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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 26th issue of our journal. In this issue we
propose you 65 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, Italy, Ireland,
India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Czech Republic, Ukraine.
According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the
authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally.
We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary
prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages:

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018
I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements
and assessed of its compliance to subject of the journal.
II stage. The manuscript passes double-blind peer-reviewed. The first is a blind peer review by
the members of the editorial board of the journal for relevant areas: neither the authors nor the
reviewers do not know each other. Also, this stage involves checking articles for plagiarism,
however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the borrowing of
material and copyright violation lies on the author of the publication.
III stage. The second review is carried out by the higher educational establishments (Volodymyr
Dahl East-Ukrainian National University and Lugansk Institute of Post-graduate Pedagogical
Education) and scientific organization “Sobornist”. After completion of the whole review process
and receiving of positive result, the journal is considered on academic councils of the higher
educational institutions. Only after the decision of the academic council about printing of the
scientific journal Virtus it is passed to the publisher.
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard
time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your
help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this
experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also
productive.
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on
democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on
various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the
editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and
foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions,
chairs, faculties for the common continuation of the started work.

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

M. Zhurba
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Philosophy
УДК 130.02:78.01
Гужва О.П.,
д.філос.н., професор, завідувач кафедри вокально-хорового мистецтва,
Академія музики ім. М. Глінки, Guzhva07@meta.ua
Україна, м. Дніпро

ВИТОКИ СИМФОНІЗМУ
Симфонізм – явище, котре не збагнути, залишаючись у межах музичного мистецтва, його появу варто
усвідомлювати черех осягнення усієї історії людства, його надбань.
Ключові слова: Симфонізм, прояв буття, духовне та земне.
Постановка проблеми. У статті «Витоки Симфонізму»
симфонізм розглядається як прояв духовного буття.
Тому перш за все Огляд симфонізму все більше передбачає
розширення методології, як і розширення категоріального
апарату за рахунок філософських понять: буття, Я та
Ми, духовність.
Метою дослідження стає занурення в історичне
минуле, що пов’язує воєдино становлення духовності і
симфонізму як її прояву.
Виклад основного матеріалу. Симфонізм прокладає
свій шлях між духовним та земним, споріднюючись з
ними. Його витоками стають усі компоненти мови та
мислення, він відбиває емоційно-психологічні рухи і
набуває здатності передбачення подій. Він простежує
відповідну залежність між злетами людського духу та
змінами умов життя. Він там, де змінюється ландшафт,
освоюються території, зводяться культові та господарські
споруди. Він охоплює всю складну структуру способу
існування, як і самі закони світобудови.
Симфонізм відтворює образ світу, який постає в уяві
людей та свідомості, що народжується. Тому до його
формування завжди причетні всі мовні та мисленеві
структури, за якими постає парадигма мислення, притаманна кожній історичній добі, що зводить воєдино
понятійне та образне, і, прагнучи обійняти усі барви
світу, характер та динаміку змін у ньому, затверджує
саму можливість людського існування, що пов’язана зі
спробами досягнення злагоди.
Здається, лише з появою центрів вищої нервової
діяльності (ще у первісну добу), скерованих на стримування емоційно-психологічних рухів, приходить визнання
однієї людини іншою. І саме умови спільного існування
призводять до того, що окрема істота починає усвідомлювати себе через іншу і в різних формах людської
діяльності, і в проявах духовних рухів і особистісних
потреб. Людина хоче бачити і відчувати себе через іншу.
Потребою стає й відчуття себе як частки роду, племені,
етносу, аж до найвищої духовно-родової єдності – народу
та затвердження способу його існування – держави.
Тільки усвідомлення себе як частки природи, навколишнього світу, усього живого надає можливість сформуватися поняттю космічного Ego та людства як носія
людинотворчих поривів.
Важко пройти у нашому дискурсі повз тих, хто
завжди виокремлювався у людській спільноті, прагнучи
віднайти зв’язок між різними ланцюгами історії, зберегти

міфи, легенди, обряди та магічні дійства. Так само важко
пройти повз діяльність тих, хто, покладаючись на знання
та розум, відкривав нові горизонти сприйняття дійсності.
Так, вже у XX столітті викликає подив діяльність таємного
товариства Аненербе, до якого належали представники
еліти третього рейху. Останніх цікавили знання, що
відтворювалися в життєвій практиці жерців, шаманів,
волхвів, молфарів, відунів. Це було минуле, що зберігалося
в міфах та легендах, торкалося таємниць роду, переходу
від неживої природи до живої, розкутості природних
сил, перенесення у просторі та часі. Подібні езотеричні
знання в найбільшій мірі доповнюють наші уявлення
про космічне Его.
Але якими б дивними не були все нові відкриття у
розумінні розбудови картини Всесвіту та її пізнання,
переконуємось у тому, що вони передбачуються у тому,
що дає нам симфонізм, з його ідеями оновлення та перетворення. Саме музика дає нам можливість віднайти
зв’язок із минулим, перетворитися на охоронців і носіїв
пам’яті народів, відчути власну причетність до акту
творення світу.
Видкриття власної душі, anima – латиною, за часів
первісної доби, виводить людські почуття, емоції на
рівень засобів спілкування. Відбувається це тоді, коли
вся шкала емоційно-психологічних реакцій на подразники
дійсності знаходить типологізацію, І сама людська
діяльність стає осмисленою.
Певну типізацію різних емоційних станів, як осмислених і загально визнаних, маємо шукати в наскельних
росписах давніх печер, як от, наприклад, печері Північна
Альтамира, де зображено пораненого звіра і передано
людське співчуття до нього. Співчуття, симпатія –
відкриття у іншому себе лежить в основі розвитку
мистецтва і усієї культури. Більше того, завдяки симпатії
маємо усвідомлювати й саму історію людства, її ходу,
про що, зокрема, писав Шопенгауер у своїх Афоризмах
життєвої мудрості, спираючись на вчення давніх індусів.
Народжується слово. Зустріч слова і емоції сприяє
духовному засвоєнню дійсності, прискоренню цивілізаційних процесів і розвитку самої духовної культури.
Храмові комплекси ранніх цивілізацій сприймаються як
рішуче відокремлення їх від первісної доби. Кам’яні
споруди неоліту разом із первісними венерами не
можуть іти в порівняння з архітектурними пам’ятками
Індії, Шумер, Греції, або Америки. Втім, маємо констатувати: стався не розрив із попереднім, а закономірний

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018
стрімкий злет духовності. Народжується писемність,
виникають закони, мистецтва, література, театр, трагедія
та комедія, казки. З’являються соціальні прошарки,
потреба в освіті, виникненні шкіл, у середні віки – цехів,
які спряли розвитку ремесел. Розподіл праці виокремив
тих, хто закладав фундамент наук, зокрема, філософії і
тих її гілок, з яких складалися уявлення про Всессвіт,
його устрій, природу та людину.
В усіх давніх пам’ятках є згадки про музик, музичні
інструменти, великі об’єднання музикантів . Надзвичайна
роль музики в житті суспільства зрозуміла, так само, як і
те, чому саме вона стала великою об’єднуючою силою.
Притому не дивно, що мова музики зрозуміла всім,
оскільки відображає биття людського серця, пульс епохи
і самої вічності. Вона єдина не потребує тлумачення і
легко долає кордони, об’єднуючи людей.
Саме на музику випало завдання бути об’єднуючим
початком між людьми на рівні людських емоцій та
почуттів. І музика віднайшла ті засоби виразності, які
були зрозумілі людській спільноті, і набули здатності
відтворювати коливання в настроях, перехід від одного
емоційного стану до іншого. Більше того, – музика
виявилася здатною відображати протистояння, зіткнення
та боротьбу образних планів. Зрозуміло, саме у
відображенні конфліктів музика постала як арена для
розгортання духовної драми.
Синкретична єдність засобів виразності, що формує
первинні мистецькі форми, стає умовою виникнення та
постійного оновлення імманентних закономірностей, і
власне мови окремих мистецтв, відповідно до плину
часу. Античність – колиска європейскої цивілізації дала
систему звукорядів, інтервалів. Від цієї системи відштовхується також середньовіччя, надаючи їм певного релігійного
сенсу та символіки.
Середньовічча, а ще більше Відродження для європейского мистецтва і, зокрема, музики – це час стрімкого
становлення і народження національних мов, націй та
держав. Музична мова відкривала власні імманентні
закономірності: часові та просторові характеристики:
звуковисотність, повтор інтонаційних формул, контраст
звукових планів, їх розміщення в різних храмових
площинах – нефах. Значення імманентних закономірностей у добу середньовіччя виявляється черех орієнтацію
«на Вічність» як ознаку релігійного сприйняття світу.
Пам’ятаємо водночас, що у середньовічному місті на
ратушах вже встановлювалися годинники. Відповідно до
них людська діяльність визначалася у німецькій мові як
Tatigkeit, нескінчений життєвий обіг подій, праці, що
поглинали людину. Про світ Божий нагадували церковні
дзвони, котрі між іншим відміряли тривалість буття
окремої людини, що залишалася «безмовною», за Гурєвичем.
На добу Середньовіччя припадає, як відомо, велике
переселення народів, формування та поширення світових
релігій. Осередками культури та мистецтва стали міста,
монастирі та храми.
Християнський храм мав відтворити велич світу,
створеного Богом. Він ніс у собі образ одухотвореного
космосу, що поставав у його вічності, та безмежності,
назавжди встановленого обігу подій. Наявність у ньому
святих, ангелів, Богородиці, пророків мали ввести у
молитовний стан, де все буденне поступається перед
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спогляданням і сприйняттям Царства небесного, де немає
людських страждань і смерті. Припустимим залишається
лише обіг часу по колу, що закріплено церковним
календарем, а зображення ікон, завдяки замкненості у
плоскість, мають свідчити про те, що час і простір сходяться.
Епоха Відродження бачить в людині особистість, її
конкретно історичні риси та типи. В музиці з’являється
мелодія, в живописі – історичний портрет. В іконах
відчуваємо перспективу. Портрет об’єднується з пейзажем.
Небесне тісніше пов’язується із земним, типічне з
індивідуальним.
Звісно, поява у мистецтві індивідуального начала
засвідчена ще раніше стародавніми скульптурами, а
індивідуально-типологічні риси є у наявності в стародавніх
казках. Художнє мислення починається з поєднання та
виокремлення з цілісного колективного начала різних
соціальних типів та індивідуально людських характерів.
Звернемо увагу на незмінну присутність в історичному
просторі колективних почуттяів та емоції, що нерідко
пробуджуються або природними лихами, або сейсмічно
нестабільними умовами людського буття, коли начебто
приховані емоційні стани, психологічні реакції на подразники дійсності, у якості яких можуть виступати протилежні прояви відчуження або сприйняття, що раптом
виникають між людьми і, виходячи на поверхню,
вулканічними лавами спричиняють кризові ситуації у
людському існуванні. Нерідко кризові ситуації засвідчують
собою ходу історії і не дають змоги провести чіткі
кордони між окремими її періодами.
Лавини психологічної напруги зумовлюють драматизм
буття і знаходять відзеркалення у характері симфонізму,
що задовго до появи симфонії як музичного жанру, пробивається у різних мистецьких формах. Окремо постає
питання про його існування в ораторському мистецьтві,
зокрема, полемічних та літературних творах, античній
трагедії, що досліджує проблему життя та смерті.
Сприймаючи симфонізм як прояв духовного буття,
наголощуємо, що важливими його константами стають
категорії або полюси, що зумовлюють гостроту розгортання
наративів. Ці полюси Я людини і Я колективу засвідчують
своєю наявністю, і залежністю одне від одного, розвиток
духовності, всі здобутки та цінності людства.
Безумовно, симфонізм позначається на внутрішній
полемічності самої думки, викликаючи її внутрішню
діалогічність, причому не тільки у період духовної кризи,
яка знайшла виявлення, скажімо, у творчості Достоєвського.
Цей діалог присутній там, де віднаходимо спробу
досягнення злагоди, подолання протиріч і трагічності
буття. Де у якості суб’єкта виступають цілі громади і
навіть народи.
І то так потрібно було, щоб окремі народи плекали
свої надбання, перед тим, як відкрити для себе цінності
загальнолюдські. Недарма у Православному богослужінні
на Трійцю знаходимо: Егда снизшед языки слия/
разделяше языки Вышний,/ егда же огненные языки
раздаяше,/ в соединениие вся призва,/ и согласно славим
Всесвятаго Духа.
Пройшло чимало часу перш ніж виник музичний
словник, затверджені музичною практикою так звані
риторичні фігури – засоби виразності, що стали носіями
афектів, піднесених емоційних станів, котрі застосову-
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валися композиторами європейських країн у добу бароко
та класицизму.
Бароко – назва походить, іспанською мовою, від
раковин зі змішаними формами, відтворювало емоційні
стани, що виходили «з берегів», не укладалися у єдине
русло. Бароко взяло на себе сміливість відображати різні
алегорії – часу, долі, кохання, – що з’являлися на сцені
поруч з іншими персонажами. Бароко не знає композиційної завершеності, воно прагне до об’єднання різних
образних сфер, але не знає чіткого розмежування на
жанри та форми.
Класицизм відображає, як відомо, вже гострі соціальні
питання – такі, як зіткнення між обов’язком та почуттями.
Класицизм прагне до удосконалення природи. Він проводить класифікацію мистецьких жанрів, відкремлює
високе і від низького у самій манері висловлювання. Він
робить провідним жанр трагедії. Він встановлює єдиний
драматургічний стрижень: від мороку до світла. Причому,
він сторониться взагалі трагізму: трагічні за змістом і
словами арії співаються у мажорі. Він вірить у людський
розум і прагне організувати художнє ціле, надати йому
ясність і довершеність, що йдуть від Божого задуму світу.
Класицизм як породження доби Просвітництва базується
на історичних сюжетах. Історизм – це вже принцип самого
мислення, новий час простежує надбання людства, його
досягнення, охоплюючи всі історичні етапи. Французькі
енциклопедисти пишуть тридцятип’ятитомну працю «про
досягнення людства в науках, мистецтвах та ремеслах».
Новий та ще більш – новітній час виявили загострення
суспілних та міжособових протиріч, конфлікти зумовлювалися війнами, переходом від одного способу життя до
іншого. У минуле відходив патріархальний устрій, здіймалися вище церков будівлі фабрик та заводів . Феодалізм
відступав під натиском капіталізму. Загосрювалося
співіснування церков.
Процес співвіднесення між своїм та чужим у межах
різних релігійних доктрин виявляється надзвичайно
драматичним, як і сама хода історії. Ступінь гостроти
безпосередньо духовних колізій, що розгортаються в
історичному просторі, відбивається повсякчас на менталітеті людей, їхніх долях. Історія проходить крізь серце
кожної людини, і де тут особисте, де колективне, а тим
більше, своє або чуже, – важко розділити.
Категорії Я та Ми, Я та Інший, часто утворюють
певну образно-смислову сюжетну лінію і в окремих
розмислах і в розгорнених світоглядних та художніх
наративах. Цими категоріями, крізь які відбувається
формування свідомості, живиться симфонізм, який варто
сприймати у якості ознаки людського мислення.
Вкорінення людини у соціокультурний простір
зумовлює появу мистецьких артефактів, розвинених
ритуалів, магічних дійств, що, зберігаючи синкретичну
єдність, дають поштовх до подальшого збагачення і
становлення художнього відображення дійсності. Людство
знаходить нові мистецькі форми та жанри, до яких
належить і жанр симфонії.
Симфонія-Sacra, що народилася у лоні церкви, дає
можливість підійнятися людській свідомості на рівень
світоглядних концепцій.
Музика поєднується в ренесансній симфонії разом зі
словом. Сакралізація слова і музики несе у собі здатність

відбиття духовних станів в окремих ритуалах, дійствах,
солоспівах та хорових частинах.
Служба в храмах часто-густо відтворює картини
Священного писання і робить присутніх причетними до
релігійно-міфологічної свідомості і до самого акту народження світу і переживання та осмислення наведених картин.
Якщо мати на увазі розвиток жанру симфонії як носія
певного світоспоглядання, та симфонізму як прояву духовного буття, то варто бичити за ними усі ті функції, що
бере на себе духовна культура. Мистецтво і культура
породжують одне одне і знаходять відбиття одне в одному.
Антисимфонізм. Сучасний світ будується на нових
екзистенційних засадах: тілесний космос поступився своєю
першістю космосу ейдичниму, свідомість швидко опанувала можливість поринання в уявний, віртуальний світ, і
буття у ньому у наш час сприймається не як протистояння
світу реалій, а як його доповнення за принципом знаходження поруч, рядоположеності. Бо ж і світ уявний є ніби
продовженням усіх знакових для людини подій та
обставин і часто є спасінням від буденності життя.
Звідси нове усвідомлення логіки стосунків, вчинків,
середовища, у якому існують люди і персонажі художніх
творів. Звідси, можливо звільненість від того, що вимагає
певних та жорстких оцінок стосовно різних сфер буття,
як з боку моралі, так і збоку формальної логіки. Цим
започатковується новий стан свідомості, що втратила
надію на удосконалення світу, а прагне тільки зануритись
у саму себе, тобто скоріше минуле, а ніж те, що має бути.
Свою закинутість у всесвіт сучасна людина відчуває
як певну свободу від усталених нормативів та моделей
існування. Вона відкинула і перестала нести на собі
печать пересічності, або посередності тому, що соціум
дав їй можливість існування у глобальному просторі,
завдяки усунення бар’єрів між ідеологіями, створенням
для європейських держав єдиного економічного, наукового
і культурного простору, свободі пересування, інформаційних технологій. Людина має сьогодні можливість
без перешкод і загрози пізнати особливості життя окремих
народів, порівняти їх світогляд, культури, зануритись у
їх історію, побут, звичаї.
Ці нові виміри буття дають змогу по-новому
сприймати усі життєві та духовні колізії, бо людина як
ніколи раніше почала відчувати себе частиною всесвіту,
громадянином світу і вільно прокладати свій життєвий
шлях крізь різні площини простору та часу, обираючи
для себе духовні опори зі всієї спадщини людства.
Тож з’явилась умова для переходу і в житті, і в
мистецтві самої категорії дієвості (homo agire − людина
дії) з площини одномірності у площину багатомірності, з
плану об’єктивного у план суб’єктивний, де діють
персонажі, які важко розглядати як антагоністи, бо
кожен з них несе у собі свою долю, проходить життєвий
шлях між двома полюсами добра та зла, між здійсненим
і тим, що мало бути здійсненим.
Ще ніколи план свідомості, що занурилась у саму
себе, не долав без зусиль перешкоди, що несе у собі
буденність існування. Кожна істота робить свій вибір
між певними символами буття, і ці символи вже керують
культурним та суспільним середовищем.
Поняття цілого існує лише завдяки тому, що людина
має навколо себе близьких, друзів, товаришів, і обирає їх
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не за корпоративними, партійними, сімейними і навіть
релігійними настановами, а за своїм власним вибором та
бажанням.
Воля та сенс існування спираються саме на його
свободу і на можливість подолання стихійного коллективного стадного початку. Люди об’єднуються за умов
рівності прав, позбавленості боротьби за своє існування,
відсутності классового протистояння, хоча конфлікти
набувають все більшого масштабу, коли зіштовхуються
вже цивілізації, сами моделі бутя, тімоси велетенських
особистостей, що охоплюють покоління, простираються
на епохи, народи, Їх устої та життєвий уклад.
Художня модель світу відбиває ці нові параметри
конфлікту, викликаючи перебудову системи мислення,
завдяки певному художньому свавіллю, що дає змогу
вільно оперувати разними стильовими засадами, коли
питання про еклектику вже не підіймається, бо йдеться
вже про саму вірогідність того, що охоплює час та
простір художнього цілого.
Подібна модель світу почала відчуватись вже в
симфоніях Густава Малера, які не без підстав вважалися
Ромену Роллану «покривалом з ремінісценцій». Бо вже в
цих симфоніях думка композитора легко перекидалась
від одного смислового русла до іншого: трагізму, або
апофеозу, − думка ця стала внутрішньо діалогічною, що
заперечувала саму себе, вона легко долала стильві
бар’єри від високого до низького, від минулого до того,
що постає як перешкода існівання тут і зараз.
Вже від Малера вимагалась мужність жити, екзистенціальна формула the courage to be вимагала від нього
постійно робити вибір між прийняттям світу таким, як
він є, і таким, яким має бути. Він постійно ніс на собі
тягар земного буття, жив в атмосфері трагізму, пов’язанної
з втратою братів і сестер, потім своїх батьків, власних
дітей. Він знав, що таке бідність, остракізм та ворожнеча.
Але він творив. І у творчості знаходив втіху і надію.
Його друзями були книги. Він шукав єднання з природою.
Його душа вміщала у себе вcю біль і радощі світу. Його
свідомість зростала до широких філософських узагальнень,
і він занурився у драму світу.
Так. Після Першої симфонії, де мав загинути герой
твору, він відкрив для себе безодню людських страждань,
приєднався до безлічі голосів, що доносились з минулого і
що несла у собі дійсність. Малерівське inferno −то є
символ, що спирається на певні інтонації, мелодичні
звороти, зіставлення акордів, драматургію переривань,
поступ траурного маршу, які вже існували до нього, але
саме у Малера набули нового забарвлення і змісту, бо
війшли до концепції, яка відтворювала план буття у
широкому космічному масштабі.
«Примусьте їх читати Достоєвського», − звертався
Малер до Шенберга. І Шенберг, як і його учні, розуміли
свого старшого товариша. Вони першими відчули у його
симфоніях драму. І самі шукали свій власний шлях до її
подолання, який пролагав через оновлення усіх форм
мистецтва, критику мови, створення нової художньої
картини світу.
Композиторам нової віденської школи вдалось
повністю оновити усі виміри музичного твору як
онтологічного цілого, вони звільнили від залежності від
усталеного, але не одне від одного, тембр, ритм, інтонацію,
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фактуру, композицію, будову твору, його драматургію,
логіку розвитку. Художній простір та час їх творів став
значно більш насиченішим, в порівнянні з практикою
минулого. Вони волали до досвіду слухачів, котрий
вміщав би у себе всі надбання художньої культури. Вони
виводили на новий рівень саму художню свідомість, яка
волала до символів, згустків виразності, і легко долала
горизонталь буття з його химерами та трагізмом, але й у
космосі ейдосів не знаходила для себе втіхи. Мабуть,
лише Веберну вдалось створити новий космос образів
завдяки поезії Хільдегард Йоне−Хумплік, та спілкуванню з
цією поетесою та художницею, а також з її чоловіком,
відомим скульптором, професором Йозефом Хумпліком.
Веберн, здається, першим зумів подолати трагізм
світосприйняття, створюючи уособлений світ ліричних
почуттів, де панують образи−символи: «любимий вебернівський образ неба, що символізує «весь світ», «Світло
очей» − назва кантати на текст Х. Йоне, «поезія природи,
життя серця, світло», − на які звертають увагу автори
монографії про композитора [1, 218-224].
Веберн − композитор, який переносить весь створюваний ним світ образів на всю площину західноєвропейської культури, вимагаючи від слухача тонкого розуміння
власної жанрової природи своїх творів, де є лише натяк
на звичну жанрову систему [1, 233], бо відсутнє все те,
що мало б охопити якусь аудиторію. З цим покінчено.
Веберн звертається до співрозмовника, внутрішній світ
якого був би конгеніальним його власному, і перш за все
він дбає про те, щоб відтворити простір власної свідомості,
власного буття − нескінченного, в порівнянні з буденністю, що губить особистість.
Про це вже досить сказано у мистецтві. Про цю
драму буття майже тими ж засобами, до яких звертається
він, говорять його соратники: Шенберг та Берг. Він має
подолати трагізм існування, відійти від пекучого болю
страждань та співчуття. Він має дати надію. Тож не
випадково свою першу кантату «Світло очей» він
визначає як «рід симфонії з вокальною партією» [2, 38].
Симфонія для нього − це єдність світосприйняття, радість
бутя, життя серця та любов, які є і образні початки, і ідеї
творів, і рух його почуттів, що відтворюють сенс його
існування.
Зарево історичної драми ще продовжувало відбиватись
в воєнних симфоніях Шостаковича, Онеггера, монодрамі
«Уцілілий з Варшави» Шенберга, а потім впродовж
останніх десятиліть минулого століття у творах різноманітних за жанровими позначками, але близьких до
симфонії sacra, та безпосередньо літургійних форм або
месс − це дійсно ріки музики, що тяжіли до великої
аудиторії. Але безперечно одне − започаткований нововіденцями шлях до оновлення усієї системи музичного
мислення торувався вже новими поколіннями.
Це оновлення мало бути тотальним, котре відносно
до жанрово-семантичних амплуа частин симфонічного
циклу мало викликати рішучи зміни: замість персоніфікованого героя твору, його рішучим діям у межах твору
почали діяти природні та космічні стихії, що поглинають
долі багатьох людей, тут розкривається драма людського
існування з веселковими барвами дитинства, весняним
пробудженням почуттів, зародженням любові, знову ж
таки лірики, але все те ніби вперше, як воно є для кожної
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людини, але з крушіннями, що зривають квітку надії
(саме такий образ з’являється в уяві Т. Адорно, коли він
говорить про епос: «щастя, котре зростає на краю
безодні»), знову постає той образ дитинства. І все
починається з початку. Здається так можна сприйняти
Четверту симфонію Гії Канчелі, де ще можна розпізнати
ознаки оповідального симфонізму, але ж не цей тип
симфонізму домінує наприкінці століття.
Знаменною для епохи є назва одного з творів Олів’є
Мессіна «Хаос веселок для ангела, що возвіщає кінець
часу» (“Fouillis d’arcs−en−ciel, pour l’Ange qui annonce la
fin du Temps”). Час історії у багатьох видах мистецтва
наприкінці XX століття ніби зупинився, або занурився у
вічність. Музика знов, як декілька тисячоліть тому,
почала опановувати свій час та простір, шукати засоби
виразності, вибудовувати систему звукорядів, композиційні засади. І, як ніколи до цього, до розробки питань
загально естетичних та теоретичних було залучено
самих композиторів.
Майже кожен з найбільш визнаних композиторів
сучасності не лише створив свою техніку письма, але
зайнявся написанням теоретичних фоліантів, ніби це
мало відношення до майстрів середньовіччя, ars antiqua
або ars nova. Проте ні, мова йде про сучасних майстрів,
яким необхідно відтворити та усвідомити нові онтологічні

виміри твору, з котрих складається нова образна символіка, нова уява про художні обрії художнього мислення
та виміри буття.
Ці виміри буття вже не можна уявити без взаємодії
різних художніх стилів, різних технік письма, які
припадають на саму незначну міру художнього часу або
простору, бо це саме крихітне містить у собі нескінченність Всесвіту, сповнене натяків на щось більш
значне, ту таємницю буття, крізь яку свідомість так і не
взмозі пробитись. Символ годинника у Сьомій симфонії,
«піті−піті» в опері «Війна і мир» Сергія Прокоф’єва, яке
вводить у паморок пораненого князя Болконського.
У кожного з великих композиторів є своя таємниця, свій
образ–символ. Цим символом стає кожний твір, що
відтворює уяву про Всесвіт.
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THE ORIGINS OF SYMPHONISM
In the article "The Origins of Symphonism", the symphonism is considered to be a manifestation of spiritual existence.
Therefore, above all, the Review of Symphony increasingly involves the extension of the methodology, as well as the expansion
of categorical apparatus at the expense of philosophical concepts: being, I and We, spirituality.
The purpose of the study is to immerse into a historical past, which unites the formation of spirituality and symphony as a
manifestation.
Symphony puts its way between the spiritual and the earth, associating with them. Its origins are all components of
language and thinking, it reflects emotional and psychological movements and acquires the ability to predict events. He traces
the correlation between the rise of the human spirit and the changes in the modes of life. HE, where the landscape changes,
territory is being mastered, religious and economic buildings are erected. It covers the entire folding structure of the mode of
existence, as well as the laws of the universe itself. Symphony reproduces the image of the world that appears in the
imagination of the people and the consciousness that is born. Therefore, all its linguistic and thought structures, which
represent the paradigm of thinking, inherent in every historical era, which brings together conceptual and figurative, are
always associated with its formation, and, in the pursuit of embracing all the colors of the world, the nature and dynamics of
changes in it, affirm the very possibility of human existence, which is related to attempts to reach agreement.
It seems that only the emergence of centers of higher nervous activity (even in the first days), aimed at containment of
emotional and psychological movements, correlation between the rise of the human spirit and the changes in the modes of life.
HE, where the landscape changes, territory is being mastered, religious and economic buildings are erected. It covers the
entire folding structure of the mode of existence, as well as the laws of the universe itself. Symphony reproduces the image of
the world that appears in the imagination of the people and the consciousness that is born. Therefore, all its linguistic and
thought structures, which represent the paradigm of thinking, inherent in every historical era, which brings together
conceptual and figurative, are always associated with its formation, and, in the pursuit of embracing all the colors of the
world, the nature and dynamics of changes in it, affirm the very possibility of human existence, which is related to attempts to
reach agreement. comes the recognition of one person to another. And the very conditions of common existence lead to the fact
that a separate being begins to perceive itself through another and in various forms of human activity, and in manifestations of
spiritual movements and personal needs. A person wants to see and feel through another. There is also a need for feeling of a
part of the family, tribe, ethnic group, up to the highest spiritual and generic unity – the people and the approval of the way of
its existence – the state. Only the awareness of ourselves as the particles of nature, of the surrounding world, of all living
things gives the opportunity to form the concept of cosmic Ego and humanity as the bearer of man-made impulses.
Key words: Symphonism, manifestation of being, spiritual and earthly.
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«ОНТИКА» И «ОНТОЛОГИЯ»: ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ДИСКУРС ПРОТИВ ИЕРОКРАТИЧЕСКОГО ПРЕССИНГА
В ПОЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Предметом исследования данной статьи является специфика социокультурной ситуации, в которой
действует индивид, профессионально занимающийся естественными науками и математикой в политарном
обществе (Древний Египет, Древняя Индия, средневековый арабо-мусульманский мир и др.). Главное
внимание уделено сложным и конфликтным взаимоотношениям между учеными, стремящимися к
раскрытию тайн природы, и иерархии священнослужителей, верхушка которых стремится поставить под
тотальный контроль процесс и результаты всякого серьезного эмпирического и теоретического
исследования. Конфликт этих двух когнитивных трендов накладывает отпечаток как на общий характер,
так и на особенности протекания научно-познавательной деятельности в рассматриваемых социумах.
В качестве концептов, через призму которых рассматривается указанный конфликт, использованы
философские категории «онтическое» (в интерпретации М. Хайдеггера) и «онтологическое». Реальность
«онтическая» – это чувственная, физическая предметность, на познании которой сосредоточено внимание
ученых, игнорирующих имматериальные сущности и объекты, недоступные изучению посредством
наблюдений, экспериментов и математических методов. Реальность «онтологическая» – это идеальная
конструкция, произвольно выстраиваемая теоретически подготовленными иерократами на основе
священных текстов и официальной догматики. Соотношение сил между научным сообществом и
иерократией в политарном социуме таково, что религиозная «онтология» с ее претензией на охват всякого
бытия, как сущего, так и просто мыслимого и воображаемого, обычно доминирует над «онтикой»,
абстрагирующейся от всего, что не дано нам в чувственном опыте.
Ключевые слова: «онтическое», «онтологическое», политаризм, ученые, иерократия, Бируни.

Постановка проблемы. Анализ закономерностей, которым подчиняется естественнонаучный
дискурс в политарном обществе (известном также как
«азиатский
способ
производства»,
«восточная
деспотия», «олимпийская культура» и др.) представляет
немалый теоретический интерес. Выявление позитивных и
негативных социально-культурных факторов, определявших характер и специфику этого дискурса на
протяжении многих веков, если не тысячелетий, часто
позволяет по-новому взглянуть на те проблемы, с
которыми сталкивается наука нового и новейшего
времени. Конфликт между учеными, честно и
добросовестно пытающимися проникнуть в тайны
Природы, Космоса, Вселенной, и клерикалами,
убежденными, что им уже ведомы все эти тайны,
проходит через всю историю политаризма и не может
считаться изжитым по сей день. Один из способов
понимания смысла этого конфликта – это выявление
полярных, антонимичных философских концептов,
каждый из которых явно/неявно полагается данной
стороной в качестве безусловной, абсолютной ценности,
определяющей генеральное направление принятого и
развертываемого ею дискурса.
Цель статьи – проанализировать различные аспекты
взаимоотношений между профессиональными учеными
и иерократией в политарном обществе через призму
концептуальной оппозиции «онтическое» – «онтологическое».
Изложение основного материала. Стремление к
знанию ради самого знания было (да, собственно, и
остается) для подавляющей массы людей куда менее

извинительным и понятным, нежели пресловутое
«Знание – сила!», особенно если последнее произносится с
нажимом на втором слове. Массовому сознанию любой
эпохи куда ближе тот безвестный молодой человек,
который, разобрав с Евклидом первую теорему, сразу же
поинтересовался, какая ему от этого будет выгода, чем
сам Евклид, насмешливо предложивший юному меркантилисту три обола. Политарное общество (см.: [1], [2],
[3]) в своем отношении к тем интеллектуалам, которые
представляются ему людьми не от мира сего, здесь не
исключение.
К числу социальных потребностей, которые, по
Энгельсу, способны продвигать науку вперед больше,
чем десяток университетов [4, с.174], могут относиться
не только специально технические, но и экономические,
и политические, и даже религиозные. Другое дело, что
при отсутствии соответствующей потребности, а тем
более при наличии четкого социального заказа
негативного характера та или иная отрасль науки, если
она уже как-то появилась на свет, обречена на стагнацию и
последующее тихое угасание и вырождение. Тот факт,
что среди массы населения всегда имеется некоторое,
пусть и крохотное, количество тех, кого эти проблемы
волнуют сами по себе, безотносительно к их социальной
востребованности, науковедами-экстерналистами, как
правило, игнорируется. Если же существование подобных
энтузиастов в каком-либо конкретном социуме отрицать
невозможно, науковед будет склонен разделять взгляд на
них большинства непросвещенных их современников –
либо как на странных, пусть и безобидных чудаков, либо
как на потенциально опасных подрывателей устоев,
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шарлатанов и чернокнижников. Тогда как на деле мы
имеем здесь тот социально-культурный кластер, в
котором сохраняется и аккумулируется научное знание
прошлых эпох и из которого, в конечном счете,
произрастает научное знание будущего.
Один из самых мощных репрессивных факторов, с
которым вынужден считаться стремящийся к свободному
познанию и исследованию индивид, – это мнения,
суждения и предрассудки религиозного характера. Где
бы он ни обнаруживал себя – в Вавилоне царя Хаммурапи
или Китае времен династии Тан, в Египте эпохи
Рамессидов или при дворе багдадских халифов – везде
ему приходится действовать в условиях уже сформировавшейся религиозной картины мира, включающей в
себя, разумеется, и картину природы, живой и неживой.
По сути (если воспользоваться терминологией
И. Лакатоса), данная картина явно/неявно выступает в
роли исследовательской программы со входящими в ее
состав «эвристиками» – позитивной (теми исследовательскими процедурами, которые раз за разом
подтверждают, уточняют, комментируют, разжевывают
уже сформулированные, официальные догмы и догматы –
к вящей их славе) и негативной (цензурирующей поисковую
работу и отслеживающей те идеи и концепты, которые
могут поставить вышеуказанные догмы под сомнение).
Хотя с точки зрения приближенной к рычагам власти
клерикальной прослойки ученые, занятые исследованием
Натуры, суть не более чем «профаны», объективно
именно они представляют ту общественную силу, что
обеспечивает весь социум адекватным знанием об
устройстве и закономерностях функционирования и
развития внешнего по отношению к нему природного
мира, частью которого этот социум всегда остается.
Благодаря этим «профанам» знание о внесоциальной
реальности постоянно уточняется и углубляется, а
воплощаясь в различные инструменты, приборы и прочие
технические средства, оно умножает и усиливает производительные силы общества и делает жизнь людей более
комфортной, интересной и безопасной. Сообщество этих
«профанов» есть, в сущности, авангард человеческого
рода, действующий ради его всеобщего блага, ибо
верное знание об устройстве мироздания является
необходимым условием для решения и самых
кардинальных вопросов экзистенциального характера –
таких, например, как цель, смысл и предназначение
существования всего вида Homo sapiens.
Однако у иерократической элиты нет прямой
заинтересованности в детализации, углублении и тем
более пересмотре наличной картины мироустройства.
Неангажированную и неконтролируемую научную
«самодеятельность» она воспринимает как вызов и ересь,
в перспективе могущие опрокинуть те традиционные
ценности и концепты, стражем которых данная иерократия
себя позиционирует, и вообще тот порядок жизни, с
которым она себя отождествляет. Отсюда та неприязнь и
то недоверие, с которыми жреческая и богословская
верхушка относится к тем, кто стремится просто и
непредвзято изучать материальный мир – таким, каким
он предстает нашим органам чувств, и кто не склонен
принимать на веру выходящие за сферу нашего опыта
догматические суждения – как по причине их эмпири-

ческой непроверяемости, так и в силу их логической
несостоятельности.
Любопытно, однако, что параллельно сама иерократия
довольно удачно утилизирует научные открытия и
технические изобретения, но отнюдь не с целью
поставить их на службу обществу, а чтобы придать себе
больше веса и значимости в глазах населения путем
демонстрации разного рода фальсифицированных «чудес».
Это она проделывает до того искусно, что даже у иного
современного наблюдателя (при условии, что он
легковерен и падок на эзотерику), сохраняется иллюзия,
будто в древних политарных социумах знания жрецов не
уступали науке нашего времени, а то и безмерно ее
превосходили. Как отмечал еще О. Нейгебауэр, хотя нет
никаких данных, которые указывали бы на связь,
например, египетской математики с религией, в литературе
сохраняется мифическая теория тайной египетской науки,
восходящая к ошибочным представлениям греков о
государственной организации Египта [5, с.137]. Версии
же на предмет того, что древним египтянам были ведомы
секреты электричества, самолетостроения, превращения
металлов в золото и даже эликсира бессмертия, что их
астрономические познания были на уровне не ниже ХХ
века, популярны среди мистически настроенной публики
и в наши дни [6, с.59-62; 7, с.117-119, 149-154].
Разумеется, следует помнить, что степень реального
политического влияния иерократии существенно варьируется, если сравнивать различные модели политаризма
и даже различные этапы истории одной и той же модели.
Абсолютной теократической власти священнослужители
смогли добиться лишь в государстве тибетских далай-лам,
возникшем в XV веке и прекратившем существование лишь
в ХХ веке. Однако в любом варианте политаризма вблизи
царского трона мы встречаем достаточно сплоченную и
хорошо организованную когорту лиц духовного звания,
пренебрегать мнениями и интересами которой мало кто из
правителей-политархов отваживался. При благоприятных
обстоятельствах иерократы-политаристы могли возвести
на трон не просто своего ставленника, но и
непосредственно кого-либо из своего клана – как,
например, в Египте, когда Херихор, верховный жрец
Амона в Фивах, стал фараоном, сменив Рамсеса XI –
последнего правителя Нового царства [8], или в
средневековом Иране, когда набравший силу суфийскодервишский орден Сефевийе добился утверждения на
шахском престоле своего лидера под именем Исмаила I,
ставшего родоначальником династии Сефевидов [9, с.3941]. Впрочем, независимо от обстоятельств прихода к
власти и своего происхождения политарх в своей
деятельности всегда должен был учитывать не только
особые интересы одной из влиятельных партий, но и
интересы других партий, не забывая и о благе государства
в целом. Поэтому он зачастую оказывался естественным
союзником и интеллектуалов-ученых, поддерживая и
финансируя их профессиональную работу.
Один из важнейших моментов противостояния
естественнонаучного (астрономического, математического, медицинского) дискурса жесткому иерократическому
прессингу может быть проанализирован через обращение
к когнитивной оппозиции «онтическое» – «онтологическое»,
с необходимым уточнением смысла данных концептов.
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«Профанный» мир в религиозной картине мироздания
изначально рассматривается не более как проекция и
образ более фундаментальной реальности. Религиозномифологическая «онтология» непременно имеет дело с
образами и сюжетами, не поддающимися эмпирической
верификации, что отнюдь не считается признаком их
сомнительности и тем более несостоятельности.
Сотворение природы и человека, деяния богов и
мифических героев, загробная жизнь и переселение душ,
миры занебесные, подземные и просто достаточно
удаленные от данного места, сонм бестелесных духов,
наполняющих воздушное пространство, грядущий конец
света и возможное его последующее возрождение, –
словом, все, что никак не дано нашим естественным
органам восприятия, становится компетенцией, а затем и
прерогативой иерократии. Не довольствуясь популярными
мифами, которые бытуют среди простонародья, она
фабрикует и эзотерическое, оккультное знание – о тех
вещах, которые не полагается разглашать даже
представителям светской элиты (во всяком случае, всуе,
без специальной подготовки в форме различного уровня
мистерий).
Чем
менее
согласуется
религиозномифологическая онтология с данными нормальных,
здоровых человеческих рецепторов и со здравым
смыслом, равно как и с другими, альтернативными
онкологическими конструк-циями того же уровня и
содержания, тем сильнее апелляция к иррациональной
вере, к непостижимости путей и желаний высших сил.
Как следствие, острее ненависть ко всем тем, кто
пытается самостоятельно и логично мыслить, опираясь на
ясные, точные и надежно проверяемые факты, а не на
предвзятые догмы и странные, нелепые фантазии, пусть
даже и закрепленные сакральными текстами.
Удел же и главный интерес ученого профана –
реальность онтическая, онтическая в хайдеггеровском
смысле, то есть чувственная, физическая предметность,
доступная нашему зрению и осязанию, а также все более
тщательной и совершенной математической обработке.
Эта «онтика», это сущее для ученого выступает как
нечто вполне достойное внимания само по себе,
безотносительно к тем разнообразным метафизическим
и догматически постулируемым сущностям, которые
подкладываются под него религиозно-мистическим
сознанием. В союзе со своими немногочисленными
единомышленниками он погружается в исследование
именно этого естественного мира, не задаваясь до поры
до времени вопросами о том, как предметы этого мира
взаимодействуют с «тем миром», миром невещественным
и супранатуральным, либо предоставляя это схоластическое занятие другой части интеллектуальной публики,
которую сугубо физические, астрономические и
математические проблемы не привлекают.
С точки зрения тех, кому суждено представлять в
политарных социумах истинную науку, как раз тот, кто
равнодушен к онтической материи и презрительно
отказывается от ее изучения, и есть настоящий профан,
независимо от его социального ранга и рода занятий.
Правда, он может быть занят по-своему полезным делом –
как, например, мусульманские законоведы-факихи,
занятые кодификацией шариатских норм и разбором
противоречий и нестыковок, которыми изобилует Коран.
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Бируни, например, вполне готов отнестись к этому труду
с уважением, когда сближает по степени сложности фикх –
исламское право – и «задачи геометрии хотя бы средней
трудности», признавая, что в обоих случаях успех будет
достигнут только в случае последовательных, системных,
рациональных действий [10, с.122]. Но он отчетливо
осознает, что исследование природы и обсуждение
хитросплетений священной книги – это принципиально
разнородные формы духовной деятельности, предметы
которых слишком далеки друг от друга, и потому
решительно и обоснованно протестует, если святошиневежды нахально вторгаются в сферу компетенции
науки, заявляя, будто месяц Рамадан чем-то объективно
отличается от остальных месяцев календаря [11, с.86], или
отказывая профессиональным астрономам в праве точно
определять время послеполуденной молитвы [10, с.157158].
Свой скепсис по отношению к трансцендентным
сущностям, недоступным ни чувственным наблюдениям,
ни изучению посредством математических методов,
ученый может в полной мере проявить лишь при
соприкосновении с теми онтологическими системами,
которые полагаются родной ему иерократией ложными
и враждебными. Бируни, отдавая должное достижениям
индийских математиков и астрономов, находит немало
язвительных слов, характеризуя фантазии индийской
мифологии и учения о переселении душ. Он критикует
нелепые запреты иудейских раввинов, которые
ссылаются на свой сакральный календарь, проницательно
и справедливо видя здесь явный социальный заказ:
«…Это только тенета и сети, которые жрецы расставили,
чтобы уловить [простых людей] и подчинить их себе.
[Они добились того], что люди ничего не
предпринимали несогласно с их мнением и пускались на
какое-нибудь дело только по их предначертаниям, не
советуясь с кем-либо другим, словно эти жрецы, а не
Аллах – властители [мира]» [11, с.180]. Он иронизирует
по поводу «всевозможных обманов и внушений», к
которым прибегают служители христианства ради
прославления креста (типа утверждений, будто кресты в
созвездии Дельфина и на разрезе дерева пионии
появились лишь во время казни Иисуса [11, с.326-327]).
Он отвергает чудеса, описываемые в житиях
христианских святых, как не согласующиеся с данными
повседневного опыта и элементарным здравомыслием:
«…Христиане – любители послушать [сказки] и считают
за правду такие [рассказы], особенно если эти рассказы
связаны с их вероучением, и не рассматривают они
[дело] со всех сторон, когда проверяют рассказы и
исследуют предания» [11, с.322].
Однако, имея дело с той картиной мира, которая
поддерживается иерократами данного политарного
социума в качестве единственно верной и истинносущей,
ученый (за страх или за совесть, вольно или невольно)
принужден
высказываться максимально
лояльно,
сдержанно и осмотрительно, чтобы не сделаться жертвой
политических и социальных репрессий, которые, как
минимум, лишат его возможности заниматься любимым
делом. Впрочем, и это, как известно из дошедших до нас
биографий многих деятелей науки того времени, часто не
могло их защитить.
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Выводы.
1. Конфликт между двумя полярными социальными
трендами – свободным познанием окружающего универсума
и целенаправленным сохранением сакрально санкционированной традиционной картины мира – проходит через всю
историю политарного общества.
2. Данный конфликт может быть концептуализирован, в
частности, через понятия «онтики» (чувственной,
предметной реальности, познаваемой опытным путем с
использованием математико-вычислительных методов) и
«онтологии» (реальности, произвольно выстраиваемой на
основе священных текстов и недоступной ни органам чувств,
ни эмпирическому исследованию, ни логико-математическому анализу).
3. Онтологическая установка с ее претензиями на
абсолютный охват всего и вся, на то, чтобы быть альфой и
омегой всякого мыслимого бытия, оказывалась, как правило,
куда сильнее более скромной установки онтической,
довольствующейся познанием (пусть и сколь возможно
полным и доскональным) «всего лишь» одного профанного
мира, со всей его зыбкостью, текучестью и относительностью.
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«ONTICS» AND «ONTOLOGY»: SCIENTIFIC DISCOURSE AGAINST HIEROCRATIC PRESSURE
IN POLITARY SOCIETY
The subject of this article is the specificity of the cultural situation in which the individual professionally engaging in natural
sciences and mathematics does act in politary society (ancient India, ancient Egypt, medieval Arab-Muslim world, etc.). It focuses on
the complex and contentious relationship between scientists seeking to uncover the secrets of nature, and the hierarchy of priests, the
tip of which seeks to put under the total control of the process and outcomes of any serious empirical and theoretical research. The
conflict of these two cognitive trends leaves a mark on the general character and peculiarities of epistemological activity in these
societies. As concepts, through the prism of the specified conflict is being examined, used the philosophical category «the ontic» (in
M. Heidegger’s interpretation) and «the ontological». «The ontic» reality is a sensual, physical substance, what is the focus of
scientists ignoring immaterial entities and objects, inaccessible examining through observation, experimentation and mathematical
methods. «The ontological» reality is an ideal construct which is arbitrarily created by theoretically trained hierocrats based on
sacred texts and official dogmas. The correlation of forces between the scientific community and hierocracy in the politary society is
that religious "ontology" with its claim to cover all beings, including simply existing, conceivable and imaginary ones, usually
dominates "ontics" abstracting themselves from all that is not given to us in a sensual experience.
Key words: «the ontic», «the ontological», politarism, scientists, hierocracy, al-Biruni.
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ЛОГИКА МИФА И СПЕЦИФИКА
МИФОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
В статье рассматривается специфика мифологического времени. Обосновано, что структура
мифологического времени аналогична структуре времени внутри сновидений, так как в их основе лежит
одна и та же логика воображения. Внутри сновидения выделяется два типа времени: активное время и
пассивное время. Различие двух типов времени позволяет прояснить экзистенциальный опыт человека
внутри мифологического и религиозного мировосприятия, в частности: представление о мировом законе в
древней Индии, о слепой судьбе в древней Греции, о богообщении и ожидании вечной жизни в
христианстве.
Ключевые слова: миф, время, сновидения, причинность, событие, общение, ритуал, архетип.

Проблема противоречия между мифологическим
мировосприятием и эмпирическим наблюдением.
Данная проблема заключается в противоречии между
магической обусловленностью в мифологическом
сознании и эмпирически наблюдаемой хронологической
причинной обусловленностью событий. В связи с этим
возникает вопрос, почему архаический человек либо не
замечал, либо игнорировал это противоречие, несмотря
на его столь явную очевидность. Ведь для выживания
ему необходимо было правильно устанавливать причинноследственные отношения, и для этого он располагал и
интеллектуальными способностями, и наблюдательностью.
Тем не менее он ориентировал себя не в эмпирическом,
а в особом мифологическом времени, руководствуясь
магической взаимосвязью даже тогда, когда она
нарушала хронологическую причинную обусловленность.
В основе картины мира современного человека лежит
естественная причинная взаимосвязь всех процессов и
явлений, которая хронологически упорядочена. Только
следуя причинным взаимосвязям, он может достигать
цели своей деятельности. Это верно даже в отношении
европейских философов-скептиков, которые отрицали
причинность. В частности Д. Юм утверждал, что мы
имеем дело не с причинной обусловленностью или
законом природы, а с ассоциацией и ассоциативной
привычкой. Однако он признаёт, что мир выглядит
хронологически упорядоченным. Д. Юм лишь ставит
под сомнение смысловую необходимость этой
упорядоченности, но не выдвигает никаких альтернативных принципов, которые бы иначе структурировали
картину мира.
Хронологически
упорядоченная
причинная
взаимосвязь столь очевидна для современного европейского человека, что он не понимает, как можно её не
заметать. Поэтому позиция архаического человека
представляется ему наивной и ошибочной. Однако, как
считает Я.Э. Голосовкер, в основе логики мифа лежит
принцип игнорирования очевидного: «Герой посылает
копье в противника. Копье летит мимо, или задевает
противника, или застревает в его доспехах. Почему?
Потому что (дает объяснение миф) бог захотел, чтобы

копье не попало. “Плохой прицел” или “ловкость
противника” как причина неудачи отпадают, хотя бы
они были очевидны» [1, с.41].
В мифологическом сознании мы имеем дело с
принципиально иным способом обусловленности,
который определяется не рационально постигаемой
причинностью (каузальностью), а свойствами мифологической вещи. Эту особенность мифологического
мышления Я.Э. Голосовкер объясняет так: «Закон
причинности (каузальности) может быть сведен к свойству
волшебного предмета: это свойство – единственное
условие для действия, если при этом не оговорено еще
особое условие…» [1, с.26].
Этим определяется и проблема исследования: поиск
основания, на котором архаический человек игнорирует
хронологическую обусловленность эмпирического мира
и ориентирует себя в мифологическом времени мира
магической обусловленности.
Цель исследования в том, чтобы раскрыть
экзистенциальное значение предпосылки понимания
времени, которое объясняет выход мифологического и
религиозного мировосприятия за горизонт эмпирического
мира, структурированного хронологической каузальностью событий в линейном времени.
Онтологическая предпосылка мифа. Не только
Я.Э. Голосовкер, но и другие авторы полагали, что миф
не следует воспринимать как вымысел или фикцию.
Мирча Элиаде утверждал, что для человека традиционной
культуры миф есть «единственно верное откровение
действительности» [2, с.23]. А.Ф. Лосев считал, что
понять миф можно, только если смотреть на мир с
позиции самого мифа – «мифическими глазами». В этом
случае будет очевидно, что миф есть «наиболее яркая и
самая подлинная действительность. Это – совершенно
необходимая категория мысли и жизни, далекая от
всякой случайности и произвола» [3, с.9].
Как считает Я.Э. Голосовкер, в основе мифа лежит
особая логика воображения – «имагинативная логика», в
основе которой своя онтология. Мы привыкли понимать
логику как форму мышления, абстрагированную от
всяких онтологических проблем. Поэтому когда здесь
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говорится об онтологическом характере имагинативной
логики, то имеется в виду, что действия человека в
соответствии с этой логикой изменяют сам строй бытия,
то есть задают альтернативную хронологическую
последовательность событий, которая не предполагалась
причинной обусловленностью эмпирического мира.
Логика воображения относится не к эмпирическому, а к
эстетическому бытию, в котором тоже происходят
события, влияющие на жизнь человека: «Мы должны в
данном случае отчетливо понять, что система эстетической
действительности в имагинативном плане есть онкологическая проблема, ибо она есть «бытие», хотя и
имагинативное бытие. Перед нами эстетика как онтология
(такой была она и для древних эллинов), и наша задача
подойти гносеологически к ней и раскрыть логику,
которая отражает категории, господствующие в системе
этого имагинативного мира» [1, с.19].
Если мышление фиксирует действительность в
понятиях, то воображение в смыслообразах: «Идеи суть
смыслообразы – внутренние образы, воображения» [1,
с.47]. При этом Я.Э. Голосовкер считает, что
смыслообразы первичны, а понятия, которыми оперирует
рассудок, выделяются путём абстрагирования от
смыслообразов. Динамика развития мифа определяется
задачей всесторонне раскрыть смыслообраз во всех его
аспектах. Логика этого раскрытия смыслообраза является
логикой мифа.
Поскольку смыслообраз онтологически первичен по
отношению к реальности, которая описывается в понятиях,
логика мифа не может и не должна подчиняться
требованиям рассудка. Иммануил Кант обосновал, что
рассудок не вправе судить об идеях разума. Теперь
понятно, что это ограничение рассудка касается не
только сферы разума, но и сферы имагинативного
бытия, в котором архаический человек обнаруживал
иную обусловленность и темпоральность.
Как считает И. Кант, антиномии возникают при
применении рассудка за пределами эмпирического
опыта. Когда «мы употребляем свой разум не только для
применения основоположений рассудка к предметам
опыта, но и решаемся распространить эти основоположения за пределы опыта, то отсюда возникают
умствующие положения, которые не могут надеяться на
подтверждение опытом, но и не должны опасаться
опровержения с его стороны» [4, с.400]. В этом случае
становится возможным непротиворечиво обосновать не
только данное основоположение, но и противоположное
ему. Эту ситуацию, когда оказываются верными два
взаимоисключающих положения, И. Кант называет
антиномией.
Из этого следует, что закон исключенного третьего
формальной логики, который применим к эмпирической
сфере познания, перестаёт действовать за её пределами.
Однако Я.Э. Голосовкер показывает, что закон исключенного третьего неприменим также к мифу, в основе
которого иная логика. Если в эмпирической сфере
действует принцип «либо А, либо не-А, и третьего не
дано», то в мифе, напротив, взаимоисключающие
положения дилеммы могут быть истинными и ложными
одновременно: «логика чудесного в мифе, отрицая одно,
может одновременно отрицать ему прямо противо-

положное и, утверждая одно, может одновременно
утверждать ему прямо противоположное» [1, с.39].
Логика мифа не исключает, а предполагает
антиномии, появление которых И. Кант зафиксировал
при распространении рассудка на чужую территорию – в
трансцендентальную сферу разума. Однако миф не
предполагает выход в область трансцендентального.
Напротив, миф полностью погружен телесное бытие
чувственно данных конкретных вещей: «Чудесный мир
эллинской мифологии насквозь материален и чувствен.
В нем все духовное, идеальное, ментальное –
вещественно. В нем даже метафоры, тропы и фигуры
суть вещи. И, наоборот, в нем все вещественное может
обнаруживаться как идеальное, оставаясь трехмерным,
не выходя из ограниченности космоса» [1, с.19-20].
Таким образом, миф выводит за пределы
эмпирического бытия, но не в трансцендентальное
бытие разума, а в такое же конкретное чувственно
данное бытие, но с альтернативными характеристиками
пространства и времени. Иными словами миф реализует
альтернативу эмпирической реальности, и именно
поэтому к нему неприменимы те ограничения, которые
присущи этой эмпирической реальности. Как утверждает
Я.Э. Голосковер, в мифе всё конкретное телесное
«может стать вне естественных законов чувственного
мира – вне категорий его пространства, времени,
причинности. Сохраняя всю видимость логических
отношений и связей, оно может действовать в полном
разрыве с положениями формальной логики и не в силу
софистики, а в силу своих особых якобы "алогических"
законов мифа. Они сверхъестественны для здравого смысла,
приноровленного к системе данных пространственновременных и каузальных отношений, и естественны для
мира чудесного. И при всем этом никакой
трансцендентности-потусторонности, никакой метафизики.
Наоборот, – бог, душа, само бессмертие в этом мире
чудесного телесны, физичны» [1, с.20].
Если миф предполагает выход за пределы
эмпирической реальности, освобождаясь от ограничений
пространством, временем и причинностью, но при этом
не приводит к трансцендентальному бытию, следовательно,
миф вводит в альтернативную эмпирическому бытию
чувственно данную телесную реальность, внутри
которой принципы пространства, времени и причинной
обусловленности иные. Эти принципы внутренне
логичны для мифа, однако для внешнего эмпирического
наблюдателя будут выглядеть противоречивыми.
Я.Э. Голосовкер подробно останавливается на описании
принципов этой альтернативной реальности.
С позиции эмпирического наблюдателя для мифа
характерна произвольность пространства и времени:
«логика чудесного в мифе как бы играет произвольно
категориями – временем, пространством, количеством,
качеством, причинностью. Играя пространством и
временем, чудесное по своему произволу сжимает,
растягивает или вовсе их снимает, не выходя при этом
из предметной вещности мира» [1, с.23]. События
свободно состыковываются вопреки хронологической
последовательности. Продолжительность жизни героев
произвольно удлиняется или укорачивается, а может
остановиться в любой точке и герой перестанет стареть.
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«Играя временем, логика чудесного играет одновременно
и пространством, снимая его полностью по своему
произволу. Скорость и способ передвижения бога в
пространстве вполне произвольны… Длительность
полета – любая: бог всегда поспевает вовремя» [1, с.25].
С произвольностью пространства связана и произвольность
масштабов. Я.Э. Голосовкер приводит пример того, как
Геракл, который плыл на том же корабле, что и обычные
люди, сидел с ними на одних скамейках, на равных борется
с титанами и даже поддерживает небосвод вместо Атланта.
Я.Э. Голосовкер утверждает, что «в действительной
жизни причинная последовательность есть временная
последовательность. В чудесной действительности мифа
причинная последовательность может лежать вне времени:
она вневременна. Для того чтобы что-либо произошло,
нет необходимости в каких-либо переменах в предшествующих обстоятельствах. Для этого необходимо одно:
желание» [1, с.29]. С позиции эмпирического наблюдателя
явление может возникнуть произвольно, не имея
предшествующих предпосылок. В соответствии с этим в
мифе перестаёт действовать логика эмпирического мира:
«Ничуть, утверждает мир чудесного: «Приняв посылки,
мы вправе не принимать заключения. Истинность
посылки не обуславливает истинности вывода». Таков
закон, который можно формулировать как закон
отрицания самоочевидности…» [1, с.42]
Я.Э. Голосовкер полагает, что магическая причинность
нарушает естественную хронологическую причинную
обусловленность. Однако эту точку зрения необходимо
скорректировать. Магическая причинность предполагает
не нарушение естественной хронологической причинноследственной обусловленности жизни человека, а
создание альтернативной обусловленности, которая
реализует иной вариант жизни этого человека. Поэтому
противоречия в мифе, которые связаны с нарушением
пространства, времени, масштабов и хронологии,
возникают только при соотнесенности с эмпирическим
пространством и временем. Однако архаический человек
воспринимал жизнь в её альтернативном варианте,
который представлен в мифе, вне обусловленности
эмпирическим пространством и временем, поэтому для
него не было этих противоречий.
Допустим, европейский исследователь наблюдает
ритуал туземцев, который обеспечивает удачу на охоте.
С позиции исследователя будущая удача или неудача
обусловлены рядом эмпирических обстоятельств, а не
магической силой ритуала. Признание эффективности
ритуала означало бы для такого наблюдателя признание
какой-то неведомой силы, которая действует вопреки
законам природы и естественной обусловленности
событий.
Как полагает М. Элиаде, миф содержит особую модель,
то есть архетип, который циклично воспроизводится в
истории, становясь образцом для всех поступков
человека: «миф является истинной историей того, что
произошло у истоков времени, и предоставляет образец
для поведения человека» [2, с.22]. Всякое ритуальное
действие раскрывает архетип в виде повторения какихлибо действий мифологической или реальной личности
из прошлого, или же символического воспроизведения
особых событий прошлого. Таким образом, участники
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ритуала становятся причастными событиям прошлого.
В свою очередь воспроизводимые в ритуале события
превращаются в архетип, который перестраивает
повседневную жизнь людей. Эта непосредственная
сопричастность в ритуале прошлого настоящему
невозможна в эмпирическом времени, и поэтому
реализуется в особом мифологическом времени, внутри
которого и разворачивается действие ритуала.
Ритуал предполагает два элемента – восхождение к
архетипу, в качестве которого выступает событие
прошлого, и воспроизведение этого архетипа в
настоящем. В процессе этого воспроизведения человек
совершает переход от события прошлого к настоящему.
При этом совершает его не в эмпирической хронологии,
а в альтернативной, в которой, допустим, вместо
эмпирически обусловленной неудачной охоты произошла
удачная охота. Таким образом, когда туземцы проводят
ритуал перед охотой, они выстраивают альтернативное
будущее по отношению к тому будущему, которое было
хронологически обусловлено. В данном случае они не
вторгаются в хронологическую последовательность
эмпирической реальности, не нарушают её, напротив,
сами смещаются в альтернативную последовательность
событий, пространство которой выстраивается коллективным участием в ритуале.
Событийность предполагает интерсубъективность,
совместное взаимодействие, которое и порождает
событие, встраивающееся в альтернативную хронологию.
Такая событийность может быть обеспечена только
коллективным участием в ритуале. Поэтому М. Элиаде
рассматривает миф «как наиболее значительную форму
коллективного мышления в общей истории мысли» [1,
с.23]. Это обстоятельство позволяет отличить
мифологическую реальность от воображаемого мира
душевнобольного. Критерием в данном случае является
способность взаимодействовать с другими людьми.
Душевнобольной замыкается в своём мире и не может
адекватно воспринимать других людей. В мифологической
реальности все участники ритуала адекватно воспринимают друг друга и успешно взаимодействуют, что
позволяет считать воспроизводимую через ритуал
альтернативную последовательность событий подлинной,
а не воображаемой. Таким образом, коллективный
ритуал формирует общую реальность сообщества,
которая может оказаться несовместимой с реальностью
современного человека. В этом случае европоцентристские исследователи, изучающие такие сообщества, будут
объяснять реальные события их повседневной жизни
буйной фантазии необразованных людей.
Подтверждением тому, что альтернативная действительность, которая формируется в ритуале, не фикция, а
факт жизни, служит описание у М. Элиаде целительских
ритуалов. Он описывает целительский ритуал племени
бхилов в форме начертания на песке сложных рисунков,
которые символизируют этапы сотворения мира и
мифическую историю богов, предков и человечества:
«Слушая чтение космологического мифа (следующего за
мифом о происхождении) и созерцая рисунки на песке,
больной располагает себя вне времени настоящего и
земного и уносится во времена первоначального
изобилия; он восходит к прошлому, к началу мира, он
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присутствует, таким образом, как бы при сотворении
мира» [5, с.36]. Подобный ритуал целительства в форме
повторения космогонии встречается и у других народов.
В таких ритуалах целитель возвращает человека к
временам рождения мира (как вариант – к времени
рождения человека, над которым совершается ритуал), и
символически проигрывает историю времени так, чтобы
вернуться в такое альтернативное настоящее, в котором
развитие болезни смениться прогрессом выздоровления.
Отголоском этих ритуалов в современной культуре
является празднование Нового года и Дня рождения.
Мифологическое время и время сновидений.
В соответствии с имагинативной логикой Голосовкера
мифологическое время структурно совпадает со временем
внутри сновидений. Более того, граница между
сновидениями и бодрствованием в мифологическом
сознании очень зыбкая и легко нарушается. Сновидения
могут вторгаться в бодрствование. В связи с этим
М. Элиаде отмечал, что «сновидческий аспект и
воображение принимают участие в магии экстаза» [2,
с.115]. Он ссылается на представления австралийского
племени караджери о «Времени сновидений», когда
были учреждены все правила поведения и обычаи
племени. В данном случае «Время сновидений» является
Временем Начала Всех Начал [5, с.18]. Сновидения
родственны мифу не только по структуре, но и по
содержанию, что подтверждается психологическими
исследованиями К.Г. Юнга. Также и М. Элиаде уверен,
что «не существует ни одного мифического мотива или
сценария посвящения, которые в той или иной форме не
присутствовали бы одновременно в сновидениях и
деятельности воображения. В мире сновидений мы
снова и снова находим символы, образы, фигуры и
события, которые относятся к мифологии» [2, с.14].
Несмотря на содержательное и структурное сходство
мифа и сновидения существует радикальное отличие –
миф носит коллективный характер и потому выстраивает
устойчивую картину мира, сновидение всегда индивидуально и потому носит неустойчивый характер.
И в бодрствовании, и в сновидениях человек
проецирует собственные представления на окружающий
мир, однако в бодрствовании его проекции могут
корректироваться другими людьми, а в сновидениях –
нет. Поэтому мир сновидения представляет собой мир
проекций сознания спящего человека, изолированного
от общения с другими людьми на период, пока он спит
(хотя тут могут быть исключения, например, вещие,
мистические сновидения, которые выводят человека в
трансцендентную сферу бытия).
Если человек настолько эгоистически замыкается на
себе, что перестает замечать соотнесенность своих
поступков с поступками других, то вместе с утратой
чувства реальности линейного времени он теряет
критерий, позволяющий различать реальные события и
воображаемые. В этом случае человек уже в боярствовании начинает жить как в сновидении – создаёт
собственный иллюзорный мир, в котором всё видит и
понимает по-своему, утрачивая взаимопонимание с
окружающими. Любые его фантазии и проекции на
окружающих представляются ему реальностью, однако
окружающие люди видят в этом неадекватность, разрыв

с реальностью, помешательство, сумасшествие или
психопатологию.
Мифологическое мировосприятие предотвращает
психопатологию такого рода благодаря тому, что
коллективные ритуалы воплощают архетипы и общие
мифологические смыслы, которые корректируют
индивидуальные проекции человека на окружающий
мир, не позволяя ему замкнуться в собственном мире.
Мифологической картине мира устойчивость придают
архетипы, которые являются онтологическим основанием
мифа. Поэтому, как утверждает М. Элиаде, в отличие от
сновидения миф не может быть ни частным, ни личным,
ни персональным: «Не существует мифа, который бы не
был раскрытием "таинства", описанием изначального
события, которое устанавливает составляющую часть
структуры действительности или тип человеческого
поведения» [2, с.16]. Сновидение отличатся от мифа тем,
что «не переживается "всем существом человека" и
поэтому не может преуспеть в превращении конкретной
ситуации в имеющую универсальную силу ситуацию
для подражания. …сновидению самому по себе,
рассматриваемому в своем собственном космосе, не
хватает конструктивных характеристик мифа – тех, что
придают иллюстративность и универсальность. Оно не
предполагает раскрытия природы сущного и не является
демонстрацией типа поведения, которое, будучи представлено Богами или полубогами, выступает как пример
для подражания» [2, с.16].
С учётом этого обстоятельства можно раскрыть
сходство и различие между временем внутри сновидения и
мифологическим временем. И в мифе, и в сновидениях
преодолевается ограниченность хронологической обусловленностью, и время раскрывается нелинейно, при
этом «категории пространства и времени в сновидениях
становятся модифицированными таким образом, который в
некоторой степени напоминает отказ от Времени и
Пространства в мифах» [2, с.16-17].
Поскольку в сновидении человек один наедине с
собой, он может действовать по-разному. В мире
бодрствования любое действие соотносится с ситуацией,
в которой также действуют и другие. Согласование
всевозможных действий происходит благодаря упорядиченности ситуаций в одном и том же для всех линейном
времени. Однако в сновидении нет необходимости
согласовывать действия с другими, поэтому время в
сновидении многомерно.
В бодрствовании поступок человека раскрывается в
реальности других людей только в одном определённом
варианте, который может быть засвидетельствован
окружающими как действительно случившийся. Все
другие варианты поступка обретают статус нереализованной возможности. В сновидении отсутствуют такие
участники взаимодействия, с которыми должен быть
соотнесен только один вариант поступка, поэтому
человек может там раскрыть поступок по-разному в
разных событийных линиях многомерного времени.
В бодрствовании линейное время определяется
принципом согласования действий. Всякое действие
реально, если соотносится с действиями других и
принадлежит событийной линии одномерного времени.
Все альтернативные действия остаются лишь возмож-
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ностями в иных событийных линиях, которые мнимы по
отношению к линейному времени. В сновидении нет
подобной редукции событий к одной линии времени, и
все возможные событийные линии в равной степени
реальны для сновидящего в многомерном времени.
Однако и внутри бодрствования эту редукцию удаётся
избежать благодаря коллективным ритуалам, которые
совершаются в мифологическом времени.
В ритуале индивидуальные вещи и события раскрываются не как индивидуальные, а как архетипические, то
есть воплощающие мифологический архетип, который
наделяет их новым смыслом. Таким образом,
мифологическое сознание структурируется общими для
всех участников ритуала мифологическими смыслами,
что позволяет людям адекватно понимать друг друга и
успешно взаимодействовать. В этом ритуально
организованном и мифологически переосмысленном
пространстве взаимодействия раскрывается становление
мифологического времени. Общезначимость событий и
стабильность картины мира обеспечивает механизм
превращения человека в архетип с помощью повторения.
В общем
мифологическом
пространстве-времени
формируется особая коллективная память, которая, как
говорит М. Элиаде, «с трудом удерживает отдельные
"индивидуальные" события и "подлинные" лица. Она
функционирует посредством иных структур: вместо
событий – категории, вместо исторических лиц –
архетипы. Историческая личность уподобляется своему
мифическому прообразу (герою и т. п.), а событие
ассимилируется с категорией мифических действий
(борьба с чудовищем, братья-враги и т. д.)» [6, с.62].
Мифологическое время трансформирует не только
жизнь человека, но и общую человеческую историю.
В мифологическом
сознании
история постоянно
обновляется через реактулаизацию изначального
героического мифа. Это достигается путём возвращения
«к архаическому мифу о ежегодном (а главное, не
катастрофическом!) возрождении Космоса путем вечного
его воссоздания правителем или жрецом» [6, с.126].
В результате происходит вытеснение из памяти
конкретных эмпирических событий, и на их месте
формируется альтернативная мифологическая история в
ином измерении времени.
Активное и пассивное время в мифологии и в
сновидениях. Событие предполагает несколько участников, поэтому всякая событийная послідовательность
времени интерактивна и по-разному может переживаться
участниками этих событий. Следовательно, нужно
различать время событий общих для всех и внутреннее
переживание времени, которое может быть различным у
разных участников, причём не только в плане
переживания интенсивности течения и насыщенности
событиями, но и в плане пассивной или активной
позиции в интерактивном взаимодействии, формирующем
общий поток событий времени. Для краткости такое
внутреннее ощущение становления времени я буду
называть пассивным и активным временем.
Сновидение отличается от бодрствования характером
интерактивности. Событие в бодрствовании возникает
при соотнесённости действий разных людей. Например,
я взял у библиотекаря книгу благодаря тому, что тот

25

принёс её для меня. Не принёс бы он, не взял бы я. Это
соотнесённость симметрична. Если один пытается чтото делать, а другой ему не отвечает, то ничего не
происходит. Событие так и остаётся всего лишь
фантазией, а не реальностью.
В сновидении всё происходит иначе. Если я хочу
взять книгу, то моё намерение изменяет реальность (что
вполне соответствует «логике мифа» в описании
Я.Э. Голосовкера). Пусть даже библиотекарь не принёс
книгу, моя направленность на то, чтобы её получить,
может изменить поток событий, перенести нас в ту
временную линию, где библиотекарь всё же эту книгу
принёс. Из этого следует, что наше участие в этом
событии не симметрично, ибо событие определяю
только я, библиотекарь остаётся пассивным участником,
от которого ничего не зависит. Более того, я могу
совершить внутри сновидения такой неожиданный
поступок, в силу которого и книга, и библиотекарь
исчезнут, а я окажусь совсем в другом мире. В этом
случае время моего сновидения активно, а для других
его участников – пассивно, поскольку не они, а только я
определяю поток событий. В силу этого формируется
представление, что в сновидении реален только я, а все
остальные, кто мне снится, плод моего воображения.
Допустим, я считаю, что библиотекарь плод моего
воображения лишь потому, что он подчинён реальности
сновидения, которую я выстраиваю. Если сновидения –
плод моего воображения, то тогда почему я не чувствую
себя демиургом всех прочих снов? Напротив, меня самого
порой закручивает водоворот хаотично пересекающихся
событийных линий сновидения, и тогда я сам, как тот
библиотекарь, оказываюсь безвольным исполнителем
роли в потоке событий, как будто пребываю не в своём,
а в чужом сновидении. В этом случае время сновидения
пассивное, и так происходит гораздо чаще.
Все сновидения можно разделить на осознанные и
спонтанно-хаотичные. В осознанных сновидениях время
активное. Я понимаю, что сплю, могу придать себе
какие-либо особые способности, например, летать, могу
изменять ход событий, например, зайти в первую
попавшуюся дверь случайного дома и тем самым создать
иную событийную линию в ещё одной реальности сна.
В спонтанно-хаотичном сновидении время пассивное.
Я растворён в потоке событий, осознаю себя смутно,
мои поступки подчинены инерции сна и как будто
совершаются сами по себе. В первом случае я демиург
сновидения, творю свой мир, во втором случае я сам
кому-то снюсь. Демиург закручивает водоворот
событий, все остальные затягиваются этим водоворотом.
Если течение времени в сновидениях многомерно, то
течение времени в бодрствовании – одномерно и
линейно. Эту линейность формирует симметричная
интерактивность, которой нет в сновидениях. Для
возникновения эмпирического события необходимо
согласованное действие разных людей. Если кто-то
откажется действовать, событие не произойдёт, то есть
будет исключено из потока событий эмпирического
времени, так и оставаясь нереализованной мечтой.
Поэтому в эмпирическом времени неизбежны потери,
разочарования в надеждах, разлуки, невозможность с
кем-то быть и т. д.
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В сновидении всё возможно, ибо там время
многомерно. Если в одном измерении времени человек
совершил ошибку и потерял любимого, то в другом
измерении времени он не допустит этой ошибки и
останется с любимым. В бодрствовании для реализации
такого альтернативного хода событий необходимо
согласие и соучастие другого человека. Без этого
альтернативная история останется несбыточной мечтой.
В сновидении же интерактивность носит несимметричный
характер, поэтому для реализации альтернативного
сценария достаточно, чтобы другой человек просто
подчинился инерции сновидения.
Таким образом, сновидение образует трансперсональное событийное поле в многомерном времени.
Однако свободно взаимодействовать разные люди могут
лишь в одном измерении времени. Как только кто-то
выходит за его пределы в альтернативный событийный
поток, то для него время остаётся активным, а для
других участников, которые подчинились инерции
чужого сновидения, пассивным.
В бодрствовании же выход альтернативный поток
событий так и останется нереализованной фантазией,
поскольку взаимодействие может происходить только в
линейной последовательности времени. Иначе горя,
бодрствование всегда должно протекать в активном
времени. Но и тут могут быть аномалии. Возможны
такие экзистенциальные ситуации, когда даже в
бодрствовании люди утрачивают симметричную
интерактивность общения. Это происходит тогда, когда
кто-либо навязывает свои чувства и своё ощущение
жизни человеку, которого настойчиво добивается. Тем
самым он выдергивает другого человека из потока
событий его собственной жизни в альтернативную
реальность своей фантазии, которую начинает навязчиво
воплощать. В этом случае выдернутый из своей жизни
человек подчиняется инерции общения и утрачивает
способность свободно поступать. Он уже не способен
изменить ход событий, ибо его линия жизни сместилась
в воображаемую реальность другого человека, внутри
которой нарушена симметричность взаимодействия.
Иначе говоря, его переживание времени уже в бодрствовании становится пассивным, подобно тому, как оно
переживается в спонтанно-хаотичных сновидениях.
Этим объясняется, почему некоторые женщины, не
испытывая ни любви, ни интереса к мужчине, всё равно
не могут от него уйти.
Такое деление переживания времени на активное и
пассивное время принципиально важно для объяснения
экзистенциального опыта человека внутри міфологического и религиозного мировосприятия.
Архаический человек стремился превратить в ритуал
все сферы своей жизни, поскольку любое отступление от
ритуала создавало духовную опасность – вторжение сил
хаоса, которые несут угрозу жизни. Интерактивный
характер коллективного ритуала носит симметричный
характер. Это означает, что событие в ритуале является
результатом взаимодействия в активном времени. Если
внутри мифологической картины мира человек выходит
за сферу жизни, которая упорядочена ритуалом, то
симметричность взаимодействия в событиях нарушается.
Человек вовлекается в поток событий, который не
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эмпирического мира, ни магической обусловленностью
ритуала, и потому принципиально не понятен. В этом
случае он начинает ощущать себя безвольной марионеткой
необузданных сил хаоса, как будто он наяву погрузился
в спонтанно-хаотичное сновидение.
В древнеиндийской традиции силы хаоса олицетворяли
асуры, которые несли разрушение в космос. Защитить от
них в космическом масштабе мог только всеобщий закон –
рита, в основе которого лежал ритуал. Причём рите в
равной степени были подчинены и боги, и люди. Это
позволяло выстраивать отношения между людьми и
богами в ритуале симметрично. Поскольку ни люди, ни
боги не могли нарушить ритуал, их взаимодействие
встраивалось в строго обусловленную последовательность
времени, в которой всё циклично повторялось – рождения
и умирания, эпохи, юги и кальпы, гибель и возникновение
миров. Первоначальным мотивом абсолютизации всеобщего космического закона, который позже приобрёл ещё
и духовно-нравственный смысл (дхарма), была защита
от вторжения в жизнь человека сил хаоса.
Античный эллин не смог подобно древнему арию
упорядочить жизнь в соответствии с всеобщим законом,
и потому оказался во власти слепой капризной судьбы.
Судьбу невозможно умилостивить, её можно только
принимать и следовать за ней. В неорганизованном
всеобщим ритуалом мифологическом пространстве
жизнь человека погружалась в пассивное время. Преодолеть его можно было только философским созерцанием
вечных умопостигаемых смыслов, которые лежат в
основе изменчивого бытия.
В борьбе с язычеством христианство стремилось
освободить человека от инерции пассивного времени,
олицетворяемого властью языческих богов. Однако
человек как тварное существо онтологически неравен
Богу как Творцу всего сущего, и это создаёт
несимметричность общения с Богом. Священная история,
которая излагается в Библии, протекает в особом
измерении времени, в котором ожидается Второе
Пришествие. В силу несимметричности богообщения
время жизни воспринимается человеком как пассивное
по отношению к провидению. То есть со своей стороны
человек воспринимает жизнь в пассивном времени, в
котором всё предопределено. Воплощение Иисуса
Христа сделало Бога очень близким человеку, и
призвано было восстановить симметричность в
богообщении. Это проявлялось в приоритете любви над
законом, свободы над предопределением. Однако для
большинства людей идеал симметричного богообщения
остаётся недостижимым при жизни, поэтому всё их
упование направлено на жизнь вечную в будущем.
В контексте христианского откровения вечная жизнь –
это такая полнота жизни, в которой не бывшее может
стать бывшим, а пережитая утрата или расставание в
иной событийной линии может никогда и не быть. Это
невозможно по законам линейного эмпирического
времени, поэтому полнота вечной жизни не линейна и
включает все возможные измерения времени, внутри
которых человек может многообразно проживать одно и
то же событие собственной жизни. Но если человеку
даётся вечная жизнь, а он не осознаёт её полноту, то
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тогда оказывается в плену инерции одного из её
возможных вариантов событийной последовательности
аналогично тому, как он был подчинен инерции
спонтанно-хаотичного сновидения.
В вечную жизнь вступают все, но одни вступают
осознанно и воспринимают её как полноту спасения,
другие замыкаются в себе и оказываются в плену одного
из возможных миров, который так и не становится
полноценно реальным, оставаясь в измерении пассивного
времени. Это и есть вечная гибель в христианском
понимании.
Выводы. Я.Э. Голосовкер обосновал, что миф имеет
свою особую логику воображения, которая оперирует
смыслообразами. Все прочие понятия выделяются путем
абстрагирования от смыслообразов, потому вторичны.
Следовательно, логика мифа не должна подчиняться
логике рассудка. По мнению И. Канта логика рассудка
применима к эмпирической сфере и не правомерна за её
пределами в трансцендентальной сфере разума. Однако
миф – это конкретное, телесное бытие, которое выходит
за пределы эмпирического и вместе с тем не является
трансцендентальной сферой разума. Из этого следует,
что реальность мифа – это альтернативный вариант
эмпирической реальности, которая раскрывается в другом
измерении времени, а именно – в мифологическом
времени.
Логика мифа не нарушает обычную логику
эмпирического мира, так как не применима к нему. Она
применима к альтернативной версии, которая выстраивается с помощью ритуала и фиксируется мифологическим сознанием. Именно поэтому архаический
человек не видит противоречий между ходом событий в
эмпирической действительности и магическими связями
и закономерностями, которые обусловливают события
вопреки эмпирической причинности.
С позиции эмпирического наблюдателя, воспринимающего миф извне, противоречие между мифологическим
объяснением и эмпирической реальностью очевидны.
Однако такого рода противоречия возникают не только в
отношении мифа, но и в отношении свободы воли
человека. Р. Декарт не мог согласовать факт свободы
воли человека с причинной обусловленностью всех
процессов внутри тела. С позиции эмпирического
наблюдателя это противоречие неразрешимо, однако
И. Кант разрешил его, разделив два уровня познания –
эмпирический и трансцендентальный. Аналогичным
образом мы также должны разводить эмпирический и
мифологический уровень познания.
Каждый человек проживает своё время внутри
собственной субъективности. Однако во взаимодействии
эти потоки внутреннего времени каждого из людей
согласуются, и это формирует хронологическую линейную
последовательность эмпирического времени. Только
один вариант поступка может быть реализован в
моменте эмпирического времени, все другие варианты
остаются нереализованными возможностями. В сновидении
иначе, там человек сам формирует мир сновидения, и
никто не препятствует ему раскрывать разные варианты
своего поступка в одном моменте времени. Это
порождает многомерность времени сновидения.
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Структура мифологического времени во многом
аналогична структуре времени внутри сновидений, так
как в их основе лежит одна и та же логика воображения.
Однако есть принципиальное различие. Время сновидений
индивидуально, а мифологическое время интерсубъективно, так как порождается коллективным участием в
ритуале целого сообщества. Поэтому в мифологическом
времени формируется устойчивая картина мира, а во
времени сновидения – неустойчивая.
Внутри сновидения прослеживается два типа
времени: активное время, то есть время осознанного
сновидения, в котором человек сам формирует реальность,
и пассивное время, то есть время спонтанно-хаотического
сна, внутри которого человек поступает не по своей
воле, а по инерции потока событий так, будто сам комуто снится. Это различие двух типов времени является
предпосылкой понимания экзистенциального опыта
человека внутри мифологического и религиозного
мировосприятия
Активное время – это время свободных поступков
человека, которые согласуются с поступками других
людей в общем для всех эмпирическом или
мифологическом времени. Пассивное время – это время
поступков человека, которые совершаются не по
свободной воле, а по инерции потока событий. Внутри
реальности мифа коллективный ритуал создаёт общее
пространство свободных действий всех его участников в
активном времени. Однако как только человек попадает
за сферу, упорядоченную ритуалом, то захватывается
инерцией потока событий, смысл которого не понимает.
Это переживается как подчинение силам хаоса, которые
стремятся разрушить его жизнь. В древнеиндийской
традиции силы хаоса сковывал связанный с ритуалом
всеобщий закон, в соответствии с которым время циклично
упорядочено. В древнегреческой традиции отсутствие
такого закона приводило к чувству беспомощности
перед слепой судьбой, что являлось результатом
смещения становления жизни в пассивное время.
В христианстве интерактивность времени определяет
богообщение, которое является симметричным по
замыслу, но не является таковым по факту в силу
онтологической несопоставимости тварного и нетварного.
Раскрытие богообщения по замыслу возможно только в
многомерном времени вечной жизни, которая является
целью земной жизни для христиан. При таком
понимании вечной жизни становится возможным
подлинное общение в многомерном времени с другими
людьми без редукции к событийной линии одномерного
времени. Иначе говоря, в вечности раскрываются все
варианты жизни в общении со всяким другим человеком
в активном времени. Если же человек будет переживать
этот опыт вечной жизни не в активном, а в пассивном
времени, то для него это будет означать вечную гибель.
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THE LOGIC OF MYTH AND THE PARTICULARITY OF MYTHOLOGICAL TIME
The article deals with the particularity of mythological time. It is proved that the structure of mythological time is similar
to the structure of time inside the dreams, because they are based on the same logic of imagination. Within the dream there are
two types of time: active time and passive time. The difference between two types of time makes it possible to clarify the
existential experience of a person within the mythological and religious worldview including the idea of the cosmic principle in
ancient India, the blind fate in ancient Greece, the communion with God and the expectation of eternal life in Christianity.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ
В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ1
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом развития представлений о
самоорганизации в сложных самоорганизующихся средах и системах в социо-гуманитарной сфере в
Украине. В 2000-х гг. появляются первые теории социальной самоорганизации, и происходит интеграция
основных синергетических концептов и теорий в социальное знание, что приводит к формированию
теории социальной самоорганизации в работах Л.Д. Бевзенко. Теория социальной самоорганизации в
социально-философском знании становится не только основой для развития новой парадигмы
социального знания, но и становится методологическим фундаментом для анализа социальной динамики
развития человечества в целом.
Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, нелинейность, социальная теория самоорганизации,
социальная энтропия, социальная бифуркация, социальный аттрактор, социально-гуманитарное знание.

