій (с. 6). Зазначений підхід зумовлений значущістю вирішення конфесійних проблем для зміцнення 

територіальних держав раннього Нового часу. Одним із яскравих прикладів впливу подій і наслідків 

Реформації на розвиток державних інститутів стала лютеранська конфесіоналізація в Саксонії – центрі 

виникнення і поширення реформаційного руху. 

У першому розділі монографії проаналізовано виникнення й утвердження поняття конфесіоналізації 

в історіографії, а також здійснено огляд історичних джерел. С.А. Каріков звертає увагу на висвітлення 

подій реформаційного руху як в історіографії ХІХ – ХХ ст., так і в новітніх дослідженнях. Автор детально 

характеризує особливості розгляду конфесійної доби дослідниками різних історіографічних шкіл, 

звертаючись до праць Л. фон Ранке, Ф. Енгельса, Ф. Бецольда, Б. Меллера та інших авторів. У працях 

згаданих істориків було визначено загальні напрями вивчення конфесійної доби. Надалі завдяки 

запровадженню в історичну науку поняття «утворення конфесій», детально розробленого у працях 

Е.В. Цеєдена, було поглиблено розуміння змісту зазначеного історичного періоду. Е.В. Цеєден звернув 

увагу на поєднання таких характеристик конфесіоналізації, як відновлення стабільності в німецькому 

суспільстві і зміни в політичній організації, церковних структурах, соціальних нормах (с. 14). Поглиблення 
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зазначеного підходу було здійснено на рубежі ХХ–ХХІ ст. у працях Х. Шиллінга, В. Райнхарда, 

Х. Клюетінга, Г.Р. Шмідта та інших представників новітньої німецької історіографії.  

Узагальнюючи історіографічний доробок, С.А. Каріков розглядає конфесіоналізацію як процес, що 

став закономірним продовженням реформаційного руху. При цьому, оскільки конфесійні перетворення 

стали визначальною характеристикою розвитку усіх територій Німеччини, маючи різний ідейний зміст, 

автор визнає за доцільне визначати лютеранську, реформатську, католицьку конфесіоналізацію як головні 

течії конфесіоналізації раннього Нового часу (с. 18). Він зосереджується на розкритті особливостей 

лютеранської конфесіоналізації в Саксонії протягом періоду 1525–1580 рр. – від завершення Селянської 

війни, після якої розпочалося формування політичних союзів євангелічних правителів і було закладено 

фундамент територіальної церковної організації, до укладання євангелічного Саксонського статуту, який 

став своєрідним підсумком конфесійного будівництва в регіоні. 

У межах роботи здійснено ґрунтовний аналіз історичних джерел. Заслугою автора є комплексний підхід 

до використання джерельної бази, що дає змогу розкрити різні аспекти лютеранської конфесіоналізації в 

Саксонії. Зокрема, С.А. Каріков використовує в монографії акти рейхстагів Священної Римської імперії, 

теологічні праці фундаторів євангелічного віровчення, полемічні твори реформаторів, євангелічні статути 

Саксонії й інших територій Німеччини, звіти саксонських візитаторів про результати перевірок парафій, 

листи реформаторів і представників світської влади, історичні хронічки, створені як прибічниками 

Реформації, так і її противниками. Компоексне використання наративних, документальних, правових джерел 

дає змогу автору представити широку панораму конфесійних трансформацій у саксонському регіоні. 

У другому розділі монографії автор розкриває соціально-політичні аспекти лютеранської 

конфесіоналізації в Саксонії. Зокрема, С.А. Каріков аналізує перетворення цієї території на важливий центр 

суспільно-політичної боротьби, спричиненої Реформацією, визначає особливості політики правителів 

курфюршества Саксонського після завершення Селянської війни, спрямованої на об’єднання зусиль 

євангелічних князів і міст, що знайшло вияв у створенні Шмалькальденського союзу, характеризує вплив 

названої організації на розгортання конфесійних перетворень у різних регіонах Німеччини, з’ясовує 

специфіку реформаційного руху в герцогстві Саксонському, правителі якого тривалий час чинили активний 

опір поширенню євангелізму. Дослідник розкриває складність і суперечливість зазначених подій, 

поєднуючи зображення соціально-політичних подій у Саксонії із характеристикою особливостей діяльності 

її правителів – представників ернестинської (Йоганн Стійкий, Йоганн Фрідріх Великодушний) та 

альбертинської (Моріц, Август) ліній правлячої династії Веттінів.  