1

Актуальность исследования. Критическое состояние
современной гуманитаристики в Украине особенно в
области методологической рефлексии ощущается
практически во всех гуманитарных дисциплинах:
истории, социологии, философии и др. Это связано, в
первую очередь, с тем вызовами, которые возникают в
новой социально-исторической реальности современного
человечества. Гуманитарные науки сегодня, как никогда
ранее, находятся в поисках познавательных стратегий и
методологии, призванных решать возникающие сложные и
глобальные задачи моделирования и прогнозирования
развития культуры и общества в новом тысячелетии.
Поэтому обращение к синергетике как общенаучной
исследовательской программе, которая может быть
использована в различных областях социо-гуманитарного
знания представляется особенно актуальным. Именно в
этом направлении произошло развитие социального
знания в Украине в начале 2000-х, которое
характеризовалось проникновением, инфильтрацией
понятийно-категориального аппарата синергетики в
область социо-гуманитарных наук. Кроме этого,
синергетическая методология также позволила внедрение
логико-математических
моделей
(математические
модели синергетической теории нелинейных динамических систем, математической теории хаоса и т.д.) в
исследование развития социо-культурной реальности.

1

Данная статья является продолжением цикла статей,
посвященных
историко-философскому
анализу
развития
синергетических исследований в Украине в конце XX- начале XXI
вв. См. Ершова-Бабенко И.В., Козобродова Д. М. Постнеклассика:
эволюция представлений о самоорганизующихся сложных средах
и системах. Историко-философский анализ (от естествознания к
социо-гуманитарной сфере) // Науковий вісник Міжнародного
гуманітарного університету. - 2017.- №13. - Одеса, 2017. - С.48-58;
Козобродова Д.М. Историко-философский анализ представлений о
явлении самоорганизации в XXв. // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. - 2017.- №14. - Одеса,
2017. - С.55-61.

Это обращение к эвристическому и познавательному
потенциалу
синергетики,
обусловленное
рядом
внутринаучных и мировоззренческих факторов, привело
к появлению новых отраслей и проблемных полей
исследования в социо-гуманитарном знании, прежде
всего, к появлению социальной синергетики, которая в
настоящий момент занимает одну из лидирующих
позиций в методологическом арсенале социальных наук
и наук о культуре. Как отмечают О.Н. Астафьева и
И.С. Добронравова: «обращение к синергетике также
связано с усложнением социокультурной реальности,
изменением взаимоотношений человека с природой,
принимающих кризисный характер, с ценностносмысловыми трансформациями культуры, вызванными
расширением информационно-коммуникативных сред,
что свидетельствует об усилении нестабильности и
нелинейности культурных процессов... В силу сложности и
многозначности их изучение затруднено в рамках
отдельных дисциплинарных методологий, в то время
как диалогово-коммуникативные стратегии синергетики
соответствуют
сложности
подобных
процессов,
составляющих проблемное поле социокультурной
синергетики» [1, с.638].
Таким образом, синергетика начинает «работать» в
предметном поле социо-гуманитарных наук, базируясь
на необходимости устранения жестких границ между
социальными науками и естествознанием, результатом
чего становится открывающаяся возможность создания
новой научной картины мира. Синергетика раскрывается
как общенаучная методология, применение которой
позволяет преодолеть методологический кризис в
социальных науках и дать ответ на многие вопросы
гуманитарного знания. Перед гуманитаристикой открываются новые возможности, расширяется горизонт ее познавательной деятельности, усложняется ее проблематика.
Научная новизна исследования. В данной статье
было рассмотрено понятие «самоорганизация» и его
теоретический и эвристический потенциал в социально-
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философском знании. Было показано, что впервые в
Украине исследование процессов социальной самоорганизации было осуществлено в работах Л.Д. Бевзенко,
которая вскрывает механизмы развития общества в
кризисные моменты, применяя теоретико-методологический аппарат синергетики. Кризисное состояние
развития современного человечества также может быть
представлено в контексте синергетического мировоззрения, что позволяет видеть сегодняшние различные
проблемы и вызовы, встающие перед человечеством с
глобальной точки зрения. Это позволяет рассматривать
его развитие, опираясь на синергетическую модель
сложной саморазвивающейся системы, и выявлять
механизмы ее самоорганизации.
Цель статьи – раскрыть эвристический и
теоретический потенциал теории социальной самоорганизации Л. Бевзенко в современной гуманитаристике,
показать возможности ее применения в современных
исследованиях украинского общества.
Первыми на пути внедрения синергетических теорий
и концепций в соци-гуманитарное знание стали работы
украинского социолога Л.Д. Бевзенко, включающие в
себя различные статьи 2000-х гг. [2;4;5;6;7;8] и научную
монографию «Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций» (2002) [3]. Эти работы стали пионерскими во
многих отношениях, прежде всего, автором было
показано, что применение синергетического научного
аппарата (основные теории и концепции синергетики) в
области социального знания имеет не просто общенаучное
значение, но становится теоретической и методологической базой, которая имеет парадигмальное значение,
т.е. формирует новую картину мира. «Задачу
формирования новой картины мира в рамках
социологической проблематики можно увидеть как
задачу построения новых теоретических концепций,
предлагающих иной взгляд на основные социологические
объекты – общество, культуру, человека, на процессы их
взаимодействия и трансформации. Речь идет о
переосмыслении многих явлений социальной жизни,
которые не объяснялись, не прогнозировались или
игнорировались предшествующими теоретическими
системами» [2, с.116]. Этот вывод позволяет изучать
основные объекты социального знания – общество,
человека, культуру – с позиций синергетического подхода
и применять общесинергетические категории для их
исследования. Так, например, прежде всего речь идет о
нелинейности и нелинейном мышлении, которое позволяет
видеть под новым углом зрения многие проблемы
общественного развития, не находившие удовлетворительного решения в рамках прежней «линейной
парадигмы», которая в социальном знании прявлялась
как постулат прогрессивности: «первый постулат
модернистского мировоззрения, который в таком случае
подвергается сомнению и критике, – это постулат
прогрессивности мирового развития, во многом
представляющий собой производную линейности
мировоззренческих паттернов» [2, Там же]. Отказываясь
от этого постулата, который делает акцент на кумулятивности и постепенности изменений в социальной
жизни, в исследовании характера и природы социальных

кризисов (революций) можно получить определенные
позитивные научные результаты, которые в парадигме
линейности недостижимы. «Принятие самоорганизационных законов в качестве объяснительной схемы
может во многом помочь в понимании этих событий.
Характерной особенностью нелинейных систем есть их
способность к внезапным, катастрофическим перестройкам по всему элементному пространству, при чем
именно вследствие внутреннего состояния, а не в
результате внешнего насильственного трансформирующего воздействия. Если социальную историю
рассматривать под углом зрения закономерностей
развития открытых нелинейных систем, то в таком
случае внезапность и обвальность перемен становится
объяснимой и понятной. Кризис, который, как правило,
назревает в системе по мере роста ее энтропии – меры
дезорганизованности, – не проявляет себя, как следовало
бы ожидать согласно линейным представлениям,
синхронно с ростом данного разрушающего фактора, а
наступает только после достижения определенного
порогового барьера, определенного уровня дезорганизации» [2, с.119].
Действительно, базовой, фундаментальной основой
синергетики является рассмотрение мира как своеобразного спектра нелинейных сложных динамических
систем, которые развиваются исходя из внутренней
логики, а не под прямым влиянием внешних факторов.
В процесс своего развития эти системы проходят
определенные «критические точки» («точки бифуркации»), в которых происходит выбор дальнейших
вариантов изменений самих систем. Это открывает путь
к появлению влияния таких факторов как случайность,
спонтанность в развитии этих систем, которые
игнорировались в прежней линейной парадигме, но в
синергетической теории эти моменты хаотичности,
нестабильности, неравновесности систем получают
новое теоретическое обоснование. Синергетика, пытаясь
рассматривать общество как динамическую нелинейную
систему, выделяет его развитие как переход от одного
состояния существования к другому, в котором процесс
перехода связан не с определением ограниченного числа
наиболее значимых факторов, например, так называемые
многофакторные модели, применявшиеся для объяснения
социальной динамики. Но синергетика позволяет
построить более сложную модель: во время когда
система находится в «точке бифуркаций», т. е. в
состоянии неравновесия, «старая» причинная детерминация уже не работает, но и новая еще не создана,
формируется своеобразное «поле возможностей», в
рамках которого происходит становление нового
системносозидающего фактора. Этот фактор очерчивает
перспективы дальнейшего развития общества и
социального движения, как отмечает Л.Д. Бевзенко, как
правило, таким интегрирующим фактором становится
«уровень социальной энтропии, которая определяется в
терминах жизненного мира личности, тем интегральным
переживанием мира, которое и концентрирует в себе на
глубинном уровне все составляющие человеческого
существования» [2, с.121].
Вопросы самоорганизующегося общества затрагивал
в своих работах и основатель синергетики Г. Хакен,
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считая, что процессы самоорганизации в обществе
оказывают существенное влияние на его будущее
развитие: «мы во все большей мере имеем дело с
увлекательной взаимной игрой между индивидом, с
одной стороны, и системой, которая всегда имеется в
наличии – с другой. То, что мы будем делать в будущем,
будет определяться не столько высоким уровнем
развития техники, сколько социологическими конструктами, в особенности нахождением консенсуса в
социальном плане» [9]. Применение синергетических
концептов к исследованию социального порядка и
социальных изменений не следует считать как действие
неких объективных структур в общественной жизни, как
справедливо отмечает Г. Хакен: «при этом мы должны
ясно осознать, что встречающиеся синергетические
формы упорядочивания ни в коем случае не
присутствуют в материальном виде, это отнюдь не некая
личность. Они являются, скорее, идеальными конструктами, которые все же оказывают воздействие на
индивидуальное поведение людей» [Там же].
Это вполне согласуется с теми установками и
принципами, которые лежат в основании современной
постнеклассической парадигмы социального знания:
«В центре новой субъективистской парадигмы уже
...порядок, возникающий в сознании субъекта в процессе
интерпретации социального мира. Главными понятиями,
которыми оперирует субъективистская социология,
становятся понятия «жизненного мира», «переживания»,
«понимания». Человек не отражает в своем сознании
мир, а конструирует его (курсив мой – Д.К.), наделяя
тем или иным смыслом в силу принадлежности к
определенному культурному, социальному, ценностному
контекстуальному пространству [3, с.81].
Таким
образом, возрастает значимость в развитии общества
смыслополаганий и действий отдельного индивидуума в
рамках социального целого, что привело к развитию так
называемого микросоциологического подхода, к
которому относятся такие теории, как теория
социального обмена, символический интеракционизм,
теория гуманизма, феноменологическая социология,
этнометодология.
По мнению Л.Д. Бевзенко, соединение макро- и микросоциологических подходов в некую интегративную
единую социологическую теорию возможно лишь в
контексте применения синергетических понятий и
концептов в социальном знании. Более того, «усиливающиеся в мире процессы глобализации стали одним
из существенных стимулов интеграционных поисков,
стремящихся к теоретическим построениям, способным
примирить эти два взгляда. Пик подобных поисков
приходится на 1980-е годы и отмечен работами
Дж. Александера, Р. Будона, Э. Гидденса, Дж. Ритцера,
Н. Смелзера, Дж.Тернера, Г. Уотсона, Ю. Хабермаса.
Главные вопросы, которые при этом находятся в фокусе
рассмотрения и соревнуются в своей значимости, – это,
с одной стороны, старый гоббсовский «как возможен
социальный порядок» и, с другой стороны, «каким
образом множество социальных действий складываются
в социальный порядок»,как примирить две перспективы –
коллективистскую и индивидуалистическую – в рамках
будущей интегративной теории [3, с.87].
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Синергетические категории (нелинейность, нестабильность, точка бифуркации, флуктации т.д.) позволяют
описывать различные состояния общества как системы:
состояния, в которых доминирует социальный порядок и
стабильность, но также и состояния, в которых
начинается дестабилизация, утрачивает основной вектор
общественного развития и начинается социальный
кризис. «Малые флуктуации, каковыми в социальных
системах являются индивидуальные интенциональные
действия, подавляются системой (в большей или
меньшей мере) в периоды стабильности, сохранения
гомеостаза, приводя к тому, что в результате «невидимая
рука», по выражению А. Смита, сводит все к системной
организованности, не замышлявшейся никем из
социальных акторов. Здесь следует говорить о
системном детерминизме, его доминировании над
социальным действием. Но в моменты кризисов,
социальных бифуркаций те же флуктуации становятся
значимыми и могут повернуть колесо социальной
истории. Личность, индивидуальное действие, выступая
в качестве случайной судьбоносной для системы
флуктуации, становятся определяющими для выбора
путей дальнейшего системного движения. Правда,
результат тоже часто не совпадает с замыслом автора
(в данном случае – конкретного социального актора),
но всегда помечен его индивидуальностью» [3, с.88-89].
Следовательно, в эти моменты развития общества,
когда его нестабильность достигает максимума,
применение синергетических моделей становится
наиболее эффективным и плодотворным, и, по мнению
украинского социолога, заслуживает внимания такое
название этих моделей как «самоорганизационные
модели социального изменения», что наилучшим образом
отражает неоднозначность нелинейных трансформационных процессов, наличие как прогрессивной, так и
регрессивной, как эволюционной, так и инволюционной
потенциальных возможностей их протекания» [3, с.160].
Собственно, третья часть уже упоминавшегося
научного исследования Л.Д. Бевзенко посвящена
описанию этих моделей и введению новых синергетических концептов – «социальный хаос и порядок»,
«социальная энтропия», «социальная бифуркация»,
«социальная аттрактивность». Другими альтернативными
синергетическими моделями являются теория диссипативных структур И. Пригожина [10;11;12;13;14;15],
теория детерминированного хаоса Г. Хакена [16], теория
катастроф Р. Тома [17], теория нестационарных структур,
режимы с обострением С. Курдюмова [18;19] и др.
Особенностью
самоорганизационных
моделей,
предложенных Л.Д. Бевзенко является их интегративный
характер, они охватывают как процессы, возникающие и
развивающиеся на макроуровне, так и транформации
микроуровня
социальной
реальности,
которые
присутствуют в представлениях и переживаниях
человека и составляют его «жизненный мир».
«Синергетические образы в данном случае заимствованы в
основном из работ И. Пригожина и С. Курдюмова, а
также работ других представителей этих школ.
Предлагаемые
построения
основываются
на
изначальном допущении изоморфности самоорганизационных сценариев возникновения и изменения
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системного порядка по отношению к открытым
нелинейным системам любой природы и, следовательно,
возможности
описывать
процессы
социального
упорядочения, структурирования и переструктурирования, основываясь на смысловых паттернах,
предлагаемых теорией самоорганизации. Метод,
которым конструируется искомая модель, можно
назвать методом реконструкции. Суть его в том, что
исходя из основных признаков, характеризующих
самоорганизационные явления, мы реконструируем
самоорганизационную динамику путем распознавания
ее в уже известных социальных и культурных
феноменах» [3, с.161].
Таким образом, несомненным достижением данного
исследования является создание теоретико-методологической основы социо-гуманитарных наук, которая
является необходимой для изучения таких сложных
явлений и процессов социальной жизни, как социальная
динамика, функционирование общества как системы,
взаимовлияние макро- и микро-уровней социальной
реальности на этих процессы, выявление самоорганизующей и организующей составляющих социальных
изменений, а также обнаружение социальных структур
(направленная толпа, игровые и мифологические
социальные общности), которые образуются спонтанно,
самоорганизационно и под влиянием действия
различных культурных и психологических механизмов.
Другим несомненным достижением Л.Д. Бевзенко в
данной работе является также аналитика политической
жизни украинского общества в период 2000–2001 гг.,
осуществляемая на основании применения синергетических моделей. Эта методологическая часть в
последствие получила свое развитие как в работах
самого автора, так и в работах других исследователей
(И.С. Добронравова).2 Так, в 2005 г. Л.Д. Бевзенко было
осуществлено исследование, посвященное интерпретации
событий Майдана (2004г.), которые вошли в
политическую историю Украины под названием
«помаранчевая революция» с позиций теории социальной
самоорганизации. Отталкиваясь от основных положений
разработанной теории социальной самоорганизации,
украинский социолог, в первую очередь, выделяет три
различных состояния общества: первое, это состояние до
кризиса, или относительно устойчивое, упорядоченное
состояние общества, в котором существует социальный
порядок, понимаемый как «наличие согласованности,
кооперативности, когерентности, в поведении элементов
системы» [8, с.44]. Затем по мере нарастания энтропии
2

См. Добронравова І.С., Фінкель Л.С. Інтерпретаційна
спроможність синергетики (на прикладі візуалізованої структури
даних про вибори у Верховну Раду України) // Актуальні
проблеми соціології, психології, педагогіки, К.: вид. центр
Київського ун-ту ім.Т.Г. Шевченка. Вип.1, 2003. С.4-12.;
Добронравова И.С. Финкель Л.С. Динамический хаос в социуме
как среда социальной самоорганизации // Социология: теория,
методы, маркетинг, №1, 2005. С.168-180; Добронравова И.С.
Методологические основания действий в условиях нелинейности //
Культурный контекст социальной самоорганизации. Сб. научных
трудов. К.: изд.-полигр. центр «Киевский университет», 2006. С. 98106; Добронравова И.С., Финкель Л.С. Синергетические
исследования
социальной
самоорганизации
в
Украине
//Электронный ресурс: Режим доступа: http://www.synergetic.org.ua

система попадает в состояние «точки бифуркации», т.е.
в состояние радикального слома предществующего
порядка, из которого возвращение к прежнему уже
представляется возможным. И наконец, третье состояние, в
которое попадает общество в результате «спонтанного
выпадения системы на аттрактор – притягивающее
состояние. Вариативность появляется из-за того, что у
системы есть несколько внутренне ей присущих
аттрактора, которые с равной вероятностью могут стать
ее дальнейшей судьбой. Выбор в пользу одного из них
решит случайная флуктуация, возникающая во внешней
среде или внутри системы – как флуктуация, связанная с
каким-то элементом... Новый порядок образуется за счет
того, что элементы спонтанно кооперируются,
упорядочиваются, притягиваясь к этому аттрактору.
Появляются структуры, которые можно назвать
аттрактивными» [8, с.55].
Таким образом, новые структуры придают новую
целостность системе, в которой объединяются ее
элементы. Основными характеристиками этих самоорганизующихся структур является их существование в
прежнем состоянии общества в виде потенциальных
возможностей, их способность к спонтанному возникновению, невозможность быть созданными искуственно
кем-то или чем-то, а также их способность к
самосозиданию и самовосстановлению. Безусловно, что
такие самоорганизующиеся структуры уже были
описаны
многими
известными
философами
и
социологами Лебоном, Тардом, Московичи, Й. Хейзингой,
Г.-Г. Гадамером, К.Г. Юнгом, М. Элиаде и др.,
занимающимися исследованием таких социальных
феноменов как толпа, игра и миф. Поэтому к данным
аттрактивным структурам относятся – «направленная
толпа», «структуры игрового типа», «структуры
мифологического типа».
Важным и актуальным выводом из данного исследования является не только рекомендации стратегий власти,
которые могут пытаться контролировать процессы
нарастания социальной энтропии и искать пути выхода
из кризисных состояний, но в целом общефилософские
выводы, касающиеся стратегий развития на современном
этапе всей человеческой цивилизации.
На сегодняшний момент различного рода проблемы
экологического, экономического, демографического и
т.д. характера, по мнению представителей Римского
клуба, свидетельствуют о «неизбежности коренной
смены парадигмы развития нашей цивилизации» [20].
Авторы начинают с анализа текущей ситуации, которая
не радует: «планета деградирует, авторитаризм и
фундаментализм на подъёме, спекулятивный капитал
торжествует. Сегодняшний кризис не циклический, но
усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас,
но включает социальный, политический, культурный,
моральный кризис, кризис демократии, идеологий и
капиталистической системы» [20]. Следовательно,
выход из создавшейся ситуации возможен только на
путях формирования нового мировоззрения, т.е. такой
философской стратегии, которая направлена на
устранение существующих противоречий и предполагает
эволюционный характер последующих изменений.
Синергетический подход в этом случае представляется
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наилучшим подходом, позволяющим инрегрировать все
элементы существующего «глобального» порядка в
единую систему и представить будущее развитие
человеческой цивилизации в виде нелинейной сложной
самоорганизующейся среды/системы: «Римский клуб
видит синергию – поиск мудрости, через примирение
противоположностей, и баланс. Не претендуя на
полноту списка, доклад выделяет несколько областей, в
которых необходимо достичь баланса: в отношениях
между человеком и природой; между кратковременной и
долговременной перспективой; между скоростью и
стабильностью между индивидуальным и коллективным;
между женщинами и мужчинами; между равенством и
справедливым вознаграждением; между государством и
религией… Авторы считают неизбежным появление
глобальных правил, обязательных для всех страны.
Отдельные государства не вправе делать всё что им
заблагорассудится, когда речь идёт о последствиях,
затрагивающих целую планету» [Там же].
Следовательно, можно сделать следующие основные
выводы: 1) в социальных исследованиях, проведенных
в Украине в начале 2000-х гг., происходит смена
парадигм: новая постнеклассическая парадигма требует
новых теоретических подходов и стратегий для анализа
проблем, возникающих в социо-гуманитарном знании;
2) синергетический подход как общенаучная исследовательская программа становится основой этих
парадигмальных изменений в социальных науках; 3) его
главной особенностью становится возможность его
применения как на микроуровне, так и на макроуровне
социологических исследований, что позволяет создать
единую интегрирующую теорию социальной самоорганизации (Л.Д. Бевзенко); 4) эта теория позволяет
решать различные теоретические задачи социальной
динамики и социальных изменений, определения
факторов, влияющих на развитие как отдельного
общества, так и всего человечества в целом.
Литература
1. Астафьева О.Н., Добронравова И.С. Социокультурная
синергетика в России и Украине: предметная область, история
и перспективы / О.Н. Астафьева, И.С. Добронравова //
Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная
монография. – С.-Пб.: изд. дом «Мiръ», 2009. – С.634 – 669.
2. Бевзенко Л.Д. Самоорганизационная парадигма и
проблемное поле социологии / Л.Д. Бевзенко // Социология:
теория, методы, маркетинг. – 2001. – №1. – С. 113-126.
3. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций /
Л.Д. Бевзенко. – Институт социологии НАН Украины, Киев,
2002. – 437 с.
4. Бевзенко Л.Д. Социосамоорганизационный дискурс и
дискурс идентичности: возможность взаимных комментариев /
Л.Д. Бевзенко // Соцiальнi вимiри суспiльства. Зб. наук. праць. –
Вип.6. – К.: IС НАНУ, 2003. – С.178-195.
5. Бевзенко Л.Д. Соцiальнi детермiнанти стратегiй
управлiння ризиками: соцiосамоорганiзацiйний пiдхiд /
Л.Д. Бевзенко // Соцiальнi ризики. – К.: Т.П. Фолiанта, 2004. –
С.20–45.
6. Бевзенко Л.Д. Постнеклассическая наука – возможность
социальных проекций / Л.Д. Бевзенко // Нелинейная динамика и
постнеклассическая наука. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – С.247–256.

33

7. Бевзенко Л.Д. Социальная нелинейность – проявление и
предпосылки / Л.Д. Бевзенко // Практична фiлософiя. – 2004. –
№3. – С.198-212.
8. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация в теории и
практике Майдана / Л.Д. Бевзенко / Totalloge-XXI (дванадцятий
випуск). Постнекласичні дослідження. Київ: ЦГО НАН України,
2005. – С.41-78. – 362с.
9. Хакен Г. Самоорганизующееся общество // Электронный
ресурс: Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/economy/
samoorganizuyushheesya-obshhestvo/
10. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый
диалог человека с природой / И.Р. Пригожин, И.Стенгерс. Пер. с
англ. – М.: Прогресс, 1986. – 432с.
11. Пригожин И. От существующего к возникающему. Время
и сложность в физических науках / И.Р. Пригожин. — М.:
КомКнига, 2006. – 296с.
12. Пригожин И. Переоткрытие времени / И.Р. Пригожин //
Вопросы философии. – 1989. – № 8. – С. 3-19.
13. Пригожин
И.
Философия
нестабильности
/
И.Р. Пригожин // Вопросы философии. – 1991. – №6. – С.46-52.
14. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в
неравновесных системах / Г. Николис, И.Р. Пригожин.– М.:
Мир, 1979. – 512с.
15. Никольс Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение /
Г. Николис, И.Р. Пригожин. – М.: Мир, 1990. – 280с.
16. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен.. –М.: Мир, 1980. –
406с.
17. Хакен Г. Синергетика: иерархия неустойчивостей в
самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – М.:
Мир, 1985. – 424с.
18. Thom R. Structural Stability and Morphogenesis. – Mass.,
Benjamin Inc., 1975. – 344p.
19. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое
мировидение: диалог с И. Пригожиным /Е.Н. Князева,
С.П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – №12. – С.3-20.
20. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и
самоорганизации в сложных системах / Е.Н. Князева,
С.П. Курдюмов. – М.: Наука, 1994. – 229с.
21. Добронравова І.С., Фінкель Л.С. Інтерпретаційна
спроможність синергетики (на прикладі візуалізованої
структури даних про вибори у Верховну Раду України) /
І.С.Добронравова, Л.С. Фінкель // Актуальні проблеми
соціології, психології, педагогіки, К.: вид. центр Київського ун-ту
ім.Т.Г. Шевченка. Вип.1, 2003. – С.4-12.
22. Добронравова И.С. Финкель Л.С. Динамический хаос в
социуме как среда социальной самоорганизации /
И.С. Добронравова, Л.С. Финкель // Социология: теория,
методы, маркетинг, №1, 2005. – С.168-180.
23. Добронравова И.С. Методологические основания
действий в условиях нелинейности / И.С. Добронравова //
Культурный контекст социальной самоорганизации. Сб.
научных трудов. К.: изд.-полигр. центр «Киевский
университет», 2006. – С. 98-106.
24. Добронравова И.С., Финкель Л.С. Синергетические исследования социальной самоорганизации в Украине //Электронный
ресурс: [Режим доступа]: http://www.synergetic. org.ua
25. Обзор доклада Римского клуба // Электронный ресурс:
[Режим
доступа]:
https://matveychev_oleg.livejournal.com/
6653054.html
References
1. Astafieva O.N., Dobronravova I.S. (2009). Sociocultural
synergetics in Russia and Ukraine: subject area, history and prospects

34

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018

/ О.N. Astafyeva, I.S. Dobronravova // Post-Classics: Philosophy,
Science, Culture: Collective monograph. – S.-Pb .: ed. house "MIR",
2009. – P.634 – 669.
2. Bevzenko L.D. (2002). Self-Organizational Paradigm and the
Problem Field of Sociology / L.D. Bevzenko // Sociology: theory,
methods, marketing. – 2001. – №1. – P. 113-126.
3. Bevzenko L.D. (2002). Social self-organization. Synergetic
paradigm: the possibilities of social interpretations / L.D. Bevzenko. –
Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Kiev, 2002. – 437 p.
4. Bevzenko L.D. (2003). Socio-organizational discourse and
discourse of identity: the possibility of mutual comments /
L.D. Bevzenko // Social Assumption of Suspicion. Zb. sciences. prac. –
Vip.6. – К .: IС NASU, 2003. – P.178-195.
5. Bevzenko L.D. (2004). Social determinants of the strategy of
managing risk: social and economic organization / LD. Bevzenko //
Social Characteristics. – К .: Т.П. Foliant, 2004. – P.20-45.
6. Bevzenko L.D. (2003). Post-non-classical science – the
possibility of social projections / L.D. Bevzenko // Nonlinear
Dynamics and Post-Nonclassical Science. – Moscow: Publishing
House RAGS, 2003. – P.247-256.
7. Bevzenko L.D. (2004). Social nonlinearity is a manifestation
and prerequisites / L.D. Bevzenko // Practical phylosophy. – 2004. –
№3. – P.198-212.
8. Bevzenko L.D. (2005). Social self-organization in the theory
and practice of the Maidan / L.D. Bevzenko / Totalloge-XXI (twotenths vypusk). Postneklasichnyi dosleniya. Kiev: CSA NAS of
Ukraine, 2005. – С.41-78. – 362s.
9. Haken H. (2003). Self-Organizing Society // Electronic
resource: [Regim dostupa]: http://spkurdyumov.ru/economy/
samoorganizuyushheesya-obshhestvo/
10. Prigogine I., Stengers I. (1986). Order from chaos. A new
dialogue between man and nature / I.R. Prigogine, I. Stengers. Trans.
with English. – Moscow: Progress, 1986. – 432p.
11. Prigogine I. (2006). From the existing to the emerging. Time
and complexity in physical sciences / I.R. Prigogine. – M.:
KomKniga, 2006. – 296s.
12. Prigogine I. (1989). The rediscovery of time / I.R. Prigogine
// Issues of Philosophy. – 1989. – No. 8. – P. 3-19.
13. Prigogine I. (1991). Philosophy of instability / I.R. Prigogine

// Issues of Philosophy. – 1991. – №6. – P.46-52.
14. Nikolis G., Prigogine I. (1979). Self-organization in
nonequilibrium systems / G. Nikolis, I.R. Prigogine .– Moscow: Mir,
1979. – 512s.
15. Nichols G., Prigogine I. Cognition of the complex. Introduction /
G. Nicolis, I.R. Prigogine. – Moscow: Mir, 1990. – 280s.
16. Haken G. (1980). Synergetics / H. Haken. – Moscow: Mir,
1980. – 406p.
17. Haken G.(1985) Synergetics: a hierarchy of instabilities in
self-organizing systems and devices / G. Haken. – Moscow: Mir,
1985. – 424p.
18. Thom R. Structural Stability and Morphogenesis (1975). –
Mass., Benjamin Inc., 1975. – 344p.
19. Knyazeva EN, Kurdyumov S.P. (1992).Synergetics as a new
worldview: a dialogue with I.Prigozhin / E.N. Knyazeva, S.P.
Kurdyumov // Issues of Philosophy. – 1992. – № 12. – P.3-20.
20. Knyazeva EN, Kurdyumov S.P. (1994). Laws of evolution
and self-organization in complex systems / E.N. Knyazeva,
S.P. Kurdyumov. – Moscow: Nauka, 1994. – 229p.
21. Dobronravova IS, Finkel L.S. (2003). Interpretation of the
synergetics (on the application of the institutionalized structure of
the Daniil Vibori in the Verkhovna Rada of Ukraine) /
I.S. Dobronravova, L.S. Finkel // Actual problems of sociology,
polytology, philosophy. К.: ed. center of Taras Shevchenko National
University of Kyiv. Vup.1, 2003. – C.4-12.
22. Dobronravova I.S., Finkel L.S. (2005). Dynamic chaos in
society as a medium of social self-organization / I.S. Dobronravova,
L.S. Finkel // Sociology: theory, methods, marketing, №1, 2005. –
P.168-180.
23. Dobronravova I.S. (2006). Methodological bases of actions
under conditions of nonlinearity. Dobronravova // Cultural context
of social self-organization. Sat. scientific works. K.: ed.-polygraph.
Center "Kiev University", 2006. – P. 98-106.
24. Dobronravova I. S., Finkel L.S. (2005). Synergetic studies of
social self-organization in Ukraine // Electronic resource: [Regim
dostupa]: http://www.synergetic.org.ua
25. Review of the report of the Club of Rome (2018) // Electronic
resource: [Regim dostupa]: https://matveychev_ oleg.livejournal.
com/6653054.html

Kozobrodova D.М.,
postgraduate of the Department of Philosophy, Sociology and Management of Socio-Cultural Activity of the South Ukrainian
National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, chokaiv@gmail.com
Ukraine, Odessa
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This article deals with the analysis of the development of ideas about self-organization in complex self-organizing
environments and systems in the socio-humanitarian sphere in Ukraine. In the 2000's. the first theories of social selforganization appear, and the integration of the basic synergetic concepts and theories into social knowledge occurs, which
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ»:
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
Розглядається поняття «національна ідентичність» в контексті теоретико-методологічного аналізу.
Акцентується увага на питаннях теоретичного осмислення національної ідентичності так і його
змістового наповнення. Висвітлюються погляди учених стосовно інтерпретації смислових значень даного
поняття. Основною ціллю роботи є спроба окреслити шляхи оптимізації, уточнення структурнологічного змісту поняття «національна ідентичність». Визначається сутність понять «ментальність»,
«етнічна ментальність», їх прояви, специфічні риси і значення в розвитку та існуванні етносу.
Підкреслюється роль ментальності як невід’ємної змістової складової національної ідентичності в епоху
міжнародних культурних комунікацій. Вказується на співвідношення логічного змісту понять
«національна ідентичність», «етнокультурна національна ідентичність, «культурна ідентичність».
Ключові слова: Національна ідентичність, етнокультура, менталітет, ментальність, етнічна
ментальність.

Постановка проблеми. Дискурс навколо інтерпретації
поняття «національна ідентичність» все більше є актуальним у епоху культурної глобалізації. Останнє
пов’язано із розбіжностями у поглядах вчених на
змістове наповнення даного поняття та конкретизації
його визначень. Подібна ситуація відкриває можливість
подальших дослідницьких розвідок з метою уточнення
структурних складових національної ідентичності.
Складні, суперечливі процеси культурної глобалізації
є реальністю в площині міжнародних комунікацій та
безпеки. Явища культурних трансформацій в сучасну
добу безпосередньо впливають на соціокультурні основи
держав-націй, що глобалізуються. В цьому відношенні є
потреба у дослідженнях котрі розкривають, характеризують культурну ідентичність для більш чіткої її
інтерпретації в умовах міжнародної системи взаємовідносин. Також постає необхідність уточнення структурного
змісту національної ідентичності.
Класифікація визначень національної ідентичності, її
інтерпретація висвітлюється в працях таких зарубіжних
авторів як: П. Альтер, Р. Брубейкер, Е. Гідденс, М. Ігнатьєф,
Б. Йек, У. Кімлика, Т. Найгут, К. Нілсен, Дж. Скопфлін,
Е. Сміт та інші. Поняття «ментальність» перебуває в колі
наукових інтересів вітчизняного ученого М. Поповича.
Мета роботи – передбачає уточнення основних
складових національної ідентичності в сучасну епоху
міжнародних культурних комунікацій. Аналіз інтерпретацій поняття «національної ідентичності» з визначенням
спільних та відмінних рис в його змістовому наповненні.
Розгляд структурно-логічного змісту поняття «ментальність» як невід’ємної складової ідентичності.
Виклад основного матеріалу. Явище глобалізації
передбачає певні соціокультурні зрушення, що виникають
і розвиваються в міжнародному вимірі. Так виникає
проблематика пов’язана з питаннями національної
ідентичності. Враховуючи останнє варто розглянути
існуючи аспекти наукових інтерпретацій культурної

ідентичності, щоб сформувати уявлення про характер її
тлумачень та особливості змістового наповнення.
У працях П. Альтера національна ідентичність містить
культурний і політичний аспекти. Вчений відносить до
етнокультурної національної ідентичності – спільність
мови, релігії, традицій, місця проживання, історії. Політична національна ідентичність у П. Альтера зводиться
до політичної свідомості і рівності громадян перед
законом [1]. Е. Сміт розрізняє громадянську і етнічну
або східну модель національної ідентичності. Характерно, що погляди на структурну складову етнічної
національної ідентичності визначається подібно до
П. Альтера: походження, мова, звичаї тощо. В цьому
відношенні є співвідносними думки вчених стосовно
змістового наповнення національної ідентичності. Що
стосується поняття «етнічної національної ідентичності»
М. Ігнатьєфа, то структурна складова уподібнена з тими
котрі знаходимо у працях інших дослідників. По суті
поняття «національної ідентичності» в означених авторів
відноситься до стандартної класифікації котра зазнала
критики з боку: Дж. Джозефа, Б. Йека, У. Кімлика,
Т. Найгута, К. Нілсена та ін. В цьому зв’язку дослідник
Д. Сладкий зазначає наступне: «По-перше, порушенням
у логіці концептуалізації визначена неправомірність, на
думку Б. Йека, розгляду громадянської ідентичності як
результату раціонального вибору, а етнічної – як такої,
що має в основі суто емоційну мотивацію та етнічне
походження. По-друге, визнано помилковим ототожнення
етнічного і культурного націоналізму, які, на думку
У. Кімлика і К. Нілсена, розрізняються за ознакою
ступеня відкритості та аутсайдерів. По-третє, представники концептуальної критики (Т. Найгут) підкреслювали
вади індексації, що вимагає уточнення індексаторів та
відповідних індексів основних типів національної
ідентичності» [2, с.113].
В наукових колах також вирізняють емпіричну
критику стандартної класифікації національної ідентич-
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ності. Емпірична критика використовує більшу кількість
підходів для визначення структурного змісту національної
ідентичності. Як відмічає Д. Сладкий: «Згідно з такою
позицією виконано дослідження К. Калхауна, який
розвиває тезу Е. Сміта про те що для більшості сучасних
держав і, зокрема, національностей характерні як етнічний,
так і громадянський складник в структурі національної
ідентичності» [2, с.113-114]. Тож загалом класифікація
національної ідентичності у наукових працях зазначених
вчених визначається через поділ на етнокультурний і
громадянський підвиди. Приймаємо за доцільне ті ознаки
громадянської ідентичності П. Альтера, М. Ігнатьєфа,
Е. Сміта, до яких відносяться територія, політична
свідомість громадян, рівність перед законом, спільність
ідеології, патріотизм.
Стосовно поняття «етнокультурна національна ідентичність» слід зазначити, що таке визначення продиктоване
можливістю звести до єдиного поняття – «етнічну» і
«культурну національну ідентичність». У вчених,
представників стандартної класифікації національної
ідентичності, значення даних понять різниться несуттєво.
Виходячи з цього, використовуємо поняття – «етнокультурна національна ідентичність», що поєднує
поняття «етносу» і «культури». В такому разі дане
поняття в повній мірі може містити укорінені історією:
релігію, мову, традиції, звичаї, а також менталітет,
ментальність в цілому і етнічну ментальність як сутність
етнокультури. Варто зазначити, що поняття «менталітет» і
«ментальність» слід розрізняти за смисловим навантаженням. Вважається що менталітет – поняття, яке
включає в себе специфічні прояви окремо взятої
національної культури в цілому. Ментальність є по суті
специфіка світоглядних орієнтирів індивідів, в окремо
взятій історичній епосі. Втім як зазначає П. Балтаджи:
«Аналіз дисертаційних досліджень захищених в Україні
протягом останнього десятиліття, свідчить про збереження
плюралізму як у визначенні понять «менталітет»,
«ментальність», так і їх суб’єктивного складу, структури
і функціональної спрямованості» [3, с.26]. Як говорить
М. Попович: «Термін «ментальність» порівняно молодий,
хоча походження його дуже давнє. В латинській мові
mens, mentis означає будь-яке духовне явище чи діяльність:
розум, мислення, обдумування, думку, образ мислення,
душевний склад, характер, схильності, а також бадьорість,
мужність, відвагу, бажання, намір, план. Звідси пізньолатинське (ХІV ст.) mentalis – «те, що від інтелекту» [4,
с.3]. У західних наукових колах поняття «ментальність»
отримало розвиток ще від першої половини минулого
століття. Це пов’язано зі школою «Анналів», що
утворилася у Франції в першій половині ХХ століття.
Стосовно пострадянських часів, то М. Попович відмічає,
що слід звернути увагу на дослідницькі розвідки теорії
ментальності А. Гуревича, котрий вивчав проблематику
поняття «ментальність» в школі «Анналів» [4]. В основі
своїй, підсумовуючи дослідницькі розвідки вчених
отримуємо, що ментальність це «манери мислити»,
«автоматизми думки», «спосіб орієнтування в світі» та
iн. Відштовхуючись від подібних означень, що в цілому
складають суть поняття «ментальності», можна стверджувати, що це явище пов’язується із людською
свідомістю, тобто думками, мисленням і всім тим, що

входить виключно до духовної сфери життя людини, а
це і характер, спосіб міркування тощо. П. Балтаджи в
цьому відношенні зазначає: «Поняття ментальності
дозволяє визначити характерні риси духу, культури,
свідомості, соціальних настанов, орієнтацій, цінностей
національних суспільностей» [3, c.25]. Ментальність в
такий спосіб це історично-сформована складова ідентичності людини. Останнє проявляється в тому, що завдячуючи сформованому образу народного мислення постає і
оригінальна культурна спадщина, яка втілена на прикладі
традицій та звичаїв, котрі вирізняють один етнос від
іншого. Разом з тим в науковому середовищі використовується поняття «етнічна ментальність». В. Поляренко із
цього приводу стверджує, що: «Етнічну ментальність
можна вважати глибинним духом етносу, який являє
собою вияв і наслідок освоєння етносом природного
середовища, що має вплив на розвиток і спрямованість
трудової діяльності індивідів і їхньої поведінки» [5,
с.146]. Ментальність, менталітет та етнічна ментальність в
цілому говорять про приналежність індивіда до певної
конкретної етнічної спільності. Беззаперечність ментальності загалом як соціокультурного явища та як складової
етнокультурної національної ідентичності, підтверджується
його багатовіковим розвитком, передачею із покоління в
покоління. Як вважає П. Йолон: «Ментальність разом з
матеріальними чинниками інтегрує народ в єдине ціле,
складає основу національної ідентичності та ідентифікації
особистості, споріднює один народ з іншим та відрізняє
його від них, робить його неповторно самобутнім» [6,
с.384]. Смислове наповнення поняття «ментальність»,
«менталітет», «етнічна ментальність» цілком узгоджується
із етнокультурною національною ідентичністю і проявляється в міжнародних відносинах, як національна
особливість. У цьому сенсі, зазираючи в історичну
минувшину,бачимо, що в силу ментальних відмінностей,
які започатковувалися у тих чи інших народів ще із давніх
часів, маємо різні їх уявлення про суспільний устрій та
культурні особливості. Ментальність втілює виключно
самобутні риси історичного досвіду окремо взятого
етносу в ті чи інші історичні епохи. Як правило, стиль
мислення, погляди на світ у представників різних
етнокультур є іншими. Вони можуть бути спорідненими,
але при умові спорідненості етносів, наприклад, якщо ми
говоримо про латино-американську етнокультуру, то цей
край заселили переселенці в більшості своїй із
європейського континенту. Враховуючи означене, деякі
духовні ознаки будуть подібними такі, як мова, ставлення до
релігії, хоча є певна відмінність, адже за кілька століть
латино-американської історії створилась інша ментальність.
Висновки. Таким чином, при розгляді змістових
складових національної ідентичності говоримо про
варіативність у їх визначенні. Загалом, в межах наукового
дискурсу поняття національна ідентичність, етнокультурна
національна ідентичність, культурна ідентичність різняться
несуттєво і мають подібний структурно-логічний зміст.
Аналіз основних складових, що відноситься вченими до
змістового наповнення національної ідентичності дозволяє
вести мову про можливість доповнення поняття «етнокультурна національна ідентичність» та його уточнення
в подальших дослідницьких розвідках. Йдеться про
поняття «національний менталітет», «ментальність»,
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«етнічна ментальність». В наукових працях ментальність
по суті постає як уособлення духовної культури індивіда –
це те, що є невід’ємною складовою людського існування
і складається із способу думок, образів міркування, які
сформувалися історично під впливом еволюції людських
уявлень в ході взаємодії з навколишнім середовищем. На
наш погляд поняття «ментальність», «менталітет» і
«етнічна ментальність» є невід’ємною структурнологічною складовою змістового наповнення співвідносних понять: «національна ідентичність», «етнокультурна
національна ідентичність», «культурна ідентичність».
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE CONCEPT "NATIONAL IDENTITY":
THE INTERNATIONAL ASPECT
The concept of "national identity" in the context of theoretical and methodological analysis is considered. The article
focuses on the issues of theoretical understanding of the national identity and its content content. The views of scientists
concerning the interpretation of semantic meanings of this concept are highlighted. The main aim of the work is to outline
ways of optimization, clarification of the structural and logical content of the concept of "national identity". The essence of the
concepts of "mentality", "ethnic mentality", their manifestations, specific features and significance in the development and
existence of the ethnic group is determined. Emphasizes the role of mentality as an integral part of the national identity in the
era of international cultural communication. Indicates the ratio of the logical content of the concepts of "national identity",
"ethnocultural national identity," cultural identity".
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ
Метою статті є концептуалізація воєнно-політичного конфлікту та розробка феноменологічних
моделей діяльності суб’єктів конфронтаційних воєнно-політичних відносин. Для вирішення завдань
дослідження використовувалися феноменологічний та системно-діяльнісний підходи. Обґрунтовується
теза, що для вибудови та подальшої системи аргументації визначення цілей та принципів управління
конфліктом на Сході України має бути використано термін «воєнно-політичний конфлікт». З’ясовано
мету та принципи діяльності суб’єктів конфронтаційних воєнно-політичних відносин на кожній із фаз
симетричного та асиметричного конфлікту.
Ключові слова: воєнно-політичний конфлікт, конфронтаційні воєнно-політичні відносини, абстрактнологічна модель воєнно-політичного конфлікту, феноменологічні моделі діяльності суб’єктів
конфронтаційних воєнно-політичних відносин, категорія дії.

Постановка проблеми. Чинник сили в сучасному
світі та можливості національної держави використовувати військову силу для вирішення конфліктних
ситуацій набувають нового змісту. Це обумовлено як
зміною парадигми розвитку міжнародних відносин, так і
зміною парадигм війни, збройної боротьби та
миротворчої діяльності, а також появою інноваційних
руйнівних технологій.
Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми
підвищення ефективності механізмів забезпечення
міжнародної та національної безпеки з найбільш
важливими науковими та практичними завданнями
розробки методології практики управління конфліктами
в умовах застосування інноваційних руйнівних технологій.
На підставі аналізу актуальних досліджень і
наукових публікацій можна зробити висновок про те,
що в рамках соціальної філософії, політичної філософії,
філософії права та політології проблематиці конфліктної
взаємодії між суб’єктами міжнародних відносин
присвячено праці таких українських дослідників, як:
Р. Додонова [1; 2], В. Мандрагелі [3], М. Цюрупи [4; 5],
Г. Перепилиці [6; 7]. В працях цих авторів розглядаються
питання сутності війни, воєнного, воєнно-політичного та
збройного конфліктів, філософсько-правова доктрина
регулювання збройних конфліктів, характерні риси
гібридної війни.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, формулювання цілей статті. Незважаючи
на значний науковий доробок українських дослідників з
актуальних проблем управління конфліктами, маємо
констатувати, що ще недостатньо повно розроблена
теорія управління воєнно-політичним конфліктом,
понятійно-категоріальний апарат, способи і форми, а
також методи оцінки ефективності вказаного управління.
Саме тому метою статті є концептуалізація воєннополітичного конфлікту та розробка феноменологічних
моделей діяльності суб’єктів конфронтаційних воєннополітичних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна
соціальна філософія шукає найбільш коректні поняття і

категорії для позначення перебігу подій на Сході
України. Українські філософи констатують необхідність
іменувати перебіг подій на Сході України «конфліктом»
[1; 2; 5]. При цьому актуальним залишаються питання:
1) «Який саме термін «воєнний конфлікт», «воєннополітичний конфлікт», «збройний конфлікт» необхідно
використовувати для вибудови та подальшої системи
аргументації визначення цілей та принципів управління
конфліктом?» 2) «Які феноменальні моделі діяльності
суб’єктів конфронтаційних воєнно-політичних відносин?».
Український філософ М. Цюрупа під поняттям
«воєнний конфлікт» пропонує розуміти всі види організованих форм збройних сутичок соціальних сил як
всередині держави, так і на міжнародному рівні, або
коаліціями держав, які характеризуються достатнім рівнем
керованого насильства, переходом від мирного до мілітарних способів життєдіяльності з неминучим широким
порушенням прав та свобод населення [4, с.30].
Український філософ В. Мандрагеля в монографії
«Причини та характер воєн (збройних конфліктів):
філософсько-соціологічний аналіз» узагальнив підходи
до розуміння понять «воєнний конфлікт», «збройний
конфлікт» та «воєнно-політичний конфлікт». На його
думку, «воєнний конфлікт» складається з «війни», де
діючими «акторами» виступають суб’єкти міжнародного
права та власне «збройного конфлікту». А під «збройним
конфліктом» розуміє форму розв’язання національноетнічних, релігійних, політичних, територіальних та
інших некорінних суперечностей із застосуванням
засобів збройного насильства як всередині країни, так і у
відношенні до суміжної держави (держав), за яким
держава (держави) не переходять в особливий стан, що
називається «війною» [3, с.246]. Й далі В. Мандрагеля
робить висновок про те, що це визначення формально
обмежує обсяг поняття «воєнний конфлікт» за видовою
ознакою «політичний», й водночас у певному
відношенні змістовно його розширює за рахунок
включення усіх форм насильницьких дій з необов’язковою присутністю збройної боротьби [3, с.248-249].
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Зауважимо, що сучасна війна та воєнний конфлікт
вийшли за межі тих організованих форм збройних
сутичок в яких провідне місце займало суто збройне
насильство. Відповідно, розширення сфери безкомпромісного протиборства, його вихід за межі
правових рамок війни, зміщення її акценту в бік
інформаційної, економічної, політичної, дипломатичної,
ідеологічної сфер змінили місце і роль збройної
боротьби, сутність понять «війна» та «воєнний конфлікт».
Український політолог Г. Перепелиця під воєннополітичним конфліктом пропонує розуміти вид
соціальної взаємодії, що являє собою вищу стадію
розвитку антагоністичного протиріччя, яке складається з
приводу політичної влади і вирішення якого досягається
нанесенням шкоди кожній із сторін за допомогою
військової сили [6, с.16]. У цьому визначені чітко
зафіксовано політичні відносини військової спрямованості,
які виникають в ході конфліктної взаємодії суб’єктів
міжнародних відносин, й водночас диференційовано
воєнно-політичні відносини від воєнних відносин, які
виникають вході безпосередніх воєнних дій. Поряд з
цим, Г. Перепелиця намагався в рамках суб’єкт –
суб’єктного підходу показати не лише вид конфліктної
взаємодії з приводу політичної влади, а також позначити
конфліктну поведінку.
В рамках феноменологічного підходу здійснимо
аналіз змісту такої складової конфліктної поведінки як
«категорії дій». Попередньо зауважимо, що ситуація
воєнно-політичних конфліктів в сучасних умовах
створюється за допомогою базової моделі міждержавного
протиборства, яка передбачає застосування традиційних
військових технологій та технологій боротьби з
державністю, а також інноваційних руйнівних технологій
[8]. Тоді увесь спектр конфліктної діяльності, яка
спрямована на утискування цілей і намірів супротивної
сторони з метою здобуття об’єкту конфлікту за її
рахунок, можна звести до трьох основних категорій дій
суб’єкта воєнно-політичного конфлікту: а) нанесення
фактичної шкоди супротивнику шляхом прямих воєнних
дій і відкритої збройної боротьби; б) нанесення фактичної
шкоди супротивнику шляхом непрямих деструктивних і
підривних дій; в) створення загрози нанесення фактичної
шкоди супротивнику шляхом демонстрації військової
сили, політичного, дипломатичного, інформаційнопсихологічного, економічного тиску на супротивника.
Отже, до конфронтаційних воєнно-політичних відносин
відноситься широка сфера специфічних суспільних,
міждержавних відносин, так чи інше пов’язаних із
прямим або опосередкованим створенням, нарощуванням,
перерозподілом і застосуванням інструменту військової
сили та інших інструментів міждержавного протиборства з
метою зміни співвідно-шення сил на власну користь.
На нашу думку, враховуючи специфіку розгортання
східно-українського конфлікту, а також співвідношення
застосування інструменту військової сили та інших
інструментів міждержавного протиборства в ході цього
конфлікту для вибудови та подальшої системи
аргументації визначення цілей та принципів управління
конфліктом має бути використано термін «воєннополітичний конфлікт».
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В рамках системно-діяльнісного підходу дамо
авторське визначення поняттю «воєнно-політичний
конфлікт». Так, під воєнно-політичним конфліктом
пропонуємо розуміти всі види організованих форм
воєнно-політичної конфронтації, які характеризуються
нарощуванням та використанням – прямо або
опосередковано – інструменту військової сили та інших
інструментів міждержавного протиборства з метою
зміни співвідношення сил у вигідному для суб’єктів
конфронтаційних воєнно-політичних відносин напрямку
та досягнення військової переваги над супротивником.
Розглянувши воєнно-політичний конфлікт як
динамічний процес, що складається із ряду фаз: воєннополітична
криза;
збройна
боротьба,
латентна
післяконфліктна фаза воєнно-політичного конфлікту [8],
сформулюємо такі способи «зняття» конфлікту:
а) розв’язання воєнно-політичного конфлікту – одна із
сторін шляхом застосування чи без застосування
військової сили прагне досягти мети, ігноруючи
інтереси опонента; б) врегулювання воєнно-політичного
конфлікту – пошук компромісу, балансу інтересів,
гармонійне поєднання протилежностей; в) локалізація і
відвертання можливого воєнно-політичного конфлікту –
зміна умов, що його породжує.
Розв’язання воєнно-політичного конфлікту – це
цілеспрямована діяльність суб’єктів конфронтаційних
воєнно-політичних відносин щодо безкомпромісного
відстоювання власних інтересів шляхом прямого
використання інструментарію військової сили. Мета
такої діяльності – досягнення перемоги у війні. Варто
додати, що у ході розв’язання як симетричного так і
асиметричного воєнно-політичного конфлікту принцип
«все або нічого» реалізується шляхом політичного
знищення однієї із сторін конфлікту [7, с.463].
Врегулювання воєнно-політичного конфлікту – це
цілеспрямована діяльність як суб’єктів конфліктного
процесу, так і зацікавлених у врегулюванні даного
конфлікту сил і сторін. Мета такої діяльності – створення
умов для переходу від стадії переговорного діалогу, що
не відбувся, між учасниками суперечки до стадії
взаємоприйнятного компромісу. Врегулювання воєннополітичних конфліктних ситуацій рідко досягається без
участі посередників, третьої сторони, яка виконує роль
арбітра. Третя сторона при розділенні протиборчих сил
повинна забезпечити: контроль за дотриманням кордонів,
рубежів відведення, а також умов користування
спільними угіддями, джерелами водокористування тощо;
патрулювання зони (коридору) безпеки і попередження
відповідно до законодавства або обумовлених угодою
способів порушень її режиму; посередництво у
врегулюванні виникаючих суперечок і конфліктів,
примирення сторін, сприяння в наданні гуманітарної
допомоги. Завершальною фазою врегулювання воєннополітичного конфлікту є укладення договору згоди, що
вимагає копіткої погодженої роботи не лише
безпосередньо в зоні самого протистояння, а й за його
межами зі сторони третіх сторін і міжнародних
організацій, що беруть участь або зацікавлених у
ліквідації конфліктної ситуації. При цьому найбільш
сприятливими для врегулювання воєнно-політичних
конфліктів є фази: воєнно-політична криза та
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післяконфліктна фаза, а найменш сприятливою – відкрита
фаза (збройна боротьба).
Серед концепцій врегулювання воєнних конфліктів,
передусім, варто виділити: міжнародне посередництво,
взаємодію між ООН з регіональними і локальними
організаціями, превентивну дипломатію, операції по
підтриманню миру, миротворчість, примушення до миру,
будівництво миру, керування конфліктами, операції
невійськового типу [9]. При цьому варто зазначити, що
миротворча діяльність ООН може бути ефективним
засобом вирішення симетричних конфліктів й водночас
принципово не відповідати вимогам асиметричного
протистояння [7, с.462].
Отже, увесь спектр діяльності щодо врегулювання
воєнно-політичного конфлікту, яка спрямована на
внесення певних змін у сприйняття сторонами об’єкту
конфлікту або його зовнішнього середовища, можна
звести до одинадцяти основних категорій дій суб’єкта
воєнно-політичного конфлікту у цій царині: поступове
зближення позицій сторін конфлікту під впливом
взаємного виснаження; втручання третьої сторони як
посередників, суду, миротворців; попередження бойових
дій; створення буферних зон; забезпечення припинення
вогню; контроль за роззброєнням і діями сторін
конфлікту; забезпечення доставки гуманітарної допомоги;
допомога місцевій владі; дії щодо відновлення миру;
превентивне розгортання контингенту військ у
визначених районах; укладення договору згоди між
сторонами конфлікту.
Варто зазначити, якщо в основу врегулювання
симетричного воєнно-політичного конфлікту покладено
норми і принципи міжнародного права [7, с.462], то
принципи
врегулювання
асиметричного
воєннополітичного конфлікту потребують розробки.
Вирішення проблеми формування оптимальної стратегії
врегулювання асиметричного воєнно-політичного конфлікту має спиратися на певні принципи, які дозволяли б
реалізувати в повному обсязі зусилля з метою
послідовного обмеження воєнного та збройного насильства
у сфері воєнно-політичних відносин як між конфліктуючими сторонами, так і між учасниками конфлікту й
стороною-арбітром, яка часто відіграє роль елемента
механізму управління конкретним конфліктним процесом.
До принципів врегулювання асиметричного воєннополітичного конфлікту відносяться: «ізоляція» спірного
питання, тобто недопущення з’єднання різних проблем
міждержавних відносин в одну; залучення міжнародних
інститутів до взаємовигідного співробітництва зі сторонами конфлікту; принцип взаємодоповнення традиційних
процедур (міжнародні переговори, посередництво, миротворчість) зі спеціальними засобами врегулювання конфлікту (залучення широкої міжнародної участі, створення
ситуації взаємозалежності, організація заємного внутрішнього лобіювання інтересів партнерів) [7, с.464-465];
принцип збереження суверенітету держав, які є сторонами
конфлікту. Цей принцип відповідає ідеалам ООН, проте
в реальних умовах він реалізується не в повній мірі;
принцип збереження соціальних систем в державах, які є
сторонами конфлікту, й відповідно всього спектру притаманних їм інтересів та цілей; згода серед сторін конфлікту
в питанні зниження ризику війни [10, с.300-301]; принцип

заборони на ядерну війну, що унеможливить шантаж
держав, які володіють ядерною зброєю [11, с.256].
До перелічених принципів пропонуємо також додати:
принцип випереджального впливу на причиннонаслідкові зв’язки в системі міждержавних відносин;
принцип послідовного обмеження й виключення
застосування силових засобів у процесі управління
конкретним воєнно-політичним конфліктом (у тому
числі з боку третіх сил); принцип розширення
застосування несилових засобів, що використовуються
для вирішення завдання врегулювання воєннополітичного конфлікту; принцип альтернативності
варіантів виходу із ситуації конфліктного розвитку.
Реалізація цих принципів і формування на їхній
основі оптимальної стратегії врегулювання асиметричного
воєнно-політичного конфлікту мають забезпечити
припинення активного використання силових засобів
сторонами конфлікту. Це першочергове стратегічне
завдання, реалізація якого може відкрити можливості
для налагодження спілкування між суперниками з метою
послідовного компромісного врегулювання суперечностей.
Локалізація і відвертання можливого воєннополітичного конфлікту – це цілеспрямована діяльність
як суб’єктів конфліктного процесу, так і зацікавлених в
усуненні даного конфлікту сил і сторін. Мета такої
діяльності – створення умов в системі взаємодії
суб’єктів воєнно-політичних відносин, які сприяють
використанню несилових засобів у назріваючій ситуації
конфліктного розвитку стосунків між певними
суперниками, а також реалізація заходів, спрямованих на
усунення предмета суперечки, зміну відношення до
нього з боку суперників з метою запобігання конфлікту.
Основними принципами на яких має ґрунтуватися
діяльність щодо локалізації і відвертання можливого
воєнно-політичного конфлікту є: принцип балансу
інтересів; принцип невтручання у внутрішні справи
інших держав; принцип раціонального співвідношення
національної та міжнародної безпеки; пріоритетне
значення для забезпечення міжнародної безпеки
існуючого механізму, передбаченого Статутом ООН;
перевага
морального
фактору
в
міжнародних
відносинах, відмова від застосування збройних сил для
вирішення суперечних питань у міжнародних відносинах
[12, с.50]; принцип монопольного права ООН на
встановлення порядку легітимного застосування сили [9,
с.122]; принцип непохитного дотримання прав людини і
норм
міжнародного
гуманітарного
права
в
постконфліктний період [9, с.117]; принцип усунення
причин конфлікту – знаходження такого шляху
розподілу об’єкта конфлікту, який відповідав би
співвідношенню сил і сторін і, в такий спосіб, робив би
спробу перегляду домовленостей малоймовірною [7,
с.461]; організація «інституту згоди» в умовах
екстремальних навантажень на біосферу [10, с.297-303].
Висновки та перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
1. Феноменологічну модель конфліктної поведінки
суб’єктів конфронтаційних воєнно-політичних відносин
представлено трьохшаровою моделлю «розгортання»
конфлікту: а) нанесення фактичної шкоди супротивнику
шляхом прямих воєнних дій і відкритої збройної
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боротьби; б) нанесення фактичної шкоди супротивнику
шляхом непрямих деструктивних і підривних дій;
в) створення загрози нанесення фактичної шкоди
супротивнику шляхом демонстрації військової сили,
політичного, дипломатичного, інформаційно-психологічного, економічного тиску на супротивника.
2. Доведено, що для вибудови та подальшої системи
аргументації визначення цілей та принципів управління
конфліктом на Сході України має бути використано
термін «воєнно-політичний конфлікт». Під останнім
пропонуємо розуміти всі види організованих форм
воєнно-політичної конфронтації, які характеризуються
нарощуванням та використанням – прямо або
опосередковано – інструменту військової сили та інших
інструментів міждержавного протиборства з метою
зміни співвідношення сил у вигідному для суб’єктів
конфронтаційних воєнно-політичних відносин напрямку
та досягнення військової переваги над супротивником.
3. Феноменологічну модель управління воєннополітичним конфліктом представлено трьохшаровою
моделлю «зняття» конфлікту: а) розв’язання воєннополітичного конфлікту – одна із сторін шляхом
застосування чи без застосування військової сили прагне
досягти
мети,
ігноруючи
інтереси
опонента;
б) врегулювання воєнно-політичного конфлікту – пошук
компромісу, балансу інтересів, гармонійне поєднання
протилежностей; в) локалізація і відвертання можливого
воєнно-політичного конфлікту – зміна умов, що його
породжує. Це дозволило з’ясувати мету та принципи
діяльності суб’єктів конфронтаційних воєнно-політичних
відносин на кожній із фаз симетричного та
асиметричного конфлікту.
4. Феноменологічну
модель
діяльності
щодо
врегулювання воєнно-політичного конфлікту представлено
одинадцятьма основними категоріями дій суб’єкта
воєнно-політичного конфлікту: поступове зближення
позицій сторін конфлікту під впливом взаємного
виснаження; втручання третьої сторони як посередників,
суду, миротворців; попередження бойових дій; створення
буферних зон; забезпечення припинення вогню; контроль
за роззброєнням і діями сторін конфлікту; забезпечення
доставки гуманітарної допомоги; допомога місцевій владі;
дії щодо відновлення миру; превентивне розгортання
контингенту військ у визначених районах; укладення
договору згоди між сторонами конфлікту.
Перспективним напрямом подальших досліджень
вбачається соціально-філософське дослідження проблеми
співвідношення мети й засобів врегулювання воєннополітичного конфлікту.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО
СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ЯК КОМПЛЕКСУ РЕАКЦІЙ
ЛЮДИНИ НА ТРАВМУЮЧУ СИТУАЦІЮ
Стаття містить аналіз наукової літератури з проблеми посттравматичного стресового розладу, що
виникає внаслідок психотравмуючих ситуацій. Встановлено характеристики травми, що здатна викликати
травматичний стрес, етапи психологічної реакції на травму. Також виділено фактори ризику розвитку
посттравматичного стресового розладу, психологічні механізми виникнення ПТСР, основні стадії, групи
симптомів та наслідки для особистості дитини та дорослої людини. Також, визначено основні напрями
психолого-педагогічної роботи з дітьми, що зазнали психічного травмування.
Ключові слова: особистість, психотравмуюча ситуація, посттравматичний стресовий розлад, чинники
розвитку посттравматичного стресового розладу, симптоми, ознаки, стадії ПТСР.
Актуальність проблеми. Останні роки Україна
переживає складну соціально-політичну ситуацію. Триває
військовий конфлікт на Сході України, в країні
збільшилась кількість внутрішньо переселених осіб. За
останніми даними Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ)
понад 230 тисяч людей стали вимушеними переселенцями.
Є сім’ї, що втратили житло, своїх близьких, є поранені.
За даними психологічного дослідження, що проводилося під егідою Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у
Донецькій області, майже 40% дітей віком 7–12 років та
більше половини дітей віком 13–18 років стали без
посередніми свідками подій, що пов’язані з війною.
Відповідно 14% та 13% бачили танки та іншу військову
техніку, 13% та 22% бачили бої та сутички, 4% і 15% –
побиття знайомих людей, 6% та 5% стали свідками
погроз застосування зброї. Декілька дітей з опитаних
бачили вбитих і поранених. 76% дітей віком 7–12 років
та 43% дітей віком 13–18 років відчували страх, коли
ставали свідками вищеописаних подій [1].
Все це зумовлює інтерес дослідників до проблеми
психічного здоров’я тих, хто зазнав впливу стрес-факторів
збройних конфліктів. До їх наслідків можна віднести
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), що розвивається після латентного періоду, який, згідно з
діагностичними критеріями Міжнародної класифікації
хвороб 10-го перегляду (МКБ-10), не має перевищувати
6 міс. Дослідження проблем посттравматичного стресового
розладу (ПТСР) стає все більш актуальним не лише в
медичному, але і в соціально-психологічному аспекті.
Це пов’язано, перш за все, з тенденцією до зростання
частоти і прояву наслідків сучасних катастроф, збройних
конфліктів і локальних війн. За даними дослідження
«Приховані наслідки конфлікту: Проблеми психічного
здоров’я внутрішньо переміщених осіб», проведеного
організацією International Alert третина переселенців
страждають на посттравматичний розлад, 32% внутрішньо
переміщених осіб в Україні мають симптоми пост-

травматичного стресового розладу, викликаного конфліктом на Сході [2].
У цілому, на сьогоднішній день ситуація ускладнюється тим, що протистояння триває і неможливо
передбачити час та спосіб його завершення. Це посилює
тривожні настрої в суспільстві, страхи і розчарування.
Необхідно враховувати, що як і будь-який конфлікт або
критична ситуація, збройні конфлікти не обходяться без
ускладнень, які не закінчуються з припиненням конфлікту
або виходом з нього. Ці ускладнення досить довго супроводжують соціум і особу вже в умовах безконфліктного,
мирного життя, створюючи ряд труднощів, які неможливо
проігнорувати або вирішити однобічно.
Метою статті є розкриття психологічних особливостей
посттравматичного стресового розладу як комплексу
реакцій людини на травмуючу ситуацію з метою
виявлення шляхів соціально-психологічної допомоги
особам, які зазнали психічного травмування.
Виклад основної проблеми. Розгляд психологічних
особливостей посттравматичного стресового розладу як
комплексу реакцій людини на травмуючу ситуацію
викликав зацікавленість науковців у різні часи. Значний
внесок у дослідження ПТСР зробили такі вчені, як
А. Кардинер, М. Горовиць, Р.Дж. Ліфтон, Г. Крістал,
Т. Кін, М.Дж. Фрідман, Н. Тарабріна, В. Волошин,
О. Лазебна, Ю. Олександровській, А. Пушкарьов та ін.
В якості самостійного синдрому, назвавши його
«посттравматичним стресовим розладом», запропонував
виділити М. Горовиць. Діагностичні критерії ПТСР, які
були прийняті спочатку для американських класифікацій
психічних захворювань (DSM-Ш та DSM-Ш-R), а пізніше –
для МКБ-10 були розроблені групою авторів на чолі з
М. Горовицем.
Особливий інтерес становлять фундаментальні дослідження ПТСР проведені професором Н. Тарабріною,
які показали, що розвиток ПТСР та його прояви у людей
значно розрізняються, залежать від смислового значення
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травматичних подій і контексту, в яких ці події відбуваються. Іноді людям доводиться фактично заново
відтворювати в умовах мирного життя структуру свого
суб’єктивного життєвого простору, в тому числі і
структуру самоставлення, самооцінки і смисложиттєвих
орієнтацій [3].
Відповідно сучасним поглядам, стрес стає травматичним, коли результатом дії стресора є порушення в
психічній сфері, яке відбувається за аналогією з фізичними
порушеннями. У цьому випадку, згідно з існуючими
концепціями, порушується структура «самості», когнітивна модель світу, афективна сфера, неврологічні
механізми, що управляють процесами научіння, система
пам’яті, емоційні шляхи научіння. У ролі стресора в
таких випадках виступають травматичні події –
екстремальні кризові ситуації, що мають потужний
негативний наслідок, ситуації загрози життю для самого
себе або значущих близьких. Такі події докорінно
порушують почуття безпеки індивіда, викликаючи переживання травматичного стресу, психологічні наслідки
якого різноманітні. Факт переживання травматичного
стресу для деяких людей стає причиною появи у них в
майбутньому посттравматичного стресового розладу.
Посттравматичний стресовий розлад – це непсихотична
відстрочена реакція на травматичний стрес, здатний
викликати психічні порушення практично у будь-якої
людини [3, с.15-16].
У цьому сенсі цікавим вбачається виділення В. Ромек
таких чотирьох характеристик травми, здатної
викликати травматичний стрес:
1) подія, що сталася, усвідомлюється, тобто людина
знає, що з нею сталося, і через що у неї погіршився
психологічний стан;
2) цей стан обумовлений зовнішніми причинами;
3) пережите руйнує звичний спосіб життя;
4) подія, що сталася, викликає жах і відчуття
безпорадності, безсилля що-небудь зробити або не
зробити [4, с.48].
Травматичний стрес визначають як переживання
особливого роду, результат особливої взаємодії людини
і навколишнього світу. Це нормальна реакція на ненормальні обставини, стан, що виникає у людини, яка
пережила щось, що виходить за рамки звичайного
людського досвіду. Ряд явищ, що викликають травматичні стресові порушення, досить широкий і охоплює
безліч ситуацій, коли виникає загроза власному життю
або життю близької людини, загроза фізичному здоров’ю
або «образу Я» [4, с.49].
Зважаючи на те, що психологічна реакція на травму
являє собою розгорнутий у часі процес, вирізняють
декілька її етапів. Перший етап – фаза заперечення або
шоку виникає відразу після дії травматичного фактора,
людина не може прийняти подію на емоційному рівні.
Другий етап – фаза агресії і провини. Поступово
починаючи переживати те, що сталося, людина намагається звинувачувати в цьому тих, хто прямо або
опосередковано причетний до події. Потім людина
направляє агресію на саму себе й відчуває інтенсивне
почуття провини. Третій етап – фаза депресії. Після того,
як людина усвідомлює, що обставини сильніші за неї,
настає депресія. Вона супроводжується почуттями без-

порадності, самотності, власної непотрібності. Четвертий
етап – це фаза зцілення. Для неї характерне повне
прийняття свого минулого і набуття нового сенсу життя,
людина здатна набути з того, що сталося корисний
життєвий досвід.
Важливо зазначити, що ця послідовність є конструктивним розвитком ситуації. Якщо потерпілий не проходить
фази проживання травматичної ситуації, етапи занадто
затягуються, не мають логічного завершення, з’являються
симптомокомплекси (посттравматичний стресовий розлад),
впоратися з якими самостійно він вже не може.
Порушення, що розвиваються після пережитої
психологічної травми, зачіпають усі рівні людського
функціонування (фізіологічний, особистісний, рівень
міжособистісної і соціальної взаємодії), призводять до
стійких особистісних змін не лише у людей, що пережили
стрес, але й у членів їх сімей.
Необхідно підкреслити, що ПТСР є комплексом реакцій
людини на травму, де травма визначається як переживання,
потрясіння, яке у більшості людей викликає страх, жах,
безпорадність. Симптоми можуть з’явитися відразу після
перебування в травматичній ситуації, а можуть виникнути
після багатьох років – в цьому особлива підступність
посттравматичного стресового розладу. Описані випадки,
коли у ветеранів Другої світової війни симптоми ПТСР
виявилися через сорок років після закінчення військових
дій. Відповідно виділяють такі три основні стадії.
1. Гостра (від моменту події до 6 тижнів). Цей період
характеризується великим ступенем небезпеки і поведінка
визначається сильною напругою та страхом, пов’язаним
із загрозою власному життю, яка до певної межі є
нормальною і сприяє психічній та фізичній мобілізації,
необхідній для самозбереження.
2. Хронічна (від 6 тижнів до 6 місяців). Для цієї стадії
найвищою мірою характерний прояв порушень поведінкової сфери. При цьому, легкість або тяжкість подальшої
адаптації визначається поведінкою людини і ступенем
прийняття нею відповідальності за власне життя.
3. Відстрочена (від 6 місяців до кількох років). Для
цієї стадії характерний досить стійкий прояв симптомів
постстресових розладів: відчуття підвищеної втоми,
денна сонливість поряд з розладом нічного сну; поява
тремтіння в руках і ногах, постійне очікування можливого
нещастя, підвищена вразливість і образливість.
Основними симптомами відстроченої стадії розвитку
ПТСР є:
• наростаюча депресія;
• всепоглинаюче почуття безсилля;
• різні болі, які не одержують об’єктивного підтвердження;
• низька самооцінка, гостре відчуття нікчемності,
непотрібності.
Схематично взаємозв’язок різних за часом виникнення, тривалості та глибини стадій формування пост
стресових порушень представив Ромек В.Г., де
посттравматичний стресовий розлад формується через
більше, ніж 1місяць після критичного інциденту (більше
4 тижнів). Посттравматичний розлад особистості –
протягом всього подальшого життя людини, яка
пережила травму [4, с.52-53].
У класифікації психічних і поведінкових розладів, що
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розроблений
Всесвітньою
організацією
охорони
здоров’я, в симптоматичному комплексі посттравматичного стресового розладу виділяють три групи
симптомів:
1. Група симптомів повторного переживання (або
симптоми «вторгнення»).
2. Група симптомів уникання.
3. Група симптомів фізіологічної гіперактивації
(підвищеної збудливості).
Психологічні механізми виникнення ПТСР полягають
тому, що у людини, щоб заспокоїтися та відволіктись від
хворобливих переживань, вони відторгаються свідомістю.
Людина, ніби відділяє їх від себе і переміщує, умовно
кажучи, до «контейнеру» [4, с.62]. В результаті чого
емоційні стани не розвиваються, лишаючись фіксованими
на травмі. Вважається, що людина переміщує туди
найбільш негативні та руйнівні переживання: гніву,
страху, провини та ін. Ромек В.Г. вважає, що травмована
людина, яка пережила надзвичайно потужні, руйнівні
емоції більш за все боїться їх повторення і намагається
будь-яким чином уникнути емоцій, пов’язаних з
травматичною подією. Якщо все таки емоції вирвалися
зовні, травмована людина втрачає контроль над собою.
Тому людина змушена докладати ще більших зусиль,
щоб ці руйнівні потужні емоції не вирвалися зовні.
Людина може здаватися і собі і іншим цілком благополучною, через те що отримана травма ніби загоїлася і
не нагадує про себе. Однак, будь-який стимул, що
нагадує про травматичну ситуацію (звук, запах та ін.),
миттєво оживляє всі переживання і людина занурюється
туди, де менш за все хотіла опинитися. Тоді виникає так
зване «неконтрольоване вивільнення контейнера» –
людина відчуває, що захлеснута почуттями і виглядає
божевільною для оточуючих в цей момент. Іноді вона
здійснює вчинки, про які в майбутньому шкодує. Тому
людина змушена захищати свій «контейнер» від того,
щоб випадково не стикнутися із відповідним стимулом.
Вона змушена постійно бути уважною, уникати всього,
що може нагадувати про травматичну ситуацію. Будьяке переживання, яке схоже на травму, погіршує ситуацію.
Наприклад, перегляд телебачення, читання газет може
повернути травматичні переживання та спогади. Таким
чином, все менше залишається простору, в якому людина
має можливості уникнути спогадів та усвідомлення травми.
З часом зберігання «контейнеру» вимагає все більше сил
і зрештою вся енергія людини іде на це, виснажуючи її.
Через це з’являється перевтома, безсоння, роздратованість.
Порушення уваги, пам’яті та ін. Людина виснажується
через боротьбу із самою собою. Хронічне емоційне
напруження призводить до погіршення фізичного
здоров’я. Виникають так звані психосоматичні порушення.
Характерною особливістю є те, що «контейнери»
можуть об’єднуватись із травматичними переживаннями
з дитинства і утворювати одну багатокомпонентну травму.
Досліджуючи означену проблему В. Волошин,
виділив декілька типів ПТСР, зокрема тривожний,
астенічний, дисфоричний та соматоформний [5, с.86].
Тривожний тип ПТСР, на думку В. Волошина,
характеризується високим рівнем соматичної і психічної
невмотивованої тривоги на гіпотимно-забарвленому
афективному фоні з переживанням, не рідше декількох
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раз на добу, мимовільних, з відтінком нав’язливості,
фантазій, що відбивають психотравматичну ситуацію.
Астенічний тип ПТСР відрізняється домінуванням
почуття млявості та слабкості. Фон настрою понижений,
з'являється байдужість до подій, що раніше цікавили в
житті, байдужість до проблем сім’ї і робочих питань.
Поведінка
відрізняється
пасивністю,
характерне
переживання втрати почуття задоволення від життя.
У свідомості домінують думки про власну неспроможність. Дисфоричний тип ПТСР характеризується
постійним переживанням внутрішнього невдоволення,
роздратування, аж до спалахів злості й люті, на тлі
пригнічено-похмурого настрою. Хворі відмічають високий
рівень агресивності, прагнення зігнати на оточенні
дратівливість, яка їх охоплює. Соматоформний тип ПТСР
характеризується масивними соматоформними розладами з
переважною локалізацією неприємних тілесних відчуттів в
ділянці серця, шлунково-кишкового тракту і голови – ці
розлади поєднуються з психовегетативними пароксизмами. Класичні симптоми ПТСР виникають у цих хворих
через 6 місяців після психотравмуючої події, що дозволяє
ці випадки позначити як відставлений варіант ПТСР.
Аналіз психологічної літератури з означеного питання
свідчить про те, що погляди вчених збігаються у тому,
що до основних важливих чинників ризику розвитку
ПТСР належать такі особистісні особливості людини, як
акцентуація характеру, соціопатичний розлад, низький
рівень інтелектуального розвитку, а також наявність
алкогольної або наркотичної залежності. Якщо людина
схильна до екстеріоризації стресу, то вона менш схильна
ПТСР. Генетична схильність (наявність в анамнезі
психічних розладів) може збільшувати ризик розвитку
ПТСР після травми; на це також впливає попередній
травматичний досвід (наприклад, у зв’язку з перенесеним
фізичним насильством в дитинстві, нещасними випадками
у минулому або розлученням батьків). Важливий віковий
чинник: подолання екстремальних ситуацій важче дається
молодим і старим людям. Молоді люди мають недостатній
досвід, незрілі механізми захисту, регресійні способи
реакції на стрес, не усвідомлюють та не обговорюють
травматичну ситуацію, діти повністю залежні від
дорослих. Літні люди володіють низьким адаптаційним
потенціалом до змінених умов існування, ригідні системи
захисту, стереотипне мислення, виснажену ендокринну
систему боротьби зі стресовими ситуаціями тощо. Ризик
ПТСР зростає також у випадках ізоляції людини на
період переживання травми, втрати сім’ї і близького
оточення. Велика роль своєчасно наданої допомоги,
реакції членів родини, які можуть заохочувати деякі
хворобливі прояви [5, с.94]. Виділяють ще ряд умов, що
впливають на розвиток ПТСР: 1) наскільки ситуація
суб’єктивно сприймалася як загрозлива; 2) наскільки
об’єктивно реальною була загроза для життя; 3) наскільки
близько до місця трагічних подій знаходився індивід
(він міг фізично не постраждати, але бачити наслідки
катастрофи, трупи жертв); 4) наскільки в цю подію були
залучені близькі, чи постраждали вони, яка була їх
реакція. Це особливо значимо у дітей. Коли батьки дуже
хворобливо сприймають те, що сталося і реагують
панікою, дитина також не відчуватиме себе в безпеці.
Окремої уваги потребує вивчення особливостей
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перебігу ПТСР у дітей. Особливістю ПТСР у дітей є те,
що дитячі реакції протікають триваліше. Дітям, які
пережили психологічну травму, досить важко зрозуміти,
що сталося з ними. Це пов’язано, насамперед, з їх
віковими особливостями, їм не вистачає соціальної,
фізіологічної та психологічної зрілості. Дитина не в
змозі повністю усвідомити зміст того, що відбувається,
вона просто запам’ятовує саму ситуацію, свої переживання
в цю мить. Інтенсивність переживань може бути занадто
сильною для дитини, і вона стає дуже вразливою. Згідно
досліджень, у дітей молодшого шкільного віку, більш
старших дітей та підлітків зазвичай проявляються три
традиційні симптоми ПТСР: група симптомів повторного
переживання, група симптомів уникання та група
симптомів фізіологічної гіперактивації.
Досліджуючи означену проблему Н. Тарабріна вказує
на те що травмовані діти висловлюють свої, пов’язані з
пережитим, почуття через поведінку. Так, у дітей
дошкільного віку відзначається прагнення до одноманітних ігор з використанням предметів, що мають
відношення до психотравми [3, с.73].
Спектр посттравматичних симптомів у дітей включає
в себе зміни на фізіологічному, емоційному, когнітивному
і поведінковому рівнях. До загальних посттравматичних
симптомів, характерних для дитячого віку належать:
На фізіологічному рівні (порушення сну, болі в
животі, головні болі, що не мають фізичних причин,
часте сечовипускання, тремтіння, тики, посмикування).
На емоційному рівні найперша реакція на пережитий
стрес – страх, фобії. З часом у дітей можуть розвинутися
специфічні фобії; розлад тривожної розлуки, порушення
характеризується вираженою тривогою, внаслідок відділення дитини від звичної турботи про неї, боязнь
засипати в темряві одному. Деякі діти часто відчувають
почуття провини за те, що трапилося, у них формується
уявлення про те, що «погані речі трапляються з поганими»
і вони сприймають хвилювання і страхи батьків як
викликані власною поведінкою. Психотравмовані діти
стають більш дратівливими; розвивається депресія; діти
стають плаксивими.
На когнітивному рівні: у травмованих дітей погіршується концентрація уваги, вони стають неуважними;
порушується пам’ять, діти стають забудькуватими, часто
діти не можуть пригадати важливу персональну інформацію, зазвичай травматичного або стресового характеру.
У травмованих дітей часто з’являються думки про смерть.
На поведінковому рівні: у травмованих дітей можлива
різка зміна поведінки: вони не хочуть розлучитися з
батьками навіть ненадовго, деякі можуть в прямому
сенсі слова чіплятися за батьків і мати потребу в їх
постійній присутності, фізичному контакті з ними і
заспокоєнні. Багато дітей тривалий час повертаються до
поведінки, яка властива більш молодшому віку. Травмовані діти стають більш впертими, гнівними, агресивними.
Їх поведінка характеризується ворожістю і конфліктністю
по відношенню до інших. У травмованих дітей зазвичай
відзначається широке коло проявів поведінки страху або
уникання – таких, як страх виходити з дому, залишатися
одному або бути в замкненому просторі. Розлад реактивної
прихильності характеризується помітним порушенням
розвитку соціальних навичок до п’ятирічного віку.

У важких випадках ці симптоми можуть тривати
протягом декількох місяців та за відсутності надання
психологічної допомоги розвиватися у хронічну форму.
Як зазначає А. Де Янг, під час роботи з дітьми слід
пам’ятати, що сама травма та реакція дитини на неї –
серйозне випробування для батьків і може стати джерелом
хронічного стресу. Страждання та переживання батьків
сприяють розвитку та збереженню травматичних
симптомів у постраждалих дітей. Діти молодшого віку
ще не в достатній мірі уміють пристосовуватись та
регулювати сильні емоції самостійно. Вони покладаються
на емоції батьків з метою зрозуміти, як інтерпретувати
ту чи іншу подію та реагувати на неї [6]. В подальшому
діти можуть імітувати реакцію власних батьків на страх
та їх неадекватні адаптивні реакції. Батьки можуть
впливати на контакт дитини з нагадуваннями про пережиту
травму (наприклад, допускати уникання обговорення
того, що відбулось) і таким чином перешкоджати адаптації
дитини до сприйняття події. Важливу роль у відновленні
дитини після пережитої травми відіграє якість прив’язаності батьків і дітей одне до одного, душевне здоров’я
батьків та їх виховні дії. Також необхідно здійснювати
заходи профілактики та корекції на ранніх етапах.
Варто наголосити, що з дітьми, які пережили
психотравму у своїй практиці останнім часом все частіше
стикаються працівники психологічної служби у системі
освіти. У роботі «Шляхи подолання дитячої психотравми в
діяльності працівників психологічної служби» І. Ткачук
визначила мету психолого-педагогічної підтримки таких
дітей в умовах закладу освіти, яка полягає в першу
чергу, у допомозі дитині у переробці і подоланні
травматичного досвіду, але авторка також наголошує на
тому, що робота з наслідками травми має вестись у
більш широкому контексті – відновленні дитини в
статусі продуктивного суб’єкта діяльності, особистості
та індивідуальності, здатної до позитивної взаємодії зі
світом, людьми і собою. Визначена мета має досягатись
шляхом вирішення таких завдань: сприяння стабілізації
емоційного стану та раціональному сприйняттю своєї
життєвої ситуації; формування конструктивних способів
вирішення складних життєвих ситуацій; активізація
процесів самопізнання, самоприйняття, саморегуляції і
самоконтролю; надання допомоги у побудові позитивного
образу майбутнього; сприяння прийняттю на себе
відповідальності за власне майбутнє; розвиток соціальної
компетентності та соціальної активності, оволодіння
стратегіями успішної поведінки; формування спрямованості на особистісний розвиток і соціальну реалізацію.
Авторка зазначає також, що у більшості випадків
психолого-педагогічної допомоги, а також підтримки
батьків, інших членів родини, друзів виявляється
достатньо для стабілізації емоційного стану дитини, яка
зазнала психічного травмування. але, якщо психотравмуюча подія викликала у дитини серйозний психологічний
розлад і в процесі надання психолого-педагогічної
допомоги в умовах закладу освіти її стан не покращується
або погіршується та є підозра про наявність в неї
посттравматичного стресового розладу, то їй потрібна
професійна допомога у медичній установі [7, с.36-37].
Нажаль, у більшості дітей та їх батьків, які переживають психологічні труднощі після травми, не
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діагностують характерних симптомів ПТСР, внаслідок чого
і діти і батьки не отримують адекватної підтримки. Беручи
до уваги розповсюдженість випадків отримання травм та
актуальність проблеми на сьогоднішній день, а також
враховуючи той факт, що період раннього дитинства є
сензитивним періодом розвитку мозку, у навчальних та
лікувальних установах необхідно ввести ефективні заходи,
які здатні знизити ризик розвитку хронічних посттравматичних стресових реакцій у дітей та батьків.
Висновки. Отже, дослідження проблем пост травматичного стресового розладу стає все більш актуальним не
лише в медичному, але і в соціально-психологічному аспекті. Це пов’язано, перш за все, з тенденцією до зростання
частоти і прояву наслідків сучасних катастроф, збройних
конфліктів і локальних війн. Ці ускладнення досить довго
супроводжують соціум і особу вже в умовах без конфліктного, мирного життя, створюючи ряд труднощів, які неможливо проігнорувати або вирішити однобічно. Виходячи
з важливості вирішення означеної проблеми, вважаємо, що
подальших розвідок потребує питання розроблення технологій психологічної підтримки людей, що зазнали психічного травмування, які передбачають продуктивну
взаємодію працівників соціальних та психологічних служб
з медичними установами.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AS A COMPLEX
OF HUMAN REACTIONS TO A TRAUMATIC SITUATION
The article contains an analysis of scientific literature on the problem of post-traumatic stress disorder that occurs as a result of
psycho-traumatic situations. The characteristics of trauma that can cause traumatic stress, stages of psychological reaction to injury
are established. Also, there are identified risk factors for the development of post-traumatic stress disorder, the psychological
mechanisms of the occurrence of PTSD, the main stages, groups of symptoms and the consequences for the personality of the child
and adult. Also, the main directions of psychological and pedagogical work with children who suffered psychological trauma were
determined.
Key words: personality, traumatic situation, post-traumatic stress disorder, factors of development of post-traumatic stress
disorder, symptoms, signs, stages of PTSD.
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ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА, СПРЯМОВАНА НА
ПРОФІЛАКТИКУ УТВОРЕНЬ ЗУБНИХ ВІДКЛАДЕНЬ
Профілактика утворення «зубного каменю» – необхідна умова здоров’я ротової порожнини. Метою роботи
було виявлення основних причин виникнення зубних відкладень та обґрунтування системи профілактичних
заходів щодо їх утворення. Методи дослідження: медико-статистичний, інтерв’ю, аналітичний, для оцінки
гігієнічного стану порожнини рота використовували індекс Федорова-Володкіної. Гігієна порожнини рота з
віком має стійку тенденцію до погіршення. З метою профілактики появи зубного каменя потрібно стежити за
своїм раціоном, станом гігієни порожнини рота, користуватись якісними зубними пастами, щітками та
регулярно відвідувати лікаря.
Ключові слова: зубні відкладення, профілактика, гігієна порожнини рота .
Постановка проблеми. На сьогодні встановлено, що
пусковим механізмом запального процесу в навколозубних
тканинах є порушення співвідношення різних асоціацій
мікроорганізмів, баланс яких у значній мірі залежить від
гігієнічного стану ротової порожнини, зокрема від
наявності зубного каменю [1-3]. Постійне поповнення
інформацією, презентація нових розробок, удосконалення
вже відомих схем лікування та профілактики у сфері
стоматології доводить актуальність даної проблеми. Проте,
значна кількість теоретичних аспектів потребує наразі
наукового обґрунтування й практичного підтвердження.
Функціонування багатьох систем організму, передусім
травної, безпосередньо або через низку проміжних процесів
залежить від стану ротової порожнини. В тому числі й
пародонту [3-5]. Попри те, що ротова порожнина є
збалансованою біологічною системою, завжди існує загроза
ураження тканин пародонту з боку мікрофлори зубного
нальоту, зубної бляшки та твердих зубних відкладень [4].
Метою роботи було виявлення основних причин
виникнення зубного каменя та обґрунтування системи
профілактичних заходів щодо його утворення. Об'єкт
дослідження: пацієнти з факторами ризику розвитку
зубних відкладень. Предмет дослідження: характер
гігієни порожнини рота.
Методи дослідження: медико-статистичний, інтерв’ю,
аналітичний, для оцінки гігієнічного стану порожнини рота
використовували
індекс
Федорова-Володкіної.
Анкетування проводилось у стоматологічних кабінетах.
Тип анкети – комбінований: з формалізованими та
відкритими запитаннями. Були використані такі типи
питань: питання про події, питання про інформованість,
питання оціночного характеру та суб’єктивного ставлення.

Загальна кількість людей, що взяли участь в анкетуванні –
530 чоловік, з них 220 – чоловіки, 200 – жінки, 130 – діти.
Для визначення ефективності різних способів видалення
зубного каменя досліджували дві групи пацієнтів по 10
чоловік у кожній. Зуби в обох групах хворих і тканини
пародонта попередньо обробляли спеціальними Colorтестами. Застосування яких перед початком процедури
зняття зубних нашарувань дало змогу об’єктивно оцінити
стан зубної поверхні за рахунок зафарбовування нальоту і
каменю, а також виявити наявність та інтенсивність
запалення ясен. Використовували Скалер UDS-L, що
працює з частотою 28 (–3 …+3) кГц. Одержувані коливання
передаються на робочу поверхню наконечника. Набір
наконечників, зігнутих у різних площинах, дає змогу
дістатися до будь-якої поверхні зуба. Зубні відкладення
знімали спочатку з оральної, потім – із вестибулярної
поверхні. Для зняття над’ясневого каменю використовували
S-подібний наконечник, під’ясневого – Р-періо, для
міжзубних проміжків – наконечник у вигляді кутового
зонда. Якість видалення зубних відкладень контролювали
за допомогою нанесення на поверхню коронки зуба
фарбників. Непошкоджена емаль зуба при цьому не
забарвлювалася. За фарбуванням поверхні зуба судили про
повне або часткове видалення відкладень.
Виклад основного матеріалу. Для оцінки гігієни
порожнини рота в ході епідеміологічних обстежень,
визначення ефективності засобів гігієни, а також для
виявлення її ролі в етіології захворювання зубів і пародонту
використовуються індекси, що відображають якість і
кількість зубних відкладень, зокрема ми використовували
індекс Федорова-Володкіної. Результати дослідження
представлені в таблиці 1.
Таблиця1
Показники індексу гігієни ротової порожнини жителів м.Чернігів,%, n=530

Вік, років
12-17, n-130
18–34, n-116
35–49, n-108
50–64, n-101
65 і>, n-75

добрий
16,74 ± 4,50
19,15 ± 2,33
7,66 ± 0,47
4,35 ± 1,38
0,00 ± 0,00

Індекс гігієни ротової порожнини
задовільний
поганий
55,85 ± 3,06
25,48 ± 1,37
47,97 ± 4,77
30,61 ± 4,21
49,51 ± 4,63
37,39 ± 3,35
53,86 ± 3,32
34,07 ± 2,97
42,50 ± 4,90
40,30 ± 4,58

дуже поганий
1,93 ± 0,22
2,27 ± 1,64
5,44 ± 0,20
7,72 ± 0,99
17,20 ± 2,10
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Дані, наведені в таблиці, свідчать про задовільний
рівень гігієни у підлітковому віці (55,85 ± 3,06%
оглянутих). У дорослих від 20 до 64 років рівень гігієни
відповідає задовільному в 48-54% випадків, добрий рівень
гігієни коливається від 0 (пацієнти старші 65 років) до

49

19,15 ± 2,33% (18-34 роки). Гігієна порожнини рота з
віком має тенденцію до погіршення. У той же час
виявлено високу поширеність захворювань пародонту у
дорослого населення (табл. 2).
Таблиця 2

Поширеність захворювань пародонту жителів м. Чернігів, %, n=530
Вік, років
12–17, n-130
18–34, n-116
35–49, n-108
50–64, n-101
65 і>, n-75

Кровоточивість
ясен
3,12 ± 0,08
4,76 ± 0,12
5,12 ± 0,29
6,45 ± 0,70
4,59± 0,11

Зубний камінь

Кишеня 4-5 мм

1,04 ± 0,01
5,95 ± 0,58
8,96 ± 0,38
30,96 ± 4,05
45,9 ± 5,11

0
1,19 ± 0,01
1,28 ± 0,12
1,29 ± 0,17
1,53 ± 0,07

Кишеня 6 мм і>
0
0
0
1,29 ± 0,17
0

Відсутні секстанти
0
1,19 ± 0,01
1,28 ± 0,12
1,29 ± 0,17
3,06 ± 0,18

Показники ураженості тканин пародонта у
підліткового населення у віці 12–17 років свідчать про
низький рівень захворюваності. Серед уражених секстантів
спостерігалася тільки кровоточивість 3,12 ± 0,08 і
зубний камінь в 1,04 ± 0,01 випадків (табл. 2). Низькі
показники – це компенсація за рахунок молодого віку.
Водночас у пацієнтів цієї групи поширена початкова
форма захворювання пародонту – хронічний катаральний
гінгівіт, який легко усувається при умові доброї гігієни.
Рівень поширеності хвороб пародонту тісно
пов'язаний із віком. Серед дорослого населення у віці
18–34 років середнє значення секстантів з кровоточивістю
4,76 ± 0,12, із зубним каменем 5,95 ± 0,58, наявністю
пародонтальної кишені до 5 мм 1,19 ± 0,01, виключених
секстантів склало 1,19 ± 0,01.
У пацієнтів віком 35–49 років кількість секстантів з
кровоточивістю 5,12 ± 0,29, з зубним каменем 8,96 ±
0,38, наявністю пародонтальної кишені до 5 мм 1,28±
0,12, виключених секстантів склало 1,28 ± 0,12.
У групі обстежуваних у віці 50–64 років збільшилася
кількість секстантів: з кровоточивістю – 6,45 ± 0,70, з
зубним каменем – 30,96 ± 4,05, наявністю пародонтальної
кишені до 5 мм – 1,29 ± 0,04. У цій віковій групі
реєструвалися секстанти з пародонтальними кишенями
понад 6 мм (1,29 ± 0,04% оглянутих). У зв’язку з
частковою втратою зубів число виключених секстантів
склало 1,29 ± 0,04.
Така тенденція до збільшення поширеності
захворювань тканин пародонта, на нашу думку,
пов’язана не тільки з низьким рівнем гігієни порожнини
рота, але і з ранньою втратою зубів, нераціональним
протезуванням, а також наявністю супутньої загально
соматичної патології.
Згідно завдань дослідження нами було розроблено
анкету та проведено опитування серед пацієнтів
стоматологічної поліклініки стосовно особливостей їх

способу життя. Респондентів було розділено на дві групи
за ознакою наявності чи відсутності зубного каменя. Дані,
одержані в результаті анкетування, свідчать про майже
однакові тенденції щодо вибору зубної пасти пацієнтів
обох груп (приблизно 40% опитаних взагалі не мають
переваг, решта розподіляється майже рівномірно на
3 групи). У респондентів із зубним каменем більшість
опитаних вживає бутильовану мінеральну воду, в той
час як респонденти другої групи надають перевагу
кип’яченій або фільтрованій воді.
Видалення «зубного каменю» зазвичай передбачає
використання спеціального стоматологічних гачків,
спеціальних щіточок, штрипсів, паст або ультразвуку. У
підлітків при видаленні м’яких зубних відкладень
користувались механічним методом за допомогою
штрипсів та щіточок, а при твердих – виключно
ультразвуком. Більшість фахівців рекомендують
застосовувати ультразвук, тому що цей метод є
найбільш безпечним – він дозволяє видаляти зубний
камінь без пошкодження емалі зуба. Крім того,
використання ультразвуку дає можливість видалити
навіть ті частини зубного каменю, які не видно. У
найбільш простих випадках процедура видалення зубного
каменю одноразова, може тривати до однієї години.
Після закінчення процедури видалення зубного каменю
стоматолог проводить повторний ретельний візуальний
огляд на предмет наявності прихованих зубних каменів.
І за необхідністю. У більш запущених випадках
призначається 2–3 процедури. Для визначення важкодоступних і непомітних каменів застосовують спеціальні
розчини, якими покривають зуби. У якості підтвердження
наявності зубних каменів під яснами може бути показано
проведення рентгенологічного дослідження [6].
Схеми видалення зубного каменя різними методами
(механічним та фізичним) у пацієнтів з пародонти том
наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Схема видалення зубного каменя різними методами, n=20

Лікувальні заходи
Color-тест
Видалення зубного каменю механічним методом (одноразово)
Видалення зубного каменю фізичним методом (ультразвуком) (одноразово)
Контрольний сolor-тест
Антисептична обробка

Перша група
n=10
+
+
–
+
+

Друга група
n=10
+
–
+
+
+
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Таблиця 4

Порівняльна ефективність лікування зубного каменя різними методами, n=20
Показник
механічний метод
Відсутність больової реакції за пальпації ясен (діб)
5,5±1,2
Зникнення набряку та відновлення нормального кольору ясен (діб)
12,4±2,4
Із зазначених у таблиці 4 результатів можемо
зробити висновок, що у пацієнтів другої групи, яким
використовували фізичний метод при лікуванні, больова
реакція за пальпації ясен зникала практично на 2 доби
швидше, ніж у тих, яким ця процедура проводилася
механічним способом. Окрім того після ультразвукового
методу зняття зубного каменю швидше на дві доби
зникав запальний набряк і відновлювався нормальний
колір ясен.
Висновки. До основних причин виникнення зубного
каменю можна віднести незадовільний стан гігієни
ротової порожнини, переважання в раціоні людини
м’якої їжі, порушення прикусу. жування однією
стороною внаслідок часткової втрати зубів, порушення
водно-сольового обміну. Рекомендується для видалення
зубного каменя застосовувати ультразвук, тому що цей
метод є найбільш безпечним – він дозволяє видаляти
зубний камінь без пошкодження емалі зуба, також у
порівнянні з механічним способом швидше відбувається
відновлення тканин пародонту. Результати дослідження
свідчать про задовільний рівень гігієни у підлітковому
віці. У дорослих від 20 до 64 років рівень гігієни
відповідає задовільному в 67–75% випадків, добрий
рівень гігієни коливається від 0 (пацієнти старші 65
років) до 19,15 ± 2,33% (20-34 роки). Гігієна порожнини
рота з віком має стійку тенденцію до погіршення.
Перспективи подальших розвідок. Захворювання
пародонту – це мультипричинне явище, тому підхід до
його профілактики повинен бути комплексним. Наша
основна мета: донести до кожної людини, що вона
повинна особисто відповідати за стан здоров'я власної
ротової порожнини, здійснювати самоконтроль стану
гігієни порожнини рота, загальносоматичного стану,
раціонального харчування та питного режиму,
збереження функціональності зубного ряду (вчасної
профілактики й лікування карієсу, виправлення
ортодонтичних патологій та відновлення втрачених
зубів). Наразі фахівці пропонують нові технології в
стоматології, вивчення ефективності впровадження яких
залишається актуальним у наш час.

фізичний метод
3,2±0,8
10,2±2,0
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ORAL HYGIENE FOR PREVENTION OF DENTAL PLAQUE FORMATIONS
Prevention of the formation of "dental stone" is a necessary condition for the health of the oral cavity. The purpose of the work
was to identify the main causes of dental deposits and to substantiate the system of preventive measures for their formation. Methods
of research: medical-statistical, interview, analytical, weused index of Fedorov and Volodkina, for the estimation of the hygienic state
of the cavity of the mouth. The hygiene of the oral cavity with age has a steady tendency to deteriorate. In order to prevent the
appearance of a dental stone, you have to monitor your diet, the state of oral hygiene, use quality toothpastes and brushes and
regularly attend a doctor.
Key words: dental deposits, prophylaxis, hygiene of the cavity of the mouth.
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САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ
В статті проаналізовані аспекти самоставлення в структурі самосвідомості, особистості,
саморегуляції. На їх основі виявлені та систематизовані теоретичні проблеми самооцінки, емоційноціннісного ставлення, самоповаги, самопізнання та проблеми функціонального призначення самоставлення в
формуванні життєвої перспективи.
Ключові слова: свідомість, самосвідомість, емоційно-ціннісне ставлення, самоповага, самопізнання.
Постановка проблеми. Процес становлення людської
особистості включає в собі як невід’ємний компонент
формування її свідомості і самосвідомості. Особистість
як свідомий суб’єкт усвідомлює не тільки оточуючих її,
але і себе в своїх стосунках з ними. Вивчення самоставлення особистості є традиційною психологічною
проблемою, але воно зберігає свою актуальність у зв’язку
з широким колом питань, пов’язаних з формуванням
адаптованої та творчої особистості. Сучасне зростання
інтересу до проблеми розкриття творчого потенціалу
особистості передбачає виявлення всіх її життєвих
стосунків у різноманітних аспектах самоствердження і
самореалізації та має зосереджуватися на пізнанні
механізмів, які виступають внутрішніми детермінантами
індивідуальної своєрідності її життєвої реалізації. Саме
це і спонукає до досліджень самоставлення особистості
у всій його різноманітності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зарубіжній психологічній літературі психологія самосвідомості
та самоставлення досліджується у роботах Р. Бернса,
У. Джемса, К. Роджерса, М. Розенберга, Р. Уайлі,
К. Хорні та ін.
Ставленню особистості до себе присвячений цілий
ряд теоретичних і експериментальних досліджень
вітчизняних психологів (Б. Ананьєв, Л. Виготській,
Л. Гозман, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, В. М’ясіщев,
С. Пантілєєв, С. Рубінштейн, Н. Сарджвеладзе, В. Столін
І. Чеснокова та ін.), які розглядали її в контексті
проблеми розвитку особистості. Так в роботах В. Століна
була створена оригінальна психологічна концепція
самосвідомості, яка отримала емпіричне підтвердження.
В дослідженнях О. Соколової детально проаналізовані
особливості самоставлення невротичної особистості.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Проте аналіз сучасного стану проблеми показує, що
далеко не всі важливі аспекти вивчення самоставлення
особистості знайшли відображення в психологічній
літературі, та окреслені як наукові проблеми.
Як поєднується традиційність проблематики ставлення
до себе з сучасними проблемами в психологічній науці?
В яких основних аспектах вивчається самоставлення і
які проблеми при цьому виявляються?
Адже саме чіткість розрізнення аспектів вивчення
самоставлення особистості дозволить виявити існуючі
проблеми в даній психологічній тематиці та окреслити
напрями їх розв’язання.

Відсутність чіткої термінології призвела до того, що
значення термінів, які використовуються більшістю
авторів, не різняться, вони найчастіше вживаються як
синоніми. С. Пантілєєв підкреслює, що «їх (термінів)
понятійний смисл можна знайти лише в рамках
конкретних досліджень або теоретичних побудов. Так
що міцної термінологічної традиції в цій сфері поки не
існує» [5, с.7].
Що стосується емпіричних досліджень функціонального призначення самоставлення особистості, то
слід відмітити, що в сучасній психологічній літературі
не досліджено основні закономірності специфіки
поєднання емоційних властивостей особистості з компонентами самоставлення у творчій діяльності. Оскільки
вітчизняні психологи (А. Брушлинський, І. Маноха,
В. Моляко, Я.О. Пономарьов, В. Роменець, Т. Титаренко
та ін.) схильні розглядати творчу діяльність людини як
«її самодіяльність, самозміну, саморозвиток», можна
припустити, що проблема самоставлення тісно поєднана
з поняттям творчості.
Такий погляд на проблему самоставлення надасть
можливість не лише його поглибленого вивчення, але й
своєчасного втручання в процес формування життєвої
перспективи особистості.
Відтак, недослідженими залишаються ще й питання
зв’язку самоставлення особистості з особливостями
побудови її життєвої перспективи, їх взаємозв’язок. Так,
Т. Титаренко, аналізуючи життєвий світ особистості,
розглядає ставлення до себе як функцію координат
життєвого світу – ставлення до власного життя
(психологічного часу) і ставлення до інших людей
(психологічного простору). «Справді, у ставленні до себе,
самоприйнятті інтегруються ставлення до міри самореалізованості на кожному етапі життєвого шляху та
ставлення до значущих людей, які оточують особистість
протягом її життя» [8, с.139]. За словами автора, у
ставлення до себе відтворюється у згорнутому вигляді
весь шлях світопобудови, включаючи і проект майбутніх
самозвершень.
Потребує подальшого вивчення взаємозв’язок самоставлення особистості з переживанням психотравмуючих
ситуацій, а саме вплив самоставлення на переживання в
психотравмуючій ситуації та детермінанти його зміни
при переживанні складних життєвих ситуацій
(Т. Кириленко, О. Керик).
Отже, метою статті є виявлення основних аспектів
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вивчення самоставлення особистості та систематизація
їх за існуючими на сьогодні проблемними питаннями.
Виклад основного матеріалу. Психологічною наукою
самоставлення розглядається як усталене почуття, що
виникає на основі самосприйняття, самооцінки, Я-образу і
оцінки значущого оточення. На рівні свідомості самоставлення проявляється у поведінці та діяльності як
глобальне почуття «за» або «проти» самого себе у формі
самоповаги, аутосимпатії, самоінтересу, очікуваного
ставлення з боку оточуючих.
Такі автори, як І. Кон, В. Столін, Р. Бернс та інші
розглядають самоставлення в структурі самосвідомості,
як перший аспект його вивчення [1;3;7]. Вони
розмежовують в єдиному процесі самосвідомості –
знання про себе, процес отримання цих знань та процес
самоставлення. Причому, самоставлення як психологічне
утворення пов’язане з такими поняттями, як Я-концепція,
образ Я, самооцінка, установка на себе тощо. Кожний з
цих компонентів самосвідомості характеризується певним
когнітивним змістом та емоційною забарвленістю.
При розкритті сутності ставлення людини до себе
найчастіше вживаються чотири категорії: «загальна» або
«глобальна самооцінка», «самоповага», «самоставлення»
і «емоційно-ціннісне ставлення до себе».
Глобальна самооцінка стала предметом психологічного
аналізу дякуючи роботам У. Джемса (1890), який одним
з перших звертається до проблеми вивчення та визначення
Я-концепції [2]. У. Джемс розділяє глобальне «Я»
особистості на «Я, що усвідомлює» та «Я-як-об’єкт». Ці
категорії він розглядає як дві сторони однієї цілісності,
що існують одночасно. З одного боку, людина володіє
свідомістю, а з другого – усвідомлює себе саму як один з
елементів дійсності. Особистість, описуючи свої якості,
завжди дає їм певні оцінки. Тому будь-який рефлексивний
акт передбачає ідендифікацію «Я-як-об’єкта» і водночас
встановлює нерозривний зв’язок того, хто пізнає, з тим,
хто пізнається. У. Джемс, розглядаючи критерії такого
оцінювання, наголошує на тому, що «самооцінка
залежить від того, ким ми хотіли б стати, яке положення
хотіли б зайняти в цьому світі; це служить точкою відліку в
оцінці наших власних успіхів або невдач» [2, с.35]. Пізніше
це положення Р. Бернс назвав «постулатом Джемса» [1,
с.48], а його підходи «основоположними» [1, с.49].
Базуючись на них, Р. Бернс розглядає Я-концепцію як
сукупність уявлень людини про себе, сукупність оцінних
характеристик та пов’язаних з ними переживань. До
структури Я-концепції Р. Бернс включає наступні компоненти: образ «Я» – уявлення індивіда про себе самого;
самооцінку – афективну оцінку цього уявлення, яка
виявляється у прийнятті або неприйнятті конкретних рис
образу «Я»; потенційну поведінкову реакцію, яка
викликається образом «Я» і самооцінкою [1, с.32]. «Образ
Я» або «картина Я» є описовою складовою Я-концепції,
а складова, що відображає ставлення до себе, на думку
вченого, є самооцінкою або прийняттям себе. Виходячи
з цього, «позитивну Я-концепцію можна прирівняти до
позитивного ставлення до себе, до самоповаги , прийняття
себе, відчуття власної цінності» [1, с.37].
У вивченні самоставлення в аспекті самосвідомості
проблемним питанням є структура самоставлення.
Предметом самосприйняття і самооцінки індивіда

можуть бути його тіло, здібності, соціальні зв’язки тощо.
Згідно з цим виділяється система часткових, парціальних
оцінок. Узагальнюючи ці уявлення, І. Кон пише, що
глобальна самооцінка «являє собою загальний знаменник,
підсумкове вимірювання «Я», що виражає міру прийняття
або неприйняття індивідом самого себе, позитивне або
негативне ставлення до себе, похідне від сукупності
окремих самооцінок» [3, с.71]. Виходячи з цього, можна
припустити, що структуру самоставлення складають
рівень парціальних самоцінок та рівень узагальненої
самооцінки. Нажаль, ця точка зору емпірично не доведена.
У вітчизняній психології під глобальною самооцінкою
переважно розуміється особливе афективне утворення
особистості, яке є результатом інтеграції самопізнання і
емоційно-ціннісного самоставлення (І. Чеснокова) або
загальне відчуття «за» та «проти» себе як сукупність
позитивних і негативних моментів самоставлення
(В. Столін). В процесі формування глобальної самооцінки
виокремлюються такі механізми як проекція усвідомлюваних властивостей на внутрішній еталон (В. Сафін);
думка індивіда про самого себе, в якій він або які-небудь
аспекти його «Я» відповідають бажаним властивостям,
порівняння реального «Я» з ідеальним «Я» (Л. Гозман,
К. Роджерс); віддзеркалення суб'єктом інформації про
себе з погляду певної системи цінностей (Г. Віліцкас);
особистісне розуміння власної цінності, що відображає
суб’єктивну значущість «Я» (Р. Бернс); оцінка своїх
характеристик які сприяють або перешкоджають
самореалізації (С. Пантілєєв, О. Соколова, В. Столін).
Аналіз психологічних механізмів формування глобальної самооцінки дозволяє, услід за І. Коном, стверджувати,
що в її основі виявляються такі процеси як засвоєння
суб'єктом зовнішніх оцінок (це може бути і безпосереднє
віддзеркалення чужих оцінок, і рівняння на іншого),
соціальне порівняння за ознаками «краще – гірше» або
«схожий – несхожий» і самоатрибуція, коли індивід робить
висновки про себе і про свої внутрішні стани , спостерігаючи і оцінюючи свою поведінку в різних ситуаціях.
Необхідно зазначити, що у вітчизняній психології
поняття цілісної самооцінки не одержало свого розвитку.
Так глобальна самооцінка особистості традиційно
розглядається як похідна від її парціальних самооцінок.
Виділяють три підходи в описі механізмів формування
глобальної самооцінки. Вона розглядається:
 як сума парціальних самооцінок, які пов'язані з
різними аспектами Я-концепції;
 як інтегральна самооцінка парціальних аспектів,
зважених за їх суб'єктивною значущістю;
 як ієрархічна структура, що включає парціальні
самооцінки, інтегровані за сферами особистісних проявів,
причому нагорі ієрархії знаходиться узагальнене «Я» [5].
Наступним проблемним моментом у вивченні самоставлення особистості в аспекті її самосвідомості є його
вивчення як компоненту самосвідомості. Найчастіше
при цьому для позначення самоставлення як структурної
складової самосвідомості використовується поняття
«емоційно-ціннісне самоставлення».
Теоретичні основи розуміння самоставлення як компоненту самосвідомості були закладені І. Чесноковою, яка
і вводить в науковий обіг поняття «емоційно-ціннісне
самоставлення», що визначається нею як «специфічний
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вид емоційного переживання, в якому відображається
власне ставлення особистості до того, про що вона дізнається, розуміє, «відкриває» відносно самої себе » [9]. Переживання при цьому розуміється як внутрішня динамічна
основа, спосіб існування самоставлення, через який людина
усвідомлює ціннісний сенс власного ставлення до себе.
Формування самоставлення як афективного компоненту самосвідомості здійснюється на двох рівнях
самопізнання. На першому рівні емоційно-ціннісне
самоставлення виникає як результат співвідношення
людиною себе з іншими людьми. Підсумком такого
самопізнання є одиничні образи самого себе і своєї
поведінки, які як би прив'язані до конкретної ситуації.
Провідними формами самопізнання в рамках порівняння
«Я – інший» є самосприйняття і самоспостереження.
На другому, більш зрілому, рівні самопізнання формування самоставлення здійснюється в рамках порівняння «Я – Я» за допомогою внутрішнього діалогу.
Провідними формами такого самопізнання є самоаналіз і
само осмислення [9].
С. Пантілєєв та В. Столін розглядають самоставлення
як безпосередню наявність у свідомості особистісного
сенсу «Я». Тут самоставлення не базується на оцінці
соціальної бажаності сприймання себе, і не є прямим
наслідком знання про себе, хоча виводиться з нього. Цей
підхід ґрунтується на ідеї про те, що в основі самоставлення лежить оцінювання особистістю свого «Я»,
власних рис за ставленням до мотивів, які виражають її
потребу в самореалізації [5; 7].
Самоставлення в рамках даного підходу розуміється
як сформоване в процесі співвідношення власних
властивостей особистості з мотивами її самореалізації.
Самоставлення семантично формується (когнітивна
складова) і переживається (емоційна складова) у
свідомості суб’єкта. Когнітивна складова самоставлення
в свідомості виражається в суб’єктивному присвоєнні
собі рис, тобто в самосприйнятті, емоційна – у виникненні
емоцій, відчуттів, направлених на самого себе [7].
Оцінювання особистістю свого власного «Я» не
заважає розуміти її як відображення ставлення людини
до себе (почуття «за» або «проти» себе). Це почуття
характеризується відносною стійкістю, амодальністю та
мало залежить від актуального самосприйняття. При
цьому почуття «за» і «проти» себе традиційно розглядається як стійка особистісна риса. Це і є другий аспект
розгляду самоставлення особистості.
Отже, глобальна самооцінка є тим психологічним
поняттям, в якому найдетальніше відображене ставлення
людини до себе як переживання щодо власного «Я». Це
почуття є стійким психічним утворенням і виявляється
як особистісна риса (властивість).
Виступаючи стійкою особистісною рисою, самоставлення тісно пов’язане з іншими властивостями особистості
та впливає на формування змісту, структури і форми
прояву системи психологічних особливостей особистості
(І. Чеснокова), з метою її життя і діяльності, з її ціннісними
орієнтаціями, виступає найважливішим чинником утворення і стабілізації її цілісності (Б. Ананьєв, Г. Олпорт).
Слід відмітити, що термін «глобальна самооцінка»
був витіснений терміном «самоповага».
В західній психології «самоповага» найчастіше
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розглядається у зв’язку з вивченням уявлень особистості
про себе як систему соціальних установок. При цьому
під установкою розуміється гіпотетичний конструкт,
який позначає заснований на минулому досвіді стан
готовності людини, що направляє, спотворює або іншим
чином впливає на її поведінку.
Виокремлюються два підходи до визначення змісту
самоповаги як установочного за своєю природою
утворення.
Перший підхід розглядає самоповагу як загальну
установку особистості відносно своєї цінності [6]. При
цьому під самоповагою розуміється позитивна або
негативна установка, обернена на специфічний об’єкт,
званий «Я», що включає пізнавальний (знання про себе,
уявлення про свої якості, властивості), емоційний (оцінка
цих якостей і пов’язані з нею почуття відносно себе) і
практичний компоненти.
Другий підхід розуміє самоповагу як емоційний
компонент установки [1; 3].
Але, незалежно від того, чи розглядається самоповага
як установка або як її емоційний компонент, суттєвою
характеристикою самоповаги виступає її здатність регуляторно впливати на актуальну поведінку людини, що визначає третій аспект вивчення самоставлення особистості.
На думку І. Чеснокової, людина з високою самоповагою вірить в себе, вважає, що може подолати свої
недоліки. Розвинуте позитивне почуття до свого «Я», як
стійка особистісна риса, є центральною ланкою внутрішнього психічного світу людини та лежить в основі
єдності і цілісності її особистості, погоджує і упорядковує
внутрішні цінності, завершує структуру характеру.
Ставлення особистості до себе впливає на прояв соціальної
активності особистості, обумовлює її адекватність і
диференційованість [9].
Розуміння самоставлення як установочного утворення
знайшло своє пояснення в роботах тих дослідників, які
вибудовують свої бачення про даний феномен на базових
положеннях теорії диспозиційної регуляції соціальної
поведінки І. Кона [3] і теорії установки Д. Узнадзе [6].
Так, І. Кон визначає самоповагу як емоційний
компонент особливої установчої системи – «образу Я»,
як особистісне оцінювальне судження, виражене в
установках індивіда до себе , які вказують міру здатності
індивіда до успішності.
Як установче утворення ставлення людини до себе
визначається і представниками школи Д. Узнадзе. В даній
традиції концептуальна модель самоставлення як соціальної установки найдетальніше розроблена Н. Сарджвеладзе.
На думку дослідника, ставлення до себе разом із соціальним статусом і установкою особистості до зовнішнього
світу, складає зміст системи «особистість – соціальний
світ» і є однією із структурних одиниць диспозиційного
ядра особистості. Під диспозицією автор розуміє
«схильність до певної взаємодії особистості з соціумом і
самою собою... як деяку готовність або фіксовану
установку суб'єкта життєдіяльності» [6, с.192].
Отже, дослідники, які визначають самоставлення
особистості як установче утворення, акцентують свою
увагу на його місці в системі саморегуляції. При цьому
саморегуляція
розуміється
як
процес
організації
особистістю своєї поведінки, «в який включені
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результати самопізнання і емоційно-ціннісного ставлення
до себе» [9, с.26].
Висновки. В ході теоретичного аналізу були виявлені
три аспекти розгляду ставлення людини до себе:
 розуміння самоставлення як афективного компоненту самосвідомості (самоставлення в структурі самосвідомості),
 як риси особистості (самоставлення в структурі
особистості),
 як компоненту саморегуляції (самоставлення в
системі саморегуляції).
Таким чином, три аспекти розгляду самоставлення
особистості в психологічній літературі визначають два
напрями проблем вивчення самоставлення особистості.
Це проблеми змісту і природи самоставлення та
проблеми його функціонального призначення.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОЇ
СІМЕЙНОЇ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНЦІВ
У статті представлено авторську соціально-психологічну модель культурної сімейної традиції
українців створену на основі контент-аналізу текстів фахівців з історії, етнології, культурології,
етнопсихології та етнопедагогіки. Метою наукової розвідки стало встановлення ядра сімейної традиції
українців, як своєрідного аутентичного еталону, який би став орієнтиром для оцінки складних та
проблемних ситуацій в молодих сім’ях, для порозуміння як в середині подружжя та і в колі родини.
Встановлено, що людина, яка належала до української культурної традиції, природно прагнула
сімейного щастя, а тому молоді завжди намагалися створити здорову і дружну сім’ю. Життя
української родини будувалося на засадах природо-відповідності; українська родина будувала своє
життя в тісній єдності зі своїм народом; хлопчиків рано готували до оборони рідної землі. Творення
сім’ї в українські традиції мало не лише особистий, а й громадський характер. Виявлено такі культурні
заборони: українська жінка не терпіла невірності свого чоловіка; тривале парубкування не
схвалювалося, а до тих, хто взагалі не одружувався, ставилися зневажливо; репутація сім’ї цінувалася
часом вище, ніж її майновий стан; важливе місце в уявленнях народу про шлюб посідала думка про те,
що шукати пару треба серед людей свого соціального і матеріального статусу; не схвалювався нерівний
шлюб з погляду на велику різницю у віці.
В народних прислів’ях фактично відображені застереження щодо потенційно деструктивних шлюбних
партнерів та необдуманих вчинків.
Ключові слова: сім’я, культурна традиція, культурні заборони, соціальні уявлення.

Постановка проблеми. Більшість дослідників категорії «сім’я» в психологічній науці
сходяться на тому, що цей феномен в першу чергу є
продуктом культури і приватного життя людини, а вже
потім суспільною інституцією. Тож для того, щоби
порівняти механізми забезпечення інформаційнопсихологічної безпеки сім’ї та шлюбних стосунків в
житті сучасних українців в нас виникла потреба
отримати для аналізу відомості про культурну сімейну
традицію українців в житті минулих поколінь. Аналіз
текстів провідних фахівців з історії, етнології, культурології, етнопсихології та етнопедагогіки, на жаль, не дав
потрібного нам результату. Тож нам довелося взятися за
самостійну розробку соціально-психологічної моделі
культурної сімейної традиції українців шляхом здійснення
контент-аналізу текстів зазначених вище фахівців.
Мета роботи – встановлити ядро сімейної традиції
українців, як своєрідного аутентичного еталону, який би
став орієнтиром для оцінки складних та проблемних
ситуацій в молодих сім’ях, для порозуміння як в
середині подружжя та і в колі родини.
Виклад основного матеріалу. Розробка соціальнопсихологічної моделі культурної сімейної традиції
українців здійснювалася нами на основі контент-аналізу
текстів фахівців з історії, етнології, культурології, етнопсихології та етнопедагогіки. В текстах фахівців ми
шукали настановлення та постулати про сімейно-шлюбну
поведінку українців, які відповідали би критеріям що
виокремив В.Т. Куєвда як функції культурної традиції:
сепарація – відбір кращого досвіду; акумуляція –
накопичення цього досвіду; консервація – в разі потреби
захисту; трансляція – в часі і просторі; традиціоналізація
інновацій; формування етичного й естетичного ідеалу;

генеральний мотиватор – те джерело, механізм, який
спрямовує діяльність в тому руслі, яке найдоцільніше і
перевірене віками [1].
До аналізу особливостей культурної шлюбної традиції
українців ми обрали праці етнопсихологів, етнопедагогів
та власне традиціоналістів, таких як М.Костомаров,
О.Кульчицький, В.Липинський, І.Старовойт, Б.Цимбалістий,
М.Шлемкевич, В.Храмова, В.Янів, В.Куєвда, Г.Разумцева,
В.Січинський, О.Вишневський, М.Стельмахович, І.Сварнік,
Г.Ващенко.
Про особливості культурної шлюбної традиції
українців почнемо говорити з програмного твору
В.Т. Куєвди присвяченого визначенню ролі культурної
традиції в розвитку суспільства. Науковець писав, що
«виявом дії традиції у культурно-психологічному
просторі є традиційність (традиціоналізм) як стан,
форма буття людини, що не залежить від волі,
свідомості людини, базується на глибинних ментальних
джерелах, виявляє культурно-психічну самість народу.
Феномен традиційності, крім сказаного, виконує роль
об’єктиватора, проявника змісту дії традиції, дифузним
середовищем взаємообміну, циркулювання субстрату
колективного несвідомого і раціональної сфери психічної
активності людини, забезпечуючи ефект проявності,
доступності для розуміння певної «надводної частини
айсберга», основна маса якого залишається «поза зоною
досяжності» [1, с.56].
Як відомо, слово «культура» означає високий рівень
розвитку цивілізації. Сьогодні під культурою розуміють
систему вироблених суспільством регуляторних механізмів
поведінки людини і соціальних груп; плани, правила,
інструкції. Культура включає в себе набір обов’язкових
складових – культурних універсалій (по Дж. Мердоку)
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або основних елементів (по У. Гуденаф): поняття, відносини, цінності та правила (норми поведінки).Культура
суспільства як ціле складається з «високої» культури:
витончені мистецтва, класична музика і література та ін.,
І масової («народної») культури: фольклор, казки, міфи,
пісні тощо. До складу культури входять субкультури,
носіями яких є окремі групи суспільства. Контркультурою
називається субкультура, конфліктуюча з панівною
культурою. Ми будемо розглядати культуру суспільства
як ціле, але лише в одному аспекті: яким чином в
культурі виявляються колективні уявлення суспільства
про структуру сімейних відносин. Норми суспільства
(будь-які, а не тільки мораль) проявляються в першу
чергу в релігійній культурі: текстах, творах мистецтва,
ритуалах та ін. Релігія як би проявляє, експлікує ту
приховану сукупність відносин, в які вступають люди
протягом життя. Більше того в релігії ці відносини
набувають освітлене, ідеальне, приписувані значення:
так фіксується ідеал людських відносин і поведінки.
Сім’я є не просто соціальною групою, а й суспільним
інститутом. За визначенням соціологів «інститутом»
називається сукупність соціальних ролей і статусів,
призначена для задоволення певної соціальної потреби.
Г.І. Разумцева провела філософсько-етичний аналіз
народної моральної культури як одного з провідних
чинників формування та збереження особливостей
українського етносу та його ментальної специфіки. Нею
розглянуто поняття «морально-етичні погляди народу»,
вивчено його структуру, функціонування та сферу застосування, а також окремі чинники формування даних
складових. Авторка акцентувала увагу на традиційному
релігійному світосприйнятті та народній вірі українців.
Традиційна моральна культура українців сприяє
відтворенню традиційних занять та соціальних зав’язків.
Базуючись на надбаннях духовного й практичного
досвіду, народна мораль українців спрямовувала їх у
вимір належного, вказувала, як повинен діяти представник
українського етносу за будь-якої конкретної ситуації,
встановлювала норми поведінки, імперативи, дотримання
яких є необхідним для реалізації практичних цілей у
спільній життєдіяльності народу. Впродовж усієї історії
України моральні цінності її народу відігравали надзвичайно важливу функцію регулятора як індивідуальних
міжособистісних взаємин, так і суспільних стосунків [2].
Відомий знавець української історії В.Січинський,
писав, що з давніх-давен українська жінка вирізнялася
почуттям власної гідності та завжди була берегинею
сімейної моралі, посилаючись на візантійського письменника і цісаря Маврикія (682-601) засвідчував чесність
українських жінок, а також і їх схильність вважати
смерть чоловіка за власну й згубити себе, не вважаючи
свого вдовицтва життям...» [3].
Наша жінка не терпіла невірності свого чоловіка,
стосунки в українській родині будувалися на визнанні
рівноправності чоловіка й жінки, їхні взаємини характеризувалися певним демократизмом. Це можна пояснити
тим, що молоде подружжя відокремлювали зразу після
весілля від батьківського господарства, що примушувало
їх розподіляти і роботу, і відповідальність, і вибудовувати
партнерські стосунки. Рівноправність стосунків виявила
себе також у правах жінки на майно, зокрема, на так

звану материзну або бабину, яку вона могла передати у
спадок за власним рішенням. На долю жінки нерідко
випадала необхідність брати на себе роль голови сім’ї й
виконувати чоловічу роботу через відсутність чоловіка
підчас численних воєн, що довелося пережити українському народу.
О. Вишневський, зазначає, що справа одруження –
творення сім’ї – у наших предків мала не лише особистий,
а й громадський характер: на підбір пар впливали,
зокрема, парубоцькі та дівочі кола (громади), громадська
думка, звичаєві норми тощо. Чоловіка, згідно з цими
нормами, вважали самостійним лише після одруження.
Тривале парубкування не схвалювалося, а до тих, хто
взагалі не одружувався, ставилися зневажливо [4].
Як засвідчує М. Стельмахович, українцям з давніхдавен був властивий культ домашнього вогнища, культ
Роду, Вони мали у своєму пантеоні навіть божества, які
опікувалися родиною – Рід і Рожаницю. Людина не
мислила власного щастя без сім’ї, без домашнього
вогнища – «Без сім’ї – нема щастя на землі». Культ роду
був відлунням того, що ми сьогодні називаємо генетичним
кодом, покликом крові. Окремі роди виділялися як
«знатні»; до них висувалися особливі вимоги, зокрема
моральні й патріотичні. «Знатні роди» в історії народів
були їх репрезентантами, носіями їх кращих особливостей.
Честь роду зобов’язувала людину поводитися високоморально, бути взірцем для інших. Дуже цінувалася
пам’ять про предків і їхні вчинки; від покоління до
покоління передавалися матеріальні предмети, залишені
ними, – рушники, особисті речі, зображення тощо;
ретельно доглядалися могили предків [5].
Участь громади у формуванні молодої сім’ї відбивалась
також в оцінці морального стану родини молодого й
молодої. Репутація сім’ї цінувалася часом вище, ніж її
майновий стан. Шлюб практично повсюдно освячувався
церквою, кульмінацією чого була взаємна клятва
вірності молодих.
Виявом поваги до родини, її єдності були традиційні
свята, коли члени роду, навіть далекі родичі, які жили в
інших селах, збиралися бодай раз на рік – на «храм» – за
спільним столом, обмінювалися відомостями про своє
життя і так відновлювали духовну єдність роду.
Споконвіків наш народ дбав про фізіологічне здоров’я
роду, зокрема, ще з давніх-давен суворо заборонялися
шлюбні стосунки внутрішньо-родового характеру [6].
Особливою прикметою української родини був і,
зрештою, залишається природний потяг до естетизації
побуту, прикрашання свого житла, знарядь праці, матеріальних предметів, пов’язаних з обрядами і звичаями (рушники, писанки тощо). Естетизм українки виявлявся
особливо в оригінальному покрої та орнаментації її одягу,
детальний опис якого у XVII ст. з підкресленою симпатією
подає У. Вердум, щоденник якого був опублікований
частинами німецькою (1786–1788 рр.), польською (1876 р.).
а «Українські» сторінки переклав І. Сварник (1983 р.) [7].
Українська сім’я будувалася на засадах духовності і
віри. Це стосується язичницьких часів – людина жила в
тісному єднанні з ласкавою до неї Природою і
намагалася збагнути її таємниці. За М. Стельмаховичем,
українська родина рано набула свого «космічного одухотворення» (батько – «місяць», мати – «світла зоря», діти –
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«зіроньки»). Народна традиція облагороднювала союз
між батьками, що втілювалося в образі богині Лади.
І навіть самі назви «няня», «ненька», «неня», «нянько», а
також «мама» пов’язані з іменами богів [8].
О. Вишневський наголошує, що українська родина
будувала своє життя в тісній єдності зі своїм народом.
Батько був оборонцем землі, на яку часто зазіхали неситі
сусіди. Любов до Батьківщини, до рідної землі, до віри
пронизувала всі ділянки родинного життя. Ненав’язливе,
через колискову пісню, народну думу, через дитячу
молитву за Україну, а найперше з розповідями про
жертовні та героїчні вчинки тих, хто боровся за нашу
незалежність, входило в душу дитини і дорослого юнака
почуття патріотизму, любові до рідного краю. Це також
об’єднувало батьків, увесь рід – на основі єдності
громадських прагнень. Сім’ю єднала і спільність
національно-культурних зацікавлень, часто спільна
участь у національно-визвольній боротьбі. Виживаючи
за умов постійного жорстокого етноциду, будучи
ізольованою від елітарної культури, яка зосереджувалася
у столицях метрополій (Варшаві, Петербурзі),
українська родина творила свою народну культуру –
казку, пісню, танок, а надто плекала рідну мову. На цій
основі утверджувалося почуття етнічної окремішності,
яка допомагала зберегти свою автентичність, а водночас
сприяла і єднанню родини [4].
Вище зазначалося, що українській родині завжди був
властивий демократизм стосунків – як вияв певної
природної доброти, що характеризувала натуру її членів.
Ця риса нашої сім’ї простежується вже з кінця IV ст. у
житті давніх предків слов’ян – антів (росів). Як і
духовність, їх демократизм розвивався під впливом
певних природних чинників – поміркованого клімату,
спокійного краєвиду, багатої й врожайної землі тощо.
Нашим предкам здавна була властива відсутність
вродженої агресивності, яка була притаманна деяким
нашим сусідам. Вони виявляли схильність до розуміння
інших людей, сприймали світ серцем, уміли ставити себе
на місце інших, виявляли гостинність до чужинців. Ці
риси і зумовили в Україні ранню появу егалітарного
(рівноправного) шлюбу.
В українській родині з давніх-давен діяв закон опіки,
який випливав з природного почування українців
людської спорідненості, і поширювався на старших у
родині, безпомічних, інвалідів, сиріт тощо. Як
засвідчують історики, будуючи Січ чи просто оселю,
козаки завжди найперше споруджували шпиталь і
школу. У родині культ опіки виявлявся великою
повагою до старших, а також готовністю членів сім’ї
допомагати хворим і немічним.
Будучи від природи нацією осілою, переважно сільськогосподарською, наші предки високо ставили в родині
чесноту працьовитості. Вони душею відчували істину в
тому, що неробство породжує найгірші вади характеру
людини і що людина може бути щасливою лише в праці,
а тому від самого народження повинна готувати себе до
цього щастя. В родині ніколи не було ситуації, коли
дитина нудьгує і не знає, куди себе подіти. В давній
українській родині схильних до лінивства не любили,
висміювали і змушували до праці: вже в ранньому
дитинстві хлопчик чи дівчинка повинні були доглядати
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домашніх тварин, допомагати батькові чи матері в
домашній роботі. Фізична праця була також важливим
чинником розвитку сили та збереження здоров’я дитини.
Хлопчиків рано готували до оборони рідної землі: вони
змалку їздили на конях, вчилися володіти зброєю. Все це
давала праця, яка, таким чином, виконувала і важливу
функцію охорони здоров’я.
Г. Ващенко наголошував, що життя української
родини будувалося на засадах природо-відповідності, які
втілювалися в звичаєвому праві та в громадській моралі.
Громада і сама родина зважали на неписані закони, що
стосувалися вікової зрілості та психологічного здоров’я
молодих, їх обопільної згоди, заборони кровозмішування.
В практиці родинного життя втілювалася природна
тенденція до багатодітності, здорового способу життя [4].
Висновки. Можна в підсумку сказати, що людина,
яка належала до української культурної традиції,
природно прагнула сімейного щастя, а тому молоді
завжди намагалися створити здорову і дружну сім’ю.
Звідси і культ подружньої вірності, що проходить
лейтмотивом у всій історії нашої культури та відображено
у фольклорних та художніх творах.
Шляхом практичного засвоєння таких чеснот, як
любові до рідної культури, рідної пісні, казки, рідної
мови а також любов до батьків, родинна злагода, почуття
кровного зв’язку, згуртованості всіх членів родини,
духовний потяг до рідного дому, людина виробляла
прагнення і природну потребу творити свою майбутню
сім’ю за зразком тієї, з якої вийшла сама.
Таким чином, здійснивши детермінаційний та контентаналіз праць визначних наших культурологів, етнологів,
етнопсихологів та етнопедагогів ми сформували соціальнопсихологічну модель культурної сімейної традиції
українців, в основі якої лежить ядро сімейної-шлюбної
самосвідомості українського народу має таку структуру:
Бог – Любов – Родина – Україна. Оскільки шлюб
освячується в церкві, шлюб беруть за взаємною згодою
та любов’ю, родина дає згоду, підтримує, оберігає, рідна
земля, рідна мова і громада дає сенс для існування,
продовження роду, захисту спільних інтересів.
В працях В.Т. Куєвди, Г.І. Разумцевої, Січинського В.,
О. Вишневського, М. Стельмаховича, І.Сварника, Г.Ващенка
описано сімейні культурні настанови українців :
В українській родині будувалися на визнанні рівноправності чоловіка й жінки.
Рівноправність стосунків виявила себе також у правах
жінки на майно
Українська жінка вирізнялася почуттям власної гідності
та завжди була берегинею сімейної моралі.
Честь роду зобов’язувала людину поводитися морально,
бути відповідальною за свою поведінку
Будучи від природи нацією осілою, переважно сільськогосподарською, наші предки високо ставили в родині
чесноту працьовитості.
Споконвіків наш народ дбав про фізіологічне здоров’я
роду, зокрема, ще з давніх-давен суворо заборонялися
шлюбні стосунки внутрішньородового характеру.
В українській родині з давніх-давен діяв закон опіки.
Він також випливав з природної доброти українця і
поширювався на старших у родині, безпомічних, інвалідів,
сиріт тощо.
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Особливістю української родини був і, зрештою,
залишається природний потяг до естетизації побуту,
прикрашання свого житла, знарядь праці, матеріальних
предметів, пов’язаних з обрядами і звичаями (рушники,
писанки тощо).
Життя української родини будувалося на засадах
природовідповідності,
Рідне є природним. Так трактувалося засвоєння рідної
пісні, казки тощо, а надто рідної мови.
Українська родина будувала своє життя в тісній
єдності зі своїм народом.
Хлопчиків рано готували до оборони рідної землі.
Творення сім’ї – у наших предків мала не лише
особистий, а й громадський характер.
Прийнятним вважався здоровий «консерватизм»,
згідно якого у побуті українська родина з повагою
ставилася до народних звичаїв і обрядів, дотримувалася
законів гостинності.
В
працях
М. Костомарова,
О. Кульчицького,
В. Липинського,
І. Старовойта,
Б. Цимбалістого,
М. Шлемкевича, В. Яніва описано також і культурні
заборони в сімейній сфері, які ми узагальнили таким
чином:
Українська жінка не терпіла невірності свого чоловіка,
а про невірність жінки навіть ніхто і уявити не міг.
Тривале парубкування не схвалювалося, а до тих, хто
взагалі не одружувався, ставилися зневажливо.
Репутація сім’ї цінувалася часом вище, ніж її
майновий стан.
Тож, головною думкою, з якою народжувалася і
зростала молодь, була думка про те, щоби знайти собі
пару. Пошукам своєї долі (а під цим словом розумілося
чоловіка чи дружину) присвячено левову долю художніх
творів минулих століть. І були для цього як романтичні
так і чисто практичні мотиви. Створення сім’ї, народження
дітей було певною гарантією як для забезпечення і
соціального статусу, так і можливості для виживання в
поважному віці, бо ці принципи формувалися задовго до
створення системи пенсійного забезпечення.
Культурні заборони виступали запобіжниками для
зловживання стосунками, а саме:
Майновому стану наречених, звичайно, приділялася
велика увага. Однак, важливе місце в уявленнях народу
про шлюб посідала думка про те, що шукати пару треба
серед людей свого соціального і матеріального статусу.
Не схвалювався нерівний шлюб з погляду на велику
різницю у віці.
В народних прислів’ях фактично відображені застереження щодо потенційно деструктивних шлюбних
партнерів та необдуманих вчинків. Ось приклади, які ми
використовували в емпіричному дослідженні: сиди до
сивої коси, а за ледащо заміж не йди; краще в ставку
потопати, як з нелюбим шлюб узяти; дай серцю волю –
заведе в неволю.
Розроблену нами соціально-психологічну модель
культурної сімейної традиції українців, в основі якої
лежить ядро сімейної-шлюбної самосвідомості українського народу, настановлення та запобіжники, можна
використати як еталон, з яким ми зможемо порівняти
соціальні уявлення сучасної молоді про шлюб та сім’ю.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL MODEL OF THE CULTURAL FAMILY TRADITION OF UKRAINIANS
The article presents the author’s socio-psychological model of the cultural family tradition of Ukrainians based on the
content analysis of the texts of experts on history, ethnology, cultural studies, ethnopsychology and ethnopedagogy. The
purpose of scientific intelligence was to establish the nucleus of the family tradition of Ukrainians as a kind of authentic
benchmark that would serve as a benchmark for assessing complex and problematic situations in young families, for
understanding both in the middle of the marriage and in the family. It was established that a person who belonged to the
Ukrainian cultural tradition naturally sought family happiness, and that is why young people always tried to create a healthy
and friendly family. The life of the Ukrainian family was based on the principles of nature-compliance; the Ukrainian family
built its life in close co-ordination with its people; the boys were soon prepared to defend their native land. Creating a family
in Ukrainian traditions is not only personal but also social. The following cultural prohibitions were discovered: a Ukrainian
woman did not tolerate her husband’s infidelity; those who did not marry at all, were disdained; the reputation of the family
was sometimes higher than its property status; an important place in the ideas of the people about marrying was the idea that
a search for a pair should be among people of their social and material status; did not approve of an unequal marriage in
terms of a big difference in age.
In folk proverbs, the caveats about potentially destructive marital partners and hapless deeds are actually reflected.
Key words: family, cultural tradition, cultural prohibitions, social representations.
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ОСОБИСТІСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
У статті проаналізовано основні напрямки дослідження ідентичності в міждисциплінарних підходах –
філософії, соціології та психології; розглянуто феномен ідентичності в межах різних напрямків:
психоаналітичному, символічному інтеракціонізмі, когнітивізмі, бехівеоризмі. Автор акцентує увагу на
взаємозв'язку ідентичності з такими поняттями як самовизначення, Я-концепція, самоцінності,
самоусвідомлення.
Ключові слова: ідентичність, феномен, розвиток, особистість, безперервність, тотожність, цінність.
Постановка
проблеми.
Правильне
розуміння
сучасного стану тієї чи іншої проблеми, визначення шляхів
його розвитку передбачає, перш за все, дослідження історії
виникнення, становлення поглядів та концепцій у цій
царині. Ідентичність – феномен, дуже складний для
вивчення. Однією з причин, що ускладнюють вивчення
цього явища є термінологічна плутанина. До 20 ст.
проблемою ідентичності недуже переймалися, зацікавленість цим феноменом починається з 1950 – років,
з’являються такі терміни як: «образ Я», «Самість», «Я –
концепція». В деяких роботах ідентичність виступає
однією із властивостей «Я – концепції», а в інших вона е
усвідомлюваною частиною ідентичності.
Метою статті є теоретичне дослідження ідентичності
у міждисциплінарних напрямках, які мають різне
визначення феномену ідентичність.
Виклад основного матеріалу. Історія розвитку
проблеми ідентичності бере свій початок із праць
античних філософів і простежується в наукових працях
зарубіжних та вітчизняних філософів, психологів та
соціологів.
У загальному розумінні ідентичність – (від англ.
identity – тотожність) – це багатозначний життєвий та
загальнонауковий термін, що виражає ідею постійності,
тотожності, спадкоємності індивіда та його самосвідомості [5].
Тлумачення ідентичності як тотожності, як «цілковиту
схожість чого-небудь, подібність один до одного за
своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом» подають
і інші сучасні словники [8].
У сучасних наукових працях ідентичність характеризують переважно як індивідуалізацію через соціалізацію
в середині культурно-історичного контексту. Серед
тлумачень викликають інтерес наступні: 1) ідентичність –
це «Я» очима Інших; 2) «Я», що побудовано на основі
стосунків з «Іншими». Ідентичність – це усвідомлення
людиною своєї належності до певної групи, яка дозволяє
їй визначити своє місце у соціокультурному просторі та
орієнтуватися у навколишньому світі; це стан і водночас
здатність людини інтегрувати себе у собі на основі
самовизначення, самоцінності, самоусвідомлення в «Я –
концепція», «Я – Інші», «Ми – Вони» [6].
У межах філософських досліджень ідентичність
найчастіше постає як «самість», яка розглядається через
призму її нормативних особливостей. Предметом

вивчення філософів є цінності, екзистенційні основи,
вплив суспільних трансформацій та їх наслідки для
розвитку ідентичності. Оскільки проблема ідентичності
виявилася тісно пов’язаною з проблемою суб’єкта, то не
можна не відзначити внесок німецької класичної
філософії (І. Фіхте, Г. Гегель, І. Кант), в рамках якої
розроблялися проблеми свободи, тотожності суб'єкта,
морального вибору; внесок марксистської філософії
(особливо з її акцентом на світі матеріального, соціальних
відносин і критикою автономної свідомості); різних
філософських напрямів кінця XIX – початку XX ст.
(позитивізм, прагматизм, інструменталізм) [7].
Великий тлумачний соціологічний і психологічний
словники дають подібні визначення ідентичності.
«Ідентичність – це сенс і безперервність, що розвиваються
в міру того, як дитина відділяється від батьків і родини і
займає місце в суспільстві» [2, С.293-294].
У зарубіжній психології феномен ідентичності
розглядається в межах різних напрямків: психоаналітичному (З. Фрейд, Е. Еріксон, Дж. Марсія,
Н. Холланд, А. Ватерман, Ж. Лакан), символічному
інтеракціонізмі
(Ч. Кулі,
Дж. Мід,
Л. Краппман,
Е. Гоффман, Г. Брейкуелл, Р. Фогельсон), когнітивізмі
(Р. Теджфел, Дж. Тернер), бехівеоризмі (Д. Доллард,
Н. Міллер, О. Маурер, Р. Сієрс, Х. Льовін, Е. Маккобі,
П. Муссен), діяльнісному підході (В. Агєєв), конструктціоністському підході (Ф. Барт, П. Бергер, Т. Лукман,
Т. Стефаненко).
З боку психоаналізу ідентичність досліджується з
точки зору структурно-динамічних характеристик, тому
що кожне психічне явище повинно бути розкрито в
трьох взаємопов’язаних аспектах: динамічному, енергетичному та структурному. Ідентичність розглядається як
структура, що складається з елементів та суб’єктивно
переживається як відчуття тотожності та безперервності
особистості при сприйнятті іншими людьми, які
визнають цю тотожність і безперервність [1]. У
психоаналітичній традиції ідентифікація трактується як
центральний механізм, який забезпечує здатність «Я» до
саморозвитку.
Ідентифікація охоплює динамічні, процесуальні
аспекти формування ідентичності. Теорію ідентифікації
З. Фрейда вважають початком вивчення ідентичності.
Він розглядав ідентифікацію як спробу дитини (або
слабкої людини) перейняти силу батька, матері (або