Особливо детально С.А. Каріков аналізує політику курфюрстів Моріца й Августа після 

Шмалькальденської війни, що пояснюється як порівняно малим ступенем її вивчення в історіографії, так і 

важливістю політичних дій названих правителів для здійснення лютеранської конфесіоналізації, пов’язаної із 

формуванням земельної державності Саксонії раннього Нового часу. Автор доходить обґрунтованого 

висновку: «Протягом 1525–1580 рр. територіальна влада Саксонії, зацікавлена в посиленні ідейного впливу 

на суспільство, здійснюючи політику лютеранської конфесіоналізації, фактично зарахувала до органів 

управління й інститути управління церквою. Одночасно відбувалася інтеграція земель саксонського регіону в 

єдину компактну територію з уніфікованою адміністративною системою. Результатом зазначених процесів 

стало як зміцнення політичної влади саксонських курфюрстів, так і зростання їх впливу на територіальну 

церковну організацію, становище якої в період конфесіоналізації поступово стабілізувалося» (с. 100). 
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Третій розділ монографії присвячено визначенню змісту євангелічно-лютеранської теології і 

специфіки розвитку церковної організації Саксонії протягом конфесійної доби. С.А. Каріков звертається до 

характеристики реформаційних подій у саксонському регіоні, визначаючи їх як передумови лютеранської 

конфесіоналізації. Розгортання конфесійних трансформацій він пов’язує із проведенням візитацій, що 

забезпечили вирішення матеріальних й організаційних проблем церкви, водночас сприяючи посиленню 

впливу князівської влади на діяльність священнослужителів (с. 121). Дослідник аналізує зміст євангелічних 

статутів, що регламентували діяльність територіальної церковної організації, при цьому зіставляючи зміст 

саксонських статутів із аналогічними документами інших євангелічних територій Німеччини. Особливу увагу 

автор приділяє віросповідним книгам євангелічно-лютеранської церкви, визначаючи «Катехізиси» Лютера, 

«Аугсбурзьке віросповідання» й інші праці реформаторів як такі, що заклади ідейну основу конфесіоналізації. 

Водночас дослідник детально аналізує внутрішні суперечності серед реформаторів, що не припинилися 

й після укладання Аугсбурзького релігійного миру, зумовивши гостре протистояння між гнезіолютеранами та 

філіпістами. Подолання зазначених суперечностей, як доводить С.А. Каріков, було пов’язане із прийняттям 

Саксонського статуту 1580 р., що стало своєрідним підсумком лютеранської конфесіоналізації 

в саксонському регіоні, засвідчивши початок нового її етапу – утвердження ортодоксії (с. 165). 

Четвертий розділ праці охоплює соціальні аспекти лютеранської конфесіоналізації в Саксонії. 

Зокрема, автор показує складні, суперечливі відносини між владою і населенням, характеризуючи 

різноманітні заходи регламентації соціального життя (зокрема, т.зв. «поліцейські статути»). Крім того, 

С.А. Каріков вивчає проблеми розвитку саксонських шкіл та університетів, визначаючи їх важливу роль у 

здійсненні лютеранської конфесіоналізації. Як показує автор, створена в цей період система освіти стала 

важливим компонентом формування земельної державності Саксонії (с. 195). 

У висновках автор узагальнює головні результати дослідження, підкреслюючи, що конфесіоналізація 

постала однією з ключових характеристик історії Саксонії доби Реформації. Лютеранська 

конфесіоналізація в саксонському регіоні була підпорядкована процесу формування земельної державності 

Саксонії, поставши важливим засобом становлення модернізованої територіальної держави. Наприкінці 

XVI ст. формування земельної державності Саксонії у загальних рисах було завершене. Політика 

правителів курфюршества Саксонського засвідчила утвердження абсолютистського курсу Веттінів як 

визначальної тенденції розвитку регіону. Посилення влади саксонських правителів було пов’язане зі 

зміцненням позицій євангелізму як наслідку лютеранської конфесіоналізації і водночас засвідчило 

утвердження принципу порядку в суспільному житті (с. 215-216). 

Довідковий апарат монографії є ретельно оформленим, список джерел і літератури – достатньо 

широким. Монографія С.А. Карікова є важливим внеском в історіографію проблеми лютеранської 

конфесіоналізації, що дає змогу оцінити її значущість для науковців, викладачів, студентів. 
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