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018
лідера) і таким чином зменшити почуття страху перед
навколишнім світом [12]. Ідентичність для нього –
приватний, внутрішній світ, емоційні сили людини.
Любити і працювати – проста формула успішної
ідентичності. У розвитку ідентичності З. Фрейд виділяв
два рівнозначних процеси: біологічний – коли організм
стає ієрархічною організацією серед живих органічних
систем в життєвому циклі; соціальний – коли організми
систематизуються в групи, які географічно, історично і
культурно визначені [12].
Яскравим представником психоаналітичного напряму
був американський психолог Е. Еріксон, з ім’ям якого
традиційно пов’язують появу терміна «ідентичність» в
психології. Науковець застосував поняття ідентичності
для вивчення й пояснення багатьох соціальних явищ,
для дослідження психологічних передумов культурноісторичних змін. Він розуміє ідентичність як інтеграцію
всіх попередніх ідентифікацій і Я-образів й описує два
взаємозалежні поняття − групову ідентичність і егоідентичність. Групова ідентичність формується з
першого дня життя людини. Его-ідентичність формується
паралельно із груповою ідентичністю і створює у
людини відчуття стійкості й безперервності свого «Я»,
незважаючи на ті зміни, які відбуваються з людиною в
процесі її зростання [11]. На думку Е. Еріксона,
ідентичність це: індивідуальність як усвідомлене відчуття
власної унікальності і власного окремого існування;
тотожність і цілісність як відчуття внутрішньої тотожності,
безперервності; відчуття того, що життя має узгодженість і
сенс; єдність і синтез як відчуття внутрішньої гармонії і
єдності, синтез образів себе і дитячих ідентифікацій в
осмислене цілого, яке породжує відчуття гармонії;
соціальна солідарність як відчуття внутрішньої солідарності з ідеалами суспільства і підгрупи в ньому, відчуття
того, що власна ідентичність має сенс для референтної
групи і що вона відповідає їхнім очікуванням [11]. У своїх
роботах вчений трактує ідентичність як внутрішню
безперервність і тотожність особистості, що має форму
динамічного процесу, який триває протягом усього життя
людини [11]. Він стверджує, що почуття ідентичності
дозволяє бачити своє життя в контексті безперервності,
як ретроспективно, так і перспективно [11].
Дослідження ідентичності у межах вищеозначених
концепцій здійснювалось у двох взаємопов’язаних та
взаємодоповнюючих напрямках: процесуальному (формування та існування ідентичності Дж. Марсіа) та
змістовному (розглядалася специфіка цінностей, цілей,
переконань А. Ватерман) [4].
Дж. Марсіа визначив ідентичність як «структуру его −
внутрішню самостворювальну, динамічну організацію
потреб, здібностей, переконань та індивідуальної
історії» [13].
А. Ватерман у своїх роботах акцентує увагу на
ціннісно-вольовому аспекті розвитку ідентичності. Він
стверджує, що формування ідентичності – це серія
взаємозв’язаних виборів, через які людина приймає свої
особисті цілі, цінності, переконання. Дослідник визначає
два аспекти ідентичності: процесуальний та змістовий.
У першому розглядаються ті засоби, за допомогою яких
людина засвоює життєві цінності, цілі, переконання.
Другий – це носії змісту, що впливають на формування
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ідентичності:
професія,
переконання,
соціальнофункціональні ролі, політичні погляди [1, 227].
Е. Фромм [10] виніс своє бачення у трактування
феномену ідентичності, ввівши такі поняття, як «хибна
ідентичність», або «тотальна втрата ідентичності», до
яких може призвести конформна світоглядна позиція, і
вказує на соціальну зумовленість формування особистісної ідентичності.
Таким чином, розуміння ідентичності в межах
психоаналітичного напрямку ґрунтується на відчутті
себе в постійному розвитку протягом життя, у динаміці.
Зміни змісту та уточнення ідентичності є результатом
різних особистісних криз, що виникають внаслідок
руйнування цінностей, установок, неузгодженості цілей,
які підтримували вже сформовану раніше ідентичність.
Ідентичність – це динамічний комплекс внутрішніх
складових особистості, які змінюються протягом життя і
є невід’ємним складником самовизначення особистості.
Біхевіоризм став наступним напрямком, у межах якого
провадилися дослідження ідентичності. Як зазначають
Д. Доллард, О. Маурер, Р. Сієрс, Х. Льовін, Е. Маккобі,
П. Муссен, ідентифікація – це підкріплення і формування
вторинної ідентичності. Зміст ідентифікації − процес
побудови загальних для суб'єкта і об'єкта цінностей та їх
засвоєння суб’єктом, процес встановлення рольових
відносин, в яких ціннісні зразки приймаються обома
сторонами [1].
Ідентифікація досягається підкріпленням, імітацією,
генералізацією, наглядом, навчанням через моделювання.
Причинами цього процесу є психологічне формування
залежності і прихильності. Основною функцією
ідентифікації стає набуття нових вже готових форм
поведінки [3].
Відповідно до теорії біхевіоризму, ідентифікація –
свідоме чи несвідоме копіювання атрибутів або
характеристик інших. Основні теорії ідентифікації –
захисна, розвиваюча, теорія заздрості, теорія влади,
теорія ролей, теорія подібності [3].
Подальше вивчення ідентичності відбувалося під
значним впливом когнітивної теорії, яка сформувалася в
психології досить недавно, у середині ХХ століття.
У когнітивному напрямі вивчення ідентичності перш за
все пов’язують із такими іменами, як: Р. Теджфел,
Дж. Тернер, Г. Брейкуел. Вони визначають ідентичність
системою, що регулює поведінку і містить у своїй
структурі дві підсистеми: лінгвістичну (самовизначення
в термінах фізичних, інтелектуальних, моральних) і
соціальну (належність до раси, статі, національності) [1].
Головним постулатом теорії соціальної ідентичності
Р. Теджфела є те, що ідентичність, або «Я» концепція –
це когнітивна система, яка виступає регулятором
поведінки людини і складається з соціальної та
особистісної ідентичності. На його думку: а) індивіду
властиве прагнення до позитивної Я-концепції;
б) позитивна
Я-концепція
створюється
через
категоризацію соціального світу та ідентифікацію себе із
певними категоріями, за рахунок яких індивід формує
свою соціальну ідентичність як складову Я-концепції;
в) групи, до яких індивід себе приписує, у свою чергу
повинні забезпечувати позитивний внесок в його Яконцепцію; г) диференціювання відбувається за допо-
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могою процесу порівняння власної групи з іншими;
д) групи завжди шукають позитивні відмінності і
прагнуть збільшити їх, виявляючи фаворитизм стосовно
групи членства [14].
Згідно із теорією самокатегоризації Дж. Тернера процес
становлення соціальної ідентичності складається з трьох
послідовних когнітивних процесів: 1) самовизначення
індивіда як члена певної соціальної категорії; 2) присвоєння собі загальних групових характеристик і засвоєння
норм і стереотипів поведінки груп; 3) приписування собі
засвоєних групових норм і стереотипів, використання їх
для регуляції своєї поведінки. А соціальна ідентичність
розглядається як когнітивна система, що виконує роль
регуляції поведінки у відповідних умовах. Він висунув
гіпотезу про існування трьох рівнів самокатегоризації,
які розглядав як рівні ідентичності: 1) загальнолюдська;
2) соціальна; 3) особистісна [9].
Г. Брейкуелл підкреслює соціальне походження
ідентичності, причому вона вважає особистісну ідентичність вторинною по відношенню до соціальної, тобто
тільки у взаємодії з соціальним світом людина активно
засвоює поняття, за допомогою яких пізнає себе.
Засвоєння цього забезпечує: а) формування структури
особистісної ідентичності (набір характеристик, що
використовуються для самоопису); б) оцінку елементів
змістовної структури (моральні і соціальні норми, що
задаються референтною групою). Таким чином,
особистісна ідентичність є продуктом соціальної ідентичності, але, будучи сформованою, починає активно
впливати на останню [1].
Таким чином, представниками цього напрямку
узагальнено ідеї психоаналізу та символічного інтеракціонізму та підкреслено значення часу для формування
ідентичності. Розвиток ідентичності – це процес
постійної взаємодії та взаємовпливу особистісної і
соціальної ідентичності впродовж усього життя людини.
Висновки. Різні науковці, вивчаючи категорію
ідентичності особистості, надають власні, дещо різні
визначення феномену ідентичності. Дослідження явища
ідентичності мають здебільшого міждисциплінарний та
інтегративний характер і знаходяться на перетині
психологічних, соціологічних, філософських, політичних та соціокультурних течій. Більшість наукових робіт
спрямована на: вивчення особливостей розвитку,
формування та динаміку ідентичності різних груп;
дослідження співвідношення і взаємозв’язку соціальної
та особистісної ідентичності; опрацювання загальнотеоретичних уявлень про взаємовплив соціального та
психологічного у процесі становлення особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ
СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
НА ВУЗІВСЬКІЙ СТАДІЇ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ
У статті представленні результати дослідження особливостей емоційно-вольової сфери слідчих
органів досудового розслідування на вузівській стадії професіогенезу у вищому навчальному заклади зі
специфічними умовами навчання. Визначено рівні розвитку вольових якостей майбутніх слідчих
(цілеспрямованість, самоконтроль, самостійність, сміливість, наполегливість). Визначено специфіку
прояву емоційної врівноваженості, напруженості, почуття провини та самоконтролю на різних етапах
вузівської підготовки.
Ключові слова: професіогенез, слідчі органів досудового розслідування, вузівська стадія професіогенезу,
емоційно-вольова сфера, вольові якості.
Постановка проблеми. Однією з актуальних
проблем сучасної психології є розкриття потенційних
можливостей емоційно-вольової сфери людини та її ролі
у особистісному та професійному самоздійсненні.
В сучасних умов соціальних та особистісних трансформацій та підвищення рівню екстремальності життя
особливого значення набуває проблема емоційновольової стійкості особистості. Прагнення людини до
адекватного реагування на життєві негаразди потребує
відповідної поведінки, яка базується на розумінні
механізмів емоційно-вольової регуляції.
Поведінка людини в екстремальних умовах визначається реакціями організму (адекватними, неадекватними),
які за силою та характером залежать від збудника та
індивідуально-психологічних особливостей особистості,
зокрема її емоційно-вольової стійкості – інтегративної
характеристики, що обумовлює здатність активізувати,
регулювати та корегувати поведінку в екстремальних
ситуаціях [2].
Дуже високим рівнем екстремальності характеризується діяльність працівників поліції. Результати
досліджень психологів показують, що такі фактори, як
ненормований робочий день, постійний контакт з
асоціальними елементами, необхідність повної віддачі
психічних і фізичних сил під час припинення злочинів,
знижують функціональні резерви організму до їх
повного виснаження 3, с.487–583 Саме це потребує
необхідність розвитку ефективних стратегій професійної
стійкості, що базуються на розвинених емоційновольових якостях. Достатній розвиток емоційновольових якостей дозволяє працівникам поліції
ефективно
долати
труднощі,
брати
на
себе
відповідальність в складних ситуаціях, бути емоційно
стійкими і врівноваженими в конфліктних ситуаціях,
здатними приймати оптимальні рішення в стресових
ситуаціях та протидіяти чинникам, що викликають
професійну деформацію. Сприятливим періодом для
розвитку емоційно-вольових якостей особистості є
навчання у вищому навчальному закладі. Тому вивчення
особливостей емоційно-вольової сфери майбутніх
поліцейських є достатньо актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Воля
особистості виражається у вольових якостях. Волю
В. Селіванов [7] характеризує як певну сукупність
психічних властивостей, що відображає досягнутий
рівень свідомої саморегуляції. Ця сукупність властивостей
формується впродовж життя. Вольові якості особистості
є відносно сталими, незалежними від ситуації, стійкими
психічними утвореннями. Автори по-різному визначають
вольові якості, і як прояв волі, і як здібність, і як
психічне утворення і навіть як вміння. Нам більше імпонує
визначення запропоноване Б. Смірновим «… вольові
якості – це особливості вольової регуляції, що
проявляються в конкретних специфічних умовах,
обумовлених характером труднощі яку необхідно
здолати» [4, С.116].
В психології
сформувалися
і продовжують
розвиватися теоретичні і експериментальні дослідження
вольової регуляції (В. Іванніков, Е. Ільїн, О. Смірнова,
В. Селіванов, Т. Шульга та ін.), емоційної регуляції
(І. Васильєв, О. Дашкевич, О. Тихомиров та ін.).
Науковцями відмічається взаємозв’язок емоційної і
вольової сторін регуляції (Л. Виготський, В. Селіванов,
Л. Божовіч, О. Дашкевіч та ін.)
Дослідженням актуальних проблем визначення та
формування професійних характеристик представників
ризиконебезпечних професій займались Л. Аболін,
В. Андрусюк, В.Вареник, Л.Дика Ф.Думко, В. Євдокімов,
Ю. Ірхін, Л. Казміренко, Л. Кітаєв-Смик, Я. Когут,
М. Корольчук, В. Крайнюк, П. Криворучко В. Марищук,
Е. Носенко, В. Розов, В. Стасюк В. Пономаренко,
О. Чебикін та ін.
Феномен емоційно-вольової стійкості є об’єктом
наукових пошуків В. Асєєва, Н. Бабич, Л. Божович,
Ф. Василюка, В. Власова, Р. Гасанової, Л. Заварзіної,
Є. Зеєра, П. Зільбермана, С. Кручиніна, О. Мороза,
П.Решетникова, Е.Симанюка, О.Циганко, В. Чудновського
та ін.
Проте, на наш погляд, все ще недостатньо робіт,
присвячених вивченню особливостей емоційно-вольової
регуляції поведінки, розвитку вольових якостей
особистості слідчих на різних етапах професіоналізації.
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Особливу увагу привертає вузівська стадія професіогенезу слідчих органів досудового розслідування, тому
що саме на цій стадії професійного навчання відбувається
цілеспрямоване засвоєння системи професійних знань,
вмінь та навичок, формування цілісного уявлення про
професійну спільноту, розвиток операційної основи
діяльності та формування професійної готовності, одним з
елементів якої є емоційно-вольовий.
Метою статті є висвітлення результатів дослідження
особливостей емоційно-вольової сфери слідчих органів
досудового розслідування на вузівській стадії професіогенезу.
Виклад основного матеріалу. Професіогенез
правоохоронця розуміється нами як поступовий,
планомірний, поліструктурний, безперервний процес
розвитку та становлення фахівця в професійному
середовищі, головними параметрами якого виступають
певні базові характеристики, а результатом є високий
рівень професіоналізму. Весь процес професіогенезу
правоохоронця включає послідовне проходження трьох
стадій: 1) професійного самовизначення (довузівської);
2) професійного навчання (вузівської), 3) професійного
розвитку (післявузівської).
На думку Б. Ананьєва [1] студентський, юнацький вік є
сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних
структур особистості та розвитку професійної ідентичності
майбутніх професіоналів. Це пов’язано з розвитком
самосвідомості, професійним та особистісним самовизначенням, розвитком рефлексії, характерними для
даного віку. Саме в цьому віці зростає значення
відповідальності за свої вчинки, зміцнюються такі якості,
як
цілеспрямованість,
рішучість,
наполегливість,
самостійність, ініціативність, вміння володіти собою,
підвищується інтерес до духовних і моральних проблем.
Саме під час навчання у вищому навчальному закладу із
специфічними умовами навчання у курсантів формується
система знань та спеціальних умінь і навичок необхідних
для ефективного виконання професійної діяльності
правоохоронця. Упродовж всього періоду навчання
майбутні
правоохоронці
проходять
психологічну
підготовку до майбутньої професії. Метою якої є [6]
формування у курсантів адекватної, стійкої професійної
мотивації до правоохоронної діяльності; розвиток
професійно-важливих якостей; підтримка високого рівня
психологічної готовності до виконання службових
обов’язків як у типових так і у екстремальних умовах
діяльності; формування відповідної корпоративної
культури у службових колективах тощо. У процесі
професійної підготовки уявлення курсантів про професію
розширюються, формується професійна ідентичність і
розвивається перспектива їх цілісного життєвого шляху.
Створення в межах навчального закладу необхідних умов
навчання сприяє залученню курсантів до цінностей
професійної сфери, що у подальшому стає основою
усвідомлення особистої професійної готовності та
ефективної адаптації на початку трудової діяльності.
Стадія професійного навчання (вузівська) охоплює
декілька етапів:
– етап вузівської адаптації, інтеріоризації та ревізії
професійного потенціалу (1 курс),
– етап засвоєння професійних знань, вмінь та
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навичок (2-3 курс),
– етап закріплення та усвідомлення професійної
готовності (закінчення вузу зі специфічними умовами
навчання – 4 курс).
Згідно з етапами професіогенезу правоохоронців
вибірку дослідження склали 200 курсантів факультету
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх
справ яких було розділено на чотири групи: перша група –
50 курсантів першого курсу (25%); друга група –
50 курсантів другого курсу (25%); третя група –
50 курсантів третього курсу (25%); четверта група –
50 курсантів четвертого курсу навчання (25%).
Для дослідження особливостей емоційно-вольової
сфери нами було використано: методику «Самооцінка
вольових якостей студентів-спортсменів» розроблену
Н. Стамбуловою та деякі факторі особистісного опитувальника Р. Кеттелла, а саме: C – емоційна нестабільністьстабільність; O – низьке-високе почуття провини; Q3 –
низький-високий самоконтроль поведінки; Q4 –
розслабленість-напруженість.
Методика «Самооцінка вольових якостей студентівспортсменів» розроблена Н. Стамбуловою [4, c.320] дала
можливість оцінити рівень розвитку вольових якостей:
цілеспрямованості, наполегливості та завзятості,
сміливості і рішучості, ініціативності і самостійності,
самовладання і витримки у курсантів на різних курсах
навчання у виші зі специфічними умовами навчання
(див. рис.1-4). При цьому, вольові якості було
діагностовано за двома параметрами: вираженість
(наявність і стійкість прояву основних ознак вольової
якості) та генералізованість (поширення якості на різні
сфери життєдіяльності особистості, її універсальність).
Необхідно зазначити, що на думку вчених вольова якість
стає властивістю особистості, коли вона не пов’язана з
конкретною ситуацією, а стає генералізованим способом
поведінки особистості в усіх ситуаціях [1].
Як видно з рис. 1, у першокурсників усі показники
вольових якостей мають низький рівень розвитку і лише
один показник вираженості вольових якостей дещо
вищий за показник генералізації, а саме показник
цілеспрямованості (18,40 ± 2,78 > 15,50 ± ,85). Такі дані
говорять про те, що першокурсники усвідомлено
спрямовують власні зусилля на досягнення цілей лише в
певних сферах діяльності. Інші показники вираженості
вольових якостей дещо нижчі за їх генералізацію або
співпадають: сміливість (16,90 ± 3,11 < 19,70 ± 3,20),
наполегливість (17,60 ± 3,69 = 17,30 ± ,09), самостійність
(17,55 ± 3,43 < 19,80 ± 2,89), самоконтроль (17,75 ± 2,52<
19,30 ± ,67). Тобто, вольова активність першокурсників,
їх сміливість, рішучість, самостійність і витримка
розповсюджується на більшість сфер життєдіяльності.
Ранжування показників вольових якостей першокурсників
має наступну послідовність: цілеспрямованість –
самоконтроль – наполегливість – самостійність –
сміливість (див. рис. 1).
На рис. 2 відображено кругову діаграму розвитку
вольових якостей другокурсників. Усі показники мають
низький рівень розвитку. Показники вираженості
цілеспрямованості (18,90 ± 3,24 > 17,55 ± 3,24) і наполегливості (18,20 ± 4,03 > 17,50 ± 2,78) дещо вищі за їх
генералізованість. Іншими словами, другокурсники
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вміють ставити цілі і наполегливо йти до їх здійснення
не у всіх сферах життєдіяльності. В той час, коли
сміливість (18,60 ± 3,18 < 20,55 ± 3,98) та самостійність
(22,40 ± 4,68 < 21,50 ± 4,43) здатні проявляти значно
більше і активніше. Вираженість самоконтролю співпадає з
генералізованістю (19,30 ± 3,40 = 19,80 ± 2,82), проте має
низький рівень розвитку, що свідчить про наявність у
другокурсників схильності до імпульсивних, мало
обдуманих емоційних реакцій, нестриманості.
Ранжування вказує на прагнення другокурсників до
самостійності – самоконтролю – цілеспрямованості –
сміливості – наполегливості (див. рис. 2). Тобто, на
другому році навчання майбутні правоохоронці хочуть
бути самостійними, контролювати власне життя і йти до
цілей, але їм заважає епізодичний прояв волі. Другокурсникам необхідно розвивати вміння наполегливо йти до
поставленої цілі попри труднощі і впродовж довгого часу.
У третьокурсників зафіксовано низький рівень
розвитку показників вираженості цілеспрямованості
(19,37 ± 3,13),
наполегливості
(19,53 ± 2,83)
і
самоконтролю (19,37 ± 4,44) та середній рівень –

сміливості (20,21 ± 3,26) і самостійності (20,42 ± 3,97)
(див. рис. 3). Показник генералізованості самоконтролю
вище показника його вираженості (20,89 ± 3,55 >
19,37 ± 4,44), що свідчить про високу вольову активність,
розширення самоконтроля і саморегуляції емоційної
поведінки на різні сфери життя третьокурсників. Тоді як
вираженість цілеспрямованості (19,37 ± 3,13 > 18,74 ± 4,61),
сміливості (20,21 ± 3,26 >19,89 ± 3,07) та наполегливості
(19,53 ±2,83 > 18,95 ± 3,56) нижча їх генералізованості, а
показники самостійності практично співпадають
(20,42 ± 3,97 = 20,84 ± 2,53).
Ранжування вольових якостей у третокурсників
показало наступне: самостійність – сміливість –
наполегливість – цілеспрямованість – самоконтроль.
Тобто, третьокурсники проявляють сміливість у
більшості сфер власної діяльності, прагнуть до
самостійності та відповідальності за власне життя і
здатні контролювати власну поведінку як в особистому
житті так і в професійному. Проте, потребують розвитку
наполегливості та цілеспрямованості.
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Сміливість

19,70

19,30

19,80 17,30

17,60

17,55
Самостійність

Наполегливість

Рис. 1. Особливості розвитку вольових якостей майбутніх слідчих першого курсу навчання, (хср, бали)
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Рис. 2. Особливості розвитку вольових якостей майбутніх слідчих другого курсу навчання, (хср, бали)
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Рис. 3. Особливості розвитку вольових якостеймайбутніх слідчих третього курсу навчання, (х ср, бали)
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Рис. 4. Особливості розвитку вольових якостей майбутніх слідчих четвертого курсу навчання, (хср, бали)
З рис. 4 видно, що усі показники вираженості
вольових якостей четвертокурсників мають середній
рівень розвитку. При цьому, показники вираженості
вольових якостей цілеспрямованості (24,00 ± 3,81 >
23,80 ± 3,53) і самостійності (24,55 ±3,42 > 23,65 ±2,88)
вищі їх генералізованості, а сміливості (23,65 ±3,57 <
24,65 ±3,18), наполегливості (24,15 ±3,11 < 25,85 ±2,52) та
самоконтролю (23,85 ±2,87 < 25,05 ±1,84) нижчі. За
рангами якості розташувалися наступним чином:
самостійність – наполегливість – цілеспрямованість –
самоконтроль – сміливість.
Можемо стверджувати, що на четвертому курсі
навчання майбутні правоохоронці проявляють наполегливість, сміливість і самоконтроль у більшості сфер
власної життєдіяльності. Разом з тим, четвертокурсники
потребують розвитку вміння ставити цілі у різних
сферах життя і бути більш самостійними.
Отже, на першому і другому курсах навчання вольові
якості особистості майбутніх правоохоронців мають
низький, а на третьому і четвертому – середній рівні

розвитку. Визначено, що загалом вольові якості
майбутніх правоохоронців частіше проявляються в
конкретних ситуаціях і їх генерелізованість, тобто
розширення прояву вольових якостей на різні сфери
життєдіяльності, потребує значної корекції на усіх
чотирьох курсах навчання.
Подальше дослідження емоційно-вольової сфери
майбутніх правоохоронців здійснювалось у напрямку
аналізу сполучення деяких факторів особистісного
опитувальника Р. Кеттелла [5], а саме: C – емоційна
нестабільність-стабільність; O – низьке-високе почуття
провини; Q3 – низький-високий самоконтроль поведінки;
Q4 – розслабленість-напруженість (див. табл. 1–4).
З таблиці 1 видно, що у більшості майбутніх
правоохоронців усіх чотирьох курсів навчання емоційна
врівноваженість має середній та високий рівні розвитку.
Такі показники характеризують їх як емоційно стійких,
реалістичних, стриманих особистостей які мають
постійні інтереси.
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Таблиця 1
Рівень розвитку емоційної врівноваженості слідчих органів досудового розслідування на різних етапах
вузівської підготовки, фактор С, (%)

Рівень
1 курс
2 курс
20
6
Низький
30
24
Середній
50
70
Високий
Примітка: *р≤0,05; **р≤0,01

3 курс
12
42
46

4 курс
8
40
52

φ 1-2
2,16*
0,67
2,05*

φ 1-3
1,09
1,25
0,40

φ 1-4
1,76*
1,05
0,20

φ 2-3
1,06
1,93*
2,45**

φ 2-4
0,39
1,72*
1,85*

φ 3-4
0,66
0,20
0,60

Зафіксовано низку статистично значимих відмінностей,
а саме: на першому курсі навчання курсантів з низьким
рівнем розвитку (20%) емоційної стійкості статистично
значимо (р≤0,05) більше ніж на другому (6%) і третьому
(12%) курсах; на другому курсі навчання курсантів з
середнім рівнем розвитку емоційної врівноваженості (24%)
статистично значимо (р≤0,05) менше порівняно з третім
(43%) і четвертим (40%) курсами навчання; на другому
курсі навчання курсантів з високим рівнем розвитку
емоційної врівноваженості (70%) статистично значимо
більше порівняно з третім (46%; при р≤0,01) і четвертим
(52%; при р≤0,05) курсами навчання (див. табл. 1).
Аналіз показників таблиці 2 показав наступне: на

першому курсі навчання 20% курсантів мають низький
рівень розвитку самоконтролю поведінки, вони слабо
дисципліновані, неуважні до інших людей, їм важко
дотримуватись соціальних вимог та норм поведінки; 32%
курсантів мають середній рівень – вони здатні в певних
випадках дотримуватись вимог соціальних норм та правил
оточення, є схильність до емоційної, нерівноваженої реакції
в поведінці; у 48% першокурсників зафіксовано високий
рівень розвитку самоконтролю, вони здатні добре
контролювати власні емоції та поведінку. Зафіксовано, що
першокурсників з середнім рівнем розвитку самоконтролю
(32%) статистично значимо (р≤0,01) більше ніж другокурсників (6%) та четвертокурсників (6%) (див. табл. 2).
Таблиця 2
Рівень розвитку самоконтролю поведінки слідчих органів досудового розслідування на різних етапах
вузівської підготовки, фактор Q3, (%)

Рівень
1 курс
2 курс
20
10
Низький
32
6
Середній
48
84
Високий
Примітка: *р≤0,05; **р≤0,01

3 курс
14
24
62

4 курс
30
6
64

Діагностовано, що статистично значимо (р≤0,01) більше
другокурсників (84%) мають високий рівень розвитку
самоконтролю поведінки порівняно з майбутніми
правоохоронцями першого(48%), третього (62%) та
четвертого (64%) курсів навчання. Можемо стверджувати,
що курсантам другого курсу властива цілеспрямованість та
інтегрованість особистості при внутрішньому контролі
суспільної поведінки.
Більшість курсантів третього курсу (62%) також мають
високий рівень розвитку самоконтролю поведінки.
Визначено, що третьокурсників з середнім рівнем розвитку
самоконтролю поведінки (24%) статистично значимо
(р≤0,01)
більше
ніж
другокурсників
(6%)
та
четвертокурсників (6%).
На четвертому курсі навчання 64% майбутніх правоохоронців мають високий рівень розвитку самоконтролю
поведінки та емоцій. Проте, у четвертокурсників (30%)

φ 1-2
1,41
3,53**
3,93**

φ 1-3
0,80
0,89
1,41

φ 1-4
1,15
3,53**
1,61

φ 2-3
0,61
2,64**
2,53**

φ 2-4
2,57**
2,31**

φ 3-4
1,96*
2,64**
0,20

діагностовано статистично значимо (р≤0,05) більше
курсантів з низьким рівнем розвитку самоконтролю ніж у
курсантів третього курсу (14%) навчання (див. табл. 2).
Як видно з таблиці 3, 30% першокурсників, 36%
другокурсників, 44% третьокурсників та 42% четвертокурсників мають низький рівень розвитку почуття провини,
що характеризує їх як впевнених у собі та власних
здібностях людей.
Середній рівень розвитку почуття провини мають 24%
першокурсників, 40% другокурсників, 42% третьокурсників
та 36% четвертокурсників – це люди які можуть бути
довірливими та спокійними, але мають тенденцію до
тривожності, депресивності, певного почуття вини. При
цьому, статистично значимо (р≤0,05) на другому (40%) і
третьому (42%) курсах навчання таких курсантів більше
ніж на першому (24%) (див. табл. 3).

Таблиця 3
Рівень розвитку почуття провини слідчих органів досудового розслідування на різних етапах вузівської підготовки,
фактор О, (%)
Рівень
1 курс
2 курс
30
36
Низький
24
40
Середній
46
24
Високий
Примітка: *р≤0,05; **р≤0,01

3 курс
44
42
14

4 курс
42
36
22

Високий рівень розвитку почуття провини зафіксовано
у 46% першокурсників, 24% другокурсників, 14 %
третьокурсників і 22% четвертокурсників. Ці курсанти
іноді мають перепади настрою, дещо неспокійні та
проявляють тривожність у невизначених ситуаціях. Слід
зазначити, що першокурсників з розвиненим почуттям
провини (46%) статистично значимо (р≤0,01) більше
порівняно з курсантами другого (24%), третього (14%) і
четвертого (22%) курсів навчання (див. табл. 3).

φ 1-2
0,63
1,72*
2,33**

φ 1-3
1,45
1,93*
3,61**

φ 1-4
1,25
1,31
2,57**

φ 2-3
0,81
0,20
1,28

φ 2-4
0,61
0,41
0,23

φ 3-4
0,20
0,61
1,04

Показники за фактором Q4 дають можливість зробити
наступні висновки: високий рівень розвитку напруженості
характерний для 24% першокурсників, 6% другокурсників,
9% третьокурсників та 6% четвертокурсників. Цим
курсантам властиве незадоволення бажань, їм досить важко
переживати власні поразки та особливо негативно на них
впливають психотравмуючі ситуації.
Середній рівень розвитку напруженості мають 26%
майбутніх правоохоронців першого, 10% – другого, 9% –
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третього і 14% – четвертого курсів навчання (див.
табл. 4). Ці курсанти схильні зберігати незначне
напруження, яке проявляється в деякій скутості дій та
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думок, вони не достатньо швидко здатні до опанування
складними життєвим ситуаціями.

Таблиця 4
Рівень розвитку напруженості слідчих органів досудового розслідування на різних етапах вузівської підготовки,
фактор Q4, (%)
Рівень
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
φ 1-2
φ 1-3
φ 1-4
φ 2-3
φ 2-4
φ 3-4
50
34
32
30
1,62
1,84*
2,05*
0,42
0,83
0,41
Низький
26
10
9
14
0,71
0,96
0,22
0,25
0,93
1,19
Середній
24
6
9
6
1,58
0,73
1,58
0,84
0,84
Високий
Примітка: *р≤0,05; **р≤0,01

Низький рівень розвитку напруженості зафіксовано у
більшості курсантів першого (50%), другого (34%),
третього (32%) і четвертого (30%) курсів навчання. Ці
курсанти схильні до розслабленості, врівноваженості,
заспокоєння. При цьому, першокурсники (50%)
статистично значимо (р≤0,05) більше здатні до
розслабленості і врівно-важеності ніж курсанти третього
(32%) і четвертого (30% )курсів навчання (див. табл. 4).
Висновки. Отже, протягом дослідження нами було
виявлено такі особливості емоційно-вольової сфери
слідчих органів досудового розслідування на вузівській
стадії професійного розвитку:
– у більшості майбутніх слідчих на всіх етапах
навчання емоційна врівноваженість має середній та
високий рівні розвитку. Такі показники характеризують
їх як емоційно стійких, реалістичних, стриманих
особистостей;
– діагностується
поступове
зниженні
рівню
напруженості від першого до четвертого курсу навчання;
– спостерігається тенденція, щодо підвищення рівню
розвитку волових якостей, так на першому і другому
курсах навчання вольові якості особистості майбутніх
слідчих мають низький, а на третьому і четвертому –
середній рівні розвитку.
Разом з цим необхідно звернути увагу на розвиток:
вміння наполегливо йти до поставленої цілі попри
труднощі і впродовж довгого часу у другокурсників;
наполегливість та цілеспрямованість у третьокурсників та
вміння ставити цілі у різних сферах життя у випускників.
Перспективним, на наш погляд, буде визначення
особливостей динаміки розвитку вольових якостей
слідчих
органів
досудового
розслідування
на
післявузівської стадії професіогенезу.
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THE FEATURES OF EMOTIONAL SPHERE OF INQUIRY OFFICERS
DURING THE ACADEMICAL TRAINING
The article presents the results of study of emotional aspects of inquiry officers during the special academical training the
author defined the development levels of charisma of future inquiry officers (goal orientation, self control, independence,
courage, persistence). The author defined the features of the emotional well-being, emotional tension, sense of guilt and selfcontrol on various stages of academical training.
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ГЕНДЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РІЗНИХ
ВІКОВИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
У даній статті представлено аналіз комплексу гендерних характеристик на різних вікових етапах
розвитку людини. Даний комплекс включає в себе гендерну ідентичність, маскулінні і фемінні риси
особистості, стереотипи і установки, пов'язані з різними моделями поведінки.
Ключові слова: гендер, гендерна роль, ідентичність, гендерні стереотипи, модель поведінки, вікові етапи,
розвиток, соціалізація.
Постановка проблеми. В науці і суспільстві
сьогодні досить багато уваги приділяється такому
поняттю, як «гендер». Історія, філософія, соціологія,
психологія, лінгвістика, культурологія, педагогіка,
етнографія займаються гендерними дослідженнями.
Термін «гендер» (соціальна стать, стать як продукт
культури) з’явився порівняно недавно, у 1975 році в
працях американського історика Джоан Скот. Але було
б неправильно вважати, що раніше не існувало розробок
чи ідей, які можна віднести до цієї області психології.
Т.В. Бендас виділяє 5 етапів в історії гендерної
психології [1, с.10]:
1. Розробка відповідних ідей в руслі філософії (від
античних часів до кінця ХІХ століття)
2. Формування предмету і розділів гендерної
психології (кінець ХІХ – початок ХХ століття)
3. «Фройдівський період», пов’язаний з ім’ям
З. Фройда і його психоаналізом (початок ХХ століття,
1930-і роки)
4. Початок масштабних експериментальних досліджень
і поява перших теорій (1950-1980рр.)
5. Бурхливий розвиток гендерної психології: прогрес
експериментальних досліджень, теоретичне осмислення
емпіричних фактів, адаптація відомих методів і методик
для вивчення гендерної проблематики (з 1990-х років до
теперішнього часу)
Ш. Берн визначає поняття «гендер» як соціальнобіологічну характеристику індивіда, а поняття «гендерної
ролі» – як набір очікуваних стеоретипних поведінкових
схем для чоловіка та жінки. Механізм статевої ідентифікації розглядається як оволодіння індивідом статевою
роллю засобами інтеріоризації соціального досвіду,
різноманітних форм і видів діяльності [2].
На думку С.Л. Рикова, під поняттям «гендер» слід
розуміти прояви статі в різноманітних статево-рольових
взаємодіях. Основною метою гендерних досліджень
виступає вивчення схожості чи відмінності у
поведінковій діяльності чоловіків і жінок [9].
Основою для виникнення гендерного підходу у
другій половині ХХ століття стало нове соціальне
знання (М. Фуко, І. Гофман, П. Бергер, Т. Лукман та
інші) і наукові розвідки теоретиків фемінізму, практично
невідомі в Україні до останніх дев’ятнадцяти років
(Дж. Скотт, Дж. Батлер, Ю. Крістева, Л. Ірігарей та
інші). На пострадянському просторі гендерній
проблематиці в освіті приділяють увагу такі дослідники,

як І. Кон, О. Ярська-Смирнова, Л. Попова, Л. Штильова,
І. Клецина, Ф. Мамедова, К. Рахмадуліна, О. Чеснокова
та ін. Серед українських вчених ґрунтовні дослідження
гендерної системи в Україні здійснюють (І. Жеребкіна,
І. Головашенко, І. Лебединська, Т. Мельник, Н. Чухим та
ін.), гендерних стереотипів та гендерних ролей
(Т. Виноградова, В. Семенов, П. Горностай, М. Пірен,
В. Суковата та ін.), проблем інтеграції гендерного
підходу в систему освіти України в цілому і, особливо, в
систему вищої педагогічної освіти (Л. Булатова,
Т. Говорун, І. Звєрєва, В. Кравець, О. Кікінеджі, Я. Кічук,
О. Луценко, Л. Міщик, О. Смоляр, О. Сухомлинська та ін.),
розробки науково-теоретичних засад гендерної педагогіки (Н. Грицяк, О. Друзь, В. Кравець, О. Петренко та ін.).
Проблеми шкільної освіти з урахуванням ґендерної
складової
досліджують
Т. Говорун,
В. Кравець,
О. Кікінеджі, Н. Лавриченко; впровадження ґендерного
підходу до виховання учнівської молоді та її професійної
підготовки – Т. Голованова, І. Мунтян, О. Цокур.
Питання відтворення гендерної культури розглядали
Р. Айвазова (1991), Т. Вороніна (1988, 1990), І. Клименкова
(1993), Л. Посадська (1993).
Мета роботи – проаналізувати комплекс гендерних
характеристик на різних вікових етапах розвитку людини.
Виклад основного матеріалу. Гендерний розвиток
має свої закономірності, протиріччя. Від нього залежить
характер життєвого сценарію людини, стиль життя і
стратегії поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях.
З іншого боку, розвиток гендерних ролей, чи гендерний
розвиток пов’язаний з багатьма характеристиками
особистості, зокрема, з ідентичністю.
Розглянемо гендерні характеристики на різних
вікових етапах розвитку. Їх описують у своїх працях
Т.В. Говорун та А.А. Чекаліна. [6], [13].
Стать – це перша категорія, в якій дитина усвідомлює
себе як індивідуальність. Ще в період немовлят
хлопчики більш рухливі, активні в пізнанні оточення,
нетерплячі до недоїдання, мокрих пелюшок, спраги.
Гостро реагують на больові подразники. Дівчатка є
уважними до змін в оточенні, добре переносять фізичний
дискомфорт, легко адаптуються до змін умов існування,
є чутливими і більш терплячими.
Відомий вітчизняний дослідник І.С. Кон зазначає, що
найперша категорія, в якій дитина усвідомлює власне
«Я» – це статева приналежність і первинна статева
ідентичність, тобто усвідомлення своєї статевої
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приналежності складається, зазвичай, до 1,5 року [7,
с.49-57].
Вже на другому році життя, ще не виділяючи себе зпоміж інших людей і не називаючи себе, дитина вже
знає – хлопчик вона чи дівчинка. Спочатку дитина вміє
називати свою стать, але чому це так, пояснити не може.
Порівнюючи себе з оточуючими людьми: хлопчиками і
дівчатками, чоловіками і жінками, вона розуміє, що
хлопчики постійно одягають штани, а дівчатка можуть
одягнути сукню; хлопчики полюбляють гратися
машинами, пістолетами, а дівчатка ляльками. Хоча, на
мою думку, у цьому віці і хлопчики прекрасно граються
ляльками, а дівчатка – машинками, якщо батьки не
наполягають на дотриманні традиційної статеворольової
поведінки.
Коли у мовленні дитини з’являється слово «Я», вона
вже знає про існування відмінностей у вимогах до
поведінки хлопчиків і дівчаток. Якщо трьохрічний
хлопчик боїться, щоб його не перетворили на дівчинку,
то пятирічний уже сміється над цією перспективою і не
вірить в можливість її здійснення. Вважається, – пише
Чекаліна, що до 5-6 років дитина формує свою статеву
ідентичність на рівні переживань і рольової поведінки [13, с.112].
Хлопчики-дошкільнята є активними і непосидючими,
настирні у пізнанні нового, швидкі і дуже імпульсивні,
деколи агресивні. Здається, що все навколо їм хочеться
розібрати на мілкі деталі, щоб зрозуміти структуру.
Багато дівчаток-дошкільнят нерішучі, боязкі у встановленні контактів з оточуючим світом. Вони люблять
залишатися у знайомому середовищі, щоб завжди мати
захист зі сторони близьких. Надають перевагу
спокійним іграм з елементами піклування (дочки і
матері, вчителі, лікарі). Дівчатка більше слідкують за
своєю зовнішністю, дотримуються чистоти і охайності
одягу, тіла, дуже швидко оволодівають гігієнічними
навичками.
До кінця дошкільного віку і у хлопчиків, і у дівчаток
чітко простежуються чотири типи статеворольової
поведінки: маскулінний, фемінний, андрогінний і
недиференційований. У своїх дослідженнях Л. Семенова
надає психологічні характеристики даних гендерних
типів [12].
Маскулінні діти цінують авторитет сили і
незалежність поведінки, орієнтуються на високі і
індивідуальні досягнення, незалежно від статі, надають
перевагу чоловічому авторитету. Маскулінні діти не
терплять заперечень, відстоюють свою думку будьякими шляхами, іноді агресивними діями. Надають
перевагу лідируючим позиціям. Їм притаманний
незалежно-змагальний стиль поведінки, авторитарний
характер взаємовідносин із ровесниками.
Фемінні діти приймають емоційно-експресивний
стиль поведінки, пов’язаний з залежністю, повинуванням,
обережністю, відмовою від власної ініціативи і
самостійності, орієнтуванням на інших. Фемінні дівчатка
у соціальних контактах залишаються успішними. А ось у
хлопчиків даного типу виникають труднощі у
спілкуванні з ровесниками. Їх поведінка характеризується
замкнутістю і соціальною обмеженістю. Вони рідко
вступають у контакти з хлопчиками-ровесниками, а,
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особливо, з маскулінними дівчатками, серед яких
почуваються невпевнено.
Діти андрогінного типу є вільними від статеворольової типізації. Їм притаманна висока соціальна
активність. Такі діти активно взаємодіють і з дорослими,
і з дітьми незалежно від статі. Вони частіше за інших
стають організаторами спільної діяльності і користуються популярністю у дітей всіх статеворольових
груп. Їм притаманні наполегливість, самостійність у
прийнятті рішень, високий рівень реальних досягнень.
Недиференційні діти характеризуються відсутністю
будь-яких статеворольових орієнтирів. Для них характерні
пасивність, низький рівень реальних досягнень,
замкнутість. Їх рідко приймають у колектив, але їм це і
не потрібно.
На думку Л. Семенової, в цілому у дошкільному
середовищі домінує андрогінна культура поведінки у
теперішньому суспільстві, поряд із збереженням
традиційних статевих стереотипів простежується
відмова від жорсткої статевої типізації [12].
Із початком навчання в школі життя хлопчиків і
дівчаток докорінно змінюється. Змінюється соціальне
середовище: дитина вступає у складні відносини
посередника між сім’єю та школою. Провідною
діяльністю щколярів стає навчальна діяльність. Орієнтація
у своїй поведінці на дорослих у школі змінюється
орієнтацією на колектив ровесників.
Палити, бити, створювати сильний шум, дзвін, грім –
привілегія хлопчиків. На думку М.В. Осоріної, таким
чином хлопчики виявляють відчуття влади над речами
предметного світу [8, с.139]. Інші вчені трактують даний
феномен тим, що у хлопчиків даного віку є фізична сила,
як можливість впливати на оточуючий світ. Ототожнюючи себе із громом вибуху чи жаром вогню, які
створив він сам, він доводить оточуючим свою могутність
і необхідність підчинятися йому, як і дана річ.
Дівчатка намагаються поставити собі даний предмет
«на службу», тобто пристосувати його якості своїм
цілям.
Культурні стереотипи, які навіюються дитині
відповідної статі суспільством, накладають свій відбиток
на особливості ігрових смаків. Хлопчики люблять
рухливі ігри зі швидкою зміною сюжетів, елементами
змагань, ризику. У спілкуванні критикують, переконують,
аргументують правоту чи перевагу. Орієнтуються у
груповій взаємодії на швидкість виконання завдань, на
їх кількісні, а не якісні показники. Наполегливі у
досягненні мети, але виявляють брак емпатійності,
співпереживання, часто переоцінюють свої можливості,
недостатньо самокритичні.
Дівчатка в ігровій діяльності орієнтовані на характер
спілкування, виявляють інтерес до видів активності, що
передбачають опікування, обслуговування, надання
допомоги. Відповідальні, старанні, вразливі до тону,
морально-етичних нюансів стосунків, емпатійні, ретельні
до виконання доручень, гнучкі в адаптації до соціальних
норм та вимог середовища, критичні до власного «Я».
Етап
становлення
статеворольової поведінки
продовжується до 12–13 років. На основі вроджених
особливостей і під впливом сім’ї та соціального
оточення дитина вибирає для себе модель поведінки, яка
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найбільшою мірою відповідає її прагненням і в той же
час не заперечує суспільним нормам.
Наступний етап – формування психосексуальної
орієнтації (12-26 років). У становленні особистості
найбільш важливим етапом є юнацький вік.
Л.С. Виготський говорив: «Це вік відкриття свого «Я»,
формування особистості з однієї сторони і вік формування
самосвідомості – з іншої» [5, с.324].
Величезне значення на даному етапі грає фізичний
розвиток юнака чи дівчини. Культура, в якій виховується
підліток, формує різноманітні соціальні і психологічні
установки. Психологічне значення формування фізичного
«Я» залежить від соціальних стереотипів. Ідентифікація
з тілом проходить у відповідності з традиційним ставленням до нього в культурі, до якої належить підліток.
Стереотипи по-різному впливають на суб’єктивну оцінку
своєї привабливості. Оцінка власної фізичної привабливості у дівчат тісно повязана з іншими особистісними
і соціальними параметрами уявлення про себе. Тобто
дівчина-підліток, яка вважає себе малопривабливою,
негативно оцінює й інші сторони свого власного «Я».
Хлопці-юнаки розрізняють ці аспекти. Вони можуть
негативно оцінювати свою зовнішність і при цьому
високо цінувати свої соціальні і інтелектуальні якості.
Можна сказати, що дівчата мають більш нестабільну і
занижену самооцінку у порівнянні з хлопцями [11].
Гостру проблему представляє зайва вага. Повнота
заперечує ідеальні критерії фізичної привабливості. За
дослідженнями Сапогової О.Є., хлопці не так
схвильовано сприймають збільшення ваги тіла, в той
час, як 60% їх ровесниць вважають, що вже мають зайву
вагу, хоча у дійсності тільки 16% з них дійсно мають
реальні проблеми [11].
Дуже часто зовнішність є фактором, який найбільш
сильно впливає на становлення самооцінки підлітка і,
відповідно, й на інші процеси особистісного розвитку.
Важливим є час появи вторинних статевих ознак і
еротичних переживань. Раннє і пізнє статеве дозрівання
веде до різних психологічних наслідків.
У своїх дослідженнях О.Є. Сапогова виявила
відмінності у характерах юнаків залежно від часу
досягнення статевої зрілості. Юнаки з пізнім статевим
дозріванням, як правило, менш врівноважені, багато
розмовляють, частіше ведуть себе несвідомо і
самовпевнено. Підлітки з раннім дозріванням більш
стримані, впевнені у собі і розсудливі. Вони легше
засвоюють відповідні соціальні форми поведінки.
У дівчаток з пізнім статевим дозріванням все зовсім
по-іншому. Хоча вони більш тривожні у порівнянні з
ровесницями, які нормально розвиваються, але увага
концентрується на фізичних проблемах, не супроводжуючись труднощами, характерними для хлопчиків з
подібним типом розвитку.
Засвоєння статевої ролі являє собою основне
завдання періоду юнацького віку. Е. Доуван вважає, що
засвоєння статевої ролі є більш складним для дівчат, ніж
для хлопців. У хлопчиків, на думку науковця, задовго до
школи спостерігається перелом в процесі соціалізації,
коли вони відмовляються від залежності і пасивності,
щоб досягти незалежності. У дівчат цей період
починається в підлітковому віці [14].

В старшому юнацькому віці гендерні проблеми
набувають особливої актуальності. Це вік початку
статевого життя. Був період, коли статевий зв’язок до
шлюбу вважався недопустимим. З часом все змінилося, і
в більшості європейських країн ранній початок
статевого життя став закономірністю. Якщо зі своїм
«сексуальним досвідом» дівчата 30-х років «відставали»
від юнаків на 3–4 роки, то в 60-х роках майже «догнали»
їх, а в теперішній час уже «перегнали». Вік початку
статевого життя в нашій країні у дівчат – 16 років, а у
юнаків – 18 років. Не менше 80% юнаків почали його за
власним бажанням, підкорюючись власним статевим
потягам, «гормональній бурі». Майже 70% дівчат
вступили в перший статевий зв'язок під впливом
обставин: бо всі так роблять; бо вже пора; бо хлопець
занадто наполегливий; бо трішки випили і т.д. [13].
У 1928 році М.М. Рибников для визначення періоду
дорослості запропонував термін «акмеологія» (акме – це
вища точка, розквіт, зрілість, краща пора. Таке визначення
характеризує період дорослості, як найпродуктивніший,
творчий період життя людини, коли завершується
загальносоматичний розвиток і статеве дозрівання,
фізичний розвиток досягає свого піку. Цей вік
характеризується високим рівнем інтелектуальних
можливостей, творчих і професійних досягнень.
Гендерні характеристики представників даного періоду
вивчені з позиції переживання конфліктів. У цьому віці
існують протиріччя між індивідуальними потребами
особистісного розвитку і нормативними уявленнями,
реалізованими в гендерних стереотипах. А.А. Чекаліна
виділяє два найбільш яскравих конфлікти:
1. «Рольовий конфлікт працюючої жінки». Це комплекс
суб’єктивних негативних переживань, які виникають у
жінок при оцінюванні ними того, наскільки вдало вони
поєднують ролі в сімейній і професійній сферах. Виникає
почуття провини, що мало приділяється уваги дітям,
чоловікові, благоустрою будинку і самій собі.
2. «Конфлікт страху перед успіхом». Даний феномен
досліджувала психолог Мартина Хорнер. Успіх, на її
думку, викликає у жінки тривогу, бо веде за собою
втрату жіночності, саме тої, яка є теплом домашнього
вогнища. Успішна жінка не завжди має стійкі стосунки,
бо чоловіки вимагають багато уваги. Але жінки, які
подолали у собі даний страх, можуть досить успішно
поєднувати всі життєво важливі сфери.
У чоловіків період дорослості асоціюється в основному
із професійною діяльністю. У них рідко виникають внутрішньоособистісні конфлікти. Мало хто з них хвилюється,
що недостатньо уваги приділяє сім’ї. Основне завдання –
це кар’єрний ріст, самостановлення і самореалізація.
В період пізньої дорослості відбувається ряд змін у
житті кожної людини. Можна виділити ситуації
конфліктного зіткнення гендерних стереотипів і
життєвих ситуацій. Екзистенціальна кризова ситуація
примушує людину повернутися назад і переглянути, як
прожито життя, чи реалізувала себе людина так, як того
хотіла, чи правильно пройдені основні сходинки життя?
Екзистенціальний конфлікт торкає найбільш важливі,
життєво значимі цінності і потреби людини, стає
домінантою внутрішнього життя і супроводжується
сильними емоційними переживаннями.
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Так, чоловіки, які все життя будували кар’єру, і це
було для них найголовнішим у житті, опиняються в
ситуації екзистенціального конфлікту, коли виходять на
пенсію. Вони втрачають сенс життя, значиме місце в
суспільстві, і проявляється це у вигляді гострого стресу.
Жінки не так важко переживають вихід на пенсію.
Можливо, навіть навпаки, сприймають це, як
можливість допомогти дітям у вихованні онуків. А хтось
хоче усаміт-нитись, приділити собі більше уваги.
Екзистенціальною кризою для більшості з них є період
відділення дорослих дітей від сім’ї. У психології цей
феномен описаний, як «синдром порожнього гнізда». Це
період, коли наймолод-ший із дітей покидає сім’ю.
Якщо раніше життя жінки було переповненим
емоційними і побутовими турботами про дітей, то тепер
виникає почуття порожнечі, непотрібності.
Висновки. Дослідження психології чоловіків і жінок,
а також їх відмінностей мають величезне значення на
багатьох рівнях: на побутовому рівні, соціальному,
освітньому, політичному і т.д. Хто буде прибирати
квартиру і виховувати дітей? Чи повинна жінка будувати
кар’єру? Скільки повинна заробляти жінка?
Людство намагається звільнитися від тих заборон, які
традиційні стереотипи мислення накладають на поведінку
чоловіків і жінок. Свобода від подібних стереотипів дасть
людям можливість віднайти душевне і фізичне здоров’я,
здатність насолоджуватися всією повнотою життя.
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GENDER CHARACTERISTICS AT THE VARIOUS ACHIEVEMENTS OF HUMAN DEVELOPMENT
This article presents an analysis of the complex of gender characteristics at different age stages of human development.
This complex includes gender identity, masculine and feminine personality traits, stereotypes and settings associated with
different patterns of behavior.
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НАУКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ҐЕНДЕР:
ОСНОВНI КОНЦЕПЦІЇ ТА ПОДАННЯ
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«Україна має шанс змінити сферу освіти»
Л. Гриневич
Постановка проблеми. На загальних зборах Національній академії педагогічних наук України, що відбулися
4 квітня 2014 р., колишня Голова Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти, зараз Мiнiстр
освiти i Науки України Л. Гриневич звернула увагу на
те, що «Сьогодні і суспільство, і освіта, і педагогічна
наука переживають надзвичайний момент. Фактично
закладається нова державна ідеологія і політика,
відбуваються зміни у державних інституціях, народжуються нові соціальні стратегії. Якою постане
Україна в період наступної постреволюційної стабільності багато в чому залежить від освіти. Адже освіта
була і залишається одним із головних факторів
формування суспільної свідомості, тим важливим
соціальним інститутом, який здатний повернути
людям втрачену віру у вищі моральні цінності і смисл
людського буття» [1, с.1].
XXI ст. характеризується переоцінкою ґендерних
концепцій – стереотипного ґендерного порядку, стоянiв,
традицій та культур де існують дотепер передбачені
соціальні ролі та обов’язки які традиційно призначаються,
як для чоловіків так і для жінок. Зокрема, цитата про те,
що «чоловіки повинні заробляти гроші», а «жінки повинні
плекати дітей» поступово трансформується у відповідний
до моменту європейський контекст, – «чоловіки та жінки є
джерелами доходу для сім’ї й всі займаються дітьми».
Так, в сучасну дійсність соціум межує з ґендерними
стереотипами вираженими в вербальних антипатіях до
представників іншої статі, що є застарілою соціальнопсихологічною формою колишнього індустріалізаційного
суспільства, яке повільно долаючи тимчасову дистанцію
до розуміння феномена – «Gеnder» часто трактує та
стискає дане поняття у ще бiльш «patriarchalis-ґендерні
ідіоми» – «це не жіночого розуму справа», «жінкам/
чоловікам це не зрозуміти», «чоловік у спідниці», «жінка
на кораблі до нещастя», або «менеджмент з жіночим
обличчям».
Такі ідіомнi ґендерні апелювання не можуть привести
до позитивного результату які часто межують з
особистісною суб’єктивiзацiєю індивіда, скептицизмом,
консерватизмом і тому подібною термінологією. При
всiєї начебто різноманітностi визначень і трактувань,
мова в кожному разі в принципі йде про одне й те ж –
«причинної» або «умисної» необхідністю конструювання
людьми ґендерних экторiв – «зручного» або «незручного»

ґендерного нонконформізму, іншим способом до прагнення вибудовувати вигідну індивідам ґендерну ідеологію,
як запорука характерного пізнання самого себе в
навколишньому світі.
«Ґендер» – являє собою важливий інструмент
соціально-психологiчного аналізу культури й потужним
інструментом боротьби з дискримінацією [2], «ґендер» –
рівень соціуму і будь-яка соціальна дія, будь вона
«позитивна» або «негативна» містить за М. Вебером
конституйований його сенс співвіднесений зі смисловими
діями інших людей. Одна з концепцій М. Вебера –
дослідження дій орієнтованих на поведінку «інших» [3].
Реалізуєма сукупність таких співвідношень утворює
«смисловий зв’язок поведінки», яка є об’єктом зрозумiлого
дослідження. Таке базове посилання М. Вебера до людства
було универсалiзовано, як передумова будь-яких
соціальних взаємодій. При цьому не має значення, користь
чи шкоду приносить конкретна дія, або ставлення до
людей, чи знають інші про те, що ми зробили ту або
іншу дію, успішна вона чи ні (може бути і невдалою –
провальною дією).
Мета статті – ґерменевтичний підхід до феномену
«Gеnder» – визначення наукової та практичної значущості
ґендера у менеджментi освiти.
«Ґендер» – є важливим рудиментом компетентного
менеджера освiти. Досяжнi ним якостi якi впливають на
самоактуалiзацiю особистості, що безпосередньо мають
визначальне значення в професійному образі – Я, як
комплексна соцiоструктура самосвідомості інтелектуального та ґендерно-компетентного управлiнця-менеджера –
«I'm – qualified», де дією «вектором» виступає феномен –
« еnder» на шляху опанування необхідного життєвого
та практичного досвіду дорослої людини з новим
соціально-психологічним мисленням.
Розвиток ґендерної теорії як результат вивчення
парадигми ґендерного підходу поступово приводить до
усвідомлення того, що розглядати будь-яку проблему
(неважливо чого вона стосується, історії або культури,
політики та економіки, соціуму чи освіти) без
урахування ґендерної складової м’яко кажучи неповно та
однобічно, а саме:
i) симультанно-позитивне ставлення до даної проблематики вибудовує в індивідi можливість встановлення в
науці й культурі «ставлення до цінності» в чому і
проявляється міра індивідуальної свідомості;
ii) за ставленням, слідує процедура розуміння, що є
продукуванням таких знань яка трактується, як знання,
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якi потребують додаткових іригацій, що дозволяє
співвіднести «ґендер» та «ґендерний підхід» до статусу –
наукового і важливого;
iii) з цього випливає, що стаття – «Наукове визначення
феномену ґендер: основнi концепцiї та подання» – є
актуальною.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи ґендерний
феномен звернемося до числа апелювань лексеми, та до
визначення наукової дефініції «ґендер» вітчизняними і
зарубіжними авторами.
Термін «ґендер» виник у Великій Британії не випадково
і в перекладі з англійської означає – «рід». Щонайперше,
це слово використовувалося для позначення граматичного
роду (чоловічого, жіночого, середнього). В 1949 р.
спочатку у Франції, а трохи пізніше практично в усіх
країнах Західної Європи і Північної Америки вийшла
книга французької письменниці-філософа С. де Бовуар
«Друга стать». І хоча вона не використовувала у своїй
книзі термін «ґендер», але як вважають дослідники,
всією логікою міркувань письменниця передбачила
сучасний підхід до проблем «статі» й «ґендеру».
У сенсі герменевтицi (тлумачення, позначення,
розкодування) «ґендер» – це «ідентифікаційний аспект
індивіда», який визначає характеристику людини залежно
від її статевої приналежності, тобто по визначенню [4], –
розходження між біологічною «статтю» і «ґендером»,
але передом психоаналітик R. Stoler [5] найбільш вдало
здійснив першу спробу розвести поняття «стать» і
«ґендер» як (socio-biological еnder of a person), який
включає набір культурних цінностей i використавши
таку граматичну категорію для підкреслення подвійної
природи статі людини: з одного боку біологічного, а з
іншого як соціокультурного феномену, що концентрується
в рамках «культурної маски» – соціально-психологічної
поведінки чоловіків і жінок у суспільстві, або як соціальнопсихологічна «маска», тобто презентація (Masks of еnder)
в сучасному середовищі – стать в соціальному сенсі.
Тим самим, світовий успіх Р. Столера дав ґуманітаріям
інструмент, що дозволяє відокремити поняття «стать»,
соціокультурно осмислюючи дане слово від того ж поняття
в біології (біологія і фізіологія сексуальності) [6; 7].
Безумовно ясно, що поява в світі лексеми «ґендер» ні
історично, ні логічно не випадково. Цей термін належить
англійської мовi та західної цивілізації, російською та
українською мовою, та iнш. він скалькований з «british»
і немає адекватного перекладу. Соціологи Р. Гарфинкель,
К. Уест і Д. Циммерман визначали «ґендер» крiзь поняття
психології спілкування – «ґендер» виступав, як система
міжособистісної взаємодії за допомогою якого створюється, затверджується та відтворюється уявлення про
чоловіче і жіноче, як категорії соціального порядку [8].
Згідно з уявленнями даних соціологів «ґендер» – це
досягнутий статус (на відміну від біологічної статі, який
є фізіологічною даністю: «ґендер – культурний корелят
статі, слідство біології і навчання») [9].
Можна також стверджувати, що « еnder» є складовою
частиною сучасного процесу ґлобалізації, що розуміється
як залучення всього світу в єдині універсальні процеси,
якi почалися ще у період великих географічних відкриттів
ХV століття.
Американська феміністка філософ-постмодерніст
Джудіт Батлер побачила в «ґендері» процес і результат
конструювання індивідуальної ідентичності, який
«постійно перетинається з расовою, класовою, етнічною,
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сексуальною, регіональною формами дискурсивно
встановлених ідентичностей...» [10], але Сара Хардінг
одна з визнаних теоретиків і методологів американського
фемінізму, яка узагальнила та підсумувала всіх своїх
попередниць й підкреслила i те, що поняття «ґендер»
можна розглядати на трьох рівнях – індивідуальному,
структурному та символічному, причому такі рівні,
вважає С. Хардінг можуть бути не сiметричнi (наприклад,
жіночність може відігравати помітну і навіть провідну
роль у системі символів, в той час як на структурному
рівні, жінки підпорядковані чоловікам).
В іншому сенсі, спроба систематизувати викладені
концепції «ґендера» – розділити філософів на тих, хто
бачить у «ґендерi» якийсь розумовий конструкт, тобто
наукову дефініцію яка визначає соціально-культурні
функції статі і дозволяє розрізняти ці функції від функцій
біологічних, від біологічної статі, від «sex»; до тих, хто
бажає визначати «ґендер» саме так як будуть в цьому
випадку віднесені й ті, хто бачить в «ґендерi» структуру
якихось символів, і тих, хто бачить в «ґендерi» соціальний
конструкт – тобто, як реальну (не тільки мисленнєву)
наявну систему міжособистісних (чи якихось інших
соціальних) взаємодій [11].
Не випадково, західна цивілізація у XIX столітті
історично і теоретично підійшла до такого етапу свого
розвитку, коли необхідність в ґерменевтицi ґендера та у
ґендерно-наукових тлумаченнях стала суттєвою необхідністю.
Також, iснуючий ґендерний парадокс в науці (наукова
асиметрія «ґендера»), відтворює необхідні передумови
до переосмислення ґерменевтичного підходу до розумiння
«ґендера», та до визначення його важливаих конструктивних наукових характеристик.
За словами Н. Пушкарьової, д.і.н., проф., провідного
наукового співробітника Інституту етнології і
антропології РАН, термін «ґендер» з початку 1960-х рр.
у науковій літературі (насамперед соціологічної) став
вживатися, як термін «соцiостатевi відносини» [12;13]
(не плутати з словосполученням «соцiоґендернi
відносини»), iншими науковцями позначався – «термінологічною потворою», як іронічно назвав дефініцію
«соцiоґендерний» філософ С. Ушакін [14;15;16].
Також, термін «ґендер» – був покликаний підкреслити і
той факт, що біологічні характеристики сексуальності не
дані людині безпосереднім чином, а завжди переломлюються крізь призму індивідуальної свідомості і соціальних
уявлень, тобто існують у вигляді суб’єктивного і
зафіксованого у культурі знання про них [17].
Соціальне середовище орієнтоване на класичну
ґендерну парадигму трактує «ґендер» як зведену
біосоціальну характеристику, в якій анатомно-фізіологічні
відмінності між людьми набувають якість соціальних
відносин, де «ґендер» виступає й «соціальною надбудовою»
над «соціальною маскою».
У рамках традиційного підходу досить популярна
статеворольова концепція «ґендера», яка зводить його до
сукупності поведінкових моделей очікуваних від
чоловіків і жінок в конкретному соціокультурному просторі. Її основна ідея полягає в тому, що в силу біологічних
причин жінки мають переважно експресивні особистісні
характеристики, тоді як чоловіки – інструментальні.
Коли ми традиційно говоримо, що «ґендер» – позначена
«соціальна стать» (англ. the social еnder or лат. et
sociali еnder), або «соціально-сконструйована стать»
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(англ. the еnder socially constructed or лат. inter retatus
est socialiter еnder), – це не зовсім вірно.
За словами філософа-соціолога С. Дацюка, «ґендер» –
соціально сконструйований «cluster», зi статтю у своїй
основі він ніяк непов’язаний (англ. «the cluster – a group
of similar things or people positioned or occurring closely
together»). «Ґендер» пов’язаний зi статю лише як
частковий випадок самого «ґендера». Але стать не
належить до онтології «ґендера» і ми розуміємо стать з
«ґендера», а не «ґендер» зi статі [18].
Інакше кажучи, посилаючись на розкодування ґендера
С. Дацюка, – це сконструювати «ґендер», тобто провести
«ґендеризацiю», що й означає концептуально задати
певний набір критеріїв за якими проводиться ґендерна
відмінність. Таким чином у нас є вибір: або використовувати вузьке розуміння «ґендеру» в іманентній онтології
статі, або розуміння «ґендер» як «cluster» – критерії
якого, не залежать від статі.
Можна говорити, що сам «ґендер» конструює і
моделює культуролоґічні концепції-відносини між людьми,
у визначенні яких лежать пізнавально-порівняльні
позиції, що таке бути «чоловіком або жінкою». Отже, в
залежності від характеру інтересів, цінностей, норм,
звичаїв, потреб, традицій, ідеалів і їх взаємозв’язку,
вибудовується певна компаративна культура, спрямована на
встановлення рівноправності або навпаки – ієрархічність
у стосунках з людьми. Просто враховувати традиційне
розуміння феномена «ґендер, як сукупність культурносоціальних ролей то, – це досить проблематич-но. Ролі
можна приймати, або від них відмовлятися, вони не
прив’язані до жорсткого соціально-культурного контексту,
оскільки вони ситуативнi й не мають особистісної та
соціальної
вкоріненостi.
Більш
того,
рольова
інтерпретація «ґендера» систематично вносить плутанину
в питання про розмежування «статевої ролі» і зв’язок зi
статтю, характерологічних відмінностей, оскільки далеко
не всі відмінності між чоловіками і жінками можна
пояснити виконанням ними певних соціальних ролей.
Сучасна необхідність ґерменевтичного підходу до
(лексеми-феномену) – «ґендер» говорить нам i про те, що
практикування в ґуманiтарних науках «ґендера», як
континууму утруднене, оскільки воно є поняттям, яке не
володіє чіткими ознаками соціальних процесів і явищ.
Ця особливість сприяє і тому, що в соціально-ґуманiтарних
науках термін «ґендер» можна використовувати тільки з
описових ознак, але будь-який аналіз соціальних явищ,
спроби створити класифікації чи [кластери С. Дацюк],
на основі нечітких ознак поняття, можуть нести в собі
суттєву частину суб’єктивних оцінок автора й авторів
ґендерних досліджень, що визначає конструювання рiзних
концепцій в науці до феномену – «ґендер»[19]. З іншого,
в необхідності проведення вченими новітніх досліджень
«ґендера», якi систематично продукують сучасні ґендернi
технології ХХІ століття, по-друге, що існуючі дослідження феномену «ґендер» в різних областях науки таких
як психологія, менеджмент та педагогіка, – недостатні і
вимагають більш поглибленого наукового опрацювання
та сучасного обґрунтування.
Ще, з історичної довідки про тлумачення «ґендера»,
можна виділити й той факт, що з кінця ХХ ст. та на
початку XXI ст., дослідники визначали природу «ґендера»

і його концепцію як «маргінальний» сегмент в культурі
і науці, як екзистенціальну призму [20] в соціокультурній
площині [21-27]. І так само як вважається, що можливість
оперувати терміном «ґендер» у чомусь заангажовані у
зв’язку з рiзнополярнiсттю фундаментальних ознак і
критеріїв цього поняття й що у наукових роботах
отримувати зміст, і розділяти «ґендер» тільки на «Sex» і
« еnder» абсолютно недоречно, у зв’язку з чим, «ґендер» в
академічних працях носить тільки дескриптивний
характер, який підтверджує цей випадок, але все-таки в
необхідності аналiзувати дефініцію «ґендер» як соціальнобіологічний конструктивний інструмент, оскільки «ґендер»
розглядається, як обов’язкова частина соціалізації
людини, а ґендернi соціальні процеси як необхідні шляхи
до формування більш повного уявлення про психологію
індивіда [28]. Разом з тим ґерменевтику «ґендера» слід
вивчати й у площинi сучасних ґендерних відносин між
усіма учасниками процесу.
Як зазначає соціолог Т. Марценюк – «ґендер», а отже
сучасні ґендернi відносини в полі таких досліджень – це
«критерії», які ґрунтуються і вибудовуються на певних
методологічних позиціях та умовах. Такий зв’язок вчена
тлумачить не як постсоціалізовану прихильність
індивідами до норм, звичаїв і визначення ґендерних
ролей, а як нагальні національно-культурні реалії
«ґендера»: сучасні ґендернi відносини – це відносини
влади, які включають невідповідність – вбудовування в
соціальні інститути. Тобто, «ґендер» – це не просто
якась «роль» або «маска», яку ми граємо в залежності
від нашого бажання чи не бажання. «Ґендер» – це для
початку базова ідентичність, за допомогою якої соціум
позначає і позиціонує одних і інших людей, відповідно
до якої очікується наша діяльність у державі, суспільстві,
інституті. «Ґендеру» навчаються шляхом соціалізації –
«ґендер» конструюється на протязі всього життя, так
само як і його пізнання [29].
Можна стверджувати, що позиційнi в українському
суспільстві ґендернi відносини все більш спорiднюють
основні регулятивні сфери – освіту і політику, оскільки
на даному етапі відбувається зміна пріоритетів національної освіти, що пов’язано з виникненням понять
«постіндустріального» навчання та «декомунiзацiєю»,
рiзних форм прихованої ґендерної дискримінації, які в
більшій мірі зацікавлені і в тому, щоб сучасні студенти
та громадяни мали здатність самостійно і активно діяти,
адекватно приймати рішення, ґнучко адаптуватися до
мінливих умов життя. Це призводить, до ревіталізації застарілих освітніх технологій, їх перегляду та вдосконаленню.
Отже, з’являється насущна потреба у переосмисленнi
та оновленнi змісту навчальних дисциплін, та технологій
навчального процесу у світлиннiй системi цінностей, як і
в самій політиці нового утворення. Відкривати царини
до збагачення освіти, якi повинні систематично
доповнюватися новими процесуальними вміннями,
розвитком здібності у студентів оперувати інформацією,
творчим вирішенням проблем, а впрвадження
ґендерного аспекту в освіту – вважати необхідним
процесом самопізнання, пов’язаного з усвідомленням
суб’єктом сукупності методів й засобів з точки зору
адекватності, їх цілям діяльності до об’єкта і результату.
Необхідністю у викладі теоретичних позицій, що собою
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являє ґендерний феномен, який часто не піддається
методологічної рефлексії, що призводить до суперечливого
зміщення різних точок зору в рамках одного дослідження,
та безплідним дискусіям до ґендера в наукових і
емпіричних даних одержуваних у різних «системах
ґендерних координат».
Відомо і те, що зростання й інтенсифікація наукових
контактів із зарубіжними вченими, накопиченого iноземного
практичного та наукового досвіду С. Бем, К. Гілліган,
Е. Маккобi, Н. Ходорів, М. Хорнер, Ш. Берн та ін. [30; 31],
може сприяти вітчизняним дослідникам постiйно
оновлювати «new» концепції «ґендера», імплементувати
сучасні ґендернi аксіоми та розглядати питання не тільки
взаємодії чоловіків і жінок на рівні соціуму, але і в сім’ї,
особистому життi та професiйнiй діяльності.
Підсумовуючи вищевикладене можна зробити
висновок, що «Gеnder» пов’язаний зi статтю лише як
частковий випадок самого «ґендера», але стать не належить
до онтології «ґендера». Тобто, ми розуміємо стать з
ґендеру, а не ґендер зi статi і у нас є вибір: або
використовувати вузьке розуміння ґендера в іманентній
онтології статі, або розуміти «ґендер» як «cluster» –
критерії якого не залежать від статi, но і те, і інше
тлумачення вимагає наукового опрацювання, бiльш
активного методологiчного обґрунтування та дослiдження.
Також, iнстутицiйна ґендерна парадигма та ґендерний
підхід в освiтi – потужний засіб деконструкції прогалин в
управліннi та менеджментi, де поступово формується нова
психологія академiчних знань вибудовуючи нову
концепцію в викладаннi менеджменту у ВНЗ, формується
менеджмент-меню інституційних альтернатив, якi можуть
використовуватися в управлінні освітою.
Безумовно даний ревiталiзацiйний науковий підхід до
підготовки квалiфiкованого фахівця-управлiнця у ВНЗ,
безперечно буде сприяти деконструкції застарілої академії
менеджменту – розкриттю
суб’єктивного
потенціалу
особистості незалежно від статі, сприяти проявам ґнучкого
індивідуалізму
та
особливої
форми
світогляду,
взаємопов’язуючись з новизною i часом, розвивати
позитивне осмислення глобал-проблематики ґендера,
сприяти побудовi нейтральної (індивідуальної) концепції до
ґендерних экторів – стереотипів і упереджень, враховувати
й аналізувати механізми ґендеру в менеджменті, формувати
паритетні умови до максимальної самовіддачі-реалізації та
саморозвитку всіх суб’єктів педагогічного процесу не
залежно від ґендерної приналежності, національності, раси,
статусу й етносу.
Значимість ґендера i ґендерної концепції ще й в тому,
що феномен дає новий інтегративний інструмент-вектор
сучасним науковим дослідженням, який виявився цікавий
багатьом суспільним наукам та дозволяє проблематизувати
теми, які раніше вважалися настільки незначними, що
навіть це не обговорювали на науковому рівні, а
імплементація ґендер-компонентiв в вітчизняну освіту не
спричинить кардинальних змін загальнонаукових эпiстем.
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ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ
У статті представлений теоретичний аналіз проблеми становлення особистості та її ідентичності в
процесі професіоналізації правоохоронця, виявлені кризові стани і ситуації, що виникають на різних етапах
професійного розвитку працівників внутрішніх справ, запропоновані шляхи удосконалення системи
психологічного супроводу працівників правоохоронних органів України для оптимізації їх професійної
діяльності.
Ключові слова: ідентичність, трансформація ідентичності, самореалізація особистості, етапи
професійного розвитку, кризові стани, попередження професійної деформації.
Постановка проблеми. Однією з головних задач
кадрової
політики
правоохоронної
системи
є
вдосконалення професійної підготовки фахівців на
різних етапах професійної самореалізації. Одночасно з
цим стрімка динаміка соціально-економічної ситуації
множить і загострює різноманітні кризові явища, які
проникають у різні життєві контексти правоохоронців
(професійні, референтні, сімейні), породжуючи особистісні
трансформації. На сьогоднішній день до відомих джерел
загрози суспільній безпеці населення України додаються
відносно нові, специфічні фактори екстремальності – це
різні форми прояву екстремізму і тероризму. Реалізація
професійних завдань працівниками правоохоронних
органів у сучасних умовах проходить не просто в
складних, а переважно в екстремальних умовах. Робота
працівників правоохоронної системи вимагає високого
рівня розвитку професійної готовності, стійкості,
сформованості спеціальних здібностей, якостей і
властивостей.
З огляду на вищесказане можна зробити висновок,
що процес професійного становлення і самореалізації
працівників поліції в наш час складний і суперечливий.
Тому виникає необхідність розробки системи психологічного супроводу для попередження кризових станів і
ситуацій та оптимізації професійно-особистісного
розвитку правоохоронців у процесі їх професійної
самореалізації в сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідниками виявлено, що психологічну трансформацію
можуть спричиняти як зміни, викликані негативними
подіями, такими як переживання людиною самотності,
пригніченості, розчарування, різного роду життєвих
труднощів, так і позитивні зміни – успіх, відчуття щастя
і радощів, самореалізація [8, 53-57].
Важливо зауважити, що проблема успішної і
конструктивної самореалізації особистості неможлива
без урахування процесу трансформації ідентичності.
Ідентичність розглядається різними авторами як
психічне явище, яке має ієрархічно складну структуру і
характеризується цілісністю особистості, її унікальністю,
усвідомленням своєї цінності і зрілості, а також
розумінням вимог з боку суспільства і прагненням до
відповідності цим вимогам без втрати власної

ідентичності
(Н.В. Дмитрієва,
С.Д. Максименко,
Е. Еріксон, Л.Б. Шнейдер, J.E. Marscia, H. Tajfel та ін.).
Дослідниками висвітлюється проблема становлення
особистості та її ідентичності в процесі професіоналізації.
А.К. Маркова виділяє п’ять рівнів на шляху становлення
професіонала: допрофесіоналізм, професіоналізм, суперпрофесіоналізм, псевдопрофесіоналізм, післяпрофесіоналізм [3, 254]. У рамках рівнів професіоналізму та
суперпрофесіоналізму автор звертає увагу на етапи
самоактуалізації та творчого самопроектування себе,
основна функція яких пов’язана з розвитком особистісного потенціалу та деяких аспектів ідентичності
професіонала (особистісна та індивідуальна компетентність, індивідуальний професійний світогляд тощо).
Мета статті: на основі аналізу кризових станів і
ситуацій, що виникають на різних етапах професійного
розвитку правоохоронців запропонувати шляхи удосконалення системи психологічного супроводу працівників
правоохоронних органів України для оптимізації їх
професійної діяльності.
Для вирішення поставленої мети було використано
комплекс взаємопов’язаних методів дослідження:
аналіз, порівняння та узагальнення даних наукових
джерел, вивчення та узагальнення наукового досвіду,
аналіз результатів діяльності психологічної служби МВС.
Виклад основного матеріалу. Весь процес
професійного розвитку працівників правоохоронних
органів розглядається в рамках трьох етапів: 1) етап
професійного самовизначення; 2) етап професійного
навчання (період навчання у вищому навчальному закладі),
в складі якого виділено: стадія адаптації, інтеріоризації
та ревізії професійного потенціалу (1 курс), стадія
засвоєння професійних знань, умінь і навичок (2-4 курс),
стадія закріплення і усвідомлення професійної готовності
(закінчення вищого навчального закладу), 3) етап
професійного розвитку, в якому розглядаються: стадія
професійної адаптації (адаптанта), стадія оволодіння
професійною діяльністю (інтернала), стадія творчого
самовираження (майстра), стадія наставництва, стадія
звільнення і соціальної переадаптації [4, 104].
На жаль, система відбору абітурієнтів в освітні
установи МВС України функціонує на неналежному
рівні. Для попередження кризових станів і ситуацій, що
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виникають у курсантів на всіх стадіях професійного
навчання, існує необхідність створення адекватної
психодіагностичної процедури виявлення значущих
психологічних якостей особистості та її функціональних
резервів, що можуть бути розкриті й удосконалені в
процесі підготовки до здійснення ефективної правоохоронної діяльності. Особливу увагу при проведенні
відбору абітурієнтів в освітні установи МВС працівникам
психологічної служби необхідно звертати на особистісну
зрілість абітурієнтів, що визначається, зокрема, вихідним
рівнем розвитку цінностей, установок, мотивації,
наявністю короткострокових і довгострокових цілей, а
також особливостями поведінки в стресових ситуаціях і
в кризові моменти життєдіяльності.
Вже в перший рік навчання у вищому навчальному
закладі у курсантів може спостерігатися складний
психічний стан. Курсанти-першокурсники мають різний
ступінь готовності до зміни способу життя, який виступає
в якості системного психологічного конструкту, що
характеризує здатність перебудовувати спосіб життя в
умовах самостійного вибору і зовнішньої регламентації.
Процес занурення людини в ментальний простір нового
середовища розглядається різними авторами в контексті
протиріччя між способом життя і образом світу, який
виступає джерелом розвитку людини як складної,
відкритої психологічної системи. Цей контекст стає
особливо важливим, коли мова йде про психологічні
перебудови, які відчуває людина, що залишається в так
званому «закритому середовищі», тобто середовищі з
досить жорстким (обмежувальним) регламентом [6; 9,
143-149; 2, 170-172.]. Саме в цей період починається
період адаптації, внутрішня боротьба, яка пов’язана з
високими вимогами до особистісних і професійних
якостей майбутніх правоохоронців. Причинами кризових
ситуацій першокурсників можуть стати значні фізичні
навантаження, розлука з сім’єю, нестача особистого
життя, проживання на казарменому положенні, специфіка
навчання, низька успішність, що нерідко викликають
почуття тривоги, невпевненості в собі і змушують
задуматися, чи правильний вибір майбутньої професії
вони зробили. Пристосовуючись та реагуючи на
специфічну навчальну діяльність і середовище, курсантимайбутні правоохоронці набувають специфічних психологічних рис.
На етапі набуття професійних знань, умінь і навичок
(2-4 курс) курсанти засвоюють теоретичні та практичні
засади специфіки правоохоронної діяльності, складність
умов її здійснення. Екстремальні ситуації на стадії
закріплення та усвідомлення професійної готовності
(закінчення вищого навчального закладу) можуть супроводжуватися стресом, коли у курсантів виникає гострий
внутрішній конфлікт між професійними вимогами,
посадовими обов’язками та об’єктивною можливістю їх
виконувати через брак досвіду. Безсумнівно, внутрішньоособистісні зміни відображаються на їх вчинках, стилі
спілкування, поведінці [7, 104].
На етапі професійного розвитку (стадія адаптації)
емоційні порушення можуть розвиватися як під впливом
факторів, що відносяться до зовнішнього середовища
діяльності (перші спроби спілкування з правопорушниками, вирішення завдань застосування до них заходів

профілактики та припинення правопорушень і т. і.), так і
факторів внутрішньосистемної взаємодії (відносини з
керівництвом і співробітниками, перше спільне виконання
службових завдань і т. і.).
Нездатність людини бачити свою професійну діяльність в контексті цілісності свого життя після декількох
років служби в поліції виражається у вигляді незадоволеності своїм життям і обраною професією, що може
свідчити про наявність кризи ідентичності, порушення
гармонійного життєвого існування і своєї цілісності.
Основними завданнями психологічного супроводу
курсантів на етапі професійного навчання є вивчення й
аналіз:
– ціннісної сфери, мотивації;
– особливостей протікання адаптаційних процесів;
– процесів регуляції поведінки та саморефлексії;
– рівня тривожності;
– особистісних якостей і здібностей;
– розвитку комунікативних навичок і позитивного
сприйняття себе й оточуючих тощо.
Звернемо увагу, що формування суб’єктності є
значущим напрямком психологічної діяльності в області
супроводу особистісних трансформацій ідентичності
майбутніх поліцейських під час фахової підготовки у
вищому навчальному закладі. Саме цей етап професійної
самореалізації є, на нашу думку, сензитивним, коли
прояв і формування особистісних утворень (змісту,
цінностей, готовності до саморозвитку, самовизначення
тощо) відбувається через виконання окремих конкретних
досягнень, що вимагає від майбутнього професіонала
осмисленого включення в різні види професійної
діяльності, планування власних дій, мобілізації особистісних ресурсів, оцінки та рефлексії процесу і результату.
На цьому етапі можна виявити трансформаційні зміни
поведінки особистості, обумовлені її новою ідентичністю
(роллю, статусом тощо).
Забезпечення психологічного супроводу особистісних
трансформацій ідентичності майбутніх співробітників
поліції може бути орієнтованим на подолання ціннісносмислових бар’єрів як індивідуальних труднощів в
ситуаціях особистісного вибору. Це, на нашу думку,
дозволить підвищити рівень їх професійної самореалізації,
сприятиме їх подальшому процесу самоактуалізації та
саморозвитку [5, 271-275].
Важливо відзначити, що пошук і розробка активних
методів навчання, таких як соціально-психологічні
тренінги, є характерним для сучасної психологічної
науки. Доцільність застосування активних форм і
методів навчання в практиці підготовки фахівця
відзначається багатьма авторами. Зокрема, це питання
розглядалося в роботах А.Ф. Бондаренко, А.С. Борисюк,
Ю.Н. Ємельянова,
О.П. Саннікова,
Н.В. Чепелєва,
Т.С.Яценко та ін. На нашу думку, здійснювати
психологічний розвиток інтегральної ідентичності
майбутніх поліцейських доцільно саме в тренінговій
групі. Груповий фактор впливу дає особистості
додаткові можливості в розвитку стійких уявлень про
свою ідентичність, активізує потребу в пізнанні своїх
якостей, пов’язаних з різною спрямованістю ідентичності (професійною, сімейною, національною,
гендерною тощо).
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Загальною метою проведення тренінгів є супровід та
оптимізація становлення інтегральної ідентичності
майбутніх поліцейських, яка здійснюватиметься в
контексті самопізнання, самоаналізу, особистісного
зростання, дослідження психологічних феноменів,
пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю.
Отже, для майбутніх поліцейських необхідно
розробляти тренінгові заняття з метою забезпечення
оптимальних умов їх особистісного розвитку і
професійного зростання, актуалізації самопізнання і
самодослідження особливостей інтегральної ідентичності.
Співробітники психологічної служби разом з
керівництвом факультетів вищих навчальних закладів
повинні продумати стратегію професійного розвитку і
самовдосконалення курсантів: обмін професійною
інформацією на науково-практичних конференціях,
семінарах, круглих столах та ін.
Психологічний супровід процесу становлення
професійної ідентичності на початкових етапах служби,
перш за все, має бути орієнтований на психологічну
корекцію смислових фіксацій і розвиток психологічних
новоутворень, що заповнюють виявлені дефіцити в
структурі різних типів ідентичності співробітників.
Самоаналіз, або аналіз своїх особистісних особливостей,
сильних і слабких сторін, дозволяє мінімізувати наявні
негативні установки шляхом зняття обмежень мислення,
активізації у співробітників процесів смислоутворення і
корекції їх смислових фіксацій, що заважають
оптимальному розвитку особистості, її ефективної
життєдіяльності.
Профілактичні і корекційні методи можуть включати
комплекси заходів, спрямованих на зменшення
ймовірності розвитку передумов і проявів небажаних
професійно й особистісно небезпечних явищ (стрес,
тривожність), попередження або корекцію вже існуючих
проблем.
Корисними
є
методи
опосередкованого
і
безпосереднього впливу на психічний стан поліцейських. До методів опосередкованого впливу слід віднести
способи ефективної організації змісту та умов
професійної діяльності правоохоронців: раціоналізація
трудового процесу, розрахунок і обдуманий розподіл
робочого навантаження, збагачення змісту роботи і
дозвілля, оптимізація соціально-психологічного клімату,
переключення з одного виду діяльності на інший в
рамках виконання спільних обов'язків в колективі;
вироблення оптимальної поведінки при виникненні
конфліктних ситуацій та ін.
Методи безпосереднього впливу на психічний стан
правоохоронців включають формування навичок саморегуляції та саморефлексії; насичення сфери спілкування
позитивними емоціями; планування заходів, спрямованих
на підтримку належної фізичної форми, в тому числі з
урахуванням станів втоми, що виникають у процесі
виконання професійної діяльності. Корисними можуть
стати аутогенні тренування (дихальні техніки, прогресивна
м’язова релаксація по Джекобсону, аутотренінг за
методом Шульца, медитації, психотехнічні вправи, арттерапія, методи візуалізації, сенсорна інтеграція).
Під час психокорекції переживань життєвої кризи
можуть відбуватися трансформації елементів ціннісно-
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смислової сфери особистості; відбувається активізація
власних можливостей, творчих здібностей; акумулювання
досвіду, його структурування; усвідомлення наявності
сформованих особистісних змін і власної продуктивної
самореалізації. В процесі вирішення життєвої кризи
формується індивідуальний стиль прояву вольової
регуляції, який визначає успішність, результативність,
якість життєдіяльності особистості [1, 5-25].
Цільові програми повинні бути спрямовані на
розвиток, коригування та вдосконалення особистісних
ресурсів, необхідних для подолання стресових та
кризових ситуацій, що виникають в процесі життєдіяльності правоохоронців.
Зміст програми може включати:
– розвиток когнітивної сфери (професійна пам’ять,
професійна спостережливість, проникливість, далекоглядність, логічність, прогностичність, інформованість і т.і.);
– розвиток емоційно-вольової сфери (наполегливість,
емоційна рівновага, самовладання, вироблення здібностей
регулювати власний емоційний стан, справлятися з
афектами, контролювати свою поведінку, знаходити
вихід зі стресових ситуацій);
– розвиток комунікативних якостей (організованість,
впевненість у собі, установка на співробітництво,
готовність допомогти, обов’язковість, послідовність,
активність у взаємодії, тактовність);
– навчання конструктивній поведінці в конфліктах;
– розвиток цілепокладання та управління часом.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким чином, спираючись на існуючі дослідження,
зазначимо, що ідентичність як ієрархічно складна
властивість особистості трансформується в процесі
інтенсивної професійної підготовки правоохоронців.
Серед завдань, які стоять перед працівниками психологічної служби, важливе місце займають питання
розробки і застосування нових підходів і методів
професійного відбору, організації психологічного супроводу працівників правоохоронних органів України на
всіх етапах професійної самореалізації.
Подальші емпіричні дослідження будуть спрямовані
на вивчення особливостей особистісних трансформацій
правоохоронців: як при проведенні професійно –
психологічного відбору та підготовки кандидатів на
навчання у навчальні заклади системи МВС або на
службу в поліцію, так і діючих працівників правоохоронних органів для попередження професійної
деформації та виникнення негативних психічних станів
правоохоронців (психічного вигорання, перевтоми та
ін.). Це дозволить активізувати внутрішній мотиваційний
потенціал щодо цілеспрямованого розвитку професійноособистісних якостей, прагнення до постійного професійного удосконалення та досягнення вершин
особистісного й професійного розвитку.
Отримання спеціальних знань щодо психологічних
аспектів професійної правоохоронної діяльності,
розвиток професійно важливих якостей, набуття навичок
самовдосконалення
правоохоронців
сприятимуть
підвищенню ефективності їх професійної діяльності.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION PROCESS OF LAW
ENFORCEMENT OFFICERS' PROFESSIONAL IDENTITY
Propose ways to improve the psychological support system for law enforcement officers of Ukraine to optimize their
professional activities on the basis of analysis of crisis conditions and situations arising at different stages of professional
development of law enforcement. Providing psychological support for personal transformations of the police officers identity
at different stages of professional self-realization will improve their professional level of self-realization, contribute to their
further process of self-actualization and self-development.
Key words: identity, identity transformation, personality self-realization, stages of professional development, crisis
conditions, prevention of professional deformation.

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018

83

UDC 159.923.2
Shestopalova M.Y.,
Ph.D Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, ShestopalovaM@ukr.net
Ukraine, Kyiv

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF COMBATANTS TO
HANDLE STRESS: ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES
The scientific-theoretical analysis of the concept of stress-resistance of a person is provided in the article. The
stressful nature of the combatants’ professional activity is substantiated. The significance of the development of stressresistance of the combatants during the warfare is reviewed. The analysis of the state of scientific researches in the
field of the development of stress-resistance demonstrated the necessity of the integrated approach to studying stressresistance which is defined as a complex integral feature of a person that provides the ability to cope with significant
mental, physical, volitional and emotional stress maintaining the efficiency of functioning.
Key words: stress-resistance, person, combatants, stress-resistance development, coping-behavior, resilience,
warfare.
The issue. Nowadays the problem of combatants’
abilities to handle stress is very topical and important in
Ukraine. Being an officer of the Armed Forces of Ukraine I
understand deeply the significance of psychological
followup of combatants especially during the warfare.
Today’s situation in the East of Ukraine doubtlessly shows
the necessity of psychological treatment of the participants
of the Anti-terrorist operation. Ability to handle stress is the
basic competence for providing professional reliability of
combatants. It protects servicemen from disintegration,
defines their sustainability and provides self-control of
emotionally-volitional sphere, develops motivation and low
level of trait anxiety. The topicality of the article lies in the
fact that the low level of adaptation possibilities and
primarily low stress-resistance are the main subjective causes
of emotional disorders and decreasing of physiological and
psychological resistance of servicemen during the warfare.
The high level of stress-resistance helps to prevent the
disadaptive and psychosomatic disorders of combatants
during their professional activity in extreme conditions but
the psychological peculiarities of stress-resistance development
are still understudied and require further studying and
researching therefore this article is scientifically grounded.
The purpose of article is to provide a scientific-theoretical
analysis of the concept «stress-resistance of the person»,
peculiarities of its development and substantiating of the
stressful character of combatants’ professional activity.
The study. According to different publications of foreign
scientists about the nature of stress resistance, we should
point out that the phenomenon of stress in psychology reflects
the diversity of conceptual foundations of scientific research.
H. Pols and S. Oak [1] notice that the psychiatry’s
involvement in the military sphere during the military conflicts
of the XX century (two World Wars, Korean and Vietnamese
Early Interventions, War in the Gulf and the Iraq War) affected
significantly the discipline. It influenced the development of
new perspectives of standards of mental health care.
The psychiatrists from the USA Army attempted to deal
with destructive consequences of wars by carrying out
screening programs in order to find considerations that
predispose individuals to mental disorders that cause
significant distress or impairment of personal functioning.
They provided early intervention approaches to keen

syndromes related with post-war effects and treated longlasting psychiatric disability after manpower deployment.
The screening programs in the U.S. Armed forces during
both World Wars were based on the supposition that
vulnerability to «nervous breakdown» (an acute mental
disorder that manifests primarily as severe stress-induces
depression, dissociation or anxiety) was connected with
moderately stable characteristics within the individual,
including constitution, genetic makeup and temperament, or
the effect of early childhood experiences. The goal of screening
was to find the characteristics that indicated helplessness
towards mental health disorders during deployment [1].
However, these programs were not good in prediction of the
problems, because of poor definition of mental health
consequences with ever-shifting diagnostic categories.
The Vietnam War became a reason to reconsider the
severe war neurosis nature and long-dated disorders of
psychiatry. The long-dated psychiatric disorder to the trauma
of war was linked by the emergence of the diagnostic factor
of post-traumatic stress disorder. A huge variety of
specialists’ care approaches have been developed for its
treatment. The U.S. researchers underlined that it is important
to provide early intervention approaches for acute warrelated syndromes and treating long-term psychiatric
disability. Today an extensive evidence base for the efficacy
of trauma-focused cognitive behavior has appeared. It can be
used for conduction within therapies assigned to individual
usage or veterans’ group therapy.
When the Gulf War ended, some specialists of psychiatry
suggested an approach connected with initial health care
settings to replace the stress on special medical intervention.
These proposals emphasized the importance of teaching general
performers the regulations of psychiatry, with psychiatric
approaches integrated into initial health care regulations.
The general idea of resilience is of special timeliness to
the personnel of the Armed Forces, as well as to other
professionals experiencing high health risks. According to
S. Boermans, R. Delahaij, H. Korteling, M. Euwema [2],
military resilience is the skill of saving normal performance
under severe circumstances, ability to recover after the stress
and uphold combat motivation under constant stressful
circumstances. Resilience differs from usual training of
soldiers, because it lays a stress on the positive adjustment
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besides the absence of pathology after a potentially traumatic
event.
Nowadays, there are a lot military organizations face new
challenges, especially deterring war focused Military
Operations Other Than War (MOOTW). It also involves
promoting peace, resolving conflict and backing up civil
authorities in response to crisis. They can be deployed at
various stages of a conflict, ranging from low hostility areas
to full-scale combat zones.
The new forms of training are required as the missions
can lead to new stress and strains. Resilience of combatants
can be characterized as the process of efficient mobilizing of
inner and outer resources in adaptation to or managing essential
resources of stress or trauma [4]. There are personal military
peacekeepers capacities that have been linked with resilience:
1. Self-confidence, Optimism, Perceived Control;
2. Interpersonal Skills;
3. Physical Fitness.
The social environment can provide psychosocial
resources that enhance combatants’ resilience, like:
1. Team aspects (the skills to co-exist and cooperate
within a team that are urgent for operational effectiveness,
individual survival, and the health maintenance of military
peacekeepers) include: morale and unit solidarity and
leadership;
2. Organization;
3. Family Support.
According to Sylvie Boermans, Martin Euwema, Roos
Delahaij, Hans Korteling [2], the dynamic interaction between
the internal capacities and external resources can be entailed
by successful adaptation to hardship. The given twodimensional approach plays a significant role in developing
the moral fiber of military peacekeepers.
The focus of the study by Roos Delahaij, Anthony WK
Gaillard, Karen van Dam [3] is made on the effects of
hardiness on the response to a defined and special stressful
situation. The research is based on hypothesis: hardiness
affects appraisal, and hardiness affects coping.
Firstly, the hardy people appraise stressful situations as
less threatening, because they believe they can control the
situation. For example, after military training, the hardy
combatants gained more confidence concerning their ability
to cope with stress.
Secondly, the hardy people react more effectively on a
stressful situation, because they tend to cope more actively
with stressful situations.
According to Carver & Scheier [5], there is a distinction
between coping behavior and coping style. Coping behavior
refers to people’s response to specific stressful situations and
has situational character. Coping style is a characteristic of
stable person which refers to people’s habitual way of coping.
Coping style may mediate the bounds between hardiness
and coping behavior. For example, the hardy combatants
react more effectively to a stressful situation, because they
tend to run more useful coping approaches. Important, that
hardiness affects coping behavior in specific situations. The
results of the Roos Delahaij, Anthony WK Gaillard, and
Karen van Dam’s research [3], underline that the hardy
people appraise situations as more challenging and less
threatening, because they are more certain about their ability
to withstand stressful situations. The effect of endurance on

the response to a situation that causes stress is mediated by
domain-specific personal characteristics.
The authors of the scientific study emphasize that
enhancement of coping style can also train the effects of
toughness. Coping self-efficacy can take part in it as well.
This conclusion is important especially for combatants,
because hardy orientation towards life influences the
appraisal and coping behavior during a special stressful
situation on the line of war.
Conclusions. Specific scientific approaches reflect the
variety of conceptual foundations of scientific researches of
the nature of the development of stress-resistance, confirm
that stress-resistance as a characteristic feature of the psyche
reflects the ability of a person to carry out the necessary
activity (life’s activity) in difficult conditions successfully
and give reasons for the expediency of development of the
resistance to stress as a professionally vital quality at the
stage of professionalization in order to perform the
assignments in extreme conditions.
Mental disorders arising from military conflicts are
particularly serious and have sustained manifestations.
Ability to handle stress is the basic competence for
providing professional reliability of combatants. The
involvement with the military during the wars of the 20th
century suggested new models of mental health care. The
successful adaptation to hardship involves the dynamic
interplay between the internal capacities and external
resources of combatants. The effects of hardiness can also be
trained by enhancing coping style and coping self-efficacy.
The problem of the development of stress-resistance of
the person is of particular importance because its high level
is the basis of professional reliability of servicemen during
the warfare. First of all, stress-resistance protects the
communications serviceman from personal disintegration,
defines his vitality and provides self-control of the
emotionally-willed sphere, developed motivational sphere,
low level of personal anxiety in order to execute tasks
successfully.
Taking into account these conditions plays a great role
for a significant adjustment of existing approaches to
combatants’ treatment. First of all, it concerns approaches to
psychological prevention, psychodiagnostics and psychotherapeutic intervention.
The urgent matter is the creation of effective working
program of combatants’ psychological rehabilitation and
psychological support by adapting existing international
experience in the Ukrainian realities.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОПОДОЛАННЯ КОМБАТАНТІВ:
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У статті проведений науково-теоретичний аналіз поняття стресостійкості особистості. Обґрунтовано
стресогенний характер професійної діяльності комбатантів. Розглянуто значення розвитку стійкості до стресу
комбатантів в умовах бойових дій. Аналіз стану наукових досліджень у галузі проблеми розвитку стресостійкості
продемонстрував необхідність комплексного підходу у вивченні стресостійкості, яка визначається як складна
інтегральна властивість особистості, що і забезпечує індивіду можливість переносити значні розумові, фізичні,
вольові й емоційні навантаження, зберігаючи при цьому ефективність функціонування.
Ключові слова: стресостійкість, особистість, комбатанти, розвиток стресостійкості, копінг-поведінка,
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У дослідженні розглядається проблема психологічних передумов навчання іноземної (англійської) мови на
базі сучасних зарубіжних підходів з урахуванням типу особистості студента. Авторами було узагальнено та
проаналізовано стратегії навчання та психологічні особливості студентів, запропоновано оптимізувати
навчання за допомогою виконання проектів із залученням студентів з різними здібностями, знаннями мови та
психологічними типами.
Ключові слова: диференційоване навчання, психолінгвістика, мотивація, міжкультурне спілкування,
психологічні основи навчання, інноваційний підхід до навчання, інтелектуальні здібності, тип особистості.
Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі
розвитку процесу глобалізації незаперечним є той факт,
що Європа прийшла до єдиної думки про необхідність
формування багатомовної особистості. Україна є частиною
європейського простору, а отже зближення культур,
вихід на міжнародну освітню арену припускають численні
контакти студентів з однолітками та офіційними особами
інших країн. Ці потреби спілкування визначають важливість вивчення іноземних мов у нашій країні. У наш час
найпоширенішою мовою міжнародного спілкування є
англійська мова. Саме вона логічно превалює у виборі
іноземної мови для вивчення, оскільки це не лише
атрибут культурного розвитку людини, а й передумова
його успішної діяльності в найрізноманітніших сферах
діяльності. У зв'язку з цим переглядаються цілі і завдання
викладання іноземних мов, з'являються нові концепції та
підходи до навчання іноземним мовам, в практику входять
нові форми і методи навчання.
Ключовим моментом сучасного освітнього процесу є
його інноваційність − готовність і здатність людини до
розробки нових ідей, нових технологій і їх впровадження.
Інноваційність передбачає розвиток наукової творчості в
процесі роботи, досягнення певних значущих результатів.
Головною складовою інноваційного підходу до навчання
вважається «діяльнісний підхід в контексті особистісноорієнтованої діяльності»[1].
Методичні дослідження в області практичного вивчення іноземної мови особливо гостро ставлять питання про
специфічний зв'язок методики та психології. Дослідники
схиляються до спільної думки про те, що важливим
моментом, котрий найтіснішим чином забезпечує успішність методики викладання іноземної мови та її зв'язок із
психологією, є положення про єдність мови і мислення [2].

Мета роботи. Зважаючи на вищезазначене, метою
виконання дослідження було окреслено аналіз базисних
категорій методики викладання англійської мови з
урахуванням типу особистості студента шляхом узагальнення та аналізу стратегій навчання та психологічних
особливостей студентів.
Виклад основного матеріалу.
Сучасна вітчизняна методика традиційно спирається
на чотири загальних підходи (стратегії) навчання, а саме:
1. Біхевіористичний підхід, в основі якого лежать
взаємини «стимулу» і «реакції». Головне завдання
навчання полягає у формуванні навичок за допомогою
інтенсивного тренування.
2. Індуктивно-свідомий підхід базується на інтенсивній
роботі над численними прикладами, що поступово
призводить до оволодіння мовними правилами і мовними
діями.
3. Пізнавальний підхід реалізується у засвоєнні
елементів теорії мови, що вивчається, у вигляді роботи над
вивченням правил фонетики, граматики, слово-вживання.
4. Інтегрований підхід реалізується у поєднанні свідомих і підсвідомих компонентів структури навчання [2].
Протягом останніх десятиліть методисти, психологи і
педагоги англомовних країн все частіше говорять про
диференційований підхід до навчання іноземним мовам,
що, на їхню думку, обумовлюється існуванням різних
структур особистості [3].
Дійсно, не є таємницею той факт, що викладач
іноземної мови в своїй роботі має справу зі студентами
різного рівня, разної підготовки, причому в рамках однієї
групи. Такі групи прийнято називати різнорівневими
(«mixed-ability classes»). Для одних учнів характерний
слуховий тип пам'яті, абсолютний слух, здатність до
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імітації, для інших зоровий або моторний тип пам'яті,
відсутність музичного слуху, специальні перцептивні
вміння логічного плану.
При виборі стратегії навчання і методичних принципів
необхідно враховувати структуру особистості, яка
дозволяє учням краще засвоювати навчальний матеріал,
опановувати мовними моделями і граматичними формами.
У зв'язку з цим нам здається досить вдалим дане
Дж. Роузом (директором відділу з підготовки викладачів
англійської мови в міжнародній школі в Лондоні) порівняння навчального процесу (уроку) з ліфтом. А саме:
всім потрібно потрапити в ліфт. Комусь із студентів
вдасться зайти в нього без проблем, комусь доведеться
прориватися. Деякі доїдуть до верхнього поверху, інші
зупиняються на третьому, а хтось підніметься лише до
другого поверху. Але кожен з них, так або інакше,
просунеться вгору. Головне, щоб студент відчував, що
присутність на занятті не дарма, що він (вона) досяг(ла)
певних успіхів. Але найчастіше вже на початковому
етапі викладач «приклеює» до студентів такі ярлики, як
«хороший», «середній» або «слабкий», і ставиться до
них відповідно протягом всього курсу навчання. І далеко
не кожен студент, який отримав подібний ярлик,
намагається змінити свій статус в очах викладача [6].
На наш погляд, існує цілий ряд причин, які є
тимчасовими і переборними та впливають на успішність
засвоєння навчального матеріалу. До таких чинників
доцільно було би віднести:
– відсутність / наявність базових знань;
– невдалий попередній досвід вивчення іноземної мови;
– здібності до вивчення іноземної мови;
– стиль навчання (у кожного студента він індивідуальний);
– ставлення до навчання;
– мотивація;
– «приклеєний» ярлик слабкого студента (звідси
відсутність мотивації);
– «приклеєний» ярлик сильного студента (зайва
самовпевненість заважає удосконалюватися);
– фізіологічні особливості (швидка стомлюваність,
розсіяна увага);
– недостатня фізіологічна зрілість в порівнянні з
іншими (позбавляє студента впевненості в своїх силах).
Не викликає сумнівів той факт, що викладач не може
не враховувати психологічних, фізіологічних, інтелектуальних особливостей студента.
У статті «Мистецтво педагогіки» («The art of teaching»)
автори пропонують таблицю, яка допомагає педагогу
обрати найбільш ефективні види діяльності для кожного
типу особистості з точки зору інтелектуальних здібностей
(intelligences) і функціональних особливостей аналізу
студентів [5].
За формою сприйняття інформації розрізняють наступні групи студентів і притаманні їм здібності (табл. 1).
Деякі види діяльності, запропоновані авторами, на
перший погляд здаються неприйнятними при роботі зі
студентською аудиторією, зокрема, натуралістичнму
типу особистості пропонуються такі «безглузді»
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завдання, як робота з мікроскопом, спостереження за
хмарами, похід в зоопарк. Однак у кожній групі завжди
знайдеться один, а то й кілька студентів
натуралістичного складу, яким складно працювати з
таблицями, списками тематичного вокабуляра, але за
умови правильно обраного завдання (відвідування
музею, парку, щоб зібрати необхідний матеріал, зробити
фото, поговорити з відвідувачами, і як результат −
скласти розповідь або написати есе на задану тему з
подальшою презентацією) дає позитивний результат,
досягається одна з проміжних цілей – підвищення
мотивації. І якщо об'єднати цього студента з іншими,
наприклад, фізико-кинестетическим або візуальнопросторовим типом особистості, на нашу думку, в кінці
семестру ви побачите успішний проект або яскраву
презентацію, яка запам’ятовується
З огляду на наведений в таблиці перелік індивідуальних здібностей до сприйняття інформації, викладач
повинен спробувати вибудувати заняття так, щоб не
тільки задіяти кожного студента в групі, але і викликати
мотивацію до отримання, переосмислення і засвоєння
інформації.
Необхідно зазначити, що більшість теоретиків та
практиків схиляється до спільної думки про те, що одне
з найбільш оптимальних, на наш погляд також, рішень −
так званий метод проектів. Цей метод полягає в тому,
що після вивчення певної теми («Злочини і покарання»,
«Тайм-менеджмент» тощо) студенти готують і захищають
іноземною мові власні проекти згідно з темою, а точніше −
окремі аспекти в рамках цієї теми відповідно до типу
особистості.
Сам по собі проект − це результат самостійної
дослідницької роботи студентів з обов'язковою презенттацією (інсценування, обговорення, рольова гра і т.д.)
іноземною мовою. За таких умов кожний студент отримує
можливість проявити себе, творчо підійти до завдання.
Варто зазначити, що студентам метод проектів дуже
імпонує і вони працюють над ним із задоволенням,
оскільки грамотно розподілені ролі практично гарантують
успішне виконання завдань, запропонованих педагогом з
урахуванням типу особистості конкретного студента.
Ми хотіли б підкреслити, що робота з проектами дає
можливість кожному не тільки закріпити та розширити
словниковий запас відповідно до тієї чи іншої теми, але і
навчитися самостійно і творчо підходити до завдань,
досягати успіху, відчувати себе рівним в групі (особливо
це необхідно слабкому студенту для подальшої мотивації)
і, нарешті, подолати страх виступу перед аудиторією
Висновки. Педагогу важливо пам'ятати, що максимально розкрити і реалізувати потенціальні здібності
студента під час навчання іноземної мови є можливим
тільки з урахуванням його психологічних, фізіологічних,
інтелектуальних особливостей. Заняття − це творчість, а
підготовка до нього – завжди мозковий штурм, «орієнто ваний чітко на реальний практичний результат, значимий для
кожного студента, який брав участь в розробці
проекту»[1].
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Таблиця 1

Домінуючі види діяльності з урахуванням типу особистості студента
Тип особистості
Домінуючі види діяльності
Вербально-лінгвістичний
storytelling – розповідь
retelling – переказ
speaking – говоріння
debating – обговорення
presenting – уявлення, презентація, доповідь
reading aloud – читання вголос
dramatizing – інсценування
nonfiction reading- читання наукової літератури
researching – дослідницька діяльність
listening – аудіювання
process writing – есе, твори, викладу
writing journals – створення журналів
Логіко-математичний
problem solving – рішення проблем
measuring – вимірювання
coding – кодування, маркування
sequencing – планування, встановлення послідовності
critical thinking – критичне мислення
predicting – спроба вгадати, відчути
playing logic games – логічні ігри
collecting data – збір інформації
experienting – проведення експериментів
solving puzzles – рішення логічних задач, кросвордів, загадок
classifying – опис, сортування
learning scientific model – вивчення наукових моделей
using geometry – використання геометрії
Візуально-просторовий
graphing – робота з графічним зображенням
photographing – фотографія
making visual metaphors – створення зорових образів
making visual analogues – створення зорових аналогів
mapping stories – складання розповіді по картинках
making 3D projects – створення 3D проектів
painting – малювання
illustrating- ілюстрування
using charts – використання таблиць і схем
visualizing – візуалізація
sketching – створення ескізів, схем
patterning – моделювання
visual puzzles – візуальне завдання
Фізико-кінестичний
hands on experimenting – безпосередня участь в дослідженні
physical education activities – фізичні вправи
crafts – ремесла
dramatizing – інсценування
using cooperative groups – робота в групах
Музичний
humming – наспівування мелодії
rapping – постукування
playing background music – використання фонової музики
patterns – мелодійний малюнок
forms – моделі, зразки
playing instruments – гра на музичних інструментах
tapping out poetic rhythms – вистукування ритму
rhyming – римування
singing – співи
Міжособистісний
classroom parties – аудиторні заходи
peer editing – взаємоконтроль
sharing – поділ обов'язків, рольові ігри
group work – групова робота
peer teaching – обмін досвідом
conflict mediation – врегулювання суперечок
discussing – обговорення
brain storming – пошук творчих ідей (мозковий штурм)
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Продовження табл. 1
Тип особистості
Одноособистісний

Натуралістичний
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Домінуючі види діяльності
personal response – індивідуальні відповіді
individual study – самостійне вивчення
personal goal setting – індивідуальна постановка мети
individual projects – індивідуальні проекти
journal log keeping – ведення рубрики в журналі
personal choice in projects – індивідуальний вибір проекту
independent reading – індивідуальне читання
reading outside – читання на природі
cloud watching – спостереження за хмарами
identifying insects – визначення комах
identifying plants – визначення рослин
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РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статі представлено та описано результати формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників. Крім того, у статті автором на основі застосування методів
математичної статистики проведено аналіз та інтерпретацію результатів формувального
експерименту щодо впровадження в освітній процес методичної системи формування психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у ході вивчення ними
загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін. Проведене порівняння розподілів курсантів
експериментальної та контрольної груп за рівнями досліджуваної компетентності на початку та
наприкінці формувального експерименту показало наявність статистично значущих відмінностей.
Представлені у статті результати експериментального дослідження підтвердили ефективність та
дієвість запропонованої методичної системи.
Ключові слова: формування, формувальний експеримент, психолого-педагогічна компетентність,
майбутні офіцери-прикордонники, результати, методи математичної статистики.

Постановка проблеми в загальному вигляді та
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями.
Професійна компетентність – це обов’язкова вимога
до будь-якого сучасного фахівця, в тому числі і до офіцера
Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Ця
особистісна характеристика включає в себе багато
різних складових, однією з яких є психолого-педагогічна
компетентність. Вона формується протягом усього періоду
становлення, розвитку та набуття досвіду офіцерамиприкордонниками у ході професійної діяльності. Тому
важливо ще на етапі навчання задати правильний вектор
(напрямок), котрий би направляв і допомагав рухатись в
потрібному напрямку щодо формування психологопедагогічної компетентності. Отже, актуальним питанням
є розробка методичної системи формування зазначеної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та
апробація її на практиці у ході формувального експерименту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід
зазначити, що аналіз наукових досліджень щодо структури,
змісту та шляхів формування цього особистісного утворення засвідчив, що усі існуючі напрацювання та доробки
стосуються професій вчителя або викладача. На жаль,
психолого-педагогічна компетентність, як особистісна
характеристика та складова професійної компетентності
офіцера-прикордонника, не була предметом досліджень
науковців. Лише деякі її аспекти у своїх дослідженнях
розглядали такі відомі науковці, як А. Галімов, О. Діденко,
О. Тимченко, М. Томчук, О. Торічний, О. Сафін, В. Ягупов
та інші. Саме тому виникла необхідність у дослідженні
зазначеного особистісного феномену та намічання шляхів
його формування.
У ході здійсненого дослідження було проведено аналіз
особливостей професійної діяльності офіцерів-прикордонників, на основі чого визначено зміст і структуру

психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників, а також розроблено методичну систему
формування зазначеної компетентності [1, с.173-179].
Безумовно про дієвість та ефективність такої методичної
системи можуть лише свідчити результати її впровадження в освітній процес відомчого закладу вищої освіти.
Отже, метою даної статті є представлення та аналіз
результатів формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виклад основного матеріалу. Глибокий теоретичний
аналіз змісту та структури психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників дозволив
виділити чотири рівні її сформованості, а саме низький
(світоглядний), середній (теоретичний), достатній (практичний), високий (творчий). Отже, дослідження сформованості у курсантів зазначеної особистісної характеристики
також було проведено на чотирьох рівнях. Крім того, у
діагностиці відповідного рівня досліджуваної компетентності було використано чотири критерії: світоглядномотиваційний, змістовно-діяльнісний, поведінковий та
емоційно-вольовий. Для кожного з критеріїв були виділено
відповідні показники та застосовані адаптовані методики.
Для моніторингу динаміки та забезпечення об’єктивної
оцінки результатів формувального експерименту проводилось декілька зрізів і застосовувались методи математичної статистики.
Для участі у формувальному експерименті було задіяно
152 курсанти (6 навчальних груп 1 курсу 2013 рік
набору), які входили до складу 6 експериментальних
груп (ЕГ). До складу контрольних груп увійшло 119
курсантів – 4 навчальних групи. Таке співвідношення
членів ЕГ та КГ зумовлене, по-перше, наявною кількістю
курсантів на 1 курсі; по-друге, для впровадження
розробленої методичної системи формування психологопедагогічної компетентності на 2-5 факультетах Націо-
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нальної академії Державної прикордонної служби (перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти). В такий спосіб
була зроблена спроба створити однакові умови щодо
формування досліджуваної компетентності для курсантів
усіх спеціальностей, які вивчають загально-військові та
військово-спеціальні дисципліни. Оскільки зазначені
дисципліни вивчаються протягом усього періоду
навчання (1-4 курси), то для забезпечення чистоти
експерименту формувальний експеримент тривав чотири
роки. Після кожного року навчання та вивчення блоку
загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін
проводився відповідний зріз, який дозволяв визначити
рівень сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та зробити їх
розподіл за відповідною шкалою. Аналогічний зріз
проводився і в контрольних групах. Для забезпечення
достовірності отриманих результатів використовувались
методи математичної статистики [2-4].
Крім того, з метою доведення адекватності та правильності виділених критеріїв та відповідних їм показників
сформованості досліджуваної компетентності у курсантів
за допомогою комплексу методик проводилась оцінка
результатів формувального експерименту за мотиваційносвітоглядним, змістовно-діяльнісним, поведінковим та
емоційно-вольовим критеріями.
Раніше було описано методику визначення рівня
сформованості психолого-педагогічної компетентності
за кожним критерієм, а також визначення комплексної
оцінки рівня її сформованості. На основі застосування і
узгодження методів математичної статистики, методу
експертних оцінок та адаптації до умов експерименту
шкали бажаності Харінгтона було визначено шкалу цих
рівнів (низький, середній, достатній, високий), яка дозволяла на основі комплексної оцінки зробити розподіл
курсантів за відповідними рівнями. Застосування лонгітюдного методу (дослідження протягом тривалого
періоду – 4 роки) дозволило здійснити моніторинг за
динамікою змін у розподілі курсантів за рівнями
психолого-педагогічної компетентності від початку до
завершення формувального експерименту. Проведемо
аналіз його результатів. Отже, на початку формувального
експерименту зазначений розподіл мав вигляд (табл. 1):
Таблиця 1
Розподіл курсантів ЕГ та КГ за рівнями
сформованості психолого-педагогічної компетентності
на початку формувального експерименту
Рівні сформованості
психолого-педагогічної
компетентності
1.
2.
3.
4.

Низький
(світоглядний)
Середній
(теоретичний)
Достатній
(практичний)
Високий (творчий)

Групи (учасники експерименту)
ЕГ
КГ
кількість
%
кількість
%
59

38,8

48

40,3

64

42,1

52

43,7

24

15,8

13

10,9

5

3,3

6

5,1

Для доведення однорідності експериментальної та
контрольної груп на початку формувального експерименту
використовувався критерій Пірсона. Даний критерій доз-
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воляє співставити два емпіричних розподіли за однією і
тією ж ознакою (в нашому випадку за рівнями психологопедагогічної компетентності). При співставленні двох
емпіричних розподілів визначається ступінь розходження
між емпіричними частотами й теоретичними, які б спостерігались у випадку співпадання цих двох емпіричних
розподілів. Чим більше розходження між двома розподілами,
що порівнюються, тим більше значення x2 [5, c.113].
В умовах зазначеного експерименту усі обмеження
даного критерію були витримані та необхідно перевірити
правильність гіпотези:
Н0: емпіричний розподіл курсантів ЕГ за рівнями
сформованості психолого-педагогічної компетентності
не відрізняється від аналогічного емпіричного розподілу
курсантів КГ.
Альтернативна гіпотеза у цьому випадку має вигляд:
Н1: емпіричний розподіл курсантів ЕГ за рівнями
сформованості психолого-педагогічної компетентності
відрізняється від аналогічного емпіричного розподілу
курсантів КГ.
Застосувавши процедуру розрахунку критерію
Пірсона, було обчислене емпіричне його значення:
2
 емп
 1,742351
Для умов експериментального дослідження
7,815   0,05
 кр2  
11,345   0,01
На основі правила прийняття рішення для даного
критерію, оскільки  кр   емп була прийнята нульова
гіпотеза, тобто на початку формувального експерименту
емпіричний розподіл курсантів ЕГ
за рівнями
сформованості психолого-педагогічної компетентності
не відрізняється від анало-гічного емпіричного
розподілу курсантів КГ. Іншими словами обидві групи
за рівнем сформованості дослід-жуваної компетентності
були однаковими. Це є досить важливим моментом,
тому що дозволить спостерігати динаміку в обох групах
протягом зазначеного періоду. Крім того, така ситуація є
обов’язковою умовою для забезпечення чистоти та
достовірності експериментального дослідження.
Формувальний експеримент передбачав впровадження
методичної системи формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, яка
передбачала комплекс методів цілеспрямованого впливу
на досліджувану особистісну характеристику у курсантів
під час вивчення загальновійськових та військовоспеціальних дисциплін та низку заходів відповідної
підготовки викладачів. Формувальний експеримент тривав
4 роки, тобто впродовж усього періоду вивчення
майбутніми офіцерами ДПСУ зазначених дисциплін,
починаючи від першого до четвертого курсів. Це дало
змогу відстежити динаміку у рівнях сформованості
психолого-педагогічної компетентності у ході вивчення
кожної наступної дисципліни психолого-педагогічного
та професійного спрямування, як у ЕГ та КГ, при цьому
слід зазначити, що у КГ розроблена методична система не
запроваджувалась. Відслідкувати ці зміни для курсантів як
ЕГ, так і КГ при переході з курсу на курс можна,
проаналізувавши таблиці 2 та 3.
2

2
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Таблиця 2
Розподіл майбутніх офіцерів-прикордонників ЕГ за рівнями психолого-педагогічної компетентності
у період з 1 по 4 курси навчання

№ з/п

Рівні психолого-педагогічної
компетентності курсантів

1.
2.
3.
4.

Низький (світоглядний)
Середній (теоретичний)
Достатній (практичний)
Високий (творчий)

Курсанти ЕГ
1 курс
К-ть
59
64
24
5

2 курс
у%
38,8
42,1
15,8
3,3

К-ть
44
57
39
12

3 курс

у%
28,9
37,5
25,7
7,9

К-ть
40
48
46
18

4 курс

у%
26,3
31,6
30,3
11,8

К-ть
18
35
68
31

у%
11,8
23,0
44,7
20,4

Таблиця 3
Розподіл майбутніх офіцерів-прикордонників КГ за рівнями психолого-педагогічної компетентності
у період з 1 по 4 курси навчання

№ з/п
1.
2.
3.
4.

Рівні психолого-педагогічної
компетентності курсантів
Низький (світоглядний)
Середній (теоретичний)
Достатній (практичний)
Високий (творчий)

Курсанти ЕГ
1 курс
К-ть
48
52
13
6

З метою наочного поглядання динаміки в розподілах
майбутніх офіцерів-прикордонників ЕГ та КГ за рівнями
сформованості психолого-педагогічної компетентності
була побудована гістограма (рис. 1). На ній чітко видно

у%
40,3
43,7
10,9
5,1

2 курс
К-ть
45
50
17
7

у%
37,8
42,0
14,3
5,9

3 курс
К-ть
39
52
19
9

у%
32,8
43,7
16,0
7,6

4 курс
К-ть
28
49
27
15

у%
23,5
41,2
22,7
12,6

як відбувався перерозподіл курсантів за рівнями досліджуваної особистісної характеристики при переході з курсу
на курс у кожній з груп, причому в ЕГ ці зміни більш
яскраво виражені та більш динамічні у порівнянні з КГ.

Кількість курсантів у %

Рівні психологопедагогічної
компетентності

Рис. 1. Динаміка у розподілах курсантів ЕГ та КГ за рівнями психолого-педагогічної компетентності
при переході з курсу на курс
Застосування методів математичної статистики
(критерій Колмогорова-Смірнова) засвідчило наявність
достовірних відмінностей протягом формувального
експерименту у рівні психолого-педагогічної компетентності в ЕГ та їх відсутність в КГ. Крім того, було
проведено порівняння розподілів майбутніх офіцерівприкордонників за рівнями сформованості досліджуваної

особистісної характеристики для ЕГ та КГ між собою на
момент його завершення. На початку експериментального
дослідження було доведено однаковий рівень сформованості психолого-педагогічної компетентності в обох групах.
Наприкінці формувального експерименту ситуація в
ЕГ та КГ щодо розподілу курсантів за відповідними
рівнями була наступна (табл. 4):
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Таблиця 4
Розподіл курсантів ЕГ та КГ за рівнями психологопедагогічної компетентності наприкінці формувального
експерименту
Рівні психолого-педагогічної компетентності
Групи Низький
ЕГ
КГ

Середній

Достатній Високий

Суми

К-ть у % К-ть у % К-ть у % К-ть у %
18
11,8 35
23,0 68
44.7 31
20,4 152
28
23,5 49
41,2 27
22,7 15
12,6 119

Для оцінки отриманих результатів, так як і на
початку експерименту, було застосовано критерій Х2Пірсона. Статистичні гіпотези були аналогічними до
тих, котрі були сформульовані на початку експерименту.
Результати обрахунку Х2 представлені у додатках.
Емпіричне значення критерію Пірсона виявилось
2
2
2
 емп
(11,345  24,11) то на рівні
2  24,11 . Оскільки  кр   емп
статистичної значущості   0,01 було прийнято Н1,
тобто емпіричний розподіл курсантів ЕГ за рівнями
сформованості психолого-педагогічної компетентності
відрізнявся від аналогічного емпіричного розподілу
курсантів КГ. Такий висновок ще раз підтверджує
ефективність
запропонованої
методичної системи
формування психолого-педагогічної компетен-тності
майбутніх офіцерів-прикордонників у ході вивчення
загальнонаукових та військово-спеціальних дисциплін.
Для підтвердження правильності вибору критеріїв
(мотиваційно-світоглядного, змістовно-діяльнісного, поведінкового, емоційно-вольового) та відповідних їм показників сформованості досліджуваної особистісної характеристики курсантів, а також констатації змін у сформованості кожного її складового компоненту проводився
моніторинг змін за кожним критерієм (кожен критерій
перевіряв зміни за певним компонентом психологопедагогічної компетентності) упродовж усього періоду
формувального експерименту. Прослідкувати динаміку
цих змін можна у таблиці 5:
Таблиця 5
Динаміка змін у рівнях сформованості психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників ЕГ та КГ за кожним критерієм
наприкінці формувального експерименту
Критерії сформованості
ЕГ
КГ
психолого-педагогічної
(у%)
(у%)
компетентності
Мотиваційно-світоглядний
+45,8
+18,9
Змістовно-діяльнісний
+46,4
+19,8
Поведінковий
+47,2
+17,9
Емоційно-вольовий
+44,9
+20,4
Середнє значення
+46,1
+19,3
Аналіз отриманих результатів засвідчив, що в ЕГ
зміни у сформованості психолого-педагогічної компетентності за кожним критерієм є більш вираженими і в
середньому складають +46,1% на відміну від КГ, де такі
позитивні зміни складають лише +19,3%. Це означає, в
ЕГ позитивна динаміка майже у 2,5 рази краще ніж в КГ.
І цьому є природнє пояснення: наявні зміни в ЕГ
зумовлені впровадженням методичної системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників у ході вивчення ними загально-

93

військових та військово-спеціальних дисциплін. У КГ
позитивні зміни також присутні, вони, зрозуміло, зумовлені
особистісним та професійним розвитком курсантів у
процесі навчання. Для перевірки статистичної значущості
отриманої динаміки та відмінностей результатів в ЕГ та
КГ були застосовані методи математичної статистики, а
саме, критерій φ* – кутове перетворення Фішера. Даний
критерій дозволяє співставити дві вибірки за частотою
появи ефекту, що цікавить дослідника. Він оцінює достовірність відмінностей між відсотковими частками двох
вибірок, в яких зареєстровані необхідні зміни [5, c.158].
Статистичні гіпотези в цьому випадку мали вигляд;
Н0: частка осіб із зміною в значеннях критерію в ЕГ
не більше ніж в КГ.
Н1: частка осіб із зміною в значеннях критерію в ЕГ
більше ніж в КГ.
Результати застосування критерію φ* можна оцінити
з таблиці 6:
Таблиця 6
Результати розрахунків емпіричного значення
критерію кутове перетворення Фішера для ЕГ та КГ
Критерії сформованості
психолого-педагогічної
компетентності
Мотиваційно-світоглядний
Змістовно-діяльнісний
Поведінковий
Емоційно-вольовий

Результати розрахунків
та прийняття гіпотез


емп
  кр
,   0,01

приймається Н1


емп
 кр
,   0,01

приймається Н1


емп
 кр
,   0,01

приймається Н1


емп
 кр
,   0,01

приймається Н1

Очевидно, що методи математичної статистики
також підтвердили статистично значущі позитивні зміни
в ЕГ у порівнянні з КГ. Така ситуація зумовлена
цілеспрямованим впливом на психолого-педагогічну
компетентність курсантів за допомогою розробленої та
впровадженої методичної системи.
Висновки. Таким чином, підсумовуючи отримані
результати, варто зазначити, що у ході формувального
експерименту було отримані позитивні результати
впровадження обґрунтованої та розробленої методичної
системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у ході вивчення
ними загальновійськових та військово-спеціальних
дисциплін. Це підтвердили і методи математичної
статистики. Порівняння розподілів курсантів ЕГ та КГ за
рівнями досліджуваної компетентності на початку та
наприкінці формувального експерименту показало
наявність статистично значущих відмінностей. Отримані
результати експериментального дослідження підтвердили
ефективність та дієвість запропонованої методичної
системи.
У подальшому планується розробити методичні
рекомендації усім суб’єктам формування психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників та провести пошук педагогічних
резервів цього процесу.
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RESULTS OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE
BORDER GUARD OFFICERS
The article presents and describes the results of formation the psychological and pedagogical competence of future border
guard officers.
In addition, in the article, based on the application of methods of mathematical statistics, the author conducts an analysis
and interpretation of the results of the forming experiment on the implementation of a methodical system for the formation of
psychological and pedagogical competence of future border guard officers in the process of studying general-military and
military-specific disciplines in the educational process of the institution of higher education.
The comparison of the distribution of cadets of the experimental and control groups by the levels of the investigated
competence at the beginning and at the end of the forming experiment showed the presence of statistically significant
difference.
The results of the experimental study, presented in the article, confirmed the effectiveness of the proposed methodical
system.
Key words: formation, forming experiment, psychological and pedagogical competence, future border guard officers,
results, methods of mathematical statistic.
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ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ У КОНТЕКСТІ
ВИХОВАННЯ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ
У статті розглядається проблема християнських цінностей у викладанні християнської етики в
середній школі. Автор доводить, що українська культура в основі містила елементи релігійності, тому
українське виховання духовне за своєю суттю і змістом.
Викладання християнської етики в закладах освіти має давню історію. Побудова нової форми викладання
християнської етики має враховувати кращий досвід наших предків та орієнтуватися на сучасні здобутки
педагогіки, психології, методик викладання. Сьогоднішня соціальна ситуація може покращитися, якщо
громадяни країни будуть сприймати християнські цінності та жити, дотримуючись їх.
Ключові слова: християнські цінності, учитель, християнська етика, аксіологія, учень, Біблія,
підручник, любов до ближнього, метод.
Постановка та актуальність проблеми. Сучасне
суспільство дуже полярне у соціальному плані. Полярність
викривається також і у ціннісному вимірі його існування.
Пожвавлення релігійного життя, що зумовлено прагненням
українців мати власну церкву в державі, одних активізувало до вивчення предметів релігійного змісту,
переорієнтації виховання на християнські цінності, а
інших – навпаки відштовхнуло від церкви як соціальновиховної інституції та спрямувало у напрям атеїзму.
Складність шкільного виховання у тому, щоб знайти
оптимальні механізми взаємодії з представниками як
першої так і другої груп. Тому сьогодні необхідне
пожвавлення науковців у плані розробки предметів, які б
більше розкривали саме соціальний бік християнства,
його значення для розбудови держави.
Ступінь розробки проблеми: питання суті християнських цінностей, їх місця у сучасній виховній системі
українців було предметом аналізу цілого ряду вчених.
Серед яких: М. Стельмахович, що розкривав суть християнських цінностей у контексті народної педагогічної мудрості; О. Сухомлинська, яка досліджувала ціннісний аспект
життя сучасної молоді; О. Вишневський, що структурував
суспільні цінності і окремо розглянув християнські
цінності. Християнські виховні настанови є предметом
аналізу І. Беха, В. Костіва та ін.. Велику увагу дослідженням християнських основ виховання, традицій приділяють
закордонні вчені. Серед яких доцільно назвати С. Радчука;
досліджувала становлення християнських основ виховання
у Великій Британії Г. Погромська.
Багатоваріантність підходів до проблеми вимагає
систематизації ідей та підходів щодо процесуального боку
християнського виховання та його змістової складової.
Метою нашої статті є осмислення з позицій сьогоднішнього дня існуючого досвіду втілення у практику
шкільного виховання християнських цінностей; окреслення
нашого бачення можливих шляхів запровадження ідеї
християнського виховання у загальноосвітні навчальні
заклади.
Виклад основного матеріалу. 90 роки ХХ століття
відомі посиленням інтересу до питань релігійного і
церковного життя. Українці знову почали активно

вивчати Біблію. Зняття соціальної напруги через
заборону віруючим відвідувати церкви чи інші релігійні
установи позначилася також і на діяльності більшості
українських шкіл. Освітяни почали обговорювати питання
запровадження християнської етики у загальноосвітні
навчальні заклади. Хоча від прийняття і уведення в дію
першого Закону про освіту молодої Української держави
і до Закону про освіту прийнятого у 2017 році у
питаннях про співпраці школи і церкви нічого не
змінилося. Хоча школа і церква здійснюють виховання
дітей та шкільної молоді, про це йде мова у посібниках з
педагогіки П. Щербаня, В. Лукашенка, але ніхто не бере
відповідальність універсалізувати у межах держави
методику християнського виховання у школі. І це добре,
адже, шкіл, що належать конфесіям у державі не багато,
тому загальноосвітня школа, гімназія або ліцей є місцем
де стикаються інтереси громадян різних конфесій, різних
національностей і різних культур. Саме ці заклади є
добрим ґрунтом для поєднання загальнолюдських та
християнських цінностей у вихованні.
Для окреслення орієнтирів християнського виховання в
загальноосвітніх закладах доцільно звернутися до досвіду
предків. Відомий філософ, педагог Г. Сковорода підкреслював, що духовну людину формує добро, пізнання,
усвідомлення і розуміння своєї істинної природи, свого
призначення у світі [6].
Митрополит Іван Огієнко багато зробив для розвитку
освіти та формування теорії християнського виховання
молоді вимагав будувати навчально-виховний процес на
національній свідомості та самосвідомості, патріотизмі,
повазі до споконвічних традицій свого народу, глибокій
духовності особистості. На його думку, мета та зміст
виховного процесу мають цінність лише тоді, коли
будуть духовні.
Сьогодні українська освіта знову повертається до
християнського виховного ідеалу, обґрунтованого
Г. Ващенком як «...образ ідеальної людини, на який має
орієнтуватися педагог, виховуючи молоде покоління» [3,
с.41].
У аксіології християнства поняття ідеалу розглядається
як досконалого взірця для наслідування у зв’язку з цим
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актуальним видається розмежування цінностей на
власне релігійні або духовні і людські, якими часто
керується людина у житті, і які часто діаметральні до
християнських.
Християнська аксіологія вищою цінністю розгорнутої
християнської системи визнає Бога, котрий є вічною
абсолютною цінністю. Центральною фігурою християнського вчення є особистість Ісуса Христа – Божого сина,
що має місійну роль – врятувати світ від гріха. Звідси й
особлива роль людини, що створена за образом і
подобою Бога. Ця людина має жити на Землі так, щоб
зберегти у собі божий образ, залишитися Божою дитиною.
На окрему вагу заслуговують цінності, що розкривають
внутрішній світ віруючої людини. Серед них християнські
цільові цінності, те, до чого прагне віруюча людина. До
них належать «Царство небесне», вічне життя в раю. На
окрему увагу, у руслі дослідження, заслуговують цінності,
які є рушійною силою досягнення віруючими мети. До
них належать: релігійна віра, церковні обряди й ритуали,
життя згідно десяти заповідей Божих.
Названі категорії часто просто характеризуються
відповідно до біблійного вчення, але обґрунтування
категорії «християнські цінності» найкраще представлено
у контексті вчення католицьких богословів. Інші християнські течії обережні щодо вживання самого поняття цінності,
часто його пояснюють через аналіз Біблії, тому розходження мають, в основному, доктринальний характер.
Важливість християнських цінностей у рамках освітнього процесу загальноосвітнього закладу розкривається
також через ті функції, що вони виконують, а саме:
легітимізуючу, світоглядну, регулятивну, інтегративну
та сенсоформуючу.
Багатоплановість змісту функцій християнських цінностей дозволяє приймати думку О. Сухомлинської про
розуміння їх як універсальних моральних настанов, які
набули загальнолюдського характеру, стали розглядатися
як частина української культури [8, с.13-18]. Імпонує
альтернатива освітян у виборі курсів християнського
виховання у школі та у доборі підручників для їх
викладання, хоча ще недостатня увага приділяється
підготовці педагогів до викладання предмету і власне
духовності педагога. Теоретичні напрацювання у цьому
плані є, але вони слабо втілюються у практику.
Наприклад, на початку ХХІ століття у науковий обіг
Л. Ахметзяновою та С. Іванніковим було введено термін
«професійна духовність вчителя». Яку науковці розглядали
як – складний стан внутрішнього світу вчителя, здатність
до професійної рефлексії, доброти, чуйності, совісті,
справедливості, здатності до самоаналізу та роздумів
про своє життя, його мету й сенс, про долю свого учня.
Духовність педагога – це ще й готовність щиро
захоплюватись досягненнями учня, успіхами колег,
школи, самовідданістю батьків у вихованні своїх дітей.
Ознакою педагогічної духовності, на думку вчених, є
також специфічний професійний неспокій, який виступає
стимулом до самовдосконалення, що є одним із вищих
проявів професійної совісті, яка в поєднанні з професійною
духовністю не дозволяють учителю проявляти стосовно
учнів надмірність, формалізм [1].
На сьогодні відомо вже чимало програм з християнської
етики та навчальних посібників з предмету. Вчитель має

можливість обрати той підручник чи посібник, який
імпонує йому, або створити власний. Так, наприклад,
відомі вже програми та посібники О. Чучаліна,
О. Паладійчук, О. Гордійчук та ін. Усі вони ілюструють
різний за складністю зміст курсу, але мають спільну
основу – Біблію, біблійну історію людства. Автори
пропонують зміст християнської етики вивчати у трьох
аспектах: перший це християнські цінності, що декларуються Біблією, другий – плоди дарів Духа Святого:
любов, радість, спокій,терпіння, доброта, милосердя,
віра і третя площина це чотири заповіді любові до Бога і
шість заповідей любові до ближньої. Саме останньої так
не вистачає сучасному світу: «шануй батька й матір; не
кради;не вбивай; не свідчи неправдиво на ближнього
свого; не будь розпусний; не будь заздрісним».
Значний ціннісний виховний потенціал простежується
у Нагірній проповіді Ісуса Христа. Її зміст спрямований
на спонукання людини до роздумів про миролюбивість,
доброту, поступливість. Лейтмотивом проповіді вважаємо
слова, які можуть стати ключовими у вивченні християнської етики у школі: «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб
чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви». Цей заклик
пізніше критиками буде названий «золоте правило
моральності».
Звідси, яскраво вимальовується думка Т. Тюріної про
те, що розуміючи відносність моральних критеріїв, що
діють у суспільстві, високодуховна людина приймає
рішення, виходячи із вищого розуміння добра, блага,
істини, орієнтуючись на своє Вище Духовне «Я»,
усвідомлення призначення і сенсу свого життя. Кожен
педагог має розуміти, що одним із основних завдань
християнського релігійного виховання є формування
такої особистості, якій притаманні почуття відповідальності перед суспільством, державою, прагнення до
боротьби за розвиток гуманних основ суспільства.
Учитель факультативу з християнської етики, добре
усвідомлює, що основу християнської культури виховання
його учнів складають християнські цінності. Важливо не
лише зосереджувати увагу на цих цінностях, але й
культивувати їх на факультативах разом із високою
вірою в Бога, працелюбністю і патріотизмом, громадянськістю та іншими морально-етичними цінностями:
любов’ю до людей і милосердям, глибокою повагою до
батьків і старших [5, с.38].
У цьому складність і простота християнського
виховання у освітньому закладі. Адже, спільна діяльність
педагога і учнів на факультативі розглядається не як
вплив, а як партнерство чи співпраця. Дитина володіє
багажем знань, який вона отримала у Недільній школі і
який закріплений благочестивим життям родини у якій
виховується майбутній громадянин держави. Складність
у доборі змісту уроків, а простота в умінні знайти спільні
теми для обговорення, вільних бесід по змісту Біблії.
Погоджуємося з ідеєю К. Євсюкової, про те, що
релігійна традиція найчастіше розглядає духовне буття
як трансцендентний вихід людини за межі свого
реального життя, а світська – включає в неї всю сферу
духовно-практичної життєдіяльності особистості: пошук
і знаходження сенсу життя, свого покликання; духовне
самовдосконалення і збагачення внутрішнього світу за
допомогою прилучення до культури, духовного спілкуван-
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ня між людьми; духовно – практичну діяльність, спрямовану на служіння і допомогу оточуючим [5, с.125].
Виховання духовності було предметом вивчення
психологів. Наприклад, радянський психолог В. Знаков
визначив основні підходи до духовності: духовність як
результат сприймання загальнолюдських норм, цінностей,
духовної культури; духовність як концентрація людини
на осмисленні й переживанні духовних цінностей;
духовність як результат саморозвитку особистості.
Таким чином для реалізації завдань факультативу з
християнської етики педагог повинен усвідомлено
прагнути до духовного зростання й надавати допомогу
своїм вихованцям у духовному дорослішанні; глибоко
розуміти себе, своє призначення – у сім’ї, роді, професії,
Вітчизні; розрізняти пласти людського життя –
фізичний, душевний, духовний, допомогти в цьому
своїм учням; внутрішньо долучитися до національної
духовної традиції – релігії, фольклору, архітектури,
мистецтва, літератури, філософії; усвідомити серйозність і
неповторність кожного дня та в усяких справах; віднайти
реальну радість буття [4, с.6]. Історія педагогіки зберігає
періоди поглибленого вивчення Закону Божого і християнської етики, наприклад, історія школи ХVIII – початок
ХІ століття. Але той досвід не дав очікуваних високих
результатів в формуванні моральності й етичності
поведінки. Архівні джерела, спогади учнів тогочасних
шкіл переконують, що опанування предметами християнського змісту проводилося з примусу, часто на іноземній,
незрозумілій мові. Тому актуальною видається в сьогоднішніх умовах вивчення християнської етики, застосовуючи метод аргументації у розв’язанні соціально-моральної
задачі. Цей метод добре обґрунтований І. Бехом.
Науковець підкреслює, що саме аргументація
виступає «альтернативою примусу чи наказу є
сутнісною характеристикою гуманних, демократичних
міжособистісних взаємин». Він розглядає аргументацію
як розгорнуту в мовленні проекцію внутрішньо
емоційно забарвленої розумової діяльності суб’єкта [2,
c.230].
Вчений береться пояснити внутрішні особливості
спілкування через актуалізацію поняття совість та
самовиховання. Подібні спроби маємо у роботах
Є. Семаки з християнської етики. Та чи інша цінність у
образі «Я» функціонує як відносно жорстка програма
певних типів поведінки. Якщо в образі людини
зафіксовані позитивні якості, а за якихось обставин
людина проявляє протилежні якості, то виникають
емоційні переживання із зниження самоповаги [2, c.254].
Своєрідно сприймається ця функція по відношенню
до поняття «любов». Любов яка, згідно біблійного вчення,
ніколи не закінчується, все терпить, все зносить. Любов
проявляється по відношенню до Бога, до себе і до
ближнього. Звідси морально-етичний принцип: «Возлюби
ближнього свого як самого себе», перефразовується так,
особистість втрачає людську подобу, повагу до себе
якщо чинить навмисну шкоду іншому. Чим вища любов
людини до себе, тим більше вона цінує людську сутність
іншої людини, шукає однодумців, спілкування з ними,
повага до себе переноситься на повагу до іншого.
Применшення цінності людини, її ролі у житті громади,
нівелювання інтересами, захопленнями, здобутками
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людини призводить до применшення власної цінності
людини і відповідно викликає у неї обернену до любові
реакцію на оточуючих, що не прийняли її як рівну.
Висновки. Християнські цінності мають стати орієнтиром розвитку сучасного демократичного суспільства.
Реалізація у повній мірі їх виховного потенціалу, без
перекручень
сприятиме
формуванню
здорового
суспільства. Вивчення основ християнської етики має
будуватися на світських засадах, без доктринального
обґрунтування. Останнє, справа церкви, яка в кожного
учня своя. Вчителю християнської етики доцільно
підтримувати зв’язок з батьками, цікавитися історією
церкви та сьогоднішньою державною політикою відносно
церкви. Перспективами дослідження стане розробка
програми формування християнських цінностей.
Література
1. Ахметзянова Л.М. Подготовка будущих учителей к
воспитанию духовности у школьников /Л. Ахметзянова,
С. Иванников // Виховання і культура. – 2001. – №1(1). – С. 14-17.
2. Бех І. Виховання особистості: у двох книгах. Книга 1.
Особистісно- орієнтований підхід: теоретико- методологічні
засади / І. Бех. – К., 2003. – 275 с.
3. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава:
Полтавський вісник, 1994. – 191 с
4. Знаков, В.В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры / В.В. Знаков // Вопросы
психологии. – 1998. – № 3. – С. 104–114.
5. Євсюкова К.І. Духовно- моральне виховання в контексті
християнських цінностей / К. Євсюкова // Нова парадигма. –
Випуск 119. – С.125.
6. Повалій Л.В. Християнське виховання дитини в сім’ї /
Л. Повалій // Світ виховання. – 2005. – №5(12). – С. 38-40
7. Сковорода Г. Вибрані твори / Г. Сковорода. – Х.: Прапор,
2007. – 384 с.
8. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади формування
духовності особистості на основі християнських моральних
цінностей / О. Сухомлинська // Шлях освіти.–2002. – № 4.– С. 13-18.
9. Христианское воспитание детей. – Одесса, 1996. – 312 с.
References
1. Akhmetzyanova L.M. Podhotovka budushchykh uchyteley k
vospytanyyu dukhovnosty u shkolʹnykov / L. Akhmetzyanova,
S. Yvannykov // Vykhovannya i kulʹtura. – 2001. – №1(1). – S. 14-17.
2. Bekh I. Vykhovannya osobystosti: u dvokh knyhakh. Knyha 1.
Osobystisno- oriyentovanyy pidkhid: teoretyko- metodolohichni
zasady / I. Bekh. – K., 2003. – 275 s
3. Vashchenko H. Vykhovnyy ideal / H. Vashchenko. – Poltava:
Poltavsʹkyy visnyk, 1994. – 191 s
4. Znakov, V.V. Dukhovnostʹ cheloveka v zerkale psykholohycheskoho znanyya y relyhyoznoy very / V. V. Znakov // Voprosy
psykholohyy. – 1998. – № 3. – S. 104–114.
5. Yevsyukova K.I. Dukhovno- moralʹne vykhovannya v
konteksti khrystyyansʹkykh tsinnostey / K. Yevsyukova // Nova
paradyhma. – Vypusk 119. – S.125.
6. Povaliy L. V. Khrystyyansʹke vykhovannya dytyny v simʺyi /
L. Povaliy // Svit vykhovannya. – 2005. – №5(12). – S. 38-40
7. Skovoroda H. Vybrani tvory / H. Skovoroda. – KH.: Prapor,
2007. – 384 s.
8. Sukhomlynsʹka O.V. Kontseptualʹni zasady formuvannya
dukhovnosti osobystosti na osnovi khrystyyansʹkykh moralʹnykh tsinnostey
/ O. Sukhomlynsʹka // Shlyakh osvity.–2002. – № 4.– S. 13-18.
9. Khrystyanskoe vospytanye detey. – Odessa, 1996. – 312 s

98

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018

Kovalchuk I.V.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of pedagogy and social work,
Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, martinn195@i.ua
Ukraine, Chernivtsi
CHRISTIAN VALUES ІN THE CONTEXT OF SCHOOLING YOUTH EDUCATION
The article deals with the problem of Christian values in teaching Christian ethics in high school. The author proves that
Ukrainian education is spiritual in its essence and content.
The teaching of Christian ethics in educational institutions has a long history. The construction of a new form of teaching
Christian ethics should take into account the best experience of our ancestors and focus on the current achievements of
pedagogy, psychology, teaching methods.
Key words: Christian values, teacher, Christian ethics, axiology, disciple, Bible, textbook, love to neighbor, method.

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018

99

УДК 378.046 – 021.68
Кравченко Г.Ю.,
д.пед.н., доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, innovatica @ukr.net
Україна, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРІВ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядаються зміст поняття самостійної роботи студентів, її функції та місце в
навчальному процесі інститутів післядипломної освіти, визначається сутність управління самостійною
роботою. Запропоновано модель організації самостійної роботи магістрів у системі післядипломної
освіти, впровадження якої забезпечить чітке планування, детальне продумування організації освітньої
діяльності як викладачів, так і студентів; систематичний контроль за поетапним і кінцевим
результатами самостійного навчання студентів та дозволить здійснювати відповідні корективи у її зміст.
Ключові слова: самостійна робота, модель організації самостійної роботи магістрів, інститут
післядипломної освіти.
Постановка проблеми. У Концепції післядипломної
освіти визначено цілі та завдання розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, удосконалення функціонування загальнонаціональної системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для
професійної діяльності в різних галузях економіки,
державного управління, місцевого самоврядування. Усі
передбачені зміни ґрунтуються на положеннях Конституції
України, Законах України «Про освіту» (2016), «Про
вищу освіту» (2014), «Про професійний розвиток працівників (2012), Положенні про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2013), «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (2015), Проекті Концепції
розвитку освіти до 2025 року (2014), Концепції розвитку
неперервної педагогічної освіти (2013), Державних
стандартах освіти, нормативно-правових актах чинного
законодавства України з питань освіти і науки, з
урахуванням міжнародного управлінського досвіду та
інформаційно-технологічного забезпечення окремих
напрямів професійної діяльності.
Особливостями інститутів післядипломної освіти є
навчання дорослого населення України, які мають вищу
освіту, певний життєвий досвід та досвід професійної
діяльності. Максимальному розкриттю потенціалу кожної
людини, підготовці її до постійного професійного
вдосконалення, саморозвитку й самореалізації, сприяє
формування навичок самостійної роботи [4].
Самостійна робота магістрів здобувачів другого
рівня вищої освіти – це складний, багатоаспектний
процес, результативність якого визначається низкою
факторів і умов (мотивація, минулий досвід, можливості,
організація, потреби та інтереси тощо).
Організація самостійної роботи є однією з
найдавніших проблем педагогічної теорії й практики. На
її значущість указували класики педагогіки А. Дістервег,
Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський. Цій проблемі
приділяють увагу й сучасні науковці А. Алексюк,
С. Архангельських, В. Буряк, В. Загвязинський, В. Козаков,
Н. Кузьміна, П. Підкасистий, Н. Сидорчук та ін. У працях
зарубіжних і вітчизняних дослідників розглядаються
різні наукові та методичні засади і форми самостійної

роботи. Однак, незважаючи на широке коло досліджень,
присвячених проблемі, виникає багато питань, які
потребують нагального вирішення.
Мета даної статті полягає у розкритті значення
самостійної роботи в освітньому процесі, визначенні її
особливостей через подання моделі організації
самостійної роботи магістрів у системі післядипломної
педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Методологічною
основою активізації самостійної пізнавальної діяльності
людини є положення про те, що найінтенсивніший
розвиток особистості відбувається у процесі самостійної
пошукової роботи. Практикою доведено, що тільки ті
знання, які здобуваються самостійно завдяки власному
досвіду й діям, є найміцнішими. Тобто, самостійна
діяльність має двоєдину мету: формування самостійності
як риси особистості й залучення студентів до самостійної
творчої роботи.
У сучасній психолого-педагогічній літературі відсутнє
однозначне трактування поняття «самостійна робота»,
зокрема, до сьогодні педагогічна наука ще остаточно не
визначилась із сутністю дефініції «самостійна робота», а
це ускладнює її організацію. Звідси виникає потреба в
ґрунтовному дослідженні зазначеного поняття в системі
післядипломної освіти. У педагогічних дослідженнях та
словниках поняття «самостійна робота» розглядається як
дидактична категорія, дидактичний засіб навчання, за
допомогою якого викладач організовує діяльність магістрів
як на навчальних заняттях, так і в період проходження
практики та підготовки до захисту магістерських робіт;
як метод навчання та самоосвітня форма організації
самостійної роботи; як різноманітні види індивідуальної
та групової навчальної діяльності.
Переважна більшість науковців трактують самостійну
роботу як особливий вид навчальної або пізнавальної
діяльності учня, студента. В. Буряк, відомий дослідник
проблеми, навіть визнає її вищою формою навчальної
діяльності [3 c.49]. П. Гальперін стверджує, що самостійна
робота є рушійною силою навчального процесу. У своїх
працях учені акцентують увагу на певних особливостях
цієї діяльності. Вона є раціонально спланованою, організаційно та методично спрямованою (В. Буримський),
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виконується в розумовому плані й завершується у
вигляді результатів, які можна перевірити: плану, звіту
та ін. (М. Федоренко), а також є невід’ємною умовою
свідомого засвоєння знань на всіх стадіях (Г. Гаврилова).
Самостійна навчально-пізнавальна діяльність може бути
як індивідуальна, так і групова (Р. Нізамов); вона має
місце й на аудиторних заняттях, і в позааудиторний час
(Л. Деркач, Р. Нізамов, Ю. Палкін) [1, 2]. Г. Коджаспірова,
О. Коджаспіров розглядають самостійну роботу як засіб
формування когнітивних здібностей тих, хто навчається,
їх готовність до неперервної самоосвіти [5].
Отже, як бачимо самостійна робота – це складне
педагогічне явище, особлива форма навчальної діяльності,
спрямована на формування самостійності та засвоєння
дорослими учнями сукупності знань, умінь і навичок,
що здійснюється за умови запровадження відповідної
системи організації різних видів навчальних занять.
У сучасних умовах кредитно-модульної системи
навчання посилюється роль самостійної роботи студентів.
У «Положенні про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах» вказано, що самостійна
робота є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних
занять. Зміст самостійної роботи студента над конкретною
дисципліною визначається навчальною програмою
дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та
вказівками викладачах [7].
Залучення педагогів до самостійної діяльності є
динамічним процесом, що передбачає професійнопрактичну роботу магістрів під керівництвом викладача
кафедри, які взаємодіють у реальному освітньому
просторі, створюючи сприятливі умови для самостійних
дій, стикаючись зі зростаючим рівнем інтелектуальних
запитів дорослих учнів, з одного боку, і появою нових
особистісно орієнтованих технологій у післядипломному
навчанні – з іншого. Тому мета самостійної роботи полягає
у формуванні самостійності як особистісної риси та
важливої професійної якості дорослої людини, суть якої
полягає в уміннях систематизувати, планувати , контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги або під
контролем викладача.
Враховуючи основні підходи щодо організації
самоосвітньої діяльності магістрів важливим є звернення
уваги на функції самостійної роботи у системі післядипломного навчання, а саме: пізнавальну (засвоєння
знань із певної дисципліни), самоосвітню (формування
вмінь і навичок самостійного оновлення та їх творчого
застосування), виховну (формування самостійності як
риси особистості), коригуючу (вміння вчасно коригувати
свою діяльність), прогностичну (передбачення та оцінювання можливого результату), розвивальну [6].
Виходячи з цього, навчальний процес в інститутах
післядипломної освіти будується на засадах андрагогіки,
що надає можливість модульного проектування освітньої
діяльності та дозволяє динамічно перебудовувати модель
навчання, яка визначає місце та роль самостійної роботи
в ході навчання магістрів.
Самостійна робота в інститутах післядипломної освіти
потребує чіткої організації, планування, системи й певного
керування (обсяг завдань, типи завдань, методичні
рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз перед-

бачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання
виконаних робіт), що сприяє підвищенню якості
навчального процесу, оскільки вона тісно пов’язана з
багатьма функціями навчання дорослих педагогів/магістрів
різних, за віком, досвідом, рівнем професіоналізму тощо.
Важливим завданням викладача закладу післядипломної освіти є правильна організація самостійної
роботи студентів, забезпечення умов успішного її
перебігу, що передбачає не лише базові наукові знання,
оновлення професійних знань, а й уміння педагогічно
доцільно активізувати пізнавальні інтереси магістрів у
процесі навчання. Як свідчить практика, у процесі
післядипломного навчання самостійній пізнавальній
діяльності студентів/магістрів часто мало відводиться
часу. Проте, як у державних, так і в недержавних
закладах освіти США, у навчальних планах на
аудиторну роботу студентів денної форми навчання
відводиться від 20% до 35% загального навчального
часу, а решту - на самостійну. Тому система керівництва
індивідуальною самостійною роботою магістрів, здобувачів другої вищої професійної освіти, потребує чіткого
планування, детального продумування її організації,
безпосереднього або опосередкованого керівництва з
боку викладача, систематичного контролю за поетапним
і кінцевим результатами, оперативного оприлюднення
оцінки результатів і внесення відповідних коректив у її
організацію [5].
Враховуючи все вище зазначене, нами була
розроблена модель організації самостійної роботи
магістрів у системі післядипломної педагогічної освіти
для спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація
8.073.80 «Управління навчальним закладом» (рис.1).
Безумовно, дуже важливим напрямом в організації
самостійного навчання магістрів є науково-методична
підтримка розвитку змісту освітньої діяльності, що
вимагає від викладачів розроблення дидактичної бази
освітнього процесу й передбачає впровадження новітніх
технологій навчання, інноваційних проектів, розвиток
дистанційної освіти тощо. Практична значущість
дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів полягає в розробці типових регламентів
організації навчального процесу на кафедрах; створенні
диференційованих модулів науково-методичного забезпечення для магістрів із різним рівнем сформованості
професійних умінь самоосвітньої діяльності (індивідуальні програми професійного розвитку, дослідницькі
програми, проекти тощо); визначенні ефективності
впровадження гуманітарних технологій (портфоліо,
кейс-стаді, модульного та критичного мислення,
технологій коучингу, PR-технологій); створенні банку
варіативного науково-методичного супроводу самоосвітньої роботи студента (навчально-методичні комплекси, інформаційна база, залучення сучасних
розробок). Таким чином створення сучасних навчальнометодичних комплексів навчальних дисциплін освітньої
діяльності; запровадження інноваційних технологій та
інтерактивних методів, комп’ютерних web-порталів
скеровує розвиток змісту, методів та форм організації
самостійної та пізнавальної діяльності магістрів у
площину практико орієнтованого, диференційованого,
спрямованого на результат навчання.
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Підходи: системний,
особистісно-діяльнісний,
варіативно-рефлексивний

Викладачі
(рефлексія)

Суб’єкти самоосвітньої
діяльності

СТРУКТУРА
САМООСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТА
ЗАСОБИ

Принципи: варіативності,
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Форми контролю знань: кейс-стаді, розвиток критичного мислення,
створення проектів, самоконтроль, самооцінювання
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презентаційна діяльність, курсова робота, дипломний проект

ЕТАПИ: мотиваційно-цільовий, змістовно-операційний,
результативно-оціночний, рефлексивний
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МЕТА: формування вміння самоосвітньої діяльності студентів в умовах магістратури

Критерії та рівні показників
Результат: магістр із сформованими вміннями до самоосвітньої діяльності

Рис. 1. Модель організації самостійної роботи магістрів у системі післядипломної педагогічної освіти
Безумовно, дуже важливим напрямом в організації
самостійного навчання магістрів є науково-методична
підтримка розвитку змісту освітньої діяльності, що вимагає
від викладачів розроблення дидактичної бази освітнього
процесу й передбачає впровадження новітніх технологій
навчання, інноваційних проектів, розвиток дистанційної
освіти тощо. Практична значущість дидактичного
забезпечення самостійної роботи студентів полягає в
розробці типових регламентів організації навчального
процесу на кафедрах; створенні диференційованих модулів
науково-методичного забезпечення для магістрів із різним
рівнем сформованості професійних умінь самоосвітньої
діяльності (індивідуальні програми професійного розвитку,
дослідницькі програми, проекти тощо); визначенні ефективності впровадження гуманітарних технологій (портфоліо,
кейс-стаді, модульного та критичного мислення, технологій
коучингу, PR-технологій); створенні банку варіативного

науково-методичного супроводу самоосвітньої роботи
студента (навчально-методичні комплекси, інформаційна
база, залучення сучасних розробок). Таким чином створення
сучасних навчально-методичних комплексів навчальних
дисциплін освітньої діяльності; запровадження інноваційних
технологій та інтерактивних методів, комп’ютерних webпорталів скеровує розвиток змісту, методів та форм
організації самостійної та пізнавальної діяльності магістрів у
площину практико орієнтованого, диференційованого,
спрямованого на результат навчання.
Сучасний освітній процес є настільки змінним і
динамічним, що робить неможливим раз і назавжди
засвоєння магістром усіх секретів фахової майстерності.
Діяльність студента є творчою. Магістр має бути
професіоналом, який здатний до аналізу, саморефлексії та
самовдосконалення. На цьому шляху оцінювання
результатів самостійного навчання в системі після-
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дипломної освіти набуває все більшого значення. За
допомогою відповідних методів педагогічної діагностики
(педагогічного спостереження, бесід, анкетувань, інтерв’ю,
тестів тощо) проводиться аналіз самостійної роботи
студентів та визначається її ефективність (результативність).
Упровадження системи оцінювання рівня професійної
компетентності магістрів орієнтовано на такі цілі, як:
визначення прогалин у знаннях; планування подальших
етапів навчального процесу; внутрішня і зовнішня корекція
подальшого самостійного навчання; мотивація шляхом
заохочення за успіхи у навчанні та регулювання складності
наступних кроків; підтвердження успішних результатів
навчання.
Для ефективності системи оцінювання необхідно чітко
визначити критерії, вимоги до рівня знань і компетентностей
студента, як на вступному, так і на вихідному етапах, що
потім має порівнюватися самим магістрантом для
планування подальшої самоосвіти. Використання системи
діагностування рівня володіння професійними якостями,
компетенціями студентів/магістрів та урізноманітнення форм
навчання дає кафедрам такі можливості: якнайповніше
задовольнити потреби студентів/ магістрів відповідно до
фахових зацікавлень та рівня професійної підготовки;
створити умови для системної самоосвіти протягом усього
періоду навчання, завдяки впровадженню варіативної
складової програми (фахових мак-майнерів та семінарів),
метою яких є практичне набуття професійної компетентності
та забезпечення безперервність фахового вдосконалення.
Висновки. Таким чином, у результаті проведеного
дослідження визначаємо значення самостійної роботи
студентів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
освіти, яка має за мету самостійне засвоєння ними знань,
формування освітніх умінь і навичок під керівництвом
викладача, але без його безпосередньої участі.
А впровадження запропонованої моделі організації
самостійної роботи магістрів у системі післядипломної
освіти в діяльність інститутів післядипломної освіти
сприятиме підвищенню успішності навчання, виробленню
вмінь та навичок самостійної праці, розвитку активності,
самостійності та творчих здібностей фахівців.
Наші подальші дослідження будуть спрямовані на
вдосконалення технології організації самостійної роботи
магістрів, створення дійової системи управління такою
роботою в умовах кафедр інститутів післядипломної освіти.
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF MASTERS IN THE SYSTEM
OF POSTGRADUATE EDUCATION
In the article maintenance of concept of independent work of students, her function and place are examined in the
educational process of after diploma education, essence of management independent work is determined. The model of
organization of independent work of master's degrees offers in the system after diploma education, introduction of that will
provide the clear planning, detailed thinking over of organization of educational activity of both teachers and students;
systematic control after stage-by-stage and eventual the results of independent studies of students and will allow to carry out
corresponding коррективы in her maintenance.
Key words: independent work, model of organization of independent work of master's degrees, institute after diploma
education.
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МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ШКІЛ МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ
ЕЛЕКТРОННОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
У статті обґрунтовано та описано експериментальну методичну модель розвитку творчих здібностей
учнів шкіл мистецтв засобами електронного музичного інструментарію. Розглянуті та охарактеризовані у
структурі моделі підходи, принципи, педагогічні умови, методи, форми та етапи педагогічної роботи
складають основу методичного забезпечення процесу розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв
засобами електронного музичного інструментарію.
Ключові слова: розвиток творчих здібностей, методична модель, електронний музичний інструментарій,
школа мистецтв.
Постановка проблеми. Інформаційно-навчальні
технології є широко розповсюдженими засобами навчання
у різних галузях сучасного освітнього простору.
У початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладах, зокрема, школах мистецтв комп’ютерноінформаційні технології пов’язані із використанням у
навчальному процесі електронного клавішного синтезатора. Технологічна специфіка роботи цього цифрового
інструменту надає надзвичайно широкі можливості для
використання його у процесі розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв, а також відкриває перспективи
школярам для подальшої успішної самореалізації в
галузі інформаційно-музичних технологій.
Процес розвитку творчих здібностей учнів шкіл
мистецтв засобами електронного музичного інструментарію є цілісним, керованим, полікомпонентним
утворенням, що функціонує на умовах узгодження його
окремих компонентів та є відкритим для впливу
зовнішнього середовища. Застосування методу педагогічного моделювання дає можливість унаочнити цей
процес, показати його основні компоненти, етапи, змістове
наповнення та пояснити внутрішні його взаємозв’язки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми
впровадження та використання електронного музичного
інструментарію цікавлять багатьох науковців. Так,
І.М. Красільніков вивчає місце електронної музичної
творчості в системі мистецької освіти; Г. Юферова
працює над проблемою застосування музично-комп’ютерних технологій у професійній освіті. Розвитку
технічно-виконавських
можливостей
електронних
клавішних синтезаторів присвячено дослідження
І.О. Стецюка. Формування готовності майбутнього
вчителя музики до використання цифрового електронного
музичного інструментарію у професійній діяльності
розглядав
О.М. Рибніков.
Наукове
дослідження
Ю.Ф. Дворника присвячене формуванню творчих
якостей майбутніх вчителів музики засобами музичнокомп’ютерних технологій. Ю. Коробейнікова вивчає
формування музично-інформаційної компетентності
підлітків під час гри на клавішних електронних
синтезаторах. Питання, що стосується впровадження та
використання електронного музичного інструментарію у

навчальному процесі початкових спеціалізованих
закладів мистецької освіти, а також розвитку творчих
здібностей учнів на його основі у сучасних українських
наукових дослідженнях вивчені недостатньо.
Мета статті – обґрунтування експериментальної
методичної моделі розвитку творчих здібностей учнів
шкіл мистецтв, характеристика основних її компонентів
та визначення взаємозв’язків між ними.
Виклад основного матеріалу. У педагогіці під
моделюванням розуміють побудову копій, моделей
педагогічних матеріалів, явищ та процесів; наочнообразну характеристику явищ і процесів, що вивчаються,
за допомогою схем, креслень, стислих вербальних
характеристик, описів. Сучасні дослідники тлумачать
модель як систему об'єктів чи знаків, яка відтворює
деякі сутнісні властивості оригінала, здатна замінити
оригінал таким чином, що в результаті її вивчення стає
можливим отримання нової інформації про об'єкт
дослідження [1;4;5]. Метод моделювання дозволяє не
лише отримати інформацію про результативність
педагогічної системи, а й побачити її як поєднання
педагогічного об’єкта та моделі на основі структурного,
функціонального, інформаційного та прогностичного
взаємозв’язку.
Ґрунтуючись на висновках, зроблених у попередніх
параграфах дослідження, ми створили організаційнометодичну модель процесу розвитку творчих здібностей
учнів школи мистецтв засобами електронного музичного
інструментарію, яка містить у собі такі складові: мету,
завдання, принципи та підходи, змістове наповнення,
структурні компоненти творчих здібностей, етапи,
методи, форми, критерії, педагогічні умови та
прогнозований результат цього процесу. Структурною
основою методичної моделі є наступні виокремлені
взаємопов’язані блоки – цільовий, методологічнозмістовий та діяльнісно-результативний, вибір яких
обумовлений особливостями змісту та організації
процесу розвитку творчих здібностей та які містять усі
вищеперераховані елементи моделі.
Цільовий блок виконує у цій структурі прогностичну
функцію та містить у собі мету та завдання методичної
моделі. Метою запропонованої методики є розвиток
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творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами
електронного музичного інструментарію, реалізація якої
передбачає вирішення наступних завдань:
– з’ясування сутності та структури поняття «музичнотворчі здібності» в контексті навчального процесу
дитячих шкіл мистецтв із використанням електронного
музичного інструментарію;
– розробка методики розвитку творчих здібностей
учнів шкіл мистецтв засобами електронного музичного
інструментарію;
– методичне забезпечення (створення навчальної
програми, методичного посібника, збірника творчих
завдань) процесу розвитку учнів шкіл мистецтв засобами
електронного музичного інструментарію;
– визначення педагогічних умов, сприятливих для
розвитку музично-творчих здібностей учнів школи
мистецтв в процесі навчання із використанням ЕМІ.
Система розвитку творчих здібностей учнів шкіл
мистецтв засобами електронного музичного інструментарію ґрунтується на певних основоположних підходах
та принципах, які відображені у методологічнозмістовому блоці моделі та визначають зміст, організаційні
форми та методи цього процесу згідно з метою
дослідження.
Аналіз наукових розробок, які стосуються основоположних педагогічних принципів дає нам змогу виділити
низку принципів, які розкривають підходи розвитку
творчих здібностей учнів шкіл мистецтв, визначають
зміст, організаційні форми та методи з урахуванням
мети й закономірностей початкової мистецької освіти.
На нашу думку, розвиток творчих здібностей учнів шкіл
мистецтв засобами електронного музичного інструментарію має ґрунтуватися на дотриманні таких принципів:
– принцип інформатизації навчання;
– принцип інтерактивності музично-творчої діяльності;
– принцип інтеграції (інтегративності);
Враховуючи те, що комплекс даних принципів є
своєрідною методологічною основою нашої системи
розвитку творчих здібностей, вважаємо за доцільне
розкрити зміст кожного із них детальніше.
Принцип інформатизації навчання є особливо
значущим в умовах стрімкої інформатизації сучасної
життєдіяльності суспільства. Його дія спрямована на
підвищення якості освіти на основі використання
новітніх інформаційно-цифрових технологій.
Електронні музичні інструменти є по суті специфічними музичними комп’ютерами, які мають власну
операційну систему, схожий до комп’ютерного інтерфейс,
основні функції запису, редагування та зберігання
музичної інформації, можливість комутації з іншими
цифровими пристроями та можливість зберігання
інформації на зовнішніх цифрових носіях. Для того, щоб
взаємодія музиканта (користувача) та електронного
музичного інструменту проходила усвідомлено, учням
потрібно володіти системою знань з області інформатики та інформаційних технологій.
Так як і комп’ютер, електронний клавішний
синтезатор є апаратно-програмним комплексом, який
ділиться на дві основні частини – апаратну та програмну,
які взаємофункціонують для вирішення одного чи
кількох музичних завдань.

У навчальному процесі електронний клавішний
синтезатор виступає як інструмент для роботи з
інформацією: розглядаються види інформації, джерела
та носії інформації, формується уявлення про кодування
музичної інформації. В процесі творчої діяльності учень
повинен вміти розбирати та розуміти інформацію,
подану за допомогою різних систем кодування
(символьної, графічної, програмної), а також використовувати різноманітні інформаційні коди для створення
власного уявлення інформації.
Дотримання принципу інформатизації в процесі
розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами
електронного музичного інструментарію сприяє формуванню умінь і навичок роботи з електронними засобами
навчання, опрацювання і передачі інформаційних даних,
задоволенню інформаційних потреб, розвитку творчого
й інтелектуального потенціалу учнів, використанню
інформаційних ресурсів у подальшій професійній
діяльності та повсякденному житті.
Принцип інтерактивності музично-творчої діяльності
пов’язаний із специфікою електронного клавішного
синтезатора як комп’ютеризованого музичного інструменту. І.Сергієнко, виділяючи серед дидактичних принципів
комп’ютерного навчання принцип інтерактивності,
вважає що він відображає одну із фундаментальних
характеристик процесу навчання – взаємовплив та
реалізується в процесі розвитку нових методів навчання
на базі сучасних інформаційних технологій (гіпертехнологій, штучного інтелекту, мультимедіа тощо) [10, с.75].
Засоби навчання, створені на основі інформаційноцифрових технологій відрізняються від традиційних
засобів навчання своїми інтерактивними можливостями,
що дозволяє музиканту-користувачу активно взаємодіяти
із комп’ютерною програмою синтезатора та вибудовувати стратегію дій в залежності від рівня володіння
матеріалом та мотивів пізнавальної діяльності [6]. Опора
на принцип інтеграції при навчанні з використанням
електронного музичного інструментарію полягає у
застосуванні функцій цифрового інструменту, які дають
можливість користувачу відтворювати, комбінувати,
зберігати різноманітний звуковий матеріал у процесі
різних видів музично-творчої діяльності.
Сутність принципу інтеграції полягає у науково
обґрунтованому органічному взаємопроникненні знань із
різних областей науки на основі урахування вікових та
психолого-педагогічних особливостей особистості учнів.
Метою принципу інтеграції є оптимізація та підвищення
ефективності формування цілісної картини світу і явищ
життя учнями в рамках одного предмету. Дотримання
принципу інтеграції сприяє гармонічному розвитку
особистості – як учня, так і вчителя, а також розвиваючому, гуманістичному навчанню, стимулюючи таким чином
пошукову, творчу діяльність, як учнів, так і викладачів.
У нашому дослідженні ми виділяємо принцип
інтеграції усіх видів музично-творчої діяльності, які
здійснюються у процесі розвитку творчих здібностей
учнів шкіл мистецтв на основі використання електронного музичного інструментарію. Сукупність видів
музично-творчої діяльності з використанням електронного
музичного інструментарію поєднує діяльність композитора, аранжувальника, звукорежисера, музичного програ-
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міста та саундпродюсера. Інтеграція цих видів музичнотворчої діяльності є тою основною відмінністю, що
відрізняє навчальний процес на основі цифрового інструментарію від традиційних форм музичного навчання,
пов’язаних з якимось одним – композиторським,
виконавським чи звукорежисерським напрямком.
Дотримання принципу інтеграції усіх видів музичнотворчої діяльності дозволяє найбільш повно та всебічно
розвинути творчі здібності учнів, а також дає їм можливість
самостійно на практиці пройти весь шлях від створення до
відтворення музики, починаючи із написання мелодії та
закінчуючи записом готової композиції на цифровий носій.
Виключення будь-якого із вищеперерахованих видів музичної діяльності з навчального процесу призведе до збідніння
та заповільнення розвитку творчих здібностей учнів.
Процес розвитку творчих здібностей учнів шкіл
мистецтв засобами електронного музичного інструментарію ґрунтується на кількох взаємопов’язаних наукових
підходах, які вважаємо за потрібне розглянути детальніше.
Використання особистісного підходу у нашому
дослідженні зумовлене тим, що кожен учень школи
мистецтв є цілісною унікальною особистістю, яка прагне
максимально реалізувати свої потенційні можливості, є
відкритою для сприйняття нового досвіду та характеризується можливістю здійснення відповідального та
свідомого вибору у різних життєвих ситуаціях.
Основною складовою особистісного підходу є поняття
«особистість», яке визначається психолого-педагогічною
наукою як певне поєднання психічних властивостей, рис
характеру й темпераменту, здібностей, особливостей
психічних процесів [7, с.71; 8, с.42]. Домінантою структури
особистості є її соціальна складова, до якої належать
світогляд, потреби, інтереси, ідеали, етичні якості тощо.
Тому основною метою виховання й навчання, згідно
особистісного підходу, є не сукупність знань, умінь і
навичок, а вільний розвиток особистості [3, с.243].
Використання індивідуального підходу до процесу
розвитку творчих здібностей обумовлено особливостями
організації навчального процесу у ДШМ, де індивідуальна
форма роботи з учнями є основою навчального процесу, а
також дає можливість більш ефективно здійснити розвиток
дитячих здібностей, які за визначенням Б.М. Теплова є
індивідуально-психологічними особливостями що відрізняють одну людину від іншої та пояснюють легкість та
швидкість виконання нею різних видів діяльності [11, с.16].
І.П. Волков зазначає, що «найефективніший шлях
розвитку індивідуальних здібностей – прилучення всіх
школярів до продуктивної творчої діяльності з першого
класу», бо «розвинути здібності – це значить озброїти
дитину способом діяльності, дати їй до рук ключ, принцип
виконання роботи, створити умови для виконання й
розквіту її обдарованості» [2, с.93].
Використання діяльнісного підходу у розвитку творчих
здібностей зумовлено результатами досліджень таких
видатних та авторитетних науковців у галузі педагогіки та
психології як Б.М. Теплов та С.Л. Рубінштейн. Б.М. Теплов
вважав, що здібність існує тільки в розвитку, який
відбувається у процесі певної конкретної діяльності [11].
С.Л. Рубінштейн під здібностями розумів: «…складне
синтетичне утворення, що містить у собі цілий ряд даних і
властивостей, які виробляються лише в процесі певним
чином організованої діяльності » [9].
Суть діяльнісного підходу полягає у тому, що саме
діяльність є основою, засобом та принциповою умовою
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розвитку особистості. У процесі діяльності можливе досягнення цілісності та послідовності у розвитку особистісних
якостей, у виборі та застосуванні технологій, форм, засобів
та методів процесу розвитку творчих здібностей.
Творчість є тим видом діяльності, у якому окрім
розвитку творчих здібностей, учні здобувають нові знання,
уміння та навички, набувають нових компетенцій,
отримують новий пізнавальний досвід, мають можливість
переживати відчуття успіху внаслідок позитивних
результатів творчої діяльності, вчаться долати труднощі та
перешкоди, які трапляються у процесі вирішення творчих
завдань, реалізовують свої потреби та прагнення у
самостійній діяльності, тобто відбуваються як особистості.
Форми організації музично-творчої діяльності під час
навчання з використанням електронного музичного
інструментарію зумовлені специфікою педагогічного
процесу закладів початкової спеціалізованої мистецької
освіти, де індивідуальна форма роботи із школярами є
найбільш пріоритетною. Крім індивідуальної форми
роботи, ми вважаємо доцільним використання у процесі
розвитку творчих здібностей такі форми роботи: групова,
самостійна та дистанційна.
Побудова навчального процесу школи мистецтв у формі
індивідуальних занять є, на нашу думку, значною
перевагою для розвитку творчих здібностей учнів засобами
електронного музичного інструментарію. На відміну від
колективної, індивідуальна форма роботи на музичних
заняттях дає можливість крім формування та розвитку
технічно-виконавських умінь та навичок попрацювати ще й
над розвитком творчих здібностей.
Під груповою формою роботи ми маємо на увазі
ансамбль клавішних синтезаторів, дитячий естрадний
ансамбль або проектну музичну студію звукозапису.
Розвиток творчих здібностей учнів школи мистецтв
засобами електронного музичного інструментарію вимагає
підбору та застосування комплексу методів, які мають
відповідати специфіці процесу та забезпечити успішність
його результату.
Методи мистецького навчання, за визначенням
Г. Падалки це «…упорядковані способи взаємопов’язаної
діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв’язання
художньо-навчальних і художньо-виховних завдань» [7,
с.177].
У рамках нашого дослідження ми застосовували низку
методів, яким на одному етапі надавалась домінантна роль,
на іншому – другорядна. Це зумовлено певною спрямованістю кожного з методів на розв’язання конкретних
завдань. Для досягнення повноцінної реалізації мети та
завдань розвитку творчих здібностей нами були виділені
три взаємопов’язані групи методів.
До першої групи належать методи, які спрямовані на
накопичення та засвоєння знань необхідних для здійснення
різних видів музично-творчої діяльності – інформаційноповідомні, пояснювально-ілюстративні, метод застосування
образних моделей теоретичних понять, системний виклад
теоретичного матеріалу.
Другу група методів спрямована на реалізацію творчої
практичної діяльності школярів – опора на систему творчих
завдань, які поступово ускладнюються, метод моделювання
творчого процесу, метод авторської інтроспекції, метод
проектів, ігровий метод.
Третю групу склали методи, що стимулювали
вироблення навичок самостійної роботи – евристичний,
проблемний, алгоритмізації та оптимізації діяльності.
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Процес розвитку творчих здібностей характеризується
проходженням певних етапів, які є невід’ємною складовою
запропонованої нами методичної моделі та потребують
більш детального розгляду.
Перший етап, під час якого у дітей формується бажання
та потреба займатись творчою діяльністю, ми визначаємо
як довільно-творчий (потенційно-творчий). Він займає
значний проміжок часу: від раннього дитинства до моменту
цілеспрямованого розвитку творчих здібностей під керівництвом педагога.
Під час конгнітивно-технологічного етапу школярі
отримують знання із теорії музики та інформацію про
функціонально-технічні можливості електронного клавішного синтезатора, на основі якої відбувається навчальнотворча діяльність із застосуванням електронного музичного інструментарію. На цьому етапі засвоюються загальні
прийоми та навички роботи із електронними музичними
інструментами, відбувається багаторазове відтворення та
відпрацювання теоретично-практичних дій та операцій,
напрацьовуються вміння вирішувати творчі завдання на
частково самостійному рівні, здійснюється стимуляція
(мотивація) творчої діяльності.
Метою третього етапу, який ми визначаємо як
самостійно-творчий, є самостійна реалізація власних ідей та
задумів учнів у кожному із видів музично-творчої
діяльності із використанням електронного музичного
інструментарію. Під час проходження цього етапу школярі
на основі попереднього творчого досвіду, отриманих знань
умінь та навичок із теорії музики та функціональнотехнічних можливостей клавішного синтезатора отримують
можливість самостійно виконати ускладнені творчі завдання у різних видах музично-творчої діяльності.
Висновки. Отже, визначені нами методологічні
підходи, принципи, педагогічні умови, методи, форми та
етапи педагогічної роботи склали основу методичного
забезпечення процесу розвитку творчих здібностей учнів
шкіл мистецтв засобами електронного музичного інструментарію та уможливили розробку організаційнометодичної моделі досліджуваного феномена. На основі
застосування розробленої організаційно-методичної моделі
розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами
електронного музичного інструментарію планується
проведення.
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METHODOLOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS
OF ART SCHOOLS BY ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS
The article substantiates and describes the experimental methodical model of development of creative abilities of students
of art schools by means of electronic musical instruments. The approaches, principles, pedagogical conditions, methods, forms
and stages of pedagogical work considered in the structure of the model are the basis of methodical provision of the
development of creative abilities of students of art schools by means of electronic musical instruments.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті досліджуються деякі аспекти розвитку критичного мислення у педагогів. Автори
акцентують увагу на актуальності дослідження проблеми діагностування рівня критичного мислення
педагогів як важливої професійної якості в педагогічній діяльності. Проаналізовано три складові, які
обов’язкового враховуються при діагностуванні рівня сформованості критичного мислення.
У статті автори пропонують певні ефективні методики діагностування рівня критичного мислення
педагогів, які, з метою розвитку та професійного самовдосконалення, бажано впровадити в навчальний
процес закладів післядипломної педагогічної освіти.
Мета статті – актуалізувати дослідження проблеми розвитку та діагностування рівня критичного
мислення педагогів як важливої професійної якості в педагогічній діяльності.
Ключові слова: критичне мислення, професійний розвиток, професійне самовдосконалення, професійні
якості, рівень критичного мислення, післядипломна освіта.

Постановка проблеми. Відповідно до Концепції
«Нова українська школа» навчання учнів повинно
здійснюватися за компетентнісним підходом. Педагогам
необхідно під час освітнього процесу забезпечити
формування в учнів десяти ключових компетентностей.
У вирішенні цього завдання велику роль відіграє уміння
критичного мислення. На сьогодні критичне мислення –
це не тренд в освіті, а одне з наскрізних завдань освітнього
процесу. Критично мислити – це значить свідомо
використовувати розумові операції і стратегії для
формулювання обґрунтованих висновків і прийняття
адекватних рішень, вміння структурувати інформацію,
виявляти в ній елементи новизни особливо в умовах
величезної кількості різноманітної інформації і швидкоплинних змін сьогодення. Формування критичного
мислення в учнів у великій мірі залежить від учителя,
його здатності і вміння навчити дітей критично мислити.
Мета роботи – актуалізувати дослідження проблеми
розвитку та діагностування рівня критичного мислення
педагогів як важливої професійної якості в педагогічній
діяльності.
Виклад основного матеріалу. Становлення «нової
української школи» вимагає здійснення комплексних
реформ, а це, в свою чергу, викликає необхідність в
появі педагога нової формації, який перебуває в
авангарді суспільних змін, умотивованого, компетентного,
кваліфікованого, здатного розвиватися професійно
впродовж життя, самостійно й творчо здобувати і
аналізувати інформацію. І таким педагогам може бути
лише той вчитель, який володіє здатністю критично
мислити. Але відсутність системної роботи з медіа
грамотності, нездатність ще багатьох педагогів відрізняти
факти від думки, виявити недостовірну інформацію, так
само як нездатність знайти потрібну інформацію,

проаналізувати і систематизувати її призводить до того,
що вони не можуть повноцінно реалізувати основні
завдання «нової української школи». Час вимагає більш
ефективної організації післядипломної освіти для
формування і подальшого удосконалення критичного
мислення самих педагогів, Тому заклади післядипломної
освіти повинні передбачити обов’язкове діагностування
рівня сформованості критичного мислення у всіх
педагогів, які проходять курсову перепідготовку і
організацію відповідних умов і засобів, завдяки яким
вчителі могли б розвинути здатність критично мислити.
Слід відмітити значні здобутки авторитетних вчених
що розробляють проблему критичного мислення. Ця
проблема розглядалась у дослідженнях: Д. Брауса,
Д. Вуда, Д. Халперна, М. Ліпмена, Д. Барелла, Т. Вороная,
С. Векслера, Т. Ткаченко, К. Харченко і багатьох інших.
Ці та інші автори у своїх дослідженнях актуалізували
важливість навичок критичного мислення для сучасної
людини, визначили основні якості, необхідні для
розвитку критичного мислення, проаналізували переваги
критичного мислення відносно побутового, дали основні
характеристики людини, яка критично мислить [7, с.7].
Аналіз наукової літератури свідчить, що більшість
дослідників основну увагу звертають на формування
критичного мислення у дітей і, навпаки, що недостатньо
розробленою є проблема рівня критичного мислення
тих, хто їх навчає – педагогів. А якраз критичне
мислення є однією з ключових компетентностей, а саме
необхідною умовою професійної компетентності педагога.
Тому в системі післядипломної педагогічної освіти для
розвитку і подальшого вдосконалення критичного
мислення, як важливої професійної якості вчителя,
обов’язково необхідно впровадити діагностування рівня
його сформованості кожного педагога.
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При діагностуванні рівня сформованості критичного
мислення обов’язкового враховуються три важливі
складові:
 особистісно-мотиваційний компонент, який характеризується ціннісно-потребовим критерієм (ціннісне
ставлення вчителя до формування критичного мислення,
його мотивація до професійного самовдосконалення,
усвідомлення значущості професійного зростання,
громадська свідомість і позиція, толерантність і комунікативні уміння;
 когнітивно-праксеологічний компонент критичного
мислення характеризується гностично-процесуальним
критерієм (знання про сутність та механізм здійснення
критичного мислення, сформованість умінь працювати з
інформацією з метою вирішення різноманітних проблем,
уміння аргументувати свою думку, об’єктивно оцінювати
різні факти, здатність адаптуватись до змінених умов);
 емоційно-вольовий
компонент характеризується
регулятивно-оцінювальним критерієм (самостійність
мислення, ініціативність, здатність самостійно приймати
рішення, соціальна активність та сміливість у висловлюванні власних думок, розвинута самооцінка) [5, с.11].
На основі цих критеріїв можна визначити рівні
сформованості критичного мислення педагогів. Високий
рівень сформованості критичного мислення характеризується наявністю всіх ознак показників певних критеріїв.
Для середнього рівня характерна наявність більшості
ознак кожного критерію, а для низького рівня – менше
половини ознак від загальної кількості або, навіть, їх
відсутність.
На жаль, у вітчизняній науці ще відсутні надійні
тести, які б давали можливість безпосередньо досліджувати рівень сформованості власне критичного мислення
вчителя. З урахуванням українських реалій, менталітету
не можна також в повній мірі використовувати і тести,
опитувальники зарубіжних авторів без відповідної їх
модифікації і адаптації. Українські дослідники проблеми
рекомендують використовувати для визначення сформованості окремих складових критичного мислення педагогів
опитувальник Р. Кеттелла «Шістнадцять особистісних
факторів», методику діагностики загальної комунікативної
толерантності В. Бойка, методику Дембо – Рубінштейна
і деякі інші [5, с.27]. Особливо ефективним дослідженням
рівня сформованості окремих складових критичного
мислення для впровадження в навчальний процес закладів
післядипломної освіти є опитувальник Р. Кеттелла
«Шістнадцять особистісних факторів» [1, с.2]. Показниками яких факторів перш за все характеризується
рівень сформованості критичного мислення?
Фактор В – «інтелект», адже низькі оцінки, по цьому
фактору вказують на обмеженість, негнучкість мислення,
неорганізованість і, навпаки, – високі свідчать про
абсолютно протилежні характеристики.
Фактор К – «нерішучість-сміливість». Висока оцінка
свідчить про соціальну активність, сміливість і рішучість в
діях особистості, а низька – про пасивність, невпевненість.
Фактор Q-1 – «консерватизм-радикалізм». Низькі
оцінки вказують на те, що особистість протидіє змінам,
не сприймає нових ідей, як правило, не займається
аналітичними і інтелектуальними роздумами. І навпаки –
при високих оцінках особистість має аналітичне

мислення, має спрямування на сприйняття нового, але
до всього підходить критично, не довіряє авторитетам і
не сприймає все на віру.
Фактор Q-2 – «конформізм - попконформізм». Низькі
показники говорять про відсутність у особистості
ініціативи, він повністю довіряється авторитетам і
залежить від них. При високій же оцінці індивід є
незалежним, має власну думку, здатний на самостійне
рішення, при цьому він, як правило, толерантний.
Фактор Q-3 – «низький самоконтроль-високий самоконтроль». Високі показники даного фактору свідчать
про розвинений самоконтроль, впевненість у собі, своїх
рішеннях, діях. Низький же рівень показників цього
фактору вказує на низький рівень самоконтролю, на
нездатність індивіда контролювати свої емоції, поведінку,
діяльність, доводити справу до кінця.
В результаті досліджень, які проводилися українськими
вченими, було виявлено, що у більш як половини
педагогів навички критичного мислення, як правило,
спостерігаються ситуативно і не мають системності, у
них відсутнє усвідомлення сутності критичного мислення
та механізму його здійснення. Навіть сам термін «критичне
мислення» для більшості вчителів перш за все
асоціюється з поняттям «критика», а це спрямовує їх на
знаходження негативних аспектів певних фактів, явищ
та засудження того, що не відповідає прийнятим поглядам.
Висновки. Концепція «Нова українська школа»
одним з найголовніших завдань для педагогів визначає
формування випускника нової реформованої школи як
цілісної особистості, всебічно розвиненої, здатної до
критичного мислення . А це може зробити лише вчитель,
який сам володіє критичним мисленням і знає як його
можна сформувати у учнів. Заклади післядипломної
педагогічної освіти повинні обов’язково врахувати
надзвичайно ефективний інструмент професійного
розвитку педагога – подальший розвиток критичного
мислення, а засобом, стимулюючим цей процес, є
діагностування рівня сформованості критичного мислення
у всіх педагогів з організацією відповідних умов,
завдяки яким вчитель зможе не лише дізнатися про
реальний рівень свого критичного мислення, а й розвивати
і удосконалювати його. Ефективним напрямом роботи
закладів післядипломної освіти має бути удосконалення
тестів, які б давали можливість безпосередньо досліджувати рівень сформованості критичного мислення
вчителя та подальше впровадженням в практику спецкурсу
«Формування критичного мислення учня в навчальновиховному процесі» для викладачів загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів, науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів.
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF TEACHERS
IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION
In the article explores some aspects of the development of critical thinking in the teachers. The authors emphasize the
relevance of the problem of diagnosing the level of critical thinking of teachers as an important professional quality in
pedagogical activities. Three components are analyzed, which are compulsory taken into account when diagnosing the level of
critical thinking.
In the article, the authors propose some effective methods for diagnosing the level of critical thinking of teachers, which it
is desirable to introduce in the educational process of institutions of postgraduate pedagogical education for the purpose of
development and professional self-improvement.
The purpose of the article is to actualize the research of the problem of development and diagnosis of the level of critical
thinking of teachers as an important professional quality in pedagogical activity.
Key words: critical thinking, professional development, professional self-improvement, professional qualities, level of
critical thinking, postgraduate education.
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ВИВЧЕННЯ ОРНАМЕНТУ ЯК ЗАСОБУ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО
СПРЯМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
У статті розкривається актуальність етнокультурного компоненту професійної підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва в умовах вищого навчального закладу. Залучення студентів до різних видів
художньої декоративно-прикладної творчості, заснованої на народному мистецтві, є однією з основних умов
ефективного формування етнокультурної компетентності студентів. Ефективним засобом розглядається
орнамент, як основний виражальний засіб декоративно-прикладного мистецтва, що зберігає нашарування давніх
культур і традицій та відображає символічно-образну систему етносу.
Ключові слова: професійна підготовка, студент, майбутній вчитель образотворчого мистецтва, декоративноприкладне мистецтво, народне мистецтво, етнос, етнокультурне виховання, арт-технології.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції, що
характеризують європейський освітній простір ХХІ
століття, демонструють утвердження нових підходів до
процесу й результату виховного впливу на особистість,
переоцінку традиційних освітніх парадигм з урахуванням
вимог сьогодення, пошуку інноваційних шляхів педагогічної
діяльності. Відтак, система цінностей, на які орієнтований
педагогічний процес, має культурно-історичний характер
[1]. Тому глобалізація та міждержавна інтеграція в сучасному світовому просторі мають здійснюватися з урахуванням традицій кожної нації, адже становлення людини
невіддільні від культурного середовища, в якому вона
розвивається та виховується. Тому актуальною вважаємо
проблему етнокультурного виховання майбутнього вчителя мистецтва в контексті його професійної підготовки.
Залучення студентів до різних видів художньої
декоративно-прикладної творчості, заснованої на народному мистецтві, є однією з основних умов ефективного
формування етнокультурної компетентності майбутнього
фахівця. Основним виражальним засобом декоративноприкладного мистецтва є орнамент, який відзначається
надзвичайною різноманітністю стилів, адже зберігає
нашарування дуже давніх культур і традицій, і
відображає символічно-образну систему етносу. Студенти
мають змогу навчитися вільно орієнтуватися у системі
символів, зрозуміти мову народного мистецтва, «коди» та
«шифри» етнокультури, вміти «вільно творити цією
мовою» [2, с.59-60].
Велика увага педагогічної науки до формування
професійної майстерності майбутніх педагогів мистецького профілю доводить актуальність піднятої проблеми
й вимагає активного пошуку нових засобів підвищення
рівня художньої підготовки студентів засобами орнаменту.
Природа орнаменту, історія його розвитку та специфіка
орнаментального мистецтва були предметом дослідження
відомих учених та мистецтвознавців: А. Бакушинского,
В. Василенка, В. Воронової, М. Некрасової, Т. Соколової

та ін. Вивчення орнаменту забезпечує студентів основними
знаннями, вміннями й навичками з декоративно-прикладного
мистецтва, знайомить студентів з прийомами та способами виконання різних видів декоративної творчості з
урахуванням сучасного естетичного сприйняття етнічної
культури різних народів.
Аналіз науково-методичної літератури дозволяє зробити
висновки про те, що питання формування професійної
майстерності студентів засобами орнаменту у системі
художньо-педагогічної освіти досі не був розглянутий як
предмет спеціального дослідження. Тому визначення
шляхів ефективного впровадження у процес фахової
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва
сучасних технологій вивчення орнаменту, як засобу
формування професійної майстерності, – є актуальним
питанням сучасної мистецької освіти.
З огляду на зазначене, метою статті є висвітлення
шляхів формування етнокультурної компетентності студентів засобами орнаментального мистецтва різних народів.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні надзвичайно
важливим є забезпечення принципу культуровідповідності
в мистецькій освіті: не передача емпіричного досвіду
етнокультурного виховання майбутніх учителів образотворчого мистецтва та формування у них бази знань про
етнокультуру, а запроваджувати сучасні арт-технології,
спрямовані на розвиток національних почуттів і креативного мислення студентів. Інтелектуальна творчість нації
зазнає розвитку тільки за умов забезпечення національною
освітою безперервної передачі кращого досвіду минулого
народу від покоління до покоління. І тільки таким чином
національна освіта, вбираючи в себе культурні європейські
та світові цінності, стане повномірним компонентом етнокультурного доробку цивілізації.
Як зазначав Г. Ващенко, «від того, наскільки народ
зможе вільно творити свою національну культуру, загальнолюдська культура не програє, а навпаки, виграє... Вселюдська культура складається із надбань різних народів» [3].
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Методологічні
аспекти
вдосконалення
змісту
професійно-педагогічної освіти відображено в наукових
працях І. Беха, І. Зязюна, Н. Лисенко, В. Москальця,
Р. Скульського; окремі аспекти етнокультурного виховання студентської молоді досліджують О. Гуренко,
М. Євтух, В. Кириченко, Л. Коваль; традиції етнопедагогіки як засобу формування національної ідентичності та самосвідомості розкривають Р. Абдираімова,
С.Борисова, О.Красовська, Л. Паламарчук, М. Стельмахович,
В. Струманський, Д. Тхоржевський, М. Чепіль та інші.
Процес професійної підготовки майбутніх учителів
образотворчого мистецтва повинен бути спрямований на те,
щоб змістовий компонент навчально-виховного включав
саме ті методи, засоби і форми арт-технологій, які
сприятимуть поглибленому вивченню культури, мови,
історії, традиційного та сучасного образотворчого й
декоративно-прикладного мистецтва.
Визначення методичних основ формування етнокультурної компетентності особистості висвітлюється в
дослідженнях багатьох науковців (Н. Лисенко, С. Сисоєва,
М. Стельмахович, Є. Сявавко, Н. Якса та ін.), але
невирішеною частиною залишається впровадження
етнокультурологічного компоненту в педагогічний процес
освітніх закладів, методика формування етнокультурологічного виховання особистості майбутнього вчителя
засобами сучасних арт-технологій.
Тенденції розвитку сучасної мистецької освіти базуються
на загальноєвропейських інтеграційних процесах, спрямованих на її стандартизацію й масовий характер; орієнтацію
на активне освоєння людиною способів пізнавальної
діяльності; адаптацію освітнього процесу до потреб
особистості; компетентнісний підхід та забезпечення
неперервного навчання впродовж усього життя. Ці
завдання вирішуються засобами сучасних художньопедагогічних технологій, вивчення яких виступає невід’ємним компонентом професійної підготовки майбутнього
вчителя образотворчого мистецтва.
У сучасній науці педагогічна технологія визначається як
сукупність правил, прийомів і способів педагогічного
впливу на розвиток, навчання й виховання студентів [4, с.3].
О. Моляко переконує про об’єктивну необхідність
створення в навчальних закладах педагогічної атмосфери,
спрямованої на формування в зростаючої особистості
загальнолюдських цінностей, збагачених досвідом свого
етносу, знанням і розумінням національних пріоритетів
інших народів. При цьому важливо враховувати етнокультурні особливості, соціокультурну ситуацію в реґіоні
(країні) тощо [5, с.12].
Етнокультурна вихованість розглядається як здатність
особистості вільно орієнтуватися у світі етнічної культури
свого народу, розуміти і володіти її знаковою мовою
(Лозко Г.) [6].
Етнокультурне
виховання
майбутнього
фахівця
розглядається науковцями як процес формування
особистісних якостей, що включають високий професіоналізм, знання, вміння й навички, які дозволяють вільно
використовувати етнокультурні засоби в поліетнічн ому
середовищі (Н. Алімжанова, Т. Атрощенко, З. Ігушкіна,
О. Ладнушкіна та інші). О. Гуренко розглядає етнокультурну
компетентність як складне інтегроване утворення, що
формується в результаті цілеспрямованого розвитку і
вдосконалення в рамках освітньо-виховного процесу
вищого навчального закладу.
Вивчення культурних традицій і цінностей свого
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етносу, усвідомлення себе й свого народу часткою світової
культури є основою формування етнічної самосвідомості
особистості майбутнього вчителя [6, с.59].
Сутність етнокультурного виховання полягає в
усвідомленні індивідом всіх таємниць образів, знаків,
символів мистецтва свого етносу. Сучасні дослідники цієї
проблеми дотримуються думки, що життєвий досвід
спільноти – це актуальне буття культури через людину –
носія етнічності [7, с.35].
Вчені вважають, що «народне мистецтво було й
залишається носієм фольклорних традицій національної
культури, духовної спадщини народу» [8, с.30]. Адже
особливості виразної мови творів декоративно-прикладного
мистецтва переплетені з життям і побутом людей, звичаями
і природою, розкривають усталені цінності їх духовного
життя.
Дослідники феномену народного мистецтва В.Василенко,
М. Некрасова, Н. Сакуліна Т. Шпикалова, зазначають, що
декоративно-прикладне мистецтво відображає навколишній світ за допомогою символів і має яскравo виражені
характeрні риси: традиційність, кoлективний характер
твoрчoсті, високу доскoналість мoви, людяність, зв’язoк з
навкoлишнім життям. Одним із основних «інструментів»
створення образу в декоративно-прикладному мистецтві є
орнамент.
У процесі вивчення основних елементів орнаментального мистецтва студенти знайомляться з
найпростішими архаїчними мотивами – лінією, колом,
хрестом, ромбом, квадратом, крапкою, якими стародавні
майстри декорували глиняний посуд, вироби з дерева,
каменю, шкіри, кісток. Усвідомлення символіки етнічного
орнаменту в значній мірі допоможе студентам у створенні
неповторних орнаментальних композицій, що має важливе
значення для розуміння цілісності художнього твору,
ставить за мету розвивати відчуття композиційних законів
побудови форми та декору й формувати на цій основі
професійну майстерність.
Відчуття ритму, гармонії кольору, рівноваги форми і
кольору, що отримують студенти в процесі вивчення
орнаменту, дозволяють творчо реалізовувати себе в різних
видах розписів, створенні декоративних композицій,
підвищують рівень професійної майстерності в цілому.
Стилізованість художнього образу орнаменту виявляється в ритмічному чергуванні декоративних мотивів, що
ритмічно відтворюють основні природні форми. Такою
яскравою
формою
художнього
узагальнення
є
геометричний орнамент, який створюється на основі
абстрактних форм (Т. Комарова, М. Некрасова, Н. Романова).
Геометричний орнамент повно представлений в етнічній
вишивці і ткацтві багатьох народів (Н. Климова,
Т. Комарова та ін.). Походження геометричного орнаменту
пов’язується з технікою виконання, з характером ткання,
переплетення ниток у тканині (М. Некрасова, Т. Семенова,
В. Фаворський та ін.). Тому, в різноманітному та складному
комплексі архаїчної геометричної орнаментики переважають різні ромби, перевернутий на кут квадрат, різні
варіанти хрестоподібних фігур (Ю. Герчук, Т. Семенова та
ін.). Студенти мають усвідомити, що геометричний
орнамент володіє образним наповненням. Він відображає
світоглядні уявлення людей, ідею родючості землі
(В. Фаворський, Ю. Герчук, З. Богатєєва та ін.).
Створюючи орнаментальні мотиви та композиції,
студенти використовують горизонтальну й хвилясту лінії
(земля і вода), пунктирну похилу лінію (повітря, духовне
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життя, воля), квадрат (земля, символ урівноваження й
безпеки), хрест (всесвіт, життя), спіраль (життєдайна сила),
крапки (джерело життя, первинна творча енергія), що
наповнює їх роботи етнічними стереотипами, виробленими
впродовж століть, формує професійну майстерність
майбутніх учителів.
Розуміння символічного значення етнічного орнаменту
допомагає студентам створювати смислові орнамен-тальної
композиції, що має важливе значення для формування у
них розуміння цілісності художнього твору, розвиває
уміння композиційної побудови форми та декору.
Як вид народного мистецтва орнаментальний розпис
має ряд істотних ознак, що вирізняють його з-поміж інших
видів (вишивка, різьблення, килимарство тощо). Він
містить в своїй образній мові те загальне, що є характерним
для народного мистецтва в цілому.
Орнамент займає важливе місце в шкалі мистецтв.
Додаючи завершеності іншим художнім творам, орнамент
відіграє роль природної ланки між мистецтвом і виробництвом. Для орнаменту властиві художні засоби, притаманні
іншим видам мистецтв, наприклад: узагальненість форм і
прийоми повтору елементів архітектури, рельєфність
скульптури, чарівність сюжетів і колористика живопису.
Вивчення орнаменту спрямоване на вирішення таких
завдань:
– ознайомити з історією виникнення та розвитку
орнаменту, його стилями, специфікою мови символів;
– вивчити основні закони й принципи композиційної
побудови орнаментів;
– формувати композиційні вміння побудови орнаменту,
використовувати символіку орнаменту як засобу художньої виразності;
– виробити навички цілеспрямовано і послідовно
працювати над створенням і виконанням орнаментальної
композиції;
– забезпечити розуміння традиційних схем побудови
орнаменту;
– актуалізувати інтелектуальні та творчі здібності
студентів;
– формувати емоційно-ціннісне ставлення студентів до
дійсності через творчі завдання.
Виконуючи короткочасні й довготривалі орнаментальні
композиції, замальовки фрагментів орнаментальних
мотивів майстрів народного мистецтва, майбутні вчителіхудожники залучаються до традицій та духовної спадщини
національної культури.
Під час виконання практичних завдань, студентів
необхідно спрямовувати на створення нових декоративних
образів, на основі зразків творів народного мистецтва та
навколишнього світу. Твори студентів – це не просто копія
зразків, а творча інтерпретація традиційних елементів і
мотивів.
Формування професійної майстерності студентів на
етнокультурному матеріалі засобами орнаменту в системі
художньо-педагогічної освіти вимагає введення в навчальний процес технології освоєння традицій орнаментального
мистецтва, вивчення історії розвитку орнаменту, його
специфіки, символіки, композиційних засобів. Засвоєння
прийомів зображення орнаменту в різних техніках, вивчення
видів орнаментального мистецтва, законів і правил
побудови орнаменту сприяє підвищенню рівня професійної
підготовки студентів за умови впровадження сучасної
науково-обґрунтованої методики з урахуванням психологічних та індивідуальних особливостей студентів.

Етнокультурне виховання, на нашу думку, набуде
більшої ефективності за умов:
– визначення та реалізації виховних можливостей
етнокультурного середовища як простору утвердження в
особистості рис та якостей етносу, представником якого
вона є;
– побудови освіти в системі ціннісних орієнтацій нації;
– етнокультурної компетентності учасників етнокультурного виховного процесу;
– впровадження авторських програм та арт-технологій,
що орієнтовані на етнокультурні детермінанти виховання
молоді, їх значення в процесі передачі етнокультурного
досвіду від покоління до покоління;
– врахування особливостей формування особистості в
умовах полікультурного виховного середовища.
Ефективним засобом етнокультурного виховання
майбутніх учителів образотворчого мистецтва, як складової частини сучасної концепції розвитку національної
культури, є арт-технології, до яких відносять інтерактивні,
проблемно-евристичні, інтегративні, сугестивні, ігрові та
технології оцінювання результатів освітньої діяльності [9,
с.167].
Як будь-яка педагогічна технологія, арт-технологія має
мету, діагностичні засоби, структуру, умови реалізації, що
взаємодіють між собою та гарантують результат освітнього
процесу. Так, інтерактивна арт-технологія забезпечує
інтерактивне навчання, що відбувається за умови постійної
активної взаємодії викладача й студентів. Таке навчання
носить характер співнавчання й взаємонавчання, де
викладач й студенти є рівноправними й рівнозначними
суб’єктами навчання. Організація інтерактивного навчання
студентів передбачає моделювання й спільне вирішення з
викладачем проблемних ситуацій, сприяє формуванню
предметних компетентностей, виробленню цінностей,
створенню атмосфери співробітництва й взаємодії.
Ціннісним у використанні такого підходу є розвиток у
студентів системного бачення розвитку культури, вільного
користування артефактами в процесі створення власних
авторських проектів, розуміння естетично-ціннісних характеристик різних епох та стилів. Такий підхід забезпечує
міждисциплінарні зв’язки, активізує увагу майбутнього
вчителя до загальнокультурної сутності певної епохи, яка
базується на суспільно-економічних та етнокультурних
факторах певного стилю.
Специфіка предметів художньо-естетичного циклу
вимагає сьогодні впровадження в навчальний процес
інтерактивних методів викладання, використання інформаційних технологій, забезпечення процесу навчання з
використанням сучасних мультимедійних демонстраційних засобів навчання. Одним з ефективних методів
інтерактивної арт-технології вивчення образотворчого
мистецтва є використання інформатизації навчання.
Основним завданням такого навчання є розвиток у
майбутніх учителів образотворчого мистецтва цілісного
уявлення про інформаційну картину світу, розуміння ролі
комп’ютерних технологій в педагогічній діяльності,
формування комп’ютерної грамотності, інформаційної
культури, операційного мислення, творчих і дослідницьких
якостей особистості, підготовки майбутніх вчителів до
роботи з новими інформаційними ресурсами, ознайомлення
з методикою використання їх в майбутній художньопедагогічній діяльності.
Використання на заняттях Інтернет ресурсів та
мультимедійних енциклопедій забезпечує можливість
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здійснення віртуальних екскурсій до художніх музеїв і
виставок всього світу, дозволяє оптимізувати візуальне
сприйняття історії мистецтва, дає змогу доторкнутися до
раритетних художніх творів великих художників, дозволяє
співставляти типологічно споріднені але різночасові твори
різних культур.
Актуальними формами арт-технологій є презентація
студентами власних проектів на задану тему, модульне
комп’ютерне тестування, семінари-вікторини, онлайн
лекції, семінари, віртуальні екскурсії, конкурси, диспути,
майстер-класи,
виставки.
Так
на
підсумковому
семінарському занятті, після закінчення вивчення змістового
модуля, студентам пропонуються практичні творчі
завдання в межах теми. На практичному занятті автори
презентували свої проекти, дискутували чи таке
використання визначних картин є популяризацією чи
девальвацією мистецьких цінностей попередніх епох.
Студенти роблять висновки про глобальні тенденції
розвитку культури і мистецтва, доводять вагомість
збереження і культивування народних традицій та етнічної
своєрідності.
Сучасні арт-технології спрямовують освітній процес на
розвиток аналітичних здібностей студента, розкріпаченню
їх творчого потенціалу, формування вміння мислити і діяти
нетрадиційно. Подальші наукові розвідки вбачаємо в
змістовому наповненні та розробці ефективних форм арттехнологій в системі сучасної мистецької освіти з метою
підвищення рівня фахової компетентності та етнокультурного виховання майбутніх учителів образотворчого
мистецтва.
Висновки. Професійна підготовка майбутнього
вчителя-художника спрямована на формування всебічної,
культурної та художньо освіченої особистості з високим
рівнем етнокультурної компетентності, здатної до
художньо-педагогічного новаторства та самореалізації.
Формування професійної майстерності й художньотворчих здібностей майбутніх учителів образотворчого
мистецтва на ґрунті етнокультурного виховання є одним з
основних завдань сучасної мистецької освіти. Значне місце
в зазначеному процесі займає декоративно-прикладне
мистецтво, що характеризується єдністю художньої
структури, наявністю різноманітних видів діяльності і
виступає ефективним засобом етно-культурного виховання
студентів.
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STUDY OF THE ORNAMENT AS MEANS OF ETHNICULTURAL COURSE OF PROFESSIONAL
PREPARATION FOR FUTURE TEACHERS OF EDUCATIONAL ARTS
The article reveals the relevance of the ethno-cultural component of the professional training of future teachers of fine arts in the
conditions of a higher educational establishment. Involvement of students in various types of artistic and applied arts based on folk
art is one of the main conditions for effective formation of students' ethno cultural competence. An effective means is considered
ornament, as the main expressive means of decorative and applied arts, preserving the layers of ancient cultures and traditions and
reflecting the symbolic-shaped system of ethnos.
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Стаття розглядає технології використання та прийоми формування критичного мислення студентів на
заняттях з іноземної мови. Охарактеризовано методики критичного мислення які сприяють активізації
роботи студентів та становленню гармонійно розвинутої особистості студентів у вищих навчальних
закладах. Описано, cінквейн, як один з прийомів творчої та пізнавальної активності. Доведено, що критичне
мислення – інтелектуально організований процес, спрямований на активну діяльність студентів.
Ключові слова: критичне мислення, техніки формування, стадія виклику, стадія осмислення, стадія
рефлексії, сінквейн.
Постановка проблеми. 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. Це значною мірою залежить від
чіткої орієнтації навчальної та самостійної роботи на
усвідомлення змісту майбутньої професійної діяльності
студентів, на вдосконалення системи вищої освіти і
підвищення професіоналізму викладачів
вищого
навчального закладу. Підготовка фахівців вимагає
пошуку ефективних шляхів формування у студентів
системних уявлень щодо об’єкта своєї професійної
діяльності, вмінь і навичок його дослідження, організації
та управління. Усе це потребує пошуку та освоєння
нових освітніх технологій, прогресивних педагогічних
ідей, форм і методів навчання. Після закінчення вищого
навчального закладу сучасний фахівець повинен мати
самостійне мислення, уміти застосовувати здобуті
знання для розв’язання конкретних проблем, мати
критичне й творче мислення, володіти багатим
словниковим запасом, заснованим на глибокому
розумінні гуманітарних знань. Освіта, орієнтована на
перспективу, має розвиватися відповідно до двох
принципів: розвиток у студентів уміння орієнтуватися в
умовах швидко-змінюваного світу; уміння осмислювати
й застосовувати отриману інформацію. І тому виникає
необхідність навчити людину мислити критично.
Критичне мислення містить у собі вміння оцінювати не
тільки результат, але й безпосередньо процес мислення.
На думку автора [4, с.137] «критичне мислення – це
інтелектуально організований процес, спрямований на
активну діяльність щодо осмислення, застосування,
аналізу, узагальнення або оцінці інформації, отриманої
або створюваної шляхом спостереження, досвіду,
рефлексії, міркувань або комунікації як керівництво до
дії або формування переконання». Завдяки цьому, в
навчанні іноземної мови необхідно виробити в студентів
навички критичного мислення, навчити їх способів
пізнання та одержання потрібної їм інформації.
Вивчення іноземної мови з використанням методів
розвитку критичного мислення передбачає не лише
активну пізнавальну діяльність студентів у пошуку
інформації, але й уміння аналізувати, осмислювати,
оцінювати, зіставляти різні точки зору, відстоювати,

аргументувати власну, робити висновки, припускати
можливості розв’язання проблеми.
Мета роботи обумовлена розглядом технологій
використання на заняттях з іноземної мови деяких
прийомів формування критичного мислення студентів
такого як сінквейн.
Виклад основного матеріалу. Аналіз методичної
літератури свідчить про інтерес науковців до проблеми
професійної підготовки майбутніх фахівців, орієнтованої
на формування культури їх логічного мислення, проте,
питання розвитку критичного мислення студентів при
вивченні іноземної мови майже залишилось поза увагою
науковців.
Проблемами формування критичного мислення та
культури логічного мислення займалися такі вчені, як
Б. Бурштейн, М. Демидович, В. Монахов, Л. Обухова,
Л. Удовенко, Л. Червочкина та ін. Праці С. Архипова,
Л. Лещенко, М. Прокопенко були присвячені розвитку
певних компонентів мислення студентів. Взявши за
основу нові досягнення когнітивної психології та свій
унікальний педагогічний досвід Д. Халперн, американський психолог і в минулому президент американської
психологічної асоціації, у своїй роботі «Психологія
критичного мислення» визначає критичне мислення
наступним
чином:
спрямоване
мислення,
яке
відрізняється виваженістю, логічністю і цілеспрямованістю,
його відрізняє використання таких когнітивних навичок
і стратегій, які збільшують імовірність отримання
бажаного результату [6, с.512].
Критичне мислення – це самостійне мислення, в
якому початковим етапом є інформація. Вона починається
з запитання, яке будується на базі ствердження. Ця
технологія дає можливість визначати і ставити особливу
мету, підтримати активність на занятті, викликати
продуктивну дискусію, яка сприяє тому, щоб студенти
самостійно могли будувати і ставити запитання,
допомагає висловлювати власну думку, підтримує
мотивацію до читання, виховує повагу до думки іншого.
[2, с.37]. До вивчення іноземних мов технологія
критичного мислення як засобу спілкування та наявність
чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання,
говоріння, читання, письмо) передбачає роботу з
різноманітною інформацією, її аналіз, обговорення,
створення на основі почутого або прочитаного власного
продукту у вигляді монологічного або діалогічного
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висловлювання в усній чи письмовій формі. Різноманітний характер методик критичного мислення сприяє
активізації роботи студентів, становленню гармонійно
розвинутої особистості.
Ключові етапи базової техніки формування
критичного мислення може виділити таким чином:
1. Стадія виклику. Актуалізація наявних знань і
уявлень; пробудження інтересу до досліджуваної теми;
активізація інтелектуальної діяльності; постановка власних
напрямків у вивченні проблеми. Ціль – формування
особистого інтересу для отримання інформації. Студенти
мають подумати та розповісти іншим (за допомогою
індивідуальної, парної, групової роботи; бреінстормінгу;
спільних прогнозувань; озвучування проблемних питань
тощо) про те, що вони знають з обраної теми для
обговорення – так отримані раніше знання усвідомлюються і
стають базою для засвоєння нових. Викладач на цьому
етапі повинен узагальнити знання, допомогти кожному
визначити «своє особисте знання» та мати основні цілі.
2. Стадія осмислення. Отримання нової інформації по
темі; класифікація отриманої інформації; коректування
студентів напрямків вирішення проблеми. Студентам на
занятті видається нова інформація, при цьому вони
мають відслідковувати своє розуміння і записувати у
вигляді питань те, що вони не зрозуміли – для того, щоб
пізніше заповнити ці «білі плями». Після ознайомлення з
інформацією кожен має сказати про те, які
орієнтири/фрази/слова допомогли йому зрозуміти
інформацію, а які, навпаки, заплутували. Головний
принцип етапу осмислення – викладач дає студентам
право або установку на індивідуальні пошуки інформації
з подальшим груповим обговоренням та аналізом.
3. Стадія рефлексії. Придбання нового знання;
спонукання до подальшого розширення інформаційного
поля; співвіднесення нової інформації і наявних знань;
вироблення власної позиції, оцінка процесу. Студенти
мають обдумати те, що вони знали та включити нові
поняття в свої уявлення; обговорити, як це змінило їхні
думки, бачення, поведінку. Для застосування цієї техніки
викладачу потрібно: визначить ціль заняття і тему.
Студенти збирають інформацію, намагаються бути
максимально відкритими та неупередженими до нової
інформації. Систематизуючи зібрану інформацію, вони
шукають нові зв’язки – як між ключовими поняттями,
так і між всією темою і повсякденним життям [1, с.59].
Останнім часом у практиці викладання іноземної
мови у вищій школі відзначається тенденція до навчання
професійно-орієнтованого аспекту комунікації. Головна
мета підготовки фахівця – здатність використовувати
мову як інструмент професійної діяльності й професійного
пізнання. Із позицій професійно-орієнтованого підходу
до вивчення фахової лексики в умовах вищого
навчального закладу можна стверджувати, що основним
елементом є професійна комунікативна компетенція.
Розглянемо методи і прийоми теорії формування
критичного мислення. Ключові слова "Вірно-невірно"
Більш за все студентам подобається Сінквейн. Сінквейн
або сенкан – це один з прийомів активізації пізнавальної
активності, тобто формування їх творчої активності, їх
розумового та мовленнєвого розвитку. Слово «сінквейн»
походить від французького слова «п’ять» і означає
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«вірш, що складається з п'яти рядків». Сінквейн – це не
звичайний вірш, а вірш, написаний відповідно до певних
правил. У кожному рядку задається набір слів, який
необхідно відобразити в вірші.
1 рядок – заголовок, в який виноситься ключове слово,
поняття, тема сінквейна, виражене у формі іменника.
2 рядок – два прикметники.
3 рядок – три дієслова.
4 рядок – фраза, що несе певний зміст.
5 рядок – висновок, одне слово (може бути два),
іменник. Вигадування сінквєйнів є своєрідним інструментом
для синтезування отриманої інформації. При роботі з
даним прийомом викладач вирішує відразу безліч
найважливіших завдань:
1. вивчений на занятті матеріал набуває якогось емоційного забарвлення, що сприяє його глибшому засвоєнню;
2. відпрацьовуються знання про частини мови;
3. знання про речення;
4. уміння дотримуватись певної інтонації;
5. значно активізується словниковий запас;
6. удосконалюється навик використання в мові
синонімів, антонімів;
7. активізується і розвивається розумова діяльність;
8. удосконалюється уміння висловлювати власне
відношення до чого-небудь.
Простота форми цього прийому, що здається на
перший погляд, насправді приховує сильний, багатогранний інструмент для рефлексії. Адже оцінювати
інформацію, викладати думки, відчуття і уявлення в
декількох словах, насправді, не так вже й легко, але це
складна і плідна робота [5, с.80-85]. Наведемо приклад у
табл. 1 тема «Career» студентам пропонують розповісти,
як вони розуміють це значення.
Сінквейн – швидкий, але потужний інструмент для
рефлексування, синтезу, узагальнення понять та
інформації. Базова модель («Виклик – Реалізація сенсу –
Рефлексія») задає не тільки певну логіку побудови уроку
англійської мови, але й послідовність і способи поєднання
конкретних методичних прийомів. Отже, метод розвитку
критичного мислення на уроках англійської мови може
бути широко використаний у викладацькій та методичній
роботі. Він надасть неоціненну допомогу в самоосвіті не
тільки студентів, а також і викладачам, а крім того, є
своєрідним путівником у сучасній когнітивній психології.
Критичне мислення – мислення, що забезпечує
вміння зайняти свою позицію з обговорюваного питання
і вміння обґрунтувати її, здатність вислухати співрозмовника, ретельно обміркувати аргументи і проаналізувати
їх логіку, вміння не тільки опанувати інформацією, але і
критично її оцінити, осмислити, прийняти [4, с.19-20].
Це розумний, виважений підхід до прийняття складних
рішень як слід чинити і в що вірити. Критичне мислення
передбачає певну недовіру, сумнів в загальноприйнятих
істинах. Думати критично значить проявляти допитливість
і користуватися дослідницькими методами. Критичне
мислення характеризується тим, що: це мислення
самостійне; це узагальнене мислення; це проблемне і
оціночне мислення; це мислення аргументоване;
інформація є відправним, а не кінцевим пунктом
розумового процесу; починається з постановки питань і
з’ясування проблем, які потрібно вирішувати [3].
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Таблиця 1
Definition

Nouns

Adjectives

Verbs

Career –the job or series of jobs that you do during your working life,
especially if you continue to get better jobs and earn more money.
Потім – word-combinations
Сareer break;
career change;
career path;
career move.
Brilliant;
successful business;
distinguished career;
a political/medical/academic career;
professional career;
academic career.
Carve a career;
change career;
combine an exceptional career;
build a career;
make a career.

Висновок.
My career …….
Важливо при цьому пам’ятати, що розвивати критичне
мислення – це значить обучати студентів як вони мають
думати – розвивати навички аналізу, синтезу, пошуку та
переосмисленню інформації, навчити ставити перед собою
додаткові питання, знаходити нестандартні рішення,
аналізувати свої вчинки та дії. І чим більше поле для
самостійних думок та дій – тим ефективнішим буде
навчання [4, с.53].
Висновок. Саме життя вимагає впровадження в практику
методик розвитку критичного мислення. Адже діалоговий
характер методик сприяє активізації роботи студентів, дає
впевненість в свої сили до оволодіння новими матеріалами,
зростає зацікавленість предметом, бажання здобути більш
глибокі знання. На таких заняттях студенти набувають
вміння працювати колективно, а також швидко та якісно
опрацьовувати тексти, аналізувати матеріал, чітко
висловлювати власну думку, слухати та поважати погляди
інших, зображати схематично свої знання.
Уроки, де значна увага приділяється розвитку
критичного мислення це – творчі, цікаві уроки, де кожен –
головний актор, і тільки від його дій залежить подальший
хід уроку. Завдяки використанню технології розвитку
критичного мислення ми виховуємо «гармонійно розвинену
особистість», яка зможе самостійно вирішувати проблеми і
шукати та знаходити життєву істину. Навчити студента
мислити самостійно, зва-жувати, приймати та брати
відповідальність за свої думки й рішення – це є одним з
найважливіших завдань викладача.
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STUDENTS CRITICAL THINKING DEVELOPMENT AT THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGE
The article examines the using technologies and the generation methods of the students critical thinking at the english
lessons. It is defined the critical thinking methodologies which assists of the students work activation and becoming of the
harmoniously developed students personality at higher educational establishments. It is described cinquain as one of the
method of creative and cognitive activity. It is proved that the critical thinking is the intellectually organized process which
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглянуто поняття проектної методики, основні типи та характеристики проектів,
дидактичні можливості використання проектної методики у викладанні іноземної мови студентам у
вищих навчальних закладах. Проаналізовано вплив методу на комунікативні здібності студентів, рівень
їхнього практичного володіння іноземною мовою. Визначено значення проектної роботи для розвитку
іншомовної комунікативної компетенції студентів. Доведено, що саме проектна методика спрямована на
розвиток творчих здібностей студента, стимулювання його самостійної продуктивної навчальної
діяльності.
Ключові слова: проектна методика, проектна робота, іншомовна комунікативна компетенція, творчі
здібності студента, види проекту.

Постановка проблеми. Метод проектів або проектна
технологія є одним з найперспективніших методів
навчання на усвідомлення змісту майбутньої професійної
діяльності студентів, на вдосконалення системи вищої
освіти і підвищення професіоналізму Підготовка фахівців
вимагає пошуку ефективних шляхів оскільки він створює
умови для творчої самореалізації студентів, підвищує їх
мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних
здібностей. Кожен студент набуває власного досвіду
розв’язання проблем майбутнього самостійного життя,
який вони проектують у навчанні. Особливістю проектної
технології є те, що вона вимагає використання викладачем
сукупності різних дослідницьких, пошукових, творчих
методів, прийомів та засобів.
Метод проектів є ефективним доповненням до інших
педагогічних технологій, що сприяють становленню
особистості як суб’єкта діяльності та соціальних стосунків,
оскільки освіта повинна набути інноваційного характеру.
Тобто вона сама має постійно оновлюватис, змінюватися
і формувати людину постійного сприйняття змін
протягом життя, до постійного духовного, морального і
фахового прогресу. Механізм інноваційного розвитку
вищої освіти активно впроваджує проектні технології в
навчальний процес, трансформувавшись в інноваційну
технологію навчання.
Проект в освіті – це процес створення нових форм
спільності педагогів та студентів, нового змісту та
технологій освіти, нових способів і технік педагогічної
діяльності та мислення. Метод проектів є ефективним
доповненням до інших педагогічних технологій, що
сприяють становленню особистості як суб’єкта діяльності
та соціальних стосунків, оскільки освіта повинна набути
інноваційного характеру [3].
Мета роботи є методологічні аспекти застосування
проектних технологій у процесі формування професійних
знань та вмінь на заняттях з англійської мови в вищих
навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. Впровадження
проектних технологій в діяльність вищих навчальних
закладах в сучасних умовах присвячено багато праць та

багато науковців та викладачів-практиків, зокрема таких
як: Л.В. Зазуліна, О. Пєхота, О.Є. Полат, К.Ф. Скиба,
С.М. Шевцова, Л. Чеховська та інших.
Полат Є.С. тлумачить проект, як «об’єднану навчальнопізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, які мають
спільну проблему, мету, способи діяльності, узгоджені
методи, спрямовані на досягнення загального результату
сумісної діяльності, а метод проектів є тим методом, в
основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих
навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої
знання та орієнтуватися в інформаційному просторі,
розвивати своє критичне мислення. Метод проектів
завжди передбачає для вирішення проблеми, з одного
боку, використання різних методів, з іншого –
інтегрування знань та умінь з різних галузей науки [6,
c.12]. Автор Гончаренко С.У. дає таке визначення методу
проектів «це організація навчання, коли набуваються
знання і навички у процесі планування й виконання
практичних завдань – проектів» [1]. Варто зазначити, що
методологічні принципи застосування проектних
технологій зазнали значного поширення та розвитку.
Власне кажучи, ми проектуємо щораз, коли розробляємо
способи перетворення даної ситуації в іншу, більше
прийнятну, а будь-яка перетворююча й творча діяльність
людини може й повинна спиратися на методологію
проектування або її окремі процедури.
Метод проектів – це система навчання, гнучка модель
організації навчального процесу, зорієнтована на творчу
самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у
процесі створення нового продукту під контролем
викладача. Проектна діяльність студентів – це форма
навчально-пізнавальної активності, яка полягає в мотивованому досягненні свідомо поставленої мети для створення
творчих проектів та в забезпеченні єдності та наступності
різноманітних аспектів процесу навчання. Щоб
організувати таку діяльність, викладач повинен ознайомити студентів з її особливостями, навчити будувати
власну діяльність як повноцінну (таку, що має три стадії:
мотиваційну,
операційно-виконавчу,
рефлексивнооціночну) та усвідомлену.
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Навчальні проекти реалізуються, насамперед, за
допомогою методу проектів – організації навчання, при
якій у студентів формуються знання в процесі
планування і виконання практичних завдань – проектів.
Основні вимоги до застосування методу проектів:
1) наявність соціально чи особистісно вагомої
проблеми, розв’язання якої потребує інтегрованих знань,
дослідницького пошуку розв’язання;
2) теоретична, практична, пізнавальна значимість
передбачуваних результатів;
3) самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
4) структурування змістової частини проекту (із
зазначенням поетапних результатів);
5) застосування дослідницьких методів (визначення
проблеми і завдань дослідження, що випливають з неї,
висування гіпотез для їх розв’язання, обговорення методів
дослідження, оформлення результатів, аналіз здобутих
даних, висновки) [4].
Метод проектів як педагогічна технологія складається з
певної кількості кроків-операцій, які виконують відповідні
завдання. Метою й завданнями методу проектів є:
1) створити умови під час освітнього процесу, за яких
його результатом є індивідуальний досвід проектної
діяльності студента;
2) навчити студентів здобувати знання самостійно,
застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і
практичних завдань;
3) сприяти в здобутті комунікативної компетентності,
тобто здатності працювати в групах, рольової компетентності, тобто спроможності виконувати соціальні ролі;
4) розширити коло спілкування студентів, ознайомити
їх з іншими культурами, різними точками зору на одну
проблему;
5) сприяти розвитку умінь, користуватися дослідницькими прийомами (оперувати інформацією, висувати
гіпотези, робити висновки тощо);
6) стимулювати інтерес студентів до визначеної
проблеми, прагматичну зацікавленість до практичного
застосування отриманих результатів;
7) формувати прогностичні уміння й навички у
студентів;
8) сприяти створенню соціально значущих ситуацій у
процесі живого спілкування з оточенням та через це
впливати на психологічний розвиток студента;
9) озброїти інструментарієм для вирішення життєвих
проблем, пошуку й досліджень у життєвих ситуаціях;
10) формувати спеціальні й загальнокультурні знання
та вміння студентів;
11) стимулювати ініціативність, рішучість, навички
співробітництва;
12) розвивати логічне мислення.
Проект має такі фундаментальні рівні управління:
 концептуальний (визначаються цілі, завдання проекту,
розглядаються альтернативні варіанти дій по досягненню
запланованих результатів з оцінкою позитивних і
негативних моментів кожного варіанта, встановлюються
концептуальні напрямки реалізації проекту);
 стратегічний
(при стратегічному плануванні
визначаються основні етапи та основні перешкоди, що
характеризуються термінами введення етапів проекту.

Стратегічний план встановлює стабільне зовнішнє та
внутрішнє оточення, фіксовані цілі для проектної команди
та забезпечує загальне бачення проекту);
 тактичний (поділяється на поточний та оперативний).
Досягненню мети проекту підпорядковуються всі дії,
вироблені студентами і викладачем: вивчення необхідних
лексичних і граматичних одиниць, пошук джерел
інформації, відбір потрібних відомостей, оформлення та
представлення результатів. У навчанні англійської мови
метод проектів надає можливість студентам використовувати мову в ситуаціях реального повсякденного життя,
що сприяє кращому засвоєнню та закріпленню знань
іноземної мови. Звичайно, проектна робота не може бути
присутня на кожному уроці, так і тоді це стане не цікаво
і неефективно. Однак, цей вид роботи допомагає оптимізувати навчальний процес і зробити більш значущим
для студентів.
Застосування проектної методики на уроках
англійської мови показало, що студенти досягають
гарних результатів в вивченні іноземної мови коли
мають практичну можливість застосувати навички
отримані на заняттях у вищих навчальних закладах.
Основними перевагами методу проекту є: підвищення
мотивації студентів при вивченні англійської мови,
простір для творчої діяльності. Ця методика дозволяє
реалізувати не тільки освітні завдання, а й виховні [2].
Основні цілі навчання іноземної мови – формування та
розвиток комунікативних компетенцій студентів і
застосування їх на практиці в нових реальних ситуаціях.
Реалізації цих цілей сприяє проектна діяльність, яка
дозволяє створити на уроці творчу атмосферу, де кожен
залучений в активний пізнавальний процес на основі
методики співпраці. Проект надає можливість студентам
висловлювати свої власні думки та ідеї в зручній для них
творчо продуманій формі. Робота над проектом дає
можливість студентам розмірковувати, самостійно
шукати інформацію, аналізувати і узагальнювати. Вони
самостійно переносять отримані раніше знання, вміння і
навички в реальну ситуацію.
Робота над проектом модулює елементи науководослідної діяльності, яка складає основу професійної
творчої роботи майбутнього фахівця. Новітні інформаційні
технології в особистому та професійному розвитку
(Information Technologies in Personal and Professional
Development) являє собою крос-культурну комунікацію
за допомогою електронних засобів комунікації, роль
мережі Інтернет в особистому та професійному розвитку,
інструментальні засоби для автоматизації праці. Слід
зазначити, що на всіх етапах виконання студентами
проектів відбувалося вдосконалення індивідуальних
мовленнєвих та дослідницьких вмінь студентів, навичок
проведення групових дискусій та обговорень (в якості
лідера, доповідача, учасника дискусії тощо), створювалася
система взаємин між виконавцями проекту, що дозволило
максимально наблизити іншомовне спілкування студентів
до природних умов [5, c.195-198].
Висновок. Використання проектної методики у
навчанні іноземної мови сприяє розвитку ключових
компетенцій, в тому числі й іншомовної комунікативної
компетенції студентів-магістрантів, яка допомагає
оволодіти навичками самостійної, парної, групової та
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творчої діяльності, покращує вміння ставити та
вирішувати проблеми у професійно-орієнтованих
ситуаціях, вміти використовувати інформаційнотелекомунікаційні технологій у навчанні. Крім того,
проектна методика мотивує самостійну науково-дослідну
діяльність студентів, спонукає до роботи з автентичними
матеріалами для вирішення поставлених завдань,
насичує процес навчання емоційно-змістовим контекстом,
допомагає формувати міжпредметні зв’язки. Проектна
методика створює найкращі умови для формування
комунікативної компетенції студентів в основних видах
іншомовної мовленнєвої діяльності. Таким чином,
подальшого розвитку потребує детальне вивчення
дидактичних можливостей використання інформаційнокомунікаційних технологій у проектній роботі.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PROJECT TECHNOLOGIES USING
AT THE ENGLISH LESSONS AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
The article presents the project method concept, some basic types and characteristic features of projects, the didactics
opportunities of applying project methods in teaching foreign language to the students. The influence of the method on the
students’ communication skills and the level of their practical knowledge of a foreign language are analyzed. It is defined the
project work definition. It is proved that project methodology is the development of students’ creative abilities and encouraging of
their independent productive learning activities.
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В статье описана теоретическая экопсихологическая модель становления субъекта инновационной
деятельности, представляющая онтологическую последовательность семи стадий формирования
субъектных качеств: от стадии формирования мотивации к инновационной преобразующей деятельности
до стадии творческого самовыражения и продуктивного влияния на образовательную среду в целях ее
преобразования. Выделены критерии субъектности в соответствии с каждой стадией, которые позволят
выполнить экспериментальную проверку теоретической модели становления субъекта инновационной
деятельности.
Ключевые слова: инновационная педагогическая деятельность, субъект инновационной деятельности,
субъектность, экопсихологическая модель, критерии становления субъекта инновационной деятельности.
Постановка проблемы. Современные психологопедагогические исследования становятся все более
ориентированными на изучение становления субъекта
учебной деятельности, т.к. в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов субъектные качества учащегося выступают
как результат обучения. При этом уровень развития
субъектности педагогов, являющейся условием развития
субъектности учащегося, остается, как правило, за
рамками обсуждения, несмотря на то, что педагогическая деятельность имеет ярко выраженный субъектсубъектный контекст. Актуальность исследований в
области формирования педагогической субъектности
обусловлена требованиями Профессионального стандарта
«Педагог», подчеркивающими важность развития
компетенций в области формирования развивающей
образовательной среды, проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся, организации и реализации
самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Особенно актуальным становится формирование
субъектности студентов педагогических специальностей,
так как они выступают субъектами и учебной
деятельности, и профессиональной деятельности в ходе
практик, и субъектами инновационной деятельности,
являясь членами педагогических сообществ, включенных в
инновационную педагогическую деятельность. Обозначенные компетенции составляют суть инновационной
педагогической компетентности. В настоящий момент
обнаруживается
серьезное
противоречие
между
возрастающей потребностью расширения и углубления
инновационных процессов в образовании, и недостаточным уровнем готовности педагогов к совершенствованию своей педагогической деятельности, к
участию в инновационных проектах. При этом развитие
школы, как подчеркивает В.А. Ясвин 12, осуществляется
только через инновационный (а не учебно-воспитательный) процесс.

Цель работы. Cтановление субъекта инновационной
педагогической деятельности должно иметь собственную
логику движения: от формирования устойчивой мотивации
к инновационной деятельности, владения технологиями
разработки инновационных проектов до самостоятельного
продуцирования идей, проектирования и решения
инновационных задач, способствующих развитию
образовательной среды / пространства. Таким образом,
актуальной исследовательской целью становится выбор
теоретической модели становления субъекта инновационной педагогической деятельности и отбор критериев в
соответствии с этой моделью.
Изложение основного материала. Определение
понятий «инновационная деятельность» и «инновационная
компетентность педагога» нашли отражение в следующих
концепциях:
 формирование личности педагога как профессионала
(Ф.Н. Гоноболин,
М.М. Кашапов,
А.К. Маркова,
Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков и др.)
 профессиональное становление педагога (Э.Ф. Зеер,
В.А. Сластенин,
Л.С. Подымова,
М.М. Поташник,
А.П. Тряпицына, Т.И. Шамова, И.Д. Фрумин и др.);
 проектирование инновационных процессов в школе
(Л.С. Подымова,
В.А. Сластенин,
П.И. Третьяков,
Т.И. Шамова и др.).
 определение готовности педагога к инновационной
деятельности
(Л.С. Подымова,
В.А. Сластенин,
Л.С. Гавриленко,Т.А. Прищепа и др.);
 психологическая
готовность
педагогического
коллектива к инновационной деятельности (В.С. Лазарев,
Т.Н. Разуваева);
 особенности становления инновационной компетентности педагога (Е.М. Артамонова, Н.Ф. Ильина) и др.
Инновационная компетентность педагога в целом
рассматривается как интегральное профессиональноличностное свойство, определяющее качество деятельности в постоянно обновляющейся профессиональной
среде. Однако остаются недостаточно раскрытыми
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вопросы, связанные с особенностями становления
субъекта инновационной деятельности.
В качестве методологического основания становления
субъекта инновационной деятельности нами выбраны идеи А.А. Деркача 1 и В.И. Панова 7,8,15,
раскрывающие этапное становление субъектности в
деятельности того или иного вида, в том числе
инновационной педагогической. Это позволяет определить
понятие «субъект инновационной деятельности» в
контексте поступательного личностно-профессионального
самоопределения и развития, а инновационную
педагогическую деятельность рассматривать как
деятельность, способствующую достижению творческого
уровня профессионального самоопределения субъекта
педагогической деятельности при поступательном
формировании его субъектности, которая осуществляется
в специально организованной и преобразующейся
субъектом культуротворческой среде школы, предоставляющей возможности для развития отношений
сотрудничества и взаимообогащения на всех уровнях
взаимодействия. А.А. Деркач подчеркивает, что
формирование субъектности, субъектной позиции и
субъектной регуляции деятельности является условием
эффективной творческой деятельности, обеспечивающей
непрерывное поступательное развитие и самореализацию
специалиста в профессии. Он выделяет три уровня
профессионального самоопределения: низкий, при
котором отсутствует мотивация к профессиональному
развитию, средний и высокий, соответствующий творческому уровню самореализации в профессии 1, с.5.
В.И. Панов обозначает понятие «субъектность» как
«способность индивида быть субъектом психической
активности в форме того или иного вида действия
(деятельности)». Любая деятельность, как указывает
В.И. Панов, «представляет собой систему действий,
каждое из которых имеет исполнительский (репродуктивный) и регулятивный компонент, предполагающий
наличие
сформированной
или
формирующейся
способности к осознанной саморегуляции, целеполаганию,
планированию, организации и коррекции собственной
деятельности» 8, с.114. В соответствии с экопсихологической (онтологической) моделью становление субъектности/субъектных качеств осуществляется поэтапно:
1. Субъект мотивации – имеющий потребность
освоить новое действие (действие-образец);
2. Субъект восприятия – имеющий способность не
только рассмотреть действие-образец, но и сформировать
«в уме» модель (образ) действия;
3. Субъект подражательного действия – способный,
подражая, воспроизвести действие-образец;
4. Субъект произвольного выполнения действияобразца с опорой на внешний контроль со стороны
учителя, наставника;
5. Субъект произвольного выполнения действия с
опорой на внутренний контроль, способный к
самостоятельному выполнению действия-образца, включая
контроль и коррекцию правильности его выполнения;
6. Субъект внешнего контроля за выполнением
действия-образца другими, способный проанализировать
выполнение действия другими;
7. Субъект продуктивного творческого развития,
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обладающий способностью использовать освоенное
действие в качестве субъективного средства для
дальнейшего развития самого себя, для творческого
самовыражения и преобразования самой деятельности и
среды, в которой деятельность осуществляется 8, с.116.
Экопсихологический
подход,
предложенный
В.И. Пановым, позволяет выделить онтологическую
последовательность становления субъекта инновационной
деятельности: этап формирования мотивации к
инновационной преобразующей деятельности; этап
знакомства с инновационной практикой, этап апробации
инновационных элементов деятельности; этап освоения
инновационных технологий при внешнем контроле/
сопровождении, а затем при внутреннем контроле; этап
реализации инновационных форм контроля (рефлексивной деятельности) за преобразующей деятельностью
других, этап творческого самовыражения и продуктивного
влияния на образовательную среду/пространство.
Подчеркнем, что для шестого и седьмого этапа
характерна высокая исследовательская активность
педагога. Таким образом, становление субъекта инновационной деятельности есть поступательный процесс,
на каждом этапе которого происходит наращивание
субъектных характеристик, обеспечивающих развитие
педагога как субъекта действия до уровня субъекта
инновационной деятельности.
В научной литературе критерии развития субъектности
представлены многократно. В теоретическом обзоре
философских, психологический, педагогических исследований В.В. Селиванова представлены 24 критериальных
свойства субъектности в рамках антропоцентрической
парадигмы, рассматривающей субъекта как вершину
развития личности. В качестве таковых выделены:
«освоение того или иного вида деятельности , способность
к саморегуляции и контролю своего поведения,
стремление чувствовать себя инициатором собственных
действий и активности, поленезависимость, рефлексивные
способности и внутренний локус контроля, способность
устанавливать субъект-субъектные отношения, поддерживающие индивидуальность и самоценность другого,
способность преодолевать внешние и внутренние
противоречия, потребность и способность к творческому
самоосуществлению и саморазвитию, деятельный
интерес к общественному развитию и преобразованию
действительности» 12, с.272 и др.
Ранее нами были определены критерии становления
субъекта педагогической деятельности на основе
экопсихологической (онтологической) модели В.И. Панова
9, с.394. На первом этапе (субъект мотивации) в
качестве таковых мы выделили тип профессиональной
идентификации, определяющий общий мотивационный
вектор личности. Для следующего этапа – этапа
становления субъекта восприятия, в качестве критериев
выступают интеллект и уровень развития наблюдательности, как психические свойства, позволяющие
выделять и различать антропологические, этнонациональные, социально-ролевые, социально-статусные,
невербальные и вербально-поведенческие, ценностные и
мотивационные компоненты педагогической деятельности.
На третьем этапе – этапе становления субъекта
репродуктивного выполнения в качестве критерия
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выделен мотивационно-ценностный компонент деятельности, который определяет выбор образца для
воспроизведения и наличие сформированных базовых
навыков деятельности.
Для четвертого этапа ‒ становления субъекта
произвольного выполнения, критериями становятся
мотивация достижения, сформированность профессиональных базовых компетенций, добросовестность
как качество исполнителя. Оценить пятый этап, т.е.
стадию развития субъекта произвольного выполнения
действия при внутреннем контроле, когда субъект сам
способен оценить правильность своего выполнения,
возможно с помощью следующих критериев: внутренний
локус контроля, осознанная регуляция произвольной
активности, рефлексивные способности и рефлексивные
умения (способность оценивать цели, способы деятельности и ее результаты исходя из внутренних и внешних
критериев качества), компетентность в области постановки
целей и задач учебной деятельности, компетентность в
области разработки программы деятельности и принятия
педагогических решений.
Критерием достижения шестого этапа может служить
качество оценивающей деятельности педагога, степень
владения конструктивными формами контроля (оценка,
формирующая субъектность и поддерживающая личность
обучающегося), рефлексивные способности, а также
уровень исследовательской компетенции педагогов.
Заключительный седьмой этап может быть оценен с
помощью следующих критериев: личностный потенциал
(Д.А. Леонтьев, 2011) как комплекс индивидуальнопсихологических характеристик, способствующих реализации функции самоопределения личности и творческой
самореализации, творческая активность личности,
способность устанавливать отношения сотрудничества,
реализация нравственных установок личности на уровне
поведения,
уровень
выраженности
экзистенции
личности. Для седьмого этапа выраженность творческой
самореализации личности должны стать доминирующими.
На стадиях, завершающих становление субъектности,
происходит смещение акцента в деятельности педагога
на преобразование и порождение инновационной
педагогической среды, которая не может быть задана из
вне, а может быть только сотворена субъектами
педагогической инновационной деятельности.
Становится очевидным, что анализ и оценка
субъектной педагогической позиции является сложной,
«многослойной» процедурой. Необходимо подчеркнуть,
что получение в достаточной мере объективных данных
об уровнях педагогической субъектности затруднено:
наблюдение и эксперимент труднодоступны, тестирование
дает социально ожидаемые «правильные» ответы
педагогов, обнаружение статистических закономерностей
также затруднено, так как мы имеем дело с многочисленными качественными разнообразиями параметров
педагогических выборок (возраст, стаж, преподаваемый
предмет и др.). Однако достижение современных целей
образования невозможно без учета уровня развития
педагогической субъектности и характера отношений в
образовательной среде, поэтому отбор критериев
становления субъекта инновационной деятельности
становится важной исследовательской задачей.

Важно подчеркнуть, что критерии становления
субъекта инновационной деятельности не могут быть
выделены без учета характеристик конкретного
образовательного коллектива, так как с позиций
деятельностного подхода главным регулятором поведения
человека в группе выступают цели и задачи совместной
деятельности. Педагогический коллектив может рассматриваться как субъект совместной (инновационной)
деятельности, общения и отношений, в которых степень
согласованности действий влияет на достижение
персональных и коллективных целей. В связи с этим
актуальным стало обращение к анализу характеристик
организационно-образовательной
системы
школы.
В.А. Ясвин выделяет наличие поточной, линейнопостановочной, смешанно-коллегиальной, интегративноматричной и инновационной моделей в административноуправленческой системе образовательного учреждения [14, с.55-59].
Для поточной модели главной характеристикой
является достижение формальных результатов обучения,
проявляющихся на экзаменах. Модель предполагает
разделение учащихся на сильные и слабые потоки.
Межпредметные связи в обучении отсутствуют, воспитательная работа направлена на поддержание дисциплины,
оценка деятельности педагогов не осуществляется.
Линейно-постановочная модель предполагает дифференциацию образовательного процесса в рамках нескольких
предметов. Чертой, отличающей линейную модель от
поточной, является наличие координирующей функции
администрации, однако она реализуется в авторитарном
режиме. Для смешанно-коллегиальной модели характерно
деление учащихся на тех, кому нужна помощь и
успешных внутри класса. Соответственно перед учителем
стоят более сложные методические задачи, ориентированные на индивидуальный подход в обучении.
Интегративно-матричную модель отличает интеграция
обучения и воспитания, основного и дополнительного
образования, а также межпредметная интеграция. Это
обусловливает необходимость создания структурной
сети / матрицы, обеспечивающей кооперацию педагогов.
Акцент в воспитании ставится на самореализацию,
личностный рост и самоопределение. Инновационная
модель своими целевыми ориентирами похожа на
предыдущую модель, при этом воспитательная
деятельность становится приоритетной. В структуре
школы появляются детско-взрослые образовательные
сообщества, формируется командный стиль управления,
коллектив функционирует как единое целое, стиль
педагогической деятельности можно определить как
наставничество, педагоги внимательны к обстоятельствам
жизни каждого ребенка. Таким образом, три первые
модели ориентированы в основном на знаниевую
парадигму обучения. Четвертая и пятая модели
ориентированы на инновационное развитие образовательного учреждения. Результаты пилотажного
исследования педагогического коллектива одной из
школ г. Владимира, являющейся региональной
инновационной площадкой, выявили, что в рамках
одного образовательного учреждения существует пять
разных моделей образовательной системы. (Табл.1).
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Таблица 1.
Представленность моделей организационно-образовательной системы в оценке педагогов (N=28)
Разброс оценок
Модели
Ср. знач.
Минимум
Максимум
Поточная
3,16
5,00
4,0111
Линейная
3,44
5,77
4,4450
Смешанная
2,44
7,33
5,0350
Интегративная
3,33
7,00
4,8386
Инновационная
2,46
6,00
4,9793
Представленные данные свидетельствуют об отсутствии единства в понимании целей совместной инновационной
деятельности и выборе способов ее реализации.
Таблица 2.
Критерии становления субъекта инновационной педагогической деятельности
1.

2.

3.

4.

5

6

7.

8.

Критерий
Тип профессиональной
идентичности
Личностные характеристики,
проявляющиеся в
профессиональной
деятельности
Отношение к новизне

Параметры, соответствующие критерию
Эмоционально окрашенный тип
Прагматический тип
Негативная тип
Добросовестность
Открытость опыту
Сотрудничество
Локус контроля
Толерантность к неопределенности
Поленезависимость
Креативность

Особенности самоорганизации Целеполагание
деятельности
Планомерность
Настойчивость
Самоорганизация
Ценностные ориентации
Значимость внешних ценностей Значимость
внутренних ценностей
Осуществление внешних ценностей
Осуществление внутренних ценностей
Уровень развития
- Фиксированные способы реализации
субъектности в соответствии со профессиональной деятельности.
стадиями экопсихологической - Количественные и качественные результаты
модели
участия в реализации инновационной программы
развития образовательного учреждения.
Характеристика
Выраженность и соотношение организационнообразовательнообразовательных моделей образовательного
организационной системы
учреждения: поточной, линейной, смешанной,
школы
интегративной, инновационной
Динамика параметров
Мобильность, активность, интенсивность,
образовательного пространства эмоциональность, широта, обобщенность,
в их оценке субъектами
осознаваемость, доминантность, когерентность
пространства

Выводы.
1. Категория «субъект инновационной деятельности»
рассмотрена в контексте поступательного личностнопрофессионального самоопределения и профессионального
развития.
2. Инновационная
педагогическая
деятельность
определена нами как деятельность, способствующую
достижению творческого уровня профессионального самоопределения субъекта педагогической деятельности при
поступательном формировании его субъектности, которая
осуществляется в специально организованной и преобразующейся субъектом образовательной среде.
3. Теоретическая модель становления субъекта инновационной педагогической разработана в соответствии эко-

Методики измерения
Тест «Идентичность / маргинализм
(Е.П. Ермолаева)
Опросник «Личностные
особенности профессионала»
(И.Г. Сенин, В.Е. Орел)
Опросник «Отношение к
неопределенности» (Д.А. Леонтьев)
Опросник ТСОВ – 4 (В.В.Селиванов)
Методика «Креативность»
(Н.Ф. Вишнякова)
Опросник самоорганизации
деятельности ОСД
(Е.Ю. Мандрикова)
Методика «Ценностные
ориентации»
(О.И. Мотков, Т.А. Огнева)
Экспериментальный опросник
оценки уровня сформированности
субъектности в соответствии со
стадиями экопсихологической
модели
Опросник В.А. Ясвина
«Организационно-образовательная
модель ОУ»
Методика диагностики
образовательной среды
(В.А. Ясвин)

психологическим онтологическим подходом В.И. Панова.
4. Обоснована необходимость целостного анализа
педагогического коллектива как коллективного субъекта
деятельности, и образовательной среды, которая создается
в процессе решения задач инновационной деятельности.
5. Представленные критерии становления субъекта
инновационной деятельности и соответствующие им
ключевые параметры позволят выполнить экспериментальную проверку теоретической модели становления
субъекта инновационной деятельности и разработать
комплекс психолого-педагогических средств формирования
компетенций в области инновационной деятельности,
алгоритм реализации которого будет соответствовать
онтологической схеме формирования субъектных качеств.
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ПІДГОТОВКА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглядається особливості підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників
соціальної сфери в Україні в процесі самостійної навчальної діяльності. В рамках статті розглянуто процес
залучення майбутніх працівників соціальної сфери до самостійної навчальної діяльності як процес підготовки до
професійної мобільності та визначено його змістове наповнення. Проаналізовано зміст самостійної роботи у
процесі вивчення навчальної дисципліни «Практикум з соціальної роботи» та подано рекомендації щодо його
наповнення.
Ключові слова: працівник соціальної сфери; професійна підготовка майбутніх працівників соціальної сфери;
самостійна навчальна діяльність, професійна мобільність; підготовка до професійної мобільності.

Постановка проблеми. Нині в педагогічній науці
розроблено різні аспекти професійного становлення
майбутніх фахівців соціальної сфери (І.Звєрєва, А.Капська,
Г. Лактіонова, Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченко та ін.).
Одночасно підвищується інтерес до питань підготовки
до професійної мобільності особистості, яка гостро
відчуває проблему пошуку роботи, постійної адаптації
до нових умов професійної діяльності (Т. Гордеєва,
Л. Горюнова, Н. Латуша, Л. Сушенцева, Р. Пріма та ін).
Проте необхідно зазначити, що проблема підготовки
майбутніх соціальних працівників до професійної мобільності в процесі самостійної навчальної діяльності
досліджена недостатньо.
Важливим аспектом для нашої роботи є розробка та
вдосконалення системи підготовки фахівців соціальної
сфери до професійної мобільності в процесі самостійної
навчальної діяльності. Під професійною мобільністю
фахівців соціальної сфери розуміємо процес готовності
фахівця, здатного швидко і адекватно реагувати на зміни,
що відбуваються в суспільстві, компетентно вирішувати
проблеми надання професійної допомоги в усіх типах та
видах соціальних установ і закладів соціальної допомоги,
на всіх рівнях управління.
Мета роботи метою статті визначення особливостей
підготовки до професійної мобільності в процесі самостійної навчальної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Потреба майбутніх
працівників соціальної сфери у мобільності, саморозвитку,
самовдосконаленні, опануванні міцних і глибоких знань
обумовлена правильною організацією самостійної роботи
студентів. Нашою метою є узагальнення традиційних
підходів до розуміння ролі самостійної навчальної роботи в
процесі професійної підготовки майбутнього фахівця й
визначення особливостей підготовки до професійної
мобільності майбутнього працівника соціальної сфери в
умовах самостійної роботи.
У сучасній науковій літературі існують різні підходи
до визначення поняття «самостійна робота студента».
Деякі автори характеризують її як специфічний вид чи
сполучення декількох видів навчально-пізнавальної
діяльності. Визначаючи зростання ролі самостійної
роботи в підготовці майбутнього фахівця В. Бурак.
самостійну роботу розглядає як діяльність студентів без

безпосереднього керівництва викладача, що спрямовується
й організовується ним [1]. Автор визначає самостійну
роботу як види індивідуальної, групової, пізнавальної
діяльності студентів, яка здійснюється ними на аудиторних
заняттях та в позааудиторний час.
Самостійну роботу, таким чином, розглядають, з
одного боку, як засіб навчання, із іншого − як засіб
керування навчально-пізнавальною діяльністю студентів.
Так, досліджуючи питання організації самостійної роботи,
Підкасистий П.І. [2] робить висновок, що вона виступає
в ролі специфічного педагогічного засобу організації й
керування самостійною діяльністю студента в навчальному процесі, яка повинна включати метод навчального
чи наукового пізнання. Важливість мотиваційного
компонента як фактора успішності самостійної роботи
студента відзначає Кузьміна Н.В. [3].
Гунда Г.В., і Сагарда В.В. вважають її системоутворюючим фактором підсистеми форм керування
навчальною життєдіяльністю студентів у процесі їх
спеціальної та професійної підготовки, що виступає як
форма аудиторного та позааудиторного навчального
процесу репродуктивного й пошуково-творчого характеру
й як засіб залучення студентів до пізнавальної діяльності,
спрямованої на засвоєння професійних знань і вироблення
навичок [4, с.28].
Сучасні вимоги до підготовки майбутнього спеціаліста
в умовах вищої школи, закладені в Законах України
«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу
освіту» передбачає якісно нові підходи до визначення
ролі самостійної роботи студента як специфічної форми
навчання, яка передбачає здатність студента до самоорганізації, самоконтролю й самооцінки своїх досягнень
у освітньому процесі, що на нашу думку, сприятиме
підготовці до професійної мобільності майбутніх фахівців.
Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію
різних видів індивідуальної та колективної навчальної
діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, поза
аудиторних занять, без участі викладача, так і під його
безпосереднім керівництвом. У контексті сучасної
системи навчання самостійна робота домінує серед інших
видів навчальної діяльності студентів після практичної
підготовки (може становити від 15% до 55% навчального
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програмового матеріалу) та дозволяє розглядати
накопичувані знання як об’єкт власної діяльності студента.
Пізнавальна діяльність студентів у процесі
виконання
самостійної
роботи
характеризується
високим рівнем самостійності та сприяє залученняю
студентів до творчої активності.
Ми схильні розглядати самостійну роботу як
сукупність організаційних форм освітнього процесу, які
спрямовані на залучення студентів до пізнавальної
діяльності в процесі самокорекції та самоконтролю.
Узагальнюючи існуючі в сучасній психологопедагогічній літературі підходи до визначення
самостійної роботи студентів (Бондар В.І., Гусак П.М.,
Підласий І.П, Протасова Н.Г. та інші), як специфічної
форми навчання, при якій студент засвоює необхідні
знання, оволодіває вміннями та навичками, навчається
планомірно, систематично працювати, мислити, формує
свій стиль розумової діяльності, ми вважали за
необхідне визначити переваги даної форми навчання. До
них належать такі: у процесі самостійної роботи
формується здатність студента до самоорганізації
діяльності відповідно поставлених завдань; у межах
аудиторних занять неможливо дати (і засвоїти) знання,
що постійно збільшуються та змінюються, цей дефіцит і
компенсують форми самостійної роботи; самостійна
робота передбачає різноманітність форм діяльності, що
сприяє розвитку альтернативності, гнучкості мислення,
науково-пошукових умінь студентів; лише в процесі
самостійного оволодіння знаннями формуються стійкі
переконання, ставлення, моральні орієнтири; самостійна
робота студента є основою для формування навичок
самоосвіти майбутнього спеціаліста.
Аналіз наукової літератури з проблем організації
самостійної роботи студентів дозволив нам визначити
самостійну навчальну роботу студентів як складову
технологічного блоку педагогічної системи підготовки
до професійної мобільності. Ми спробували представити
процес залучення студентів до активної самостійної
роботи як сукупність етапів підготовки до професійної
мобільності та визначити їх зміст, який складається із
трьох етапів: адаптаційний, конструктивно-змістовий та
рефлексивний.
Адаптаційний етап передбачає формування стійких
орієнтирів студента на важливість, необхідність самостійної
роботи; усвідомлення взаємозалежності форм самостійної
та аудиторної роботи, значення оволодіння навичками
самостійної роботи для формування якостей професіонала.
На конструктивно-змістовому етапі відбувається
обґрунтування мети й об’єкта професійної мобільності,
виокремлення її складових елементів; з’ясування
міжпредметних зв’язків,
зв’язків
між
змістом
теоретичного матеріалу й завдань для самостійної
роботи. На цьому етапі відбувається реалізації змістової
складової по апробації обраної послідовності використання інструментарію. Основними є: інституціоналізація
(встановлення норм та еталонів поведінки, розробка та
впровадження
результатів,
формування
системи
цінностей та ідеалів); контроль (комплекс дій, що
забезпечує нормальний стан системи); корекція
(виправлення
припущених
помилок,
відхилень).
Важливою умовою підготовки до професійної
мобільності студентів є формування вмінь самостійної
роботи. Вони трактуються нині достатньо широко. Це й
уміння підготуватися до виконання певного виду роботи,

самостійно виконувати науково-пошукову роботу в
процесі аудиторних занять, самостійно працювати з
інформаційними джерелами, здатність трансформувати
отриманні знання в нові умови різних видів самостійної
роботи тощо. Чільне місце в переліку умінь самостійної
роботи посідають організаційні уміння: уміння планувати
свій час, виконувати порядок денний, дотримуватися
норм гігієни розумової праці й психогігієни.
Зрозуміло, що розвиток умінь і навичок самостійної
роботи визначатиметься, насамперед, змістом роботи
студента. У сучасній педагогічній літературі є багато
класифікацій типів і видів самостійної роботи.
Підкасистого П.І. [2] розмежовує види самостійної роботи
таким чином: самостійна робота за зразком, конструктивно-варіативні види самостійної роботи, евристична
самостійна робота, дослідницька самостійна робота.
Проведений нами аналіз змісту завдань для
самостійної роботи, що пропонуються студентам у
процесі викладання дисципліни «Практикум з соціальної
роботи». Наведемо приклади завдань для самостійної
роботи за зразком: описати служби по роботі з дітьми та
молоддю у своєму місті, селі; описати особливості
соціальної роботи на вулиці; описати роботу соціального
працівника з конкретним типом клієнтів.
Конструктивно-варіативні
завдання
у
видах
самостійної роботи студентів передбачають залучення
отриманих знань для вирішення навчально-пізнавального
завдання, уміння студента варіювати ці знання,
утворювати з них нові за змістом і формою конструкції,
що лежить в основі професійної мобільності. У системі
підготовки майбутнього соціального працівника йдеться
про комплексне оволодіння знаннями всього циклу
фахових дисциплін. Для виконання конструктивноваріативних завдань самостійної роботи в рамках
формування готовності до професійної мобільності, на
достатньому рівні мають бути сформовані інтелектуальнологічні вміння, а саме: узагальнення, аналізу, синтезу,
класифікації і систематизації. Найважливішими вміннями
для виконання завдань самостійної роботи цього рівня є
трансформаційні уміння, тобто уміння перенести
отримані знання на ситуації практичної діяльності у вимір
можливостей їх швидкої та якісної адаптації до професій,
які лежать в одній площині.
У змісті дисципліни «Практикум з соціальної роботи»
питома вага таких завдань складає 20%. До них належать:
заповнення таблиць («Класифікація видів мобільності»;
«Класифікація організаційних форм соціальної роботи»;
«Кластфікація соціальних послуг в системі охорони
здоровя, освіти, на підприємстві»); підготовка мінідоповіді про впровадження загальнонаукових та спеціальних наукових методів у практику соціальної роботи;
підготовка на основі аналізу літератури реферату на тему
«Сучасні філософські підходи до соціальної роботи»;
підготовка повідомлень («Соціальна анімація як напрям
організації змістовного дозвілля підлітків»; «Зміст, форми
та методи роботи соціального працівника в умовах
сільської місцевості»; «Особливості використання рекламноінформаційних технологій в соціальній роботі» тощо);
розробка пакету діагностик творчих якостей клієнтів.
Види самостійної роботи евристичного характеру
спрямовані на формування та розвиток уміння
самостійно вирішувати проблеми, питання, які не отримали
повного розгляду в змісті аудиторних занять, тобто ті, які
формують пізнавальні інтереси майбутніх працівників
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соціальної сфери, а саме вони і є базовими якостями, які
лежать в основі професійної мобільності. Виконання
завдань такого типу потребує від студентів певного рівня
сформованості умінь, як-от: гнучкості, альтернативності,
асоціативності, критичності мислення, уміння відходити від
шаблонів, не коритися стереотипам. Тому найважливішим
умінням для виконання завдань самостійної роботи цього
типу стає вміння бачити проблему вивчення, самостійно її
формулю-вати, розробляти план вирішення.
У процесі оволодіння знаннями, уміннями та навичками
з дисципліни «Практикум з соціальної роботи» завдання
для самостійної навчальної роботи студентів евристичного
характеру складають близько 70%. Це переважно завдання
на розробку змісту, моделей різних видів соціальнопедагогічної роботи, наприклад: проаналізувати сучасну
систему заходів щодо профілактики появи «дітей вулиці»;
проаналізувати сучасну систему заходів щодо профілактики
появи «дітей вулиці»; описати основні етапи становлення
соціальної роботи з окремою цільовою групою в Україні;
проаналізувати державні програми по окремою цільовою
групою клієнтів які реалізуються останнім часом.
У видах самостійної роботи дослідницького характеру
діяльність студентів набуває науково-пошукового значення,
розробляються авторські підходи до вирішення проблемних
ситуацій. При виконанні завдань самостійної роботи такого
типу найбільший розвиток отримують уміння генерації
нових ідей, самостійності, оригінальності мислення. Аналіз
змісту завдань для самостійної роботи з дисципліни
«Практикум з соціальної роботи» дозволив визначити, що
питома вага завдань дослідницького характеру незначна –
3%. Це пояснюється тим, що дослідницька діяльність студента потребує найвищого рівня сформованості інтелектуальних здібностей та науково-пошукових умінь, що
формуються остаточно тільки в студентів випускних курсів.
Основним завданням самостійної роботи дослідницького характеру для студентів 3–4 курсів є написання
курсової роботи. Особливістю такої роботи до дисципліни
«Практикум з соціальної роботи» є діагностика рівня
готовності студента до самостійних технологічних дій,
здатність розробити авторський проект соціальної роботи й
визначити умови ефективності його впровадження на всіх
етапах: від планування до оцінки післядії. До написання
курсової роботи студент готується протягом року,
виконуючи завдання дослідницького характеру, а саме:
розробити методику проведення діагностичного етапу);
підготувати 10 анотацій до статей періодичних видань (із
досвіду впровадження технологій соціальної допомоги);
розробити план роботи та зміст аналізу наукових праць з
певної проблеми дослідження та представити план-проект
ведення випадку; розробити зміст та макет інформаційного
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буклету (плакату). Таким чином, студент добирає
методичний матеріал для виконання курсової роботи.
Важливим аспектом ефективної організації самостійної
роботи студентів є визначення видів і форм контролю за її
виконанням. У підготовці майбутнього соціального працівника необхідно дотримуватися поєднання індивідуальних і
групових форм контролю та оцінки результатів самостійної
роботи. У дисципліні «Практикум з соціальної роботи» ми
пропонуємо наступні завдання для підсумкових форм
самостійної роботи: розробити проект проведення вуличної
соціальної акції; розробити зміст та структуру роботи
волонтерської школи; розробити проект організаційної
форми соціальної роботи й здійснити його методичний
аналіз. Оскільки варіативність розроблених проектів сприяє
збагаченню професійного багажу майбутнього соціального
працівника, ці форми контролю ми рекомендуємо проводити
як групові чи потокові, щоб у студента була можливість
скласти перелік різноманітних форм роботи, порівняти
результати свого захисту з роботою інших.
Висновки. Таким чином, в процесі формування
готовності до професійної мобільності майбутніх
працівників соціально сфери під час виконання самостійної
навчальної діяльності нами виділено три взаємопов’язані
етапи: адаптаційний, конструктивно-змістовий та рефлексивний. Охарактеризовані етапи є динамічною структурою,
яка може доповнюватись та оновлюватись відповідно появи
інноваційних підходів, реалізації їх у соціально-економічне
життя України.
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IN THE PROCESS OF SELF-STUDENT EDUCATIONAL ACTIVITY
The article deals with the peculiarities of preparation to the professional mobility in future social workers in Ukraine in the
process of independent educational activity. The article examines the involvement of future social workers in self-study as a process
of preparation for professional mobility and its content is defined. The author analyzed the content of independent work during
studying the discipline "Workshop on social work" and developed recommendations for its filling.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ
У статті зосереджена увага на тісному взаємозв’язку педагогічної біографістики з іншими сумісними
дисциплінами. Наголошено, що за допомогою різнопланових дисциплін можливе більш детальніше вивчення
тих чи інших персоналій. Гуманітарні дисципліни, дисципліни історичного циклу дають змогу здійснити
якісну характеристику кожної біографії, яка апріорі унікальна. Проаналізовано, що доповнення до ділового
портрету, коли, приміром, ідеться про чисельність книг у бібліотеці, про розміри матеріальних статків,
благодійницьких пожертв та безліч інших фактів, які сприяють реконструкції життєвого шляху, дає змогу
ґрунтовніше дослідити персоналію.
Ключові слова: персоналія, життєпис, різноплановість, коло знань, здобутки.
Постановка проблеми. Біографістика характеризується широким спектром міждисциплінарних зв’язків.
Це спонукає до вивчення широкого спектру педагогічних
персоналій, які впливають на розвиток педагогічної думки.
Мета роботи − проаналізувати взаємозв’язок педагогічної
біографістики
з
іншими
спорідненими
дисциплінами.
Виклад основного матеріалу. ІІ половина XIX ст. –
початок ХХ ст. констатує факт появи такого наукового
явища як біографічні дослідження, що спричинило
введення в історико-педагогічний науковий дискурс
імен багатьох педагогів, культурно-освітніх діячів, які
зробили свій внесок в розвиток освітніх парадигм, змін в
концептуальних засадах педагогічної думки, спрямовуючи характер реформ у галузі шкільництва відповідно
запитів суспільства.
Проте аналіз джерельної бази дослідження не
дозволяє аналізувати феномен наукової біографії як
окремий напрям історико-педагогічного знання окресленого часового проміжку. Біографічна творчість у
даний період носить міждисциплінарний або загальнонауковий характер і знаходиться на емпіричному (тобто
такому, що ґрунтується на евристичних та джерелознавчих
методах дослідження) рівні свого розвитку. У зв’язку із
цим з метою з’ясування теоретичного та прагматичного
підґрунтя функціонування вітчизняної біографістики в
окреслених хрономежах маємо змогу звертатись до
здобутків у цій науковій галузі історичної та літературознавчої наук, опосередковано інтерпретуючи наявний
інформаційний ресурс до історико-педагогічного дискурсу
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [1].
Розгалуженість міждисциплінарних зв’язків пов’язана з
історією саме по тій причині, що конкретні дослідження
допомагають виявити генеалогію, демографію, психологію, психолографію, ономастику, нумізматику особистості. Таким чином, відбувається дослідження особи в
усій сукупності її індивідуальних якостей та взаємостосунків з її реаліями. Бібліографія систематизує різні
види діяльності: практичної, науково-дослідної, педагогічної, управлінської; яка забезпечує виробництво та
функціонування бібліографічної інформації у суспільстві.
Генеалогія дозволяє дослідити родовід особистості, що
дає можливість прослідкувати походження та родинні
зв’язки не тільки конкретної людини, але і сім’ї: для

вивчення родоводу використовують усні перекази,
історичні записи, генеалогічний аналіз та інші достовірні
джерела. Геральдика, яка вивчається як специфічне
джерело походження історичних віх тієї або іншої
визначної культурної пам’ятки. Книгознавство як
комплекс суміжних, але відносно самостійних наукових
дисциплін суспільного циклу, допомагає використовувати
вже набуту інформацію щодо певної тематики або
особи. Мемуари, які публікуються як оповідь у формі
записок від імені автора про реальні події минулого,
учасником або ж очевидцем яких він був, дає унікальну
можливість дізнатись про власну думку та особисті
плани автора.
Гуманітарні
дисципліни:
регіональна
історія,
соціально-політична і бібліографія, літературознавство,
психологія, соціологія, наука, культурологія, лексикоенциклопедична робота з необмеженою можливістю
досліджує особу та її зв’язок з суспільством.
У XIX і XX століттях широко поширені різні види
біографічних творів: ювілейні матеріали, колекції для
честі або спогади відомих людей, біобібліографія,
роздуми сучасників, енциклопедії, словники та довідники.
Сучасні біографічні дослідження по структурі і
функціональному призначенню діляться на основні:
історичні і біографічні монографії, історико-біографічні
нариси, популярні біографії та автобіографії.
Довідкова допоміжна література доповнює через свої
жанри (словники та індекси, біографічні коментарі та
бібліографії) і суміжні (особистісні і генеалогічнобіографічні дослідження) знання про особистість.
Наукові біографії також класифікуються відповідно
до галузі діяльності та професійної ідентичності людини.
Питання про визначення біографістики, її теорії,
методології, функцій і термінологічному апараті до
сьогодення залишаються спірними серед представників
різних наук. В Україні розробляються проблеми та
історико-біографічні дослідження в Інституті біографії
НБУ та інших академічних установ.
Враховуючи принцип Ярошевського «трьох-аспектності», який передбачає, що творча активність і
індивідуальність вченого може бути адекватно пояснена
в «системі трьох координат»: суб’єктно-логічна, соціальноісторична, особистісно-психологічна, є продуктивна для
педагогічної науки, саме тому, що передбачає врахування

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018
внеску вченого в розвиток певної наукової області не
тільки з точки зору його концептуальних, методологічних
або інших досягнень, але і з точки зору оцінки ролі
цього вченого в науковому товаристві його епохи і
суспільному житті в цілому, дає можливість для
подальшого розвитку наук цього вченого як цілісної
особистості [2, 3].
Вищезазначені теоретичні аспекти та досвід їх
розуміння представниками різних галузей гуманітарних
наук можуть визначати педагогічну біографію як окрему
гілку (субдісціпліну) історико-педагогічної науки, в якій
вивчається життєвий шлях вченого з акцентом на розуміння його творчі ідеї, досягнення, професійну освіту і
суспільно − освітній діяльності, заснованої на аналізі
особливого випадку джерел і концептуально-категоріальних апаратів і науково-методичних інструментів [3].
Важливо підкреслити, що педагогічна біографія
охоплює не тільки біографію як життєвий і творчий
спосіб індивідуума, але і цілий набір біографічних
джерел, біографічних досліджень і різноманітних
біографічних творів. Оскільки його об'єкт є
«педагогічної особистістю в історії» як цілісний
феномен в його відносинах з певною соціокультурним
середовищем, зокрема освітніми науковими, державними
установами певного віку і педагогічними ідеями
попередників і наступників, він вимагає використання
наукових і методологічних інструментів різних галузей
гуманітарної діяльності.
Безперечно, педагогічну біографістику неможливо
розглядати без педагогічної компаративістики, соціальної,
вікової, професійної педагогіки, інших наукових напрямів
у галузей педагогіки.
Педагогічна біографістика пропонує свої власні
надбання у вигляді теоретичних та методологічних
матеріалів та фактографічних відомостей про життєвий і
творчий доробок персоналій, який має вартість для
розв’язання науково-дослідницьких та практичнотехнологічних й організаційних завдань. Вона може
рекомендувати окремі джерельні матеріали і фактографічні результати наукових досліджень.
Міждисциплінарсть педагогічної біографістики, з
одного боку, характеризується зміною теоретичних
констант, що орієнтують на інтерпретативні науководослідні стратегії та зосередження уваги на суб’єктивноособистісних значеннях і смислах. З іншого боку, вона
детермінується сутністю феномену життєпису, що, як
окремий жанр, розвивається на перетині історії.
літератури, філософії, психології, соціології, фізіології,
мовознавства, інших галузей соціо-гуманітарних наук.
Автобіографію можна розглядати як самостійний
твір, у якому автор досліджує власний розвиток. Однак
попри весь фактографізм вона належить до типу
феноменологічного тексту. Це визначає її особливості як
особового джерела та підходи до інтерпретації: якщо
питання авторської ідентифікації і правдивості викладених
фактів не ставиться під сумнів (за винятком відвертої
фальсифікації), то проблема об’єктивності авторських
оцінок, вірогідності викладених подій потребує з’ясування
біографом [5].
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Висновок. Дослідження педагогічної біографістики
залежить саме від якісного відбору й інтерпретації
письмових і усних свідчень та науково-вербальної
передачі почуттів і внутрішнього світу портретованої
особи, яка впродовж життя реалізує свій комплекс
духовно-інтелектуального, соціокультурного, зокрема й
освітньо-виховного, психічного, фізіологічного надбання
та потенціалу. У такому ракурсі варто пригадати, зроблений на основі аналізу досвіду біографістики умовивід
відомого англо-американського вченого А.Дж. Тейлора,
згідно з яким кращі зразки життєписів стали результатом
поєднання досягнень кількох галузей знань, бо саме
такий синтез дозволяє з більшою ймовірністю, точністю
відтворити історію життя героя біографічної оповіді
[цит. за: Логінова, 3, с.25].
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INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF PEDAGOGICAL BIOGRAPHISTICS
The article focuses on the close relationship between pedagogical biographistics and other compatible disciplines. It is
emphasized that with the help of diverse disciplines it is possible to study various personalities more detailed. Humanitarian
disciplines, disciplines of the historical cycle make it possible to carry out a qualitative description of each biography, which is
a priori unique. It is analyzed that the addition to the business portrait, when, for example, it talks about the number of books
in the library, the size of material wealth, charitable donations and many other facts that contribute to reconstruction of the
life way, allows you to thoroughly explore the personality.
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ІДЕЇ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО
ПОКОЛІННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті теоретично розглянуто педагогічну спадщину В. Сухомлинського в контексті морального
виховання дітей.Визначено сутність і засоби морального виховання учнів у дидактичнометодичнихпрацяхпедагога.Встановлено, що педагогічна система В. Сухомлинського – це концептуальна
основа особистісно зорієнтованого підходу, що пролонговується у комптентнісно орієнтовану освіту,
педагогічні висновки та рекомендації В. Сухомлинського базуються не на одних лише гуманістичних
переконаннях і установках,в їх основі лежить глибокий психологічний аналіз виховних проблем, розуміння
складних механізмів духовного становлення особистості.
Ключові слова: виховний процес, гуманістична концепція, моральне виховання, моральна культура,
моральні цінності, педагогічна наука, педагогічна практика,спадщина.
Постановка проблеми. У сучасних умовах актуального
значения набуває не лише творчо-критичне переосмислення з позицiй наукового iсторизму морального
виховання у теоретичнiй спадщинi В. Сухомлинського,
а й глибоко обrpунтоване видiлення з його практичного
досвiдy всього того, що може стати дiйовим резервом
для створення iдей, висновкiв, засобiв принципово нової
сучасної системи виховання.
Педагогічна система В. Сухомлинського – це концептуальна основа особистісно зорієнтованого підходу, що
пролонговується у комптентнісно орієнтовану освіту.
Саме тому ідеї видатного українського педагога актуальні
на сучасному етапі розвитку української держави. Все
більше уваги приділяється пошуку перспективних підходів
до вирішення проблеми гуманізації процесу навчання,
стимулювання пізнавальної активності учнів, накопиченню досвіду творчої діяльності. Тому перед школою,
сім'єю, суспільством постає завдання виховання гуманної
людини, яка у своїй діяльності зважатиме на інтереси
інших, цінуватиме особистість кожної людини. Яскравим
прикладом розв'язання даної проблеми є педагогічний
досвід вітчизняного педагога В. Сухомлинського, творча
спадщина якого має велике теоретичне і практичне
значення в освіті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ще за життя
педагога в періодичних виданнях з'являлися публікації, в
яких аналізувалися його здобутки. Одні вчені високо
оцінювали його досягнення (О. Губко, Ф. Кузнєцов,
Є.Лебедєва, А.Левшин, С.Соловейчик тощо), інші – висловлювали критичні зауваження (В. Кумарін, Б. Ліхачов та ін.).
Життєвий
шлях
і
педагогічна
діяльність
В. Сухомлинського – це яскрава сторінка книги педагоггічних пошуків вітчизняних учителів-новаторів, яка була
глибоко та всебічно відображена в документальноісторичних повістях і нарисах Д. Водзинського,
К. Григор'єва, Б. Рябініна, Б. Тартаковського, Б Хандроса,
І. Цюпи та ін. Різні аспекти педагогічної діяльності

В. Сухомлинського розглядалися в працях І. Зязюна,
М. Красовицького,
В. Кузя,
М. Сметанського,
О. Сухомлинської, М. Ярмаченка та ін. Аналізу складових
педагогічної системи В. Сухомлинського, виділенню
етапів їх становлення й розвитку присвятили свої праці
М. Богуславський,
Б. Кваша,
В. Кузь,
М. Мухін,
В. Риндак, А. Розенберг, О. Сухомлинська.
Особистість В. Сухомлинського, окремі аспекти його
педагогічної спадщини стали предметом вивчення
науковців як в Україні (М. Антонець, І. Бех, А. Богуш,
Л. Бондар, І. Зязюн, В. Кузь, О. Савченко, М. Сметанський
та ін.), так і поза її межами (А. Борисовський, Б. Кваша,
М. Мухін, В. Риндак, С. Соловейчик та ін.). Роботи нашого
видатного земляка також досліджують Х. Франчос і
М. Ціандзі (Греція), В. Іфферт, Р. Штайник, Е. Гартман
(Німеччина), М. Библюк, С. Лашин (Польща), Л. Мілков
(Болгарія), Бі Шуджі, Ван Ігао (Китай), А. Кокеріль
(Австралія) та ін.
Пошуки сучасних гуманістичних концепцій вимагають
звернення до виховної системи українського вчителя
В. Сухомлинського, у центрі якої знаходиться дитина як
унікальна неповторна особистість. Цілеспрямований
розвиток гуманної особистості, яскравої індивідуальності
можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме
необхідність гуманізації виховного процесу, а систематично за допомогою доцільних технологій втілюватиме
її у практику підготовки підростаючого покоління до
активної життєтворчості.
Формулювання цілей статті: проаналізувати виховну
систему, сутність і засоби морального виховання учнів у
дидактично-методичній спадщині В.О. Сухомлинського,
розкрити
важливість
використання
спадщини
В.О. Сухомлинського в педагогічній практиці.
Виклад основного матеріалу. Сучасність підтерджує: творчість В. Сухомлинського належить до тих
здобутків української та всесвітньої педагогічної науки і
практики, які є реально невичерпними, а його гуманістичні
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переконання – це ідеї майбутнього. Педагогіку
В. Сухомлинського по праву називають гуманістичною,
адже вона є початком розвитку теорії і практики
національного виховання, в якому провідне місце
належить вихованню загальнолюдських моральних
цінностей. В. Сухомлинський був переконаний, що
змiст, форми i методи виховання моральних цiнностей
учнiв змiнюються залежно вiд вiкових та iндивiдуальних
особливостей дiтей.
Педагогічна система В.
Сухомлинського
є
концептуальною основою особистісно-орієнтованого
підходу, що прокладає шлях до компетентісноорієнтованої освіти. Саме тому засади його педагогічних
ідей є актуальними і в сучасному суспільстві та широко
використовуються педагогамиу вищих навчальних
закладах та загальноосвітніх школах.
В. Сухомдинський особливу увагу у своїх працях та
практичній діяльності приділяв моральному вихованню
школярів. Моральне виховання включає: принципи,
норми, правила моралі та прогресивні традиції, які
становлять частину духовного життя народу. Якщо
викладач прагне успішної праці з учнями, він повинен
тісно контактувати з ними: чути їх, визнавати значущість
їх занять та цінність їх часу. В. Сухомлинський
стверджує, що «сила виховного колективу починається з
того, що є в кожній окремій людині, які духовні
багатства має кожна людина, що вона привносить у
колектив, що дає іншим, що від неї беруть люди» [7].
В. Сухомлинський був прихильником ранньої соціалізації
дитини, її раннього залучення до моральних і духовних
цінностей суспільства: «Пізнання дитиною навколишнього
світу і самого себе не повинно бути однобічним.
Пізнаючи світ і самих себе, діти зобов’язані по крупинці
пізнавати свою відповідальність за матеріальні і духовні
цінності, створені старшими поколіннями» [7].
Особливе значення у вихованні педагогнадавав
емоційним переживанням. Він вважав, що «емоційна
насиченість процесу навчання, особливо сприйняття
навколишнього світу, – це вимога, висунута законами
розвитку дитячого мислення». На думку В. Сухомлинського,
єдина реальна рушійна сила виховання – прагнення
дитини бути гарним. Називаючи дитину брехуном,
ледарем, грубіяном, ми зосереджуємо її на недоліках,
тим самим виховуючи брехунів, ледарів, грубіянів,
слабких, невпевнених у собі людей [2].
Педагог має піднятися до дитини, не опуститися, а
саме піднятися, дорости до дитини, «піднестися над
самим собою». Гуманістичні принципи особистості
педагога, його позиція з питань виховання особистості
дитини, полягає в тому, щоб любити дітей і приймати їх
такими, якими вони є. Адже у процесі власного розвитку
дитина пізнає саму себе, своє минуле, свої теперішні
можливості та своє майбутнє.
Глибокий внутрішній зв’язок творів В.О.Сухомлинського
дозволяє нам зрозуміти, як він вирішував проблеми
розвитку, формування і виховання, навчання й освіти
дітей у єдності з потребами нашого суспільства. Ці
проблеми виникали як наслідок практичної діяльності
В. Сухомлинського ще в 40-50-і роки, а наприкінці 60-х
стали для нього самостійним і спеціальним об'єктом
аналізу. Глибоке осмислення педагогічної практики,

актуальних задач школи, потреб суспільного розвитку
приводить педагога до власного розуміння процесу
виховання і його наслідків. В.Сухомлинський виділяє
три складові частини виховного процесу: педагог –
вихованець – коллектив [6].
В. Сухомлинський стверджував, що при вирішенні
головних проблем виховання підлітків і формування їх
наукового світогляду необхідно враховувати психофізіологічні особливості і протиріччя цього віку.
Педагог бачив, що правильне співвідношення виховних
впливів з особливостями віку – запорука успіху. Тому
він докладно розкриває протиріччя, властиві отроцтву, і
на цій основі будує свою педагогічну аргументацію,
багато уваги приділяє питанням фізичного виховання,
психічного розвитку, проблемам дружби, товариства,
любові, додає особливо велике значення статевому
вихованню і розвитку емоційної сфери. Формуючи
світогляд, вчитель одночасно формує і духовний світ
підлітка, тому що «світогляд людини – це особисте його
відношення до істин, закономірностям, фактам, явищам,
правилам, узагальненням, ідеям. Виховання науковоматеріалістичного світогляду є проникненням педагога в
духовний світ вихованця» [4].
Отже, саме педагог розкриває весь складний процес
формування моральних якостей особистості. Він веде
вихованця через знайомство з елементарними нормами
моралі до пробудження моральних почуттів, а потім – до
вироблення моральних звичок і через вправи в моральних
учинках – до моральних переконань.
В. Сухомлинський вважав найважливішим завданням
виховання вплив на пробудження і розвиток у дітей
кращих моральних, інтелектуальних і естетичних почуттів.
На його думку, «... почуття – це кров, плоть і серце
моральної переконаності, принциповості, сили духу; без
почуттів моральність перетворюється на сухі безбарвні
слова, що здатні виховати лицемірів. Ось чому, образно
висловлюючись, стежка від морального поняття до
морального переконання починається із вчинка, із звички,
насичених глибокими почуттями, особистим ставленням
до того, що дитина робить, що робиться навколо неї» [5].
В. Сухомлинський визнавав пріоритет морального
виховання учнів в багатогранній діяльності педагогічного
колективу школи. Цілком зрозуміло, що розумове,
трудове і фізичне виховання повинні бути підпорядковані
головному – вихованню в дитині людяності, тобто
гуманного ставлення до природи, до суспільства, до
інших людей і до самої себе. Щоб дитина засвоїла на
рівні світоглядних переконань золоте правило етики:
необхідно ставитись до інших людей так, як би ти хотів,
щоб вони ставилися до тебе. Педагог наголошує:
«Перевіряйте свої вчинки свідомістю: чи не завдаєте зла,
неприємності, незручності людям своїми вчинками. Робіть
так, щоб людям, які оточують вас, було добре» [7].
Процес морального виховання є не що інше, як
передача підростаючому поколінню всього того цінного
досвіду людства, яке воно нагромадило за всю історію
свого розвитку. Цей досвід закріплений в діяльності,
поведінці людей старшого покоління, звичаях і
традиціях народу, в моральних знаннях, у теорії моралі,
в етиці як науці. Отже, засвоєння моральних знань є
важливою умовою морального виховання. Лише через
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знання можна зрозуміти сутність людини, людських
відносин, сенсу та мети життя [3].
Нормам моральності В. Сухомлинський присвячував
спеціальні бесіди, через які намагався не лише передати
дітям моральні знання, а і вплинути на їхні почуття,
емоції, цим самим спонукати їх до правильних хороших
вчинків. Це те, що він називав азами елементарної
моральної культури.
По-перше, вважав педагог, що діти повинні зрозуміти
ту просту істину, що кожен їхній вчинок, кожне
бажання, кожна дія позначається на інших людях, і
дитина завжди повинна думати над тим, чи не завдає
вона незручностей, прикростей, зла іншим людям своїми
вчинками, своєю поведінкою.
По-друге, треба завжди бути вдячним старшому
поколінню за те, що воно створило необхідні умови для
дітей, їх навчання, виховання. Не випадково у багатьох
народів світу існує культ батьків, людей старшого
покоління. Почуття вдячності людям виховує в дітей
відповідальність перед іншими людьми, що в той же час
формує в дітей почуття обов’язку і громадянської
гідності, коли людина готова робити добро для людей за
велінням свого серця і своєї совісті.
По-третє, вважає педагог, коренем моральності є
праця. «Усі блага й радощі життя створюються працею і
тільки працею. Без праці не можна чесно жити...
Моральний сенс праці якраз і полягає в тому, що людина
здобуває найкращу радість оптимістичного світосприймання – радість творення. Це, по суті, і є самовиховання»
[7]. Праця, на думку педагога, стає розвиваючою,
виховною для школяра лише тоді, коли вона вимагає
напруження духовних і фізичних сил, подолання
труднощів, коли вона загартовує волю і головне – є
джерелом пізнання світу і формування світогляду.
Серцевиною морального виховання В.Сухомлинський
вважав формування в дитини людяності, гуманізму. До
людей треба бути добрими, чуйними, не робити їм зла і,
в міру можливостей, допомагати слабким і беззахисним.
Моральне виховання має здійснюватись у нерозривній
єдності з розумовим вихованням дитини. «Розумове
виховання, – пише В. Сухомлинський, – завжди було і
буде однією з головних ланок навчально-виховного
процесу» [3].
На думку педагога зародження в дитячих душах
високих моральних, гуманістичних почуттів – любові до
своїх батьків, рідних, поваги до людей похилого віку,
милосердя до немічних і нещасних сприяють художні
твори-мініатюри. На основі художніх творів він радив у
початкових класах проводити уроки доброти і
людяності. Звертаючись до аналізу багатовікового
педагогічного досвіду та досвіду своїх колег, освітянин
послідовно розвиває гуманістичну ідею величі, цінності
людини. Він обґрунтовує, якими мають бути почуття –
до батьків, рідних, близьких, до інших людей та
обов’язок перед ними; любов до Батьківщини, розуміння
життя, добра і зла у ньому; виховання високих моральних
якостей і норм поведінки, любові до знань, школи,
учителя; дружба, любов, сім’я; ставлення до краси в
природі, суспільстві.
У працях «Павлиська середня школа», «Методика
виховання колективу» В. Сухомлинський рекомендує
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дбати про те, щоб для дітей дорогими людьми стали
мати, батько, бабуся, дідусь, щоб у їхньому духовному
житті утвердився культ матері. Виховання дітей 6–10
років він називав «школою сердечності», радив педагогам і
батькам вчити дітей добру, любові, милосердю. Дитина
не повинна виростати байдужою, черствою, вона має
зростати у постійному піклуванні про навколишній світ
рослин, тварин, людей, доглядати і допомагати їм.
Важливим засобом морального виховання дітей
Василь Олександрович вважав слово, а мовну культуру
людини – дзеркалом духовної культури. Слово – не
тільки носій інформації, зазначав він, воно іскра, від якої
розгорається полум’я інтересу, вікно в незвідане, тому
має бути яскравим, образним, барвистим і точним.
Слово в руках учителя – найтонший і найголовніший
його інструмент. Він неодноразово наголошував, що
багато шкільних конфліктів, які нерідко закінчуються
великою бідою, починаються з невміння учителя
спілкувалися з учнями. Наголошуючи на високій мовній
культурі кожного педагога, педагог зазначав, що педагог
має вибирати з мовної скарбниці саме ті слова, що
відкривають шлях до людського серця, неповторного, не
схожого на інші. Щоб виховувати словами, треба
розвивати у вихованців сприйнятливість до слова [8].
Праці, над якими він працював до останнього дня –
«Як виховати справжню людину» (1989), «Хрестоматія з
етики» (1990), присвячені формуванню духовності як
визначальної, провідної якості особистості через
морально-етичне виховання, прищеплення цінностей.
В. Сухомлинський ввів етику в структуру педагогічної
науки, наповнив її педагогічним змістом, культовими
засадами як на основі соціальних реалій, так і народної
та класичної культури. Він вибудовує виховний процес
як прищеплення «культури почуттів», «культури
бажань» краси і любові, створює «філософію для дітей»,
основою яких виступають написані ним художні
мініатюри, а педагогічна аргументація закладається в
моральних повчаннях книги «Як виховати справжню
людину» [8].
«Людина народжується не для того, щоб зникнути
безвісною, нікому невідомою пилинкою. Людина
народжується для того, щоб залишити по собі слід
вічний», – говорить В. Сухомлинський. І це так. Хорошу
пам’ять про себе може залишити людина у порядних
дітях, добрих вчинках, наполегливій праці. Адже
людським рукам дано творити чудеса.
Висновки. Спадщина В. Сухомлинського має
колосальне значення для українського національного
виховання, яке передбачає цілеспрямований, систематичний, регульований педагогічний вплив, розрахований
на прищеплення вихованцям любові до України, рідної
мови й культури, утвердження в їхній свідомості
відчуття етнічно-національної, духовної й мовної єдності,
національну неповторність і вагомість. Особливість
українського національного виховання на сучасному
етапі полягає в тому, що воно повинно виконувати
націотворчу функцію з тим, щоб у найкоротший термін
відродити національну гідність і честь, високу духовність і
суверенність мислення.
Аналіз поглядів В. Сухомлинського на сутність і
шляхи морального виховання особистості свідчить про
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їх співзвучність багатьом положенням сучасної
психологічної науки. Завдяки тонкій інтуїції та
постійним пошукам йому вдалося осягнути ряд
важливих зас чкономірностей розвитку особистості, які
експериментальним шляхом були відкриті академічною
психологією. Слід особливо підкреслити, що педагогічні
висновки та рекомендації В. Сухомлинського базуються
не на одних лише гуманістичних переконаннях і
установках. В їх основі лежить глибокий психологічний
аналіз виховних проблем, розуміння складних механізмів
духовного становлення особистості. Саме цим насамперед
приваблюють його твори. Педагогічні пошуки і знахідки
В. Сухомлинського в повній мірі зберігають своє
науково-прикладне значення в наш час. Його теоретична
спадщина містить чимало цікавих, оригінальних ідей,
детальний і всебічний аналіз яких може суттєво
збагатити як психологічну науку, так і педагогічну
теорію та практику.
Перспективою подальших розвідок може бути
детальний аналіз використання педагогічної та
літературної спадщини В.Сухомлинського в європейських
країнах.
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THE IDEAS OF MORAL EDUCATION OF THE PERSISTENT GENERATION
IN THE PEDAGOGICAL HOLIDAY OF V. SUKHOMLINSKY
In the article the pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky in the context of moral education of children is considered
theoretically. The essence and means of moral education of students in didactic-methodical works of the teacher are
determined. It is established that V. Sukhomlynsky's pedagogical system is a conceptual basis of a personally oriented
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
ТА ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ПОРІВНЯЛЬНОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ
У статті проаналізовано погляди українських та учених інших країн на гендерне виховання учнівської
молоді як на соціально-педагогічну проблему, виявлено спільне й відмінне у методології гендерної педагогіки,
механізмах реалізації гендерного підходу в освітньому просторі. Автором розкрито основні стратегії
реалізації гендерного виховання німецької молоді, молоді у Великобританії та Україні, проаналізована
гендерна спрямованість профорієнтаційної роботи серед молоді окремих країн, особливості функціонування
й утвердження принципів гендерного виховання невіддільного від навчальних процесів, підвищення загальної
гендерної культури соціуму та поглиблення гендерної компетенції педагогів шляхом внутрішньо- й
зовнішньошкільного підвищення їх кваліфікації. Показано особливості гендерного виховного процесу у
німецьких загальноосвітніх закладах різного типу та у школах Великої Британії, зокрема в початковій та
основній школах, уточнено імплементацію змісту, форм, методів і прийомів гендерного виховання; з’ясовано
особливості історичного розвитку виховної системи в Німеччині, уточнено шляхи становлення гендерного
виховання учнівської молоді Німеччини на сучасному етапі, яке здійснюється шляхом спільного, роздільного
та частково роздільного навчання.
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Вступ. Останнім часом досить поширеною та
популярною є ґендерна тематика. Без ґендерного підходу,
тобто без зʼясування ролі жінки й чоловіка в сучасному
житті, тих специфічних внесків, які кожний з них робить
у розвиток суспільства, неможливо сьогодні уявити будьяке серйозне психологічне, політологічне чи інше
наукове дослідження.
Аналіз досліджень і публікацій засвідчив, що у
«потоці» публікацій з гендерної тематики не можна не
помітити розбіжностей у трактуванні різними авторами
самого поняття «ґендер». Так, одні вчені розглядають
«ґендер» як сукупність біологічних та фізіологічних ознак
статі; інші взагалі вважають такий термін неприйнятним,
але визнають «жіночі дослідження» як самостійний напрям.
Проблема ґендера у педагогічній науці досить нова,
хоча деякі аспекти знаходились у колі інтересів багатьох
науковців, а саме опанування основ ґендерної компетентності, ґендерних особливостей змісту роботи з дітьми
дошкільного віку (С. Марутян, Н. Плисенко, Т. Репіна,
Л. Таранікова, С. Шаповалова), набуття ознак теоретичної
і практичної готовності до ґендерного виховання й
освіти нової генерації підростаючого покоління
(Л. Булатова, В. Кравець, Л. Штильова).
Педагоги минулого теж не стояли осторонь питанням
виховання хлопчиків та дівчаток. Так при розробці
педагогічних принципів навчання Я. Коменський не
враховував принцип рівних можливостей для хлопчиків
і дівчаток, а Й. Песталоцці стояв на позиції спільного
навчання й вважав, що сутність виховання – у поступовому розвитку природних задатків відповідно до

природних законів розвитку дитини. С. Русова дискутувала з проблеми спільного навчання хлопчиків і дівчаток
із відомим американським психологом С. Холлом.
Мета статті – показати проблеми здійснення
ґендерного підходу в освіті різних країн задля
досягнення рівності та утвердження рівних можливостей
для самореалізації кожної особистості.
Виклад основного матеріалу. Зʼясовуючи сутність
ґендерного підходу, необхідно розрізняти такі поняття,
як: рівність статей, рівність прав та рівність можливостей.
При цьому «рівність статей» ні в якому разі не
передбачає уподібнення статей, ігнорування статевих
психологічних відмінностей. «Рівність прав» означає
наділення відповідними правовими гарантіями осіб
жіночої та чоловічої статі в усіх сферах людського
буття. Питання про рівність прав повинне враховувати
специфіку чоловіків і жінок, їх статеві особливості,
потреби, інтереси й уподобання. Кожна стать має право
на інаковість, відмінність, особливість.
Проблеми «ґендеру» турбують зацікавлені кола
багатьох країн, в тому числі і країн Європейського
співтовариства. Ґендерні відмінності були предметом
політичної уваги і соціальної сприйнятливості в Європі,
тому за останні два десятиліття ухвалено низку постанов,
що проголошують принцип ґендерної рівності та пропонують його впровадження в освіту. Мета ґендерної
освіти - можливість розвивати індивідуальні здібності
школярів та студентів незважаючи на статеву приналежність, пом'якшення розходжень між статями, виховання
в дусі вільного вибору ґендерної ідентичності [4].
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Суть проблеми полягає не в тому, щоб надати
однакові права особам різної статі, а насамперед у
створенні таких умов суспільного життя, щоб жінка і
чоловік справді були спроможні реалізувати себе
повноцінно як у громадському, професійному, так і в
особистому житті. Отже рівність прав передбачає рівність
можливостей біологічної, психологічної, особистісної,
соціальної актуалізації сутнісних сил жінки і чоловіка.
Предметом ґендерних досліджень є дослідження
жіночих і чоловічих особливостей мислення, поведінки,
мови, психології, економічної поведінки, політичної
участі та участі в культурній традиції, тощо. Ґендерний
підхід являє собою наукове поняття, в основі якого
лежить аналіз відмінностей жіночої й чоловічої психіки
з урахуванням соціальної детермінації.
Вивчення досвіду створення ґендерних студій у
країнах Європи (Республіка Кіпр, Франція, Італія,
Іспанія) сприяло виявленню таких закономірностей, як:
домінуюча кількість дівчат представлена в педагогіці,
мистецтві, медицині, психології. Рейтинг цих досліджень
свідчить про те, що домінуюча кількість чоловіків
спостерігається в таких галузях, як математика, фізика,
інженерія, компʼютерні науки.
Конструктивне поєднання ґендерних ролей, зокрема
в політичній діяльності, пропорційна представленість в
ній лідерів від жінок і чоловіків суттєво збагачує
суспільство, стимулює його творчу енергію, оптимізує
процес прийняття рішень. Необхідно також брати до
уваги, що інтереси тієї чи іншої соціальної групи можуть
бути належно враховані, якщо їх представники становитимуть не менше як 30% від загальної чисельності осіб,
які причетні до прийняття політичних рішень.
У країнах із високим рівнем жіночого представництва
у структурах влади (Фінляндія – 39,0%, Норвегія –
35,8%, Швеція – 33,5%, Данія – 33%) краще, ніж деінде,
вирішуються проблеми екології, освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, досягається злагода у суспільному
організмі. При цьому від жінок-політиків очікують не
тільки захисту соціальних інтересів населення, конструктивного і активного вирішення специфічно жіночих
проблем, а й іншого, відмінного від чоловіків, стилю
роботи, способів розв’язання проблем.
Проте, як свідчать результати досліджень, ставлення
до жінок-лідерів, зокрема політиків, в нашому суспільстві
є досить упередженим. Серед народу побутує думка, що
жінці не місто у великій політиці. Жінки, які всупереч
існуючій традиції обійняли високі посади, за даними
досліджень суспільної думки, є ізольованими та
маргіналізованими як політики «не тієї» статі. Якщо ж
подивитись глибше, то вони не представляють й
інтересів жінок як соціально-демографічної групи, не
мають підтримки з боку жіночих організацій, не беруть
участь у формуванні політики стосовно жінок [3; 5].
Наступна проблема пов'язана з досить розповсюдженою думкою ряду дослідників щодо відсутності
суттєвих відмінностей між лідерською поведінкою жінок
і чоловіків. Дійсно, в цій поведінці є чимало схожого: і
чоловік і жінка можуть у соціальній ролі політичного
лідера стверджуватись як людина взагалі (загальнолюдський вектор), але вони можуть проявити себе ще й у
ґендерній ролі чоловіка і жінки (вектор «іншості»). Саме

за таких умов вони отримають можливість максимального
самоствердження і самовиявлення, а отже будуть спроможні більш ефективно виконувати свої соціальні функції.
Як і в багатьох інших країнах світового співтовариства у
Франції існує проблема ґендерної нерівності. Ґендерні
відмінності серед студентів у системі вищої освіти
очевидні у виборі предметів і рівнів дослідження.
В університетах дівчата складають 57% від усіх учнів,
хоча явна більшість хлопців у не університетських
інженерних коледжах (73%), а в інженерних коледжах
кількість дівчат складає лише 27%. Таким чином
спостерігаються гендерні зміщення на багатьох курсах
вищої освіти.
В Іспанії існує думка про ґендерну розбіжність,
безпосередньо пов’язану з різним рівнем досягнень
дівчат і хлопців у початковій та середній школі.
Висновки про ґендерні відмінності призвели до
проведення конкретних досліджень і публікацій до
певного часу не було. У 2001 році було проведено
дослідження, яке було сфокусовано на цьому питанні, і
називалося «Ґендерні персони та фемінізація академічної
успішності». Результати були опубліковані у співпраці з
Інститутом підготовки вчителів і досліджень в галузі
освіти та інновацій. Це дослідження аналізують взаємозвʼязок між успіхами учнів дівчат в школі та їх
соціальним походженням і сімейними умовами.
В Італії ґендерна нерівність у сфері освіти не є
головною проблемою. Це не означає, що немає
ґендерного питання, але стать не сприймається як
проблема національної важливості, принаймні у секторі
освіти. Ця заява вважається достатнім свідченням того,
що нема ніяких перешкод для навчання жінок на будьякому рівні системи освіти, роботи та карʼєри.
Відповідно до результатів згідно з експериментами
гендерного підходу у вищій освіті Італії, доведено, що
хлопчики і дівчата вибирають різні спеціальності при
вступі до університету. На прикладі університету «Ла
Сапієнца» в Римі (найбільший університет в Італії) у
2003–2006 роках домінуюча кількість дівчат виявлена у
таких галузях знань, як гуманітарні науки (73,9%),
медицині (65,7%) та хімії (62,5%). Рейтинг цього
дослідження показав, що юнаки переважають у математиці
та комп'ютерних науках (81,5%), фізиці (71,4%). Однакова
кількість дівчат та юнаків спостерігається в інженерії та
архітектурі, правознавстві, економіці та статистиці.
Так, шведські школярки за два останніх десятиліття
«підтягнулися» по якості успішності з математичних наук
і природничих дисциплін. Згідно зі статистикою, середні
шкільні оцінки дівчат вище, ніж у хлопців. Багато в чому
з цієї причини, дівчатка закінчують гімназії з набагато
більшим успіхом. Аналогічна ситуація і у ЗВО: на загальну
кількість студентів припадає 60% дівчат, яким вручається
близько 2/3 всіх дипломів про вищу освіту. Переважання
учнів жіночої статі спостерігається і в сфері
муніципального освіти для дорослих; майже половина
молодих наукових фахівців, що претендують на здобуття
наукового ступеня доктора наук - жінки (44%).
За результатами рейтингу ґендерної рівності, в рамках
якого Всесвітнім економічним форумом були досліджені
дані зі 135 країн, Швеція у 2015 році зайняла 4 місце.
Україна у тому ж рейтингу посіла лише 67. Ґендерна
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рівність є одним із наріжних каменів шведського суспільства, а це означає, що чоловіки і жінки мають рівні права
і обовʼязки у всіх сферах життя. Вони мають рівні
можливості працювати і забезпечувати себе, поєднуючи
карʼєру з сімейним життям і не побоюючись зловживань
і насильства з боку представників протилежної статі.
Під час аналізу системи виховання жіночої статі у
Великій Британії виокремлено головні завдання
гендерного виховання дівчат-підлітків:
 відновлення та збагачення в суспільстві взірців
жіночої поведінки, сфер їх реалізації, які є основним
джерелом гендерної ідентифікації, формування гендерної
свідомості дівчат-підлітків;
 урізноманітнення джерел і механізмів засвоєння
гендерних моделей жіночої поведінки в межах
соціалізації особистості;
 забезпечення дівчатам рівного доступу до всіх
різновидів знань, гендерної рівності у родинному й
громадському житті.
Тому сутність проблеми виховання дівчат-підлітків
Великої Британії полягає у впровадженні ґендерної
стратегії у процес їх виховання, що забезпечить дівчат
доступною інформацією з проблем, які у них з'являються,
допоможе їм здобути знання і вміння, необхідні
майбутній жінці у подальшому житті [1, с.8].
Поширення ґендерного виховання в освіті Німеччини
спирається на прийняту урядом стратегію ґендерної
рівності як найважливішої складової всіх державних
соціальних та освітніх програм, реалізацію яких забезпечують: розширення ґендерно-інформаційного простору,
ґендерна статистика, проведення широкомасштабних
просвітницьких кампаній, присвячених проблемі ґендеру і
соціальної відповідальності, поглиблення ґендерної
компетентності батьків та педагогів як чинників
формування ґендерної культури молодого покоління.
Аналіз джерел дав змогу зʼясувати, що виховання
дітей різної статі на німецьких землях упродовж століть
було стихійним, причому перевага у здобутті освіти,
зокрема професійної, надавалась хлопцям. До XVIII ст.
тут домінували погляди на призначення жінки як
продовжувачки роду і чоловіка як годувальника сімʼї,
панував чіткий традиційний розподіл сфер діяльності на
жіночу (приватну) і чоловічу (публічну). Внаслідок
освітніх реформ XVIII ст. відбулися певні світоглядні
зрушення, які зумовили появу нової навчально-виховної
парадигми, спрямованої на підготовку дітей обох статей
до сімейного та суспільного життя. Прогресивною ідеєю
було надання ширших можливостей дівчатам для
самореалізації у шкільній сфері, громадському житті,
проте і надалі переважав диференційований підхід. Тому
хлопців готували до професійної діяльності, а дівчат –
до виконання насамперед ролі хорошої матері, дружини,
доброї господині дому [2, с.8-9].
Законодавче закріплення ґендерної рівності в
Німеччині фактично розпочалося в середині XX ст. Так,
згідно з Конституцією ФРН (1949 р.) питання освіти
стало «прерогативою адміністрації земель». Відтоді у
кожній землі функціонують міністерства культів, які
відають питаннями освіти, вони видають відповідні
циркуляри та розпорядження, розробляють навчальні
плани і програми.
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Впровадженню ґендерного підходу у практику
німецької школи сприяла освітня реформа 60-х рр.
ХХ ст., спрямована на поглиблення індивідуального та
диференційованого підходу до навчання й виховання
дітей у початковій та основній школах, усунення в ній
будь-яких дискримінаційних проявів стосовно статі, що
передбачало проведення ґендерної експертизи підручників
та посібників [2, с.10].
Ефективність ґендерного виховання дівчат-підлітків
Великої Британії забезпечується його державною
підтримкою й обовʼязковим статусом, проголошеним
Національним навчальним планом, а також єдністю
урочної, позакласної та позашкільної організації гендерного виховання дівчат-підлітків. Крім того, навчальновиховний процес у школах Великої Британії спрямований
на забезпечення дівчатам рівних можливостей у
навчанні, рівноцінного ставлення і однакової уваги з
боку вчителів та вихователів. Застосування британськими
педагогами різноманітних форм і методів передачі знань,
формування умінь і навичок забезпечує ефективність
гендерного виховання дівчат-підлітків [1, с.9].
У сучасних німецьких школах утвердження принципів
ґендерного виховання невіддільного від навчальних
процесів,– це вагомий чинник поступального розвитку
освіти. Розгортанню ґендерного конструювання в
Німеччині сприяли освітні реформи 70-их років ХХ ст.
Одна з особливостей ґендерного виховання полягає в тому,
що в німецьких загальноосвітніх закладах воно здійснюється шляхом організації спільного, роздільного та
частково роздільного навчання учнів обох статей [2, с.10].
Мариною Зубілевич визначено і охарактеризовано
чинники, що впливають на жіночу освіту й виховання,
забезпечують її комплексність та різноманітність у
Великій Британії. Серед найбільш важливих виділено
урядову політику; соціоекономічний розвиток держави;
культурні, етнічні особливості та релігію; єдність
впливів освітньо-виховних установ; диференційований
підхід у вихованні хлопчиків-підлітків і дівчат-підлітків;
рівень особистісного розвитку дівчат-підлітків; поведінку
та ставлення вчителів і батьків [1, с.10].
Серед відмінностей у стратегіях ґендерного виховання
в німецьких освітніх закладах різного рівня Л.Ковальчук
виділяє елементи ґендерного виховання у початкових
школах, які реалізуються на уроках краєзнавства,
навколишнього світу та етики, в основних школах,
реальних училищах та гімназіях – на уроках суспільствознавства, релігії, етики та історії. На особливе схвалення
заслуговують так звані «малі початкові школи», у яких
втілюються засади ґендерного виховання, дітям прищеплюють навички толерантного спілкування у мікрогрупах,
розвивають дружні взаємостосунки, відчуття взаємопідтримки, взаємодопомоги, поглиблюють соціальноемоційні контакти між дітьми обох статей. У середніх та
старших класах проводять різноманітні виховні заходи
на гендерну тематику, серед яких варто виділити
спеціальні ґендерні проекти, конференції та гуртки,
здійснюються індивідуальні та групові форми виховної
роботи; використовуються ефективні навчально-виховні
методи (бесіда, діалог, рольові ігри, імітаційні ґендерні ігри
і тренінги, проекти, наратив, «творча праця», обговорення в
групах, прийом колажу тощо), які застосовуються в гетеро-
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та гомогенних групах. Значна увага зосереджується також
на середовищі, у якому виховуються та навчаються діти
обох статей різного віку. Особливо ефективними у плані
формування ґендерної рівності є вальфдорські школи,
завдання яких – виховати духовно вільну особистість,
здатну переборювати тенденцію суспільства до консервативного відтворення існуючих соціальних стереотипів
поведінки [2, с.11].
Щоб сприяти досягненню ґендерної рівності та
соціально справедливого людського розвитку, спеціалісти
соціальної сфери повинні вміти здійснювати ґендерний
аналіз. Ґендерний аналіз допомагає виявляти ґендерну
нерівність у суспільстві, і, як наслідок, визнавати його
ґендерну стратифікацію.
Педагогічна умова підготовки майбутніх спеціалістів до
реалізації ідеї ґендерної рівності. зокрема в професійній
діяльності – це забезпечення орієнтації процесу навчання
на формування ґендерної компетентності, ґендерної сенситивності та лояльності як домінуючих професійно значущих
якостей вищеозначених спеціалістів. Тому навчальне
середовище, що будується на принципах кооперації
навчальної діяльності як рівноправної взаємодії студентів
різної статі в невеликих групах, найбільш сприятливе для
впровадження інтерактивних технологій і спрямоване на
виховання особистості, здатної навчатися та змінюватися,
співпрацювати на рівних одна з одною, що в контексті
даної педагогічної умови зумовлено потребою в набутті
досвіду егалітарних взаємовідносин між статями.
Висновки. Таким чином, результати навчальновиховного процесу в усіх навчальних закладах з питань
ґендерного виховання багато в чому залежать і від творчого
мислення педагога, його рішучості, кмітливості та ініціалтивності. Ґендерний підхід в освіті, як механізм досягнення
ґендерної рівності та утвердження рівних можливостей для
самореалізації кожної особистості, передбачає: відсутність

орієнтації на «особливе призначення», заохочення видів
діяльності, що відповідають інтересам особистості; пом’якшення ґендерних стереотипів; врахування соціальностатевих відмінностей. Маємо відмовитись від обмежувального підходу до виховання дитини залежно від її статі, від
статево відповідних традиційних очікувань на користь
особистісного розвитку дитини.
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PROBLEMS OF GENDER POLICY IN UKRAINE AND WESTERN EUROPE:
COMPARATIVE-HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS
The current Constitution of Ukraine provides equal rights for men and women in all spheres of social life, but in reality the
advantage remains on the side of men. One should only mention such spheres of life as family, politics and business (especially
big business), where the representatives of the strong half of mankind play a dominant role in our time. Ago, the article analyzes
the views of Ukrainian and scholarly other countries on the gender education of student youth as a socio-pedagogical problem,
reveals the common and different in the methodology of gender pedagogy, mechanisms of implementation of the gender approach
in the educational space. The author reveals the main strategies for the implementation of gender education of German youth,
youth in the Great Britain and Ukraine, analyzes the gender orientation of vocational guidance work among the youth of certain
countries, the peculiarities of the functioning and adoption of the principles of gender education inseparable from educational
processes, raising the general gender culture of society, and deepening the gender competence of teachers through the
internal - and their externally raising their qualifications. The features of the gender education process in the German schools of
different types and in schools of Great Britain, in particular in elementary and primary schools, are specified, implementation of
the content, forms, methods and methods of gender education is specified; the peculiarities of the historical development of the
educational system in Germany are determined, the ways of the formation of gender education of the student youth of Germany at
the present stage, which is carried out through joint, separate and partly separate education, are specified.
The introduction of a gender component to the Ukrainian educational system is the introduction of respect for the dignity of
each person, the lack of stamps on materials and textbooks on the implementation of certain social roles.
Key words: gender education, educational space, «gender equality», gender studies, leader, inequality, social roles.
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ПОТРЕБА В ЯКІСНОМУ ВИКЛАДАННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті аналізуються підходи до вивчення іноземної мови, визначаються їх переваги та недоліки.
З’ясовуються причини низького рівня володіння іноземною мовою як комунікаційного засобу. Запропоновані
інтерактивні методи навчання іноземної мови у професійній підготовці фахівців нефілологічних
спеціальностей. Окрему увагу приділено викладанню іноземної мови за професійним спрямуванням як
необхідної складової у роботі фахівців документно-інформаційної діяльності.
Ключові слова: методики вивчення іноземної мови, іноземна мова як комунікаційний засіб, інтерактивні
методи, фахівці документно-інформаційної діяльності, комунікаційна компетенція, фахова термінологія.
Постановка проблеми. Протягом останнього десятиліття в Україні суттєво зріс інтерес до вивчення
іноземних мов у зв’язку з попитом на фахівців з високим
рівнем володіння іноземною мовою у професійній
діяльності. Володіння іноземною мовою є не лише
окремою вимогою до багатьох спеціалістів в інформаційному суспільстві з його великими документо-інформаційними потоками та масивами, сучасними інформаційнокомунікаційними технологіями, а й невід’ємною складовою
професійної компетентності фахівців з вищою освітою
відповідної сфери діяльності. Сьогодні це є однією з
ключових компетентностей сучасної людини, її соціальною
потребою, зумовленою зміною стилю життя людини, рівнем
міжкультурних відносин, міжнародних зв’язків тощо.
Ключова проблема якісного викладання іноземної
мови в навчальному процесі, передусім визначення
ключових аспектів її вивчення, які використовуються у
професійній підготовці фахівців нефілологічних спеціальностей, зокрема фахівців документо-інформаційної
діяльності, полягає в існуванні протиріч між підвищенням вимог до рівня знань іноземної мови фахівцями
та їхнім реальним невисоким рівнем знань, невмінням
практично користуватись іноземною мовою як комунікаційним засобом у професійній сфері, що пояснює
актуальність нашого дослідження. Адже навчити мови –
це не лише формувати знання сукупності правил,
граматичних конструкцій, це вміння користуватися
мовою у професійній діяльності.
Мета роботи – виділити основні аспекти якісного
викладання іноземної мови для студентів. У сучасній
вітчизняній методиці навчання іноземної мови існує
чимало недосліджених напрямів, які досі потребують
розгляду, аналізу, зокрема навчання іноземної мови за
фаховим спрямуванням. На нашу думку, проблема
якісного викладання іноземної мови в підготовці
фахівців документо-інформаційної діяльності є вкрай
важливим завданням викладача саме для цієї сфери,
оскільки щороку ця спеціальність поширюється серед
вищих навчальних закладів України різного профілю.

Для таких фахівців особливе значення мають компетенції:
інформаційна, комунікаційна та культурна. Вимоги до
формування здатності фахівця з документознавства та
інформаційної діяльності використовувати знання, вміння
та навички реалізуються у процесі навчання через
комплекс різних навчальних дисциплін, зокрема іноземну
мову. Таким фахівцям, окрім інформаційної та культурної
компетенцій, властива ще й комунікаційна – знання
мови і засобів ділової взаємодії.
Зазначимо, що сьогодні однією з ключових вимог до
викладача вищої школи є формування спеціаліста
нового типу – особистості, яка наділена самостійною
діяльністю, креативністю мислення, високою фаховою
кваліфікацією. Тому викладач також повинен володіти
культурою мовленнєвої поведінки, здійснювати спілкування, володіти фонетикою, граматикою, лексикою,
тобто не лише методикою формування комунікативної
компетенції, а й знати її теорію.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі
чимало науковців займається проблемами вивчення
іноземної мови, фахової іноземної термінології, специфікою спілкування фахівців окремого напряму діяльності
на нефілологічних спеціальностях та розроблення
методик окремих спеціальностей. Сьогодні існує чимало
різноманітних підходів вивчення іноземних мов, але
популярними з-поміж них є класична та комунікативна.
Ці та інші методики детально описує у своїй статті
«Різновиди методик викладання англійської мови»
А.О. Давиденко. Якщо розглянути класичний підхід, то
тут увага більш-менш рівномірно приділяється усім
чотирьом аспектам вивчення мови, а саме: письмові
навички, аудіювання, читання, мовлення [1].
Безумовно, кожний підхід має свої переваги і
недоліки, але, на наш погляд, класична методика не є
ефективною, оскільки, як часто трапляється в практиці,
все-таки більше уваги приділяється граматиці та читанню і
зовсім мало – слуханню та мовленню. На практиці часто
маємо протилежні наслідки: володіючи лінгвістичною
теорію, студенти не набули комунікативних умінь і
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практичне володіння мовою залишається на дуже
низькому рівні, що зводиться до повсякденного спілкування. Також не є нормою, коли викладач іноземної
мови розмовляє лише українською або російською
мовами під час занять. Винятком є ситуації, коли є
потреба пояснити складний матеріал на зрозумілій мові
студента. Такий навчальний процес буде довготривалим
й малоефективним. На жаль, у навчальних закладах таке
трапляється досить часто. Акцент більше робиться на
тому, щоб «записати нові слова у словник та вивчити їх
переклад», але не на практичне застосування цих слів у
комунікативному середовищі.
Щодо комунікативного підходу у вивченні іноземної
мови, то більша частина заняття відводиться саме
спілкуванню. Запропонований метод вигідно відрізняється
від першого тим, що в основі цього методу є «занурення» в
англомовну атмосферу, в якій студент повинен багато
взаємодіяти з викладачем та іншими студентами, брати
участь у парних та групових завданнях, можливо навіть
в ігровій формі. Існує думка, що головним недоліком
цієї методики є те, що недостатньо уваги приділяється
граматиці, але, з іншого боку, це не надто великий
недолік, оскільки саме під час спілкування учасники
комунікаційного процесу дізнаються про щось цікаве та
нове, тим самим поповнюючи словниковий запас.
Особливістю запропонованого методу є викладання
іноземної мови за комунікативно спрямованою методикою,
яка дозволяє опанувати мову у процесі безпосереднього
спілкування. В основі процесу – активна участь у
діалогах та рольових іграх, читання текстів, засвоєння
основних граматичних конструкцій, і обовʼязковим є
вивчення стандартних письмових граматичних та
лексичних правил. Основний результат спрямований на
володіння і розуміння мови.
У вивченні іноземної мови чимало існує передових
методів, але велику увагу приділяють саме інтерактивним
методам, які підвищують ефективність навчального
процесу і рівень знань студентів. Таке навчання
спрямоване на взаємодію викладача та студента в
процесі спілкування та навчання з метою вирішення
лінгвістичних та комунікативних завдань [2]. Дієвим є
методичний прийом перенесення студентів у ситуацію,
наближену до професійної. Мовлення учасників комунікаційного процесу спрямовується на взаємодію, взаєморозуміння, вирішення професійних проблем тощо. Така
інтерактивна взаємодія характеризується інтенсивністю
спілкування учасників, їх прямою комунікацією, зміною
використаних прийомів та форм спілкування, що сприяє
кращому засвоєнню інформації. Формуванню у студентів
необхідних знань і комунікаційних навичок у вивченні
іноземної мови допоможуть на занятті “Interview”,
“Round Table”, “Project”,“Expert Groups” та ін. [2].
Якісна мовна підготовка студентів неможлива без
використання сучасних освітніх технологій. Тому у
проведенні інтерактивного заняття доцільно використовувати мультимедійні засоби, які сприяють зоровому та
слуховому сприйняттю інформації. Наприклад, застосування мультимедійних засобів підвищує рівень
сприйняття та запам’ятовування на 30–40% завдяки
одночасній багатоканальній взаємодії студента з
інформацією [2].

Для якісного навчання іноземної мови сучасна
дидактика рекомендує збагачувати традиційне навчання
такими прийомами та способами, які сприяли б
формуванню у студентів мотивації, майбутньої професійної діяльності, високого рівня активності й
зацікавленості в навчальній діяльності, створенню умов
для активного самостійного формування студентами
загальнонаукових та професійних знань, навичок та
вмінь. Тому тут особливе значення має питання
викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. Висвітлення цієї проблеми знайшло відображення в
статті Лариси Дудікової «Сучасні підходи викладання
іноземних мов на нефілологічних спеціальностях вищих
навчальних закладів», в якій авторка досліджує «спеціальні
цілі» з вивчення англійської мови за широким спектром
спеціальностей різних напрямів діяльності у формі
безпосередніх усних контактів у вищих навчальних
закладах, а також сучасні підходи до викладання
іноземних мов [3].
Слід визнати, що при якісному викладанні іноземної
мови соціально-гуманітарного спрямування (як і будьякого іншого спрямування) основою є методичні і
дидактичні матеріали. В останні роки багато уваги
приділяється сучасним підходам оволодіння іноземною
мовою в зв’язку з конкретною фаховою необхідністю.
Головна мета – формування комунікативних здібностей
між фахівцями різних галузей знань та країн.
На думку Л. Дудікової, «іноземна мова по-різному
знаходить своє застосування у спілкуванні фахівців
різних професій, то в навчанні можна моделювати
процес їх реальної комунікації, звузивши широкий
діапазон мови до конкретних потреб студентів різних
спеціальностей і тим самим полегшити процес оволодіння
іноземною мовою для професійних цілей» [3, с.251].
Вивчення іноземної мови для спеціальних цілей
поділяють на чотири напрями: іноземна мова для
спеціальностей технічного спрямування; іноземна мова
для спеціальностей економічного спрямування; іноземна
мова для спеціальностей соціально-гуманітарного
спрямування; іноземна мова для інших спеціальностей.
Кожен напрям, у свою чергу, поділяється на
спеціальності: іноземна мова для академічних цілей
(науковців конкретної спеціальності) та іноземна мова
для спеціалістів кожної професії, що відноситься до
напряму [3, c.251].
Використовуючи дослідження, зроблені науковцями
щодо вивчення іноземних мов на нефілологічних
спеціальностях вищих навчальних закладів, погоджуємося,
що кожна спеціальність має свою специфіку вивчення
іноземної мови з її фаховою термінологією та спеціально
визначеними завданнями. Через незнання специфіки
фахової термінології навіть спеціаліст, який володіє
розмовною англійською мовою, інколи неспроможний
дібрати відповідну лексему, яка б відповідала контексту
чи якомусь процесу. Невідповідність спеціальної термінології стає причиною неправильного сприйняття
тексту в усній чи писемній формі. Трапляється, що
досвідчений фахівець (який, можливо, має вищу
кваліфікацію, ніж західні спеціалісти), на жаль, не може
на відповідному рівні подати результати своїх
досягнень, порозумітися з партнерами по бізнесу та ін.
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тільки через недостатнє знання іноземної мови. І в таких
випадках йому навіть не може допомогти висококваліфікований перекладач-філолог. Причиною цього є
специфіка фахової термінології, особливості її перекладу,
відмінності термінів нашої пострадянської науки від тих,
якими користується весь світ [4, с.77-78].
Сучасний фахівець сфери документо-інформаційної
діяльності повинен бути високопрофесійно підготовленим
до роботи в інформаційних, аналітичних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах
діловодства підприємств, організацій, установ, фірм
різного профілю та форм власності і обіймати первинні
посади відповідно до професійних назв робіт: документознавець; менеджер з інформації, адміністративний
помічник, референт, помічник керівника, організатор
діловодства, оргсекретар та ін. Усі ці посади і напрямки
роботи вказують лише на одне, що для фахівця сфери
документно-інформаційної діяльності важливим є не
лише володіння професійними навичками працювати з
документною інформацією, грамотно виконувати процеси
згортання інформації (анотування,
реферування,
переклад тощо), не лише вміти керуватися нормами
професійного спілкування, а ще й володіти загальногуманітарною іншомовною комунікативною компетентністю
та навичками професійного мовлення іноземною мовою.
З-поміж сучасних методик викладання іноземної
мови щоразу більше зростає інтерес до теорії спілкування,
мови комунікації та методики навчання комунікативної
компетенції. Зазначимо, що чимало науковців присвятило
свої дослідження питанню формування мовленнєвокомунікативних умінь і навичок, оскільки воно
залишається однією з провідних проблем методики
навчання мови. Власне комунікативні вміння – вміння і
навички мовного спілкування стосовно різних сфер і
ситуацій спілкування, з урахуванням адресата, мети.
Тому для якісного викладання іноземної мови для
фахівців документно-інформаційної діяльності ключовим
завданням викладача є формування, розвиток мовнокомунікативних умінь та навичок для участі в
комунікаційному процесі, виконанні своїх професійних
завдань, повʼязаних з умінням грамотно спілкуватися в
усній писемній формі (як один із ключових факторів
успішності у професійній діяльності), правильно
укладати документи, добираючи відповідну термінологію,
професійно користуватися фаховою лексикою у діловому
спілкуванні. Вивчаючи іноземну мову, використання
низки лексичних одиниць і певних граматичних структур
недостатньо, адже ці ситуації виходять за лінгвістичні
межі. Професійна мовленнєва комунікація відбувається
в межах сфери професійної взаємодії комунікантів і
може протікати в усній або письмовій формах, за
офіційних чи неофіційних обставин. Від умов спілкування
(офіційних – неофіційних) залежить лексико-семантичний
склад мовлення. Тому серед усієї сукупності завдань для
здійснення мовленнєвого спілкування важливо застосовувати такі комунікативні завдання, які сприяють формуванню комплексу професійних мовленнєво-комунікативних
умінь і навичок, необхідних у продуктивній комунікатив ній діяльності фахівців в їх сфері діяльності.
Мовленнєва компетенція, спираючись на мовну
компетенцію, включає систему мовленнєвих умінь
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(наприклад, вести діалог, відтворювати та створювати
усні й писемні висловлювання різних видів, типів, стилів
і жанрів) і навичок користування усною і писемною
формами мови, застосовувати професійну лексику,
терміни-відповідники. Наприклад, при укладанні документів іноземною мовою фахівці стикаються з браком
термінологічної еквівалентності. Досить навести приклад з
терміном «документ», який подається і як «document», і
як «record», залежно від конотацій і контексту його
використання. Інший приклад: терміни «документаційна
система» і «система документації», які семантично
розмежовані у словʼянських мовах, в англійській мають
однакову форму написання «records/document system», і
це створює відповідні мовні перешкоди. Лексичні
помилки виникають саме через неправильне розмежування
термінів. Також однією з причин ускладнення процесу
перекладання є багатозначність термінів. Щоб забезпечити
точність передачі того чи іншого поняття, в межах документознавчої термінології термін має бути однозначним.
Схиляємося до думки З.І. Кизимири про те, що
ситуація ускладнюєтьс ще й тим, що фахівець може
оперувати термінами, яких в іноземній мові (дослівних
чи близьких за сутністю) немає, або, навпаки, в іноземній
мові можуть використовуватися специфічні, так звані
сленгові терміни, про вживання яких знову ж таки
повинен знати, насамперед, наш спеціаліст [4, с.82].
Висновки. Таким чином, викладання іноземної мови
в підготовці висококваліфікованих спеціалістів – це
комплексний підхід, в якому дуже важливими є методичні
матеріали та майстерність викладача грамотно «донести»
знання до студентів. Використання інтерактивних форм
та методів у викладанні іноземної мови допоможуть
практично збільшити кількість розмовної практики на
занятті. Майбутні документознавці повинні однаково
добре володіти іноземною мовою на рівні неофіційного
спілкування, так і на професійному рівні, оскільки
робота з іноземними партнерами, ведення ділових
перемовин, робота з документною інформацію та ін. є
комунікативним процесом з елементами використання
фахової термінології вузького напрямку.
Безумовно погоджуємося з думкою З.І. Казимири, що
основною причиною недостатнього рівня знань фахової
термінології іноземною мовою є брак спеціалізованих (за
вузькими галузями застосування) тематичних словників –
як англо-українських, так і українсько-англійських [4, с.83].
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ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АСПЕКТИ
СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГОВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
З ВІДХИЛЕННЯМИ У СТАНІ ЗДОРОВ’Я
В статті визначено педагогічні та медичні чинники, що впливають на фізичне виховання студентів з
відхиленнями у стані здоров’я. Проведено обґрунтування рекомендацій щодо організації їх рухової
активності. В педагогічному процесі фізичної підготовки таких студентів виявлено період втягування
(адаптації) до фізичних навантажень, тривалістю один місяць. Після цього періоду настає період
стабілізації показників фізичної підготовленості та здоров’я студентів. В педагогіці фізичного виховання
цей період називається підтримуючим. Його тривалість при систематичних тренуваннях займає весь
період навчання у вищому навчальному закладі.
Ключові слова: студенти, фізичне виховання, період втягування до фізичних навантажень, період
стабілізації показників фізичної підготовленості.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження
пояснюється тим, що кількість студентів, які за своїми
медичними протипоказами не можуть займатися фізичним
вихованням в основних групах з фізичного виховання та
групах спортивного вдосконалення, має чітку тенденцію
до зростання [3-5]. Проблема дослідження полягає у
тому, що Національна система оздоровчої рухової
активності в Україні, загалом, та фізичного виховання
студентів, зокрема, які тісно пов’язані з педагогічними і
медичними аспектами організації занять руховою
активністю [8], достатнього висвітлення у спеціальній
літературі не знайшли [9]. Відомо, що практика організації
рухової активності студентів, які мають відхилення у
стані здоров’я, не передбачає попереднього вивчення
характеру їх захворювань, ознаки яких часто бувають
непомітними [4-7]. Тому фізичне виховання студентів
без попереднього медичного огляду та недостатнього
диференціювання фізичного навантаження в залежності
від їх рівня здоров’я не може бути ефективним.
Численними науковими дослідженнями доведено, що
оптимальна рухова активність є у п'ять разів ефективнішим засобом збереження та зміцнення здоров'я,
ніж лікувально-профілактичні процедури. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров'я, співвідношення
затрат і прибутків від виконання програм здорового
способу життя становить 1 до 8. Доведено, що рухова
активність не тільки покращує здоров’я, але й, в
окремих випадках, зменшує негативний вплив на
організм людини шкідливих звичок, сприяє підвищенню
стресостійкості та захисту від асоціальної поведінки. В
національній стратегії з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року «Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація» зазначається, що
раціональна рухова активність в масштабах країни
сприяє розвитку економіки і суспільства загалом. За
інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я,
відсутність належної рухової активності серед населення
призводить до економічних збитків у розмірі 150–300
євро на одну особу за рік [6-8].

Особливо небезпечною є проблема обмеженої рухової
активності у студентів. У вищій школі все менше уваги
приділяють студентському фізичному вихованню та
спорту в той час, як частка гіподинамічних видів
діяльності постійно зростає [4-5]. Цій негативній
тенденції сприяє сучасна реформа вищої освіти, яка
передбачає виведення дисципліни фізичне виховання за
межі навчальних планів та пропонує не чіткі технології
контролю за показниками фізичної підготовленості
студентів. Фактично це можна розцінити, як початок
розбалансування відпрацьованої впродовж тривалого
часу системи вузівського фізичного виховання [7-10].
Вочевидь, що для студентської молоді рухова
активність може стати кумулючим і стимулюючим
фактором здорового способу життя. Фізичне виховання і
спорт володіє значним потенціалом для вдосконалення
їх фізичного розвитку, профілактики шкідливих звичок,
а також фактором зменшення ризиків виникнення
серцево-судинних захворювань, діабету, остеопорозу,
окремих онкологічних захворювань та психоемоційних
розладів [9-10].
Метою роботи є вивчення педагогічних та медичних
чинників, що впливають на фізичного виховання
студентів з відхиленнями у стані здоров’я обґрунтування
педагогічних рекомендацій щодо організації їх рухової
активності.
Виклад основного матеріалу. В процесі досліджень
були використані такі методи: бібліографічний пошук,
збір і аналіз офіційної інформації документів керівних
фізкультурно-спортивних та медичних установ, спостереження, опитування та анкетування, медичне обстеження,
одномірний математичний аналіз статистичних даних.
Для перевірки педагогічної ефективності вузівської
системи рухової активності студентів проведено аналіз
показників кількості студентів з відхиленнями у стані
здоров’я по відношенню до загальної кількості обстежених
та порівняння їх аналогічними показниками в учнів
загальноосвітніх шкіл. До досліджень були залучені
студенти ДВНЗ «УжНУ» та інших закладів вищої освіти
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Закарпатської області, а також учні загальноосвітніх
шкіл м. Ужгорода. Результати аналізу вказаних
показників представлено в таблиці 1. З таблиці видно,
що частка учнів, які за медичними показами не можуть
займатися фізичним вихованням та спортом в повному
обсязі, складає 7,3 відсотка.
Таблиця 1
Показники кількості учнів та студентів з відхиленнями
у стані здоров’я по відношенню до загальної
кількості обстежених
Категорія обстежених
Кількість
y/x .
обстежених
100%
х
у
Учні загальноосвітніх шкіл
1327
97
7,3
Студенти УжНУ
1682
132
7,8
Студенти інших вузів
459
42
9,1

У студентів цей показник трохи вищий, відповідно
7,8 і 9,1 відсотка. Цим учням та студентам рекомендовані
заняття в спеціальних медичних групах (СМГ). Однак,
як показали наші дослідження, тільки 46 відсотків
студентів відвідували такі заняття в 2015–2016 навчальному році. Вже в 2016–2017 навчальному році студентів,
які відвідували заняття в СМГ, стало в 1,5 рази менше.
У зв’язку з тим, що характер рухової активності та
обсяг і інтенсивність фізичного навантаження під час
занять руховою активністю залежать від стану здоров’я
людини, проведено аналіз показників захворюваності
серед студентів за основними видами захворювань, які
реєструвалися студентською поліклінікою. В таблиці 2
показані результати обстеження студентів по видами
захворювань за даними медичних карток студентів. Як
видно з таблиці, найбільш розповсюдженими видами
захворювань серед студентів є хвороби, пов’язані вадами
Примітки: х – учні та студенти, які обстежувалися; у – учні та
нервової системи (67 випадків), серцево-судинної системи
студенти з відхиленнями у стані здоров’я, які за медичними
(62 випадки), ендокринної систем та розладу харчування
показами віднесені до спеціальних медичних груп з фізичного
(49 випадків). Також досить часто зустрічаються
виховання (СМГ).
порушення опорно-рухового апарату і органів дихання.
Таблиця 2
Динаміка показників захворюваності серед студентів за основними видами захворювань
Види захворювань
Нервової системи
Серцево-судинної системи
Ендокринної системи та розладу харчування
Опорно-рухового апарату
Органів дихання
Ока та його апарату
Інші
Всього:

Кількість обстежених
2002
2012
2017
16
23
28
13
20
29
12
22
15
8
14
15
6
11
8
8
10
6
1
1
4
48
101
105

Високі показники вказаних нозологічних форм серед
студентської молоді свідчать про негативні процеси
омолодження більшості хвороб, які раніше зустрічалися
переважно у старшому віці.
Важливими для визначення оптимальних параметрів
фізичного навантаження для занять руховою активністю
є результати дослідження наявності психоемоційних
розладів у хворих і практично здорових студентів
(таблиця 3). Для цього були використані відомі методики
визначення показників тривожності (Spilberger C.D.,
Gorsuch R.C., Lushene R.E, 1970) [8] та депресії (Barker
B.M., Barker H.R., Wadsworth A.P., 1977) [9].
За показниками, що містяться у таблиці, між
психоемоційними станами студентів з відхиленнями у
здоров’ї та практично здоровими студентами є вірогідна
відмінність.
Таблиця 3
Психоемоційні розлади серед хворих та практично
здорових студентів (M+m, в балах)
Групи обстежених
Студенти з відхиленнями
у здоров’ї (n = 54)
Практично здорові студенти
(n = 61)
Вірогідність різниці (Р)

Депресія
Тривожність
(M+m, в балах) (M+m, в балах)
23,2+3,3
41,3+1,6
19,6+2,8

36,7+1,8

-

0,05

Всього студентів

Порядкове місце

67
62
49
37
25
24
6
254

1
2
3
4
5
6
7

Так, у групі хворих студентів виявлено підвищений
рівень тривожності та помірний депресивний стан, в той
час, як групі практично здорових студентів, відповідно
невисокий рівень тривожності та незначний депресивний
стан. Але вірогідної різниці між групами хворих та
здорових студентів у показниках депресивного стану не
виявлено. В той же час необхідно звернути увагу на
високий показник середнього квадратичного відхилення
(m=+3,3) у групі студентів з відхиленнями у стані
здоров’я, який свідчить про неоднорідність їх
психологічних реакцій на зовнішні подразники.
Результати цього дослідження вказують на важливість
контролю показників психоемоційних розладів студентів з
відхиленнями у здоров’ї. У зв’язку з цим, об’єм та
інтенсивність їх занять руховою активністю доцільно
диференціювати. Для вузівських кафедр фізичного
виховання доречно комплектувати спеціальні медичні
групи (СМГ) для фізкультурно-оздоровчих занять з
хворими студентами за спільними ознаками захворювань.
Враховуючи підвищену тривожність у хворих студентів,
слід збільшувати частку релаксаційних методик у фізичних
тренуваннях, особливо на перших заняттях в, так званий,
період «втягування».
Педагогічна ефективність процесу фізичного виховання
у великій мірі залежить від зацікавленості студентів у
змісті фізичних тренувань. Тому визначення пріоритетних
видів рухової активності є актуальною задачею. З метою
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обґрунтування таких пріоритетів проведено опитування
студентів з відхиленнями у стані здоров’я. Результати
опитування представлені на діаграмі (Рис. 1). На першому
етапі обґрунтування були визначені всі види рухової
активності, в який студенти проявили зацікавленість. Всього
було визначено 46 видів рухової активності. На другому
етапі був здійснений відбір тих видів рухової активності, які
за рейтингом мали найвищі показники. До переліку увійшли
види рухової активності, яких обрало більше 10% осіб.
Таким чином для студентів з відхиленнями у стані здоров’я
чоловічої статі пріоритетними видами рухової активності
виявилися наступні: силові вправи – 34%; спортивні та
рухливі ігри – 28%; плавання – 24%; циклічні види рухової
активності (бігові вправи, сайклінг) – 21%; вправи
загального розвитку – 13%.
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активності, яких обрало більше 10% осіб. Таким чином для
студентів з відхиленнями у стані здоров’я жіночої статі
пріоритетними видами рухової активності виявилися
наступні: ритмічна гімнастика – 44%; вправи для корекції
тілобудови – 25%; чарлідинг – 11%; аквааеробіка і вправи
за системою Пілатеса – по 10 % відповідно. Показовим є те,
що майже половина студенток пріоритетним видом рухової
активності вважають ритмічну гімнастику.
Ритмічна гімнастика

10%
10%
44%

11%
25%

Вправи для корекції
тілобудови
Чарлідинг
Аквааеробіка
Вправи за системою
Пілатеса

Рис. 2. Результати опитування студентів жіночої статі з
відхиленнями у стані здоров’я щодо вибору
пріоритетних видів рухової активності.

Рис. 1. Результати опитування студентів чоловічої статі
з відхиленнями у стані здоров’я щодо вибору
пріоритетних видів рухової активності.
Аналогічні результати опитування серед студентів
жіночої статі представлені на діаграмі (Рис. 2). Для
обґрунтування пріоритетних видів рухової активності
для студенток також був здійснений відбір видів рухової

Результати цих досліджень дають змогу формувати
групи студентів для занять пріоритетними видами рухової
активності, що має беззаперечний позитивний вплив на
показники їх вмотивованості до фізичних тренувань.
Для визначення динаміки показників фізичної
підготовленості студентів СМГ проведено їх тестування.
Тестування проводилося на початку експерименту
(фоновий етап), через місяць після тренувань (проміжків
етап) та через 3 місяці тренувань (заключний етап). Його
результати подані в таблиці 3.
Таблиця 3

Динаміка показників фізичної підготовленості студентів СМГ
Етапи експерименту/результат)
Показники фізичної підготовленості
фоновий
проміжковий
заключний
Плавання 50 м (сек) Ж
74,5±3,2
65,3±2,4*
65,1±04
Плавання 50 м (сек) Ч
63,4±2,3
54,7±2,2*
14,1±0,3
Біг підтюпцем 500 м (хв, с.) Ж
4,2±1,2
3,8±0,5
3,5±1,2
Біг підтюпцем 1000 м (хв, с.) Ч
4,9±0,2
4,0±0,2*
4,1±0,2
Згинання та розгинання рук (кіл.р.) Ж
10,3±0,3
16,2±0,3 *
16, 4±0,6
Підтягування на перекладині (кіл.р.) Ч
4,1 ±0,2
8,8±0,3*
8,7±0,2
Примітки: Ж – студенти жіночої статі; Ч – студенти чоловічої статі; *вірогідність різниці Р>0,05.

Дані таблиці свідчать про вірогідне покращення
показників фізичної підготовленості студентів протягом
першого місяця тренувань. В наступні два місяця тренувань
суттєвих покращень зазначених показників не виявлено.
Слід зробити висновок, що в педагогічному процесі
фізичної підготовки студентів з відхиленнями у стані
здоров’я існує період адаптації (втягування) до фізичних
навантажень тривалістю 1 місяць. Після цього періоду
настає період стабілізації показників фізичної підготовленості та здоров’я студентів. В педагогіці фізичного
виховання цей період називається підтримуючим. Його
тривалість при систематичних тренуваннях може займати
весь період навчання у вищому навчальному закладі.
Висновки: В процесі досліджень виявлено тенденцію
до збільшення кількості студентів з відхиленнями у стані
здоров’я.
Встановлено найбільш
типові випадки

захворюваності серед студентів, які зустрічалися протягом
п’яти років. Найбільш розповсюдженими видами захворювань серед студентів є хвороби, пов’язані вадами
нервової системи (67 випадків), серцево-судинної системи
(62 випадки), ендокринної систем та розладу харчування
(49 випадків). Також досить часто у студентів зустрічаються порушення опорно-рухового апарату і органів
дихання. Для студентів з відхиленнями у стані здоров’я
чоловічої статі пріоритетними видами рухової активності
виявилися наступні: силові вправи – 34%; спортивні та
рухливі ігри – 28%; плавання – 24%; циклічні види рухової
активності (бігові вправи, сайклінг) – 21%; вправи
загального розвитку – 13%; для студентів з відхиленнями у
стані здоров’я жіночої статі пріоритет-ними видами рухової
активності виявилися наступні: ритмічна гімнастика – 44%;
вправи для корекції тілобудови – 25%; чарлідинг – 11%;
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аквааеробіка і вправи за системою Пілатеса – по 10 %
відповідно. В педагогічному процесі фізичної підготовки
студентів з відхиленнями у стані здоров’я виявлено період
адаптації (втягування) до фізичних навантажень тривалістю
1 місяць. Після цього періоду настає період стабілізації
показників фізичної підготовленості та здоров’я студентів.
Його тривалість при систематичних тренуваннях може займати весь період навчання у вищому навчальному закладі.
В подальших дослідженнях доцільно обґрунтувати
зміни до програми фізичного виховання студентів, які
займаються в СМГ.
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PEDAGOGICAL AND MEDICAL ASPECTS OF THE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM
FOR STUDENTS WITH HEALTH DISABILITIES
The article defines pedagogical and medical factors that influence the physical education of students with health problems.
The substantiation of recommendations for organizing their motor activity has been carried out. In the pedagogical process of
physical training of such students, the period of retraction (adaptation) to physical activity, duration of one month has been
revealed. After this period a period of stabilization of indicators of physical fitness and health of students comes. In the
pedagogy of physical education, this period is called supportive. Its duration during systematic training takes the entire period
of study at a higher educational institution.
Key words: students, physical education, period of retraction to physical activity, period of stabilization of indicators of
physical training.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПРОФІЛЮ
У статті розкрито методичні та практичні аспекти формування педагогічної майстерності
студентів в умовах вищого технічного навчального закладу. Виокремлено чотири етапи реалізації
технології формування педагогічної майстерності студентів-бакалаврів: пропедевтичний, підготовчий,
етап оволодіння спеціальністю, педагогічна практика. Визначено мету, зміст, методи формування
педагогічної майстерності студентів на кожному з визначених етапів. Окреслено шляхи реалізації
поетапної технології формування педагогічної майстерності студентів на прикладі змісту дисциплін
освітньої програми бакалавра професійної освіти. Доведено необхідність міждисциплінарного підходу у
формуванні педагогічної майстерності студентів.
Ключові слова: педагогічна майстерність, педагог професійного навчання, технологія, тренінг,
міждисциплінарний підхід.

Постановка проблеми. Проблема якості педагогічної
освіти, зокрема інженерно-педагогічної, на сьогоднішній
день належить до ключових напрямів досліджень в галузі
педагогіки. Як зауважує Н. Ничкало, сьогодні освіті
потрібен педагог нової генерації [1]. Від ступеню
сформованості педагогічної майстерності викладача,
майстра виробничого навчання залежить якість
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих
робітничих кадрів, що виражається в сформованості
професійної компетентності, особистісному зростанні,
успішному професійному житті. Стан сформованості
педагогічної майстерності, як свідчить практика
підготовки майбутнього педагога професійного навчання,
не завжди відповідає сучасним вимогам до інженернопедагогічної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
теоретико-методологічним, методичним та історичним
проблемам професійно-педагогічної освіти присвячені
дослідження Н. Брюханової, С. Гончаренка, І. Зязюна,
О. Коваленко, О. Лавріненка, Н. Ничкало, Л. Сушенцевої,
Л. Тархан та ін. У контексті нашого дослідження мають
суттєве значення праці, в яких досліджується формування
педагогічної майстерності майбутніх педагогів у системі
професійної підготовки (Л. Лимаренко, Л. Малаканова,
С. Швидка, А. Уварова, О. Черноштан, М. Широкова та
ін.) та в системі неперервної педагогічної освіти
(Є. Барбіна, В. Ворошилова, В. Олійник, Л. Решетняк,
Л. Шевчук, О. Юртаєва та ін.). В дослідженнях зазначається, що майбутніми педагогами недостатньо освоєні
елементи педагогічної техніки, зміст і технології цілісної
особистісно-розвиваючої педагогічної діяльності. Сьогодні,
на жаль, майбутніх педагогів, зокрема й професійного
навчання, готують, в основному, до предметної діяльності.
Водночас акцентується увага на тому, що у значної

частини педагогів не сформовані смислові орієнтири
професійної діяльності, діалогічність, які є передумовою
педагогічної майстерності.
Метою статті є обґрунтування технології поетапного
формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів
професійного навчання металургійного профілю.
Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз
проблеми та власна педагогічна практика дозволили
визначити, що процес формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання
металургійного профілю здійснюється упродовж чотирьох
етапів, зокрема: пропедевтичний (1 курс), підготовчий
(2 курс), етап оволодіння спеціальністю (3 курс та
1 семестр 4 курсу), педагогічна практика (4 курс,
4 тижні). Упродовж визначених етапів студенти
оволодівають системою професійних компетентностей
педагога професійного навчання металургійного профілю.
Розглянемо більш детально кожен з етапів.
Упродовж пропедевтичного етапу (1 курс) формування
педагогічної
майстерності
майбутніх
педагогів
професійного навчання металургійного профілю
виявляється в тому, що, насамперед, зміцнюється бажання
студента стати педагогом, формуються загальні уявлення
про педагогічну діяльність. Зокрема, набуває чіткості
первинне уявлення про фасилітативну компетентність
[2]. Для ідентифікації студентів з професійним образом,
формування потреби у саморозвитку вони активно
залучаються до роботи дискусійного психологопедагогічного клубу, дебатів і педагогічних дискусій,
вчаться усвідомлювати власне ставлення до інших
людей, приймати позитивні і негативні власні почуття,
доцільно виявляти своє ставлення у словах та поведінці.
Через поведінкові реакції викладачів, їх вияви поваги до
індивідуальності студентів, толерантність, демократичний
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стиль спілкування, студенти інтеріоризують гуманістичні
цінності, заохочуються до навчання й розвитку.
Формуванню первинного уявлення студентів про
позицію педагога-фасилітатора, консультанта, помічника
на заняттях з дисципліни «Вступ до фаху» сприяє
проведення лекційних занять у формі лекції-діалогу;
залучення студентів до активної навчальної взаємодії, за
якої викладач звертається до аудиторії з питаннями, що
передбачають врахування життєвого досвіду студентів.
Для оволодіння фаховою (спеціальною) компетентністю педагогів професійного навчання металургійного
профілю на практичних і лабораторних заняттях з
фундаментальних дисциплін («Вища та прикладна
математика», «Фізика», «Хімія», «Фізична хімія») та
загальнотехнічних («Технічне креслення», «Інженерна
графіка») для розвитку технічного мислення студенти
розв’язують технічні задачі.
На практичних заняттях з дисциплін «Фізика» та
«Хімія» студенти розв’язують професійні задачі,
спрямовані на розуміння сутності металургійних
процесів й усвідомлення сутності матеріальних перетворень («тверде тіло – рідина – газ»); розуміння меж
переходу «температура – тиск»; формування уявлень про
позаприродні джерела тепла як явища, що відповідають
за фізико-хімічні перетворення, реакції перетворення
оксидів у чисті елементи тощо.
На практичних заняттях з дисципліни «Технічне
креслення» студенти оволодівають компетентностями
просторового уявлення і здатностями застосовувати
прийоми поопераційного опрацювання інформації,
розвитку абстрактного мислення, які реалізуються в
процесі розв’язання студентами двох основних типів
професійних задач. Задача першого типу полягає у деталюванні виробу, вузла та складанні робочих креслень деталей
за поданим кресленням вузла. Задача другого типу
стосується розробки креслення вузла на основі заданих
робочих креслень деталі, яка входить до цього вузла.
На заняттях з дисципліни «Інженерна графіка»
студенти оволодівають фаховими компетентностями:
уміннями аналізувати графічні зображення, прийомами
перекладу плоских зображень в об’ємні уявлення. З цією
метою вони виконують визначені системи завдань:
виготовити креслення деталі (вихідними даними для
проведення цієї операції є призначення деталі, умови її
функціонування, умови її вписування в існуючий чи
створюваний механізм); скласти креслення (ескіз деталі)
за її натурним зразком з урахуванням технологічних
можливостей її виготовлення.
Розвиток самостійного мислення на лабораторних
заняттях з дисципліни «Фізика» забезпечується завдяки
тому, що наприкінці заняття викладач пропонує
студентам самостійно сформулювати висновки та озвучити
їх. На лабораторних заняттях з тем «Хімія кремнію» та
«Силікати у кристалічному стані» (дисципліна «Фізична
хімія») робота студентів у мікрогрупах для розв’язання
кросвордів, що містять основні поняття з теми, сприяє
формуванню комунікативної компетентності педагога
професійного навчання металургійного профілю.
На практичному занятті з теми «Педагогічні конфлікти:
види, причини та засоби їх усунення (дисципліна «Вступ
до фаху») студенти здійснюють комп’ютерну самодіагнос-

тику типу реагування в конфлікті, визначають самооцінку
педагога, аналізують результати діагностики; для формування адекватної самооцінки застосовують аналіз типових
конфліктних ситуацій, що сприяє виробленню навичок
адекватної поведінки в конфліктних ситуаціях. Частина
заняття проводиться у формі ігрового тренінгу, який, незважаючи на певну умовність ситуації спілкування, забезпечує реальні емоційні переживання майбутніх педагогів.
На практичному занятті з теми «Пам’ять як
психічний процес» («Загальна психологія») студенти
здійснюють самодіагностику рівня розвитку вольових
процесів, аналізують методики опитування (анкетування,
тестування), діагностичний інструментарій, який використовується для оцінювання рівня розвитку пізнавальних
процесів, що впливають на ефективність педагогічної
діяльності. Такі дії сприяють розвитку перцептивнорефлексивних здібностей.
На практичних заняттях з «Фізичної хімії» студенти
самостійно розробляють схему, яка розкриває сутнісні
зв’язки між поняттями (явищами), що вивчались на занятті:
це сприяє розвитку їхніх прогностичних здібностей.
У процесі вивчення всіх дисциплін, починаючи з
першого курсу, використовується навчальне е-портфоліо
студента, систематична робота з яким сприяє розвитку
умінь самоорганізації власної навчальної діяльності [3,
с.113].
У процесі розв’язання організаційних питань,
встановлення ділових стосунків з викладачами навчального закладу, участі у студентському самоврядуванні
розвиваються комунікативні здібності майбутніх педагогів.
На семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін
викладачі перед виступами звертаються до студентів з
настановчими педагогічними порадами: «для контакту з
аудиторією застосовуйте «відкриті» жести, зоровий
контакт», «звертайте увагу на чіткість дикції», «при
виборі гучності мовлення враховуйте розміри аудиторії»,
«контролюйте в процесі доповіді темп мовлення через
зоровий контакт з аудиторією». Після виступу викладач
пропонує студентам здійснити самооцінку успішності
виконання вказаних настанов. На останньому етапі
проведення семінарського заняття виступи студентів
аналізуються з погляду культури мовлення, чіткості
дикції, артистизму тощо, що допомагає оволодівати
зовнішньою педагогічною технікою [4].
У процесі виконання самостійної роботи на тему
«Оздоровчі заняття» («Валеологія») студенти ознайомлюються з методикою аутотренінгу і оволодівають
внутрішньою педагогічною технікою (здатність досягати
фізичної (м’язової) свободи в ситуації стресу).
На першому занятті з дисципліни «Вступ до фаху»
відбувається ознайомлення із сучасними вимогами до
педагога професійного навчання, поняттями «компетентність», «компетенції», «професійна мобільність» педагога
професійного навчання Таким чином формується
первинне уявлення студентів про професійну мобільність
як складову професійної майстерності майбутніх педагогів
професійного навчання металургійного профілю.
Студенти-першокурсники залучаються до активної участі у
роботі психолого-педагогічного клубу тощо. На заняттях
з усіх дисциплін за допомогою активних методів навчання
стимулюється їхня здатність самостійно діяти (приймати
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рішення, аргументувати, висувати гіпотези, розв’язувати
проблемні завдання і ситуації тощо).
Проектуючи виховну роботу, куратор студентської
групи присвячує чотири «години куратора» упродовж
навчального року тематиці професійної мобільності та
проводить їх у формі тренінгів. Так, для розкриття теми
«Професійно мобільний педагог професійного навчання»
обирається сенситивний тренінг, в процесі якого
розігруються і аналізуються ситуації реальних соціальних
стосунків. Для розкриття теми «Подолання типових
проблем адаптації студентів до навчання у ВНЗ»
використовується поведінково-орієнтований тренінг,
формою контролю якого є самооцінка і взаємооцінка
кожного студента. Тема «Розвиток особистісних якостей
професійно мобільного педагога» на третьому та
четвертому тренінгах розривається у процесі особистісноорієнтованого тренінгу. Під час ігрових ситуацій , вільного
висловлювання думок створюється атмосфера відкритості,
невимушеного спілкування студентів і викладача,
студентів між собою. На четвертому занятті студенти
разом із куратором створюють «Ідеальний портрет
професійно мобільного педагога професійного навчання».
Упродовж підготовчого етапу (2 курс) у студентів
поглиблюється усвідомлене уявлення про педагогічну
діяльність. Лекційне заняття з теми «Гуманізація і
гуманітаризація освіти» («Теорія та історія педагогіки»)
проводиться у формі лекції-діалогу. Розкриваючи сутність
понять «гуманізація освіти», «гуманітаризація, «олюднення» освіти викладач займає партнерську позицію,
підтримує самостійність, нестандартність мислення
студентів, звертається до їхнього життєвого досвіду,
створює ситуацію успіху для всіх студентів, надаючи
слово для коментарів, запитань, висловлювання власної
точки зору. Застосування таких форм і методів допомагає
оволодінню фасилітативною компетентністю.
Для оволодіння фаховою компетентністю студенти
на заняттях із загальнотехнічних дисциплін слід
забезпечувати подальший розвиток професійного
технічного мислення шляхом розв’язання задач
професійного спрямування. На практичних заняттях
(«Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Прикладна
механіка», «Основи конструювання») в процесі розв’язання технічних задач викладач звертає увагу на оволодіння
сучасною науковою мовою, засвоєння базових загальнотехнічних понять; студентам надаються завдання
критично аналізувати технічну інформацію, оперуючи
технічними поняттями та образами у статиці та
динаміці; читати креслення.
На практичному занятті з теми «Педагогічні
здібності» (дисципліна «Педагогічна психологія»)
викладач ознайомлює студентів із методикою діагностування особливостей засвоєння індивідом навчального
матеріалу відповідно до типу каналу сприймання, що
допомагає студенту оволодіти психологічною компетентністю. Семінарське заняття з теми «Педагог як суб’єкт
педагогічної діяльності» проходить у формі семінаруаналізу конкретних ситуацій. Робота організується в
малих групах (4−5 осіб) для обговорення одного питання
й подальшого оголошення-презентації результатів усім
присутнім, що сприяє оволодінню студентами соціальнопсихологічною компетентністю.
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На практичних заняттях з дисципліни «Основи
конструювання» студенти аналізують науково-технічний
матеріал та вчаться трансформувати його в креслення.
Для узагальнення знань наприкінці заняття вони
розробляють схему логічних зв’язків між опорними
поняттями, які розглядались на лекції, що допомагає їм
оволодівати дидактичною і методичною компетентністю
педагога професійного навчання [5].
На практичному занятті з дисципліни «Опір
матеріалів» студенти розташовують опорні поняття
послідовно − від окремих до загальних (оволодівають
методом індукції) або від загальних до окремих (метод
дедукції). Поняття записуються на дошці, а один із
студентів виконує вправу на дошці, після закінчення
його варіант вирішення обговорює група.
Упродовж етапу оволодіння спеціальністю (3 курс та
1 семестр 4-го курсу) набуття навичок фахової компетентності на заняттях з фахових дисциплін створює основу
для усвідомлення студентами специфіки змісту
спецдисципліни в ПТНЗ, яка виявляється в нерозривній
єдності основних знань (про матеріали, обладнання,
технології виробництва) і допоміжних знань (основ
економіки, безпеки праці, санітарії, гігієни праці).
Для оволодіння педагогічними навичками аналізу
різних типів педагогічних задач на практичному занятті
з теми «Сутність і принципи професійного навчання»
(«Професійна педагогіка») студенти розв’язують
різноманітні задачі, як-от: задачі-ситуації (характеризують
типові педагогічні факти і явища); задачі-описи
педагогічного досвіду; інформаційно-проблемні тексти
(завдання пояснити поняття і висловлювання, систематизувати знання, обґрунтувати висновки тощо) та аналізують
педагогічні ситуації з життя ПТНЗ.
Так, на практичному занятті з теми «Форми організації
професійного навчання», два студенти представляють
присутнім розроблені фрагменти уроків спецдисципліни
різних типів; демонструють і обґрунто-вують доцільність
засобів навчання, підготовлених до даного уроку;
обґрунтовують їх доцільність. Інші учасники заняття
спостерігають та коментують представлені матеріали.
На практичному занятті з теми «Форми організації
виробничого навчання» студенти представляють розроблені ними плани уроків виробничого навчання;
обґрунтовують систему обраних методів та засобів
навчання; виступають з підготовленими повідомленнями
щодо організації занять на виробництві.
На заняттях з «Методики професійного навчання»
студенти цілеспрямовано оволодівають методичною компетентністю. Наприклад, розвитку методичних умінь
студентів (враховувати вимоги професійно-кваліфікаційної
характеристики кваліфікованого робітника в п роцесі
дидактичного проектування) на практичному занятті з теми
«Зміст професійної освіти» («Професійна педагогіка»)
сприяє аналіз навчальних планів підготовки робітників
споріднених спеціальностей − машиніста крана металургійного виробництва та прокатника гарячого металу. Аналіз
і порівняння нормативних вимог дають змогу студентам
виявити відмінності у вимогах щодо інтелектуального
розвитку учнів (технічне, творче, критичне мислення);
самоорганізації виробничої діяльності (уміння п ланувати
роботу, аналізувати конструкції, розробляти технолог ічні
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операції); практичних умінь (виконувати ескізи, креслення,
схеми, застосовувати інструменти, обладнання) тощо.
Розвитку умінь дидактичного проектування на
практичному занятті з теми «Методика конструювання
навчальних матеріалів» сприяє аналіз студентами
навчальних матеріалів ПТНЗ (технологічні картки,
зразки інструкцій, тестові завдання тощо) та їх
конструювання на матеріалі спецдисциплін («Металознавство», «Обладнання ливарних цехів»). У процесі
вивчення модуля «Організаційно-змістовні засади
дидактичного проектування» студенти виконують
завдання, спрямовані на оволодіння методиками діагностування та корегування стану навчального процесу.
Оволодінню методикою конкретизації мети на рівні
окремих тем дисципліни сприяє аналіз планів-конспектів
уроків теоретичного і виробничого навчання, розроблених
досвідченими викладачами ПТНЗ; формулювання цілей
уроку з певної теми; розробка на прикладі певної
дисципліни карток «рівні засвоєння навчального
матеріалу», «критерії оцінювання якості навчання»;
вибір еталонів трудових дій; визначення критеріїв
оцінювання трудових дій [6, с.364].
З метою формування умінь аналізувати зміст
підготовки кваліфікованих робітників, враховувати
вимоги професійно-кваліфікаційної характеристики у
процесі дидактичного проектування студенти виконують
такі практичні завдання: проаналізувати і порівняти
кваліфікаційні характеристики кваліфікованого робітника
(контролер у виробництві чорних металів; машиніст
крану металургійного виробництва; прокатник гарячого
металу), які готуються у ПТНЗ, та молодшого спеціаліста
за спеціальністю «Доменне виробництво», «Виробництво
сталі у конверторах і мартенівських печах», «Обробка
металів тиском», «Обслуговування і ремонт обладнання
металургійних підприємств», «Обробка металів на
верстатах та автоматичних лініях»; «Виробництво сталі
та феросплавів»; «Виготовлення виробів та покриттів із
полімерних металів»)
На практичному занятті (тема «Вивчення та аналіз
змісту навчання кваліфікованих робітників» студенти
виконують такі завдання: розробити схему «Зміст освіти
в ПТНЗ»; проаналізувати навчальний план підготовки
контролера у виробництві чорних металів; проаналізувати
програми теоретичного (виробничого) навчання; скласти
перспективно-тематичний план з теоретичного навчання
та календарно-тематичний план з виробничого навчання.
Для формування умінь складати плани-конспекти уроків
на практичному занятті (тема «Методика вибору типу
заняття та його структури») на основі порівняння двох
варіантів плану-конспекту уроку студенти визначають
обов’язкові складові уроку певного типу; розробляють
плани-конспекти уроків теоретичного навчання різних
типів. Для формування умінь розробляти інструкційну
та технологічну документацію студенти розробляють
відповідно до обраної теми інструкційну карту і
технологічну карту.
Формуванню умінь організовувати взаємодію учнів
на практичному занятті з теми «Застосування найпростіших із методів активізації творчості для розв’язування
навчальних завдань» (дисципліна «Креатологія. Системний
підхід») сприяє застосування методу «мозкового штурму»

та методу евристичних питань.
Упродовж етапу оволодіння спеціальністю цілеспрямоване формування педагогічної майстерності майбутніх
педагогів професійного навчання металургійного профілю
відбувається у процесі вивчення дисципліни «Основи
педагогічної майстерності». У змісті чинної навчальної
програми були відсутні практичні заняття, передбачалися
лише лекції і семінари. Враховуючи, що зміст дисципліни,
відповідно до чинної програми, не забезпечував
ефективного формування педагогічної майстерності
майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю, нами розроблено на компетентнісній
основі модульну програму означеної дисципліни.
З метою забезпечення умов для формування
педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання рекомендуємо ввести розроблений
авторський спецкурс «Тренінги педагогічної майстерності» для студентів спеціальності 015.12 – Професійна
освіта (металургія).
Спецкурс являє собою практикум у формі тренінгів
педагогічних умінь, розроблений за модульною технологією, містить орієнтовні моделі навчальних і виховних
педагогічних ситуацій, з якими студенти можуть
зустрітися в майбутній професійній діяльності. Спецкурс
вивчається паралельно із дисципліною «Методика
професійного навчання». Логіка спецкурсу відображає
динаміку професійного і особистісного зростання
майбутніх педагогів професійного навчання. Кожне
заняття присвячене формуванню й розвитку певного
аспекту педагогічної майстерності, проектується на
засадах міждисциплінарності.
Впродовж четвертого етапу – педагогічна практика
(4 курс) – на базі професійно-технічного навчального
закладу організовується педагогічна практика. Метою
цього етапу є адаптація студентів до практичної
педагогічної діяльності.
У процесі педагогічної практики студенти мають
можливість закріпити і практично застосувати теоретичні
знання із спеціальних дисциплін; оволодіти професійними
педагогічними вміннями й навичками, ознайомитись із
передовим педагогічним досвідом викладачів і майстрів
виробничого навчання. Завданнями педагогічної практики
є такі: поглиблення здобутих знань і практичних умінь з
психолого-педагогічних, фахових дисциплін, методики
професійного навчання; набуття досвіду організаторської
та виховної роботи з учнівським колективом; вивчення
педагогічного досвіду провідних викладачів та майстрів
виробничого навчання ПТНЗ; створення необхідних
психолого-педагогічних умов для співпраці в системі
відносин «викладач − учень», «майстер виробничого
навчання − учень» та «учень − учень».
По завершенню четвертого періоду під час педагогічної
практики майбутні педагоги професійного навчання
металургійного профілю повинні виявити педагогічну
майстерність, продемонструвати володіння комплексом
професійних компетентностей.
Висновки та перспективи подальших розвідок у
цьому напрямі. Таким чином, зміст навчальних
дисциплін, враховуючи пропозиції щодо його оновлення
через впровадження нової програми дисципліни
«Основи педагогічної майстерності» та авторського
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спецкурсу «Тренінг педагогічної майстерності» забезпечує
можливість для студентів під час кожного періоду
сформувати компетентності, які є складовими педагогічної майстерності педагога професійного навчання
металургійного профілю. Здійснене дослідження не
вичерпує всіх аспектів проблеми формування педагогічної
майстерності майбутніх педагогів професійного навчання
металургійного профілю. Подальшого вивчення потребують проблеми теоретико-методичних засад формування
конкурентоздатності майбутніх педагогів професійного
навчання металургійного профілю.
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TEСHNOLOGY OF BY-STAGE FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHER OF
PROFESSIONAL TRAINING IN METALLURGICAL PROFILE
The paper reveals methodical and practical aspects of the forming of pedagogical skills of bachelors: propaedeutical,
preparatory, level of mastering the profession, school placement. It defines the objective, subject, methods of forming the
pedagogical mastery of students in every of above-mentioned stages. It determines the ways of realization the technology of bystage forming pedagogical mastery of students by an example of subject of disciplines in the Bachelor education program in
the professional education. It proves the necessity of inter-disciplinary approach in forming pedagogical mastery of students.
Key words: pedagogical skills, teacher of professional training, technology, training, inter-disciplinary approach.
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ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ:
ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІВ
В статті обґрунтовано особливості впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітні школи
України та залежність результату впровадження від підготовки майбутніх учителів. Проаналізовано
організаційно-педагогічні умови створення інклюзивного освітнього середовища у загальноосвітньому закладі
та особливості фахової підготовки майбутніх педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. Окреслено структуру психологопедагогічної готовності вчителів до роботи в системі інклюзивного навчання, яку описано через сукупність
мотиваційного, особистісного, емоційно-вольового та когнітивного компонентів. На нашу думку особливого
значення набуває проблема формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів як складової їх
професійної компетентності.
Обґрунтовано методично-діагностичний підхід до формування психолого-педагогічної інклюзивної
компетентності майбутніх педагогів, який дозволить нам визначити рівні готовності та засоби формування
означеної компетентності майбутніх учителів початкових класів.
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання, психолого-педагогічна
готовність педагогів, компоненти готовності, інклюзивна компетентність майбутніх учителів.

Постановка проблеми. Пріоритетним напрямком
сучасної освітньої політики нашої держави в навчанні
дітей з особливими освітніми потребами є впровадження
інклюзивного навчання, що передбачає доступність
освіти для всіх, за умови пристосування освітніх технологій до різних потреб усіх дітей [2]. У комплекс завдань,
пов’язаних з освітою дітей означеної категорії, включено й
завдання підготовки вчителя до роботи з учнями в
умовах інклюзивного навчання.
Актуальність нашого дослідження визначається
соціальним замовленням суспільства на підготовку
вчителів початкової школи до професійної діяльності в
умовах інклюзивного освітнього середовища, які
оволодівають певними професійними й особистісними
якостями необхідними для роботи з дітьми.
Важливим чинником підготовки майбутніх учителів
до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища
є відповідність його особистісних якостей вимогам, які
стоять перед школою з інклюзивним навчанням.
Мета статті: обґрунтувати та перевірити готовність
учителів початкових класів до професійної діяльності в
умовах інклюзивного навчання на засадах формування
інклюзивної компетентності педагога.
Виклад основного матеріалу. Інклюзивне навчання,
що інтенсивно запроваджується в практику нової
української школи, ставить перед нею низку складних і
нових завдань. Зарубіжна практика інклюзії в освіті має
свій багатогранний досвід. У західних країнах система
інклюзивного навчання на значно вищому рівні й має
власне теоретично обґрунтоване забезпечення. Важливо
відзначити такі зарубіжні дослідження, як «Удосконалення освіти. Перспектива інклюзивних шкіл» (Improving
Education. The Promise of Inclusive Schools) Національного
Інституту вдосконалення муніципальної освіти США,
«Інклюзивна освіта: при обмежених ресурсах» (Sue

Stubbs. Inclusive Education: Where there are few resources,
2008) та ін. В Україні проблеми інклюзивного навчання
та створення інклюзивного освітнього простору отримали
відображення в дослідженнях В. Бондара, Л. Будяк,
Е. Данілавічютє, Л. Даниленко, Н. Дятенко, С. Єфімової,
В. Зосенко, Н. Кирста, А. Колупаєвої, С. Литовченко,
І. Луценко, С. Миронової, Ю. Найди, Н. Назарової,
Т.Сак, Т.Софій, В.Синьова, О.Таранченко, В.Тищенко,
С. Чупахіна, А. Шевцова, М. Шеремета та інші. Вчені
зосереджують увагу громадськості на проблемах
залучення дітей з особливими потребами до навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації та
соціалізації. Дотичними до порушеного нами дослідження
є праці щодо підготовки майбутніх вчителів початкових
класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної
освіти та формування їхньої інклюзивної компетентності
(С. Альохіна, Ю. Бойчук, О. Бородіна, О. Глузман,
О.Гордійчук, І.Демченко, О.Мартинчук, І.Хафізулліна та ін).
Компетентнісний підхід у вищій освіті, як зазначають
Н. Бібік, І. Зимня, В. Краєвський, А. Маркова, Л. Мітіна,
О. Савченко, А. Хуторський, Л. Хоружа та ін. – це
методологічний й організаційно-педагогічний орієнтир,
що акцентує увагу на меті та результатах професійного
навчання. Однак, як результат, розглядається не кількість
та якість засвоєних знань та сформованих умінь, а
здатність майбутнього фахівця адекватно діяти в різних
(стандартних і нестандартних) ситуаціях професійної
діяльності й спілкування [1].
Ефективність впровадження інклюзивного навчання в
загальноосвітні школи здебільшого залежить від
кваліфікації кадрів, що вимагає певних змін у підготовці
майбутніх учителів. Відтак особливого значення набуває
проблема формування інклюзивної компетентності
майбутніх учителів як складової їх професійної
компетентності.
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В попередніх наших дослідженнях частково розглянуто
організаційно-педагогічні умови створення інклюзивного
освітнього середовища у загальноосвітньому закладі та
особливості фахової підготовки майбутніх педагогів до
інклюзивного навчання дітей з ООП на сучасному етапі
запровадження нової української школи (НУШ) [7].
Дотичним до нашого дослідження вважаємо таке
трактування поняття «компетентність – міра відповідальності знань, умінь і досвіду осіб певного соціальнофахового статусу реальному рівню складності виконуваних
ними завдань і розв`язуваних проблем» [3].
Отож готовність до професійної діяльності, що визначається на основі компетентнісного підходу, передбачає вільне
володіння своєю професією та орієнтування в суміжних

сферах діяльності, конкурентоспроможність на ринку.
У зміст готовності вчителя до професійної педагогічної
діяльності включено теоретичні та методичні знання,
професійні та прикладні-вміння, позитивне ставлення до
педагогічної діяльності, здатність вирішувати професійні
завдання тощо [5].
Аналіз досліджень з проблеми фахових компетентностей
вчителя початкових класів дозволив зробити висновок
про відсутність єдиного підходу визначення їх видів [5].
Враховуючи такий підхід структуру психологопедагогічної готовності вчителів до роботи в системі
інклюзивного навчання можна описати через сукупність
мотиваційного, особистісного, емоційно-вольового та
когнітивного компонентів.

когнітивний

мотиваційний

Компоненти
готовності
вчителя
початкових
класів

діяльнісний
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креативний

операційний

рефлексивний

Рис. 1. Компоненти готовності вчителя початкових класів до професійної діяльності
Розглянемо компоненти готовності вчителя початкових
класів до професійної діяльності детальніше (рис. 1).
Вищеозначені компоненти готовності вчителя до роботи
з молодшими школярами в умовах інклюзивного освітнього середовища можна охарактеризувати таким чином:
– мотиваційний – сукупність стійких мотивів до
діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища,
спрямованість до запровадження ефективного процесу
навчання, визнання кожного учня суб’єктом навчальної
діяльності, формування внутрішньої готовності до
позитивного сприймання учнів з ООП;
– когнітивний – система знань та уявлень про
проблеми людей з інвалідністю, особливості психічного
та фізичного розвитку дітей з ООП та особливості
організації процесу інклюзивного навчання;
– операційний – засвоєння способів та досвіду
вирішення конкретних професійних завдань (формування
певних важливих компетентностей та розвитку учнів) в
процесі навчання дітей в умовах інклюзивного освітнього
середовища;
– рефлексивний – здатність до рефлексії пізнавальної,
професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання.
– креативний – відображає творчу активність й
особистісні особливості педагога, що дозволяють створювати нові матеріальні та духовні цінності, а так розвивати
потенціал учнів з ООП, враховуючи їхні можливості;

– діяльнісний – складається із способів та прийомів
реалізації професійно-педагогічних навичок в роботі з
дітьми з ООП та передбачає формування у майбутніх
учителів відповідних професійних компетентностей.
Вищим компонентом особистості є професійна
компетентність. Під професійною компетентністю розуміють
інтегральну характеристику ділових та особистісних
якостей фахівців, що відображає рівень знань, умінь,
навичок та досвіду, достатніх для діяльності, яка
пов’язана з прийняттям рішень [5].
Теоретичний аналіз наукових джерел, щодо
готовності вчителів початкових класів до діяльності в
умовах інклюзивного освітнього середовища вказав на
необхідність врахування індивідуальних особливостей
особистості вчителя в роботі з дітьми з ООП. Водночас у
сучасних дослідженнях вченими обгрунтовано необхідність
комплексного підходу до процесу вивчення становлення
особистості майбутнього вчителя [4].
Інтеграція вищеозначених складових забезпечує
особистісну орієнтацію вчителів на взаємодію з усіма
учнями класу та сприяє успішній педагогічній діяльності
в умовах інклюзивного освітнього середовища.
Вченими визначено професійно-значущі якості, необхідні
педагогу для роботи в з дітьми з ООП: толерантне
ставлення до людей, емпатичне прийняття дитини з ООП,
емоційна стабільність, свідомість, оптимізм тощо [4].
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Рис. 2. Мотиваційна готовність вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивного
освітнього середовища
Специфіка готовності вчителів до роботи з дітьми з
ООП в інклюзивному освітньому середовищі початкової
школи розкривається через зміст певних показників
(рис.2), які визначають мотиваційний компоненти.
Відтак, на нашу думку, формування психологопедагогічної інклюзивної компетентності майбутніх
педагогів має забезпечуватись комплексним поетапним
впливом на означені структурні компоненти готовності:
особистісний, мотиваційний емоційно-вольовий (1-й
етап), когнітивний (2-й етап) та закріплення всіх
сформованих на попередніх етапах якостей і їх реалізації

під час практики з урахуванням пріоритетних напрямків
психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в
системі інклюзивного навчання: робота щодо адаптації
дитини з ООП до навчання у школі, робота з батьками та
взаємодія з іншими фахівцями залученими до психологопедагогічного супроводу такої дитини (3-й етап).
Отож первинний компонент моделі формування
інклюзивної компетентності майбутніх учителів у
процесі професійної підготовки, який грунтується на
технології контекстного навчання, включає послідовність
взаємоозумовлених етапів (рис. 3).

ІІІ етап діяльнісний
ІІ етап професійний
І етап інформаційноорієнтовний

Особливості
формування
інклюзивної
компетентності майбутньго
педагога

Рис. 3. Формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів початкових класів
– професійний – метою даного етапу є досвід
практичної діяльності в умовах, що моделюють майбутню
професійну діяльність в процесі інклюзивного навчання
і аналіз власної навчальної та професійної діяльності.
Для нього характерним є формуванням здебільшого
операційного і рефлексивного компонентів інклюзивної
компетентності майбутніх вчителів початкових класів;
– діяльнісний етап спрямовано на подальший
розвиток інклюзивної компетентності майбутніх вчителів в
початковій школі та застосування сформованих фахових

Задля реалізації мети нашого дослідження розглянемо
вищеозначені етапи детальніше:
– інформаційно-орієнтовний етап спрямовано на
формування позитивної мотивації до педагогічної
діяльності в умовах інклюзивного навчання та набуття
здатності педагогічно мислити на основі системи знань,
необхідних для створення та праці в умовах інклюзивного
освітнього середовища. На даному етапі відбувається
формування у майбутніх вчителів мотиваційного й
когнітивного компонентів інклюзивної компетентності;
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компетентностей в практичній діяльності.
Відтак особливого значення, у нашому дослідженні,
набуває проблема формування інклюзивної компетентності
майбутніх учителів початкової школи як складової їх
професійної компетентності
Враховуючи вищеозначене важливе місце посідають
активні методи навчання (ділові ігри, вирішення
проблемних педагогічних завдань, дискусії тощо).
Основним завданням нашого дослідження стало
визначення рівнів, опис особливостей та характеру
готовності вчителів початкових класів до навчання дітей
в умовах інклюзивного освітнього середовища.
Планування та організація експерименту формувались
відповідно до завдань дослідження, що зумовило наступний
добір відповідного психодіагностичного комплексу.
Базою дослідження, впродовж 2017 року, було обрано
педагогічний факультет спеціальності «Дошкільна освіта»
спеціалізація «Початкова освіта» та «Початкова освіта»
освітній рівень «магістр» денної й заочної форм
навчання. Загальна кількість опитаних становила 80
практикуючих учителів початкових класів.
Експериментальне дослідження складалось з декількох
етапів. На першому етапі ми проводили фронтальне
опитування студентів, яких з метою формування репрезентативної вибірки було розподілено на групи залежно від:
1) віку: 52,5% (42 особи) досліджуваних від 21 до 26
років, 32,5% (26 осіб) – від 27 до 34 років, 15% (12 осіб) –
від 35 до 40 років;
2) стажу роботи: 65% (52 особа) досліджуваних від
1 до 5 років; 23,75% (19 осіб) – від 6 до 9 років; 11,25%
(9 осіб) – від 10 до 19 років;
3) типу організації навчання: загальноосвітній клас –
70% (56 осіб), інклюзивний клас – 20% (16 осіб),
спеціальний клас – 10% (8 осіб).
Методики добирались для індивідуального дослідження вчителів з урахуванням їх психологічних особливостей.
Нами використовувались психологічні методи: спостереження, тестування, анкетування, методи опитування.
У процесі діагностування звертали увагу на зовнішні
обставини, а саме: емоційний відгук респондентів на
проблему роботи з дітьми з ООП та необхідність
підвищення результативності взаємодії. Діагностування
проводили в формі продуктивного діалогу.
Спостереження за роботою студентів під час виробничої практики, бесіди з методистами та вчителями
школи, з якими співпрацювали студенти-практиканти,
спрямували нашу увагу на вивчення вікових особливостей
респондентів, рівень компетентностей, емоційні прояви,
проведення корекційно-розвиткової роботи з учнями.
Для отримання більшої валідності результатів ми робили
контрольні записи спостережень, на які опирались в
процесі аналізу дослідження.
На початковому етапі експерименту ми визначали
діагностичний комплекс вивчення мотивів психологопедагогічної готовності спираючись на чинники
відповідного ставлення до роботи з дітьми з ООП,
характерні для діяльності. На основі виділення груп
мотивів був сформований комплекс обраних методик.
Для дослідження рівнів мотиваційної та когнітивної
складових готовності ми розробили анкету, яка складається з 12 запитань. З 1 по 9 запитання мають на меті
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вивчення рівня знань учителів особливостей розвитку
дітей з ООП та специфіки організації інклюзивного
освітнього середовища, 10–12 запитання – вивчення
оволодіння технологіями та методиками роботи з дітьми
означеної категорії.
З арсеналу психодіагностичних досліджень ми
використовували методики, які пройшли відповідну
перевірку та відповідають контексту нашого дослідження,
а саме такі методики як «Діагностика структури мотивів
трудової діяльності» (автор – Т. Бадоєв), «Мотивація
успіху і страх невдачі» (автор – А. Реан), «Діагностика
соціально-психологічних установок особистості в
мотиваційній сфері» (автор – О. Потьомкіна) [6].
Відповідно до методики «Діагностика структури
мотивів трудової діяльності» вивчали задоволеність
працею за визначеною інструкцією педагоги оцінювали
власне ставлення до чинників, які впливають на
задоволеність працею.
Щодо другої методики «Мотивація успіху і страх
невдачі», то вчителям пропонували опитувальник, який
складається з 20 тверджень та наголошували, що у
відповіді важливо враховувати професійну діяльність в
умовах інклюзивного навчання.
Третя методика «Діагностика соціально-психологічних
установо особистості в мотиваційній сфері» передбачала
дві різні шкали, у нашому випадку А та Б. За шкалою А
«Виявлення установок, спрямованих на «альтруїзм –
егоїзм» визначали альтруїзм, бажання допомогти людям.
Щодо шкали В «Виявлення установок на «процес
діяльності» – «результат діяльності», то з’ясовували
орієнтацію суб’єкта на процес чи на результат діяльності
в педагогічній діяльності в умовах інклюзивного
освітнього середовища.
Під час діагностування важливого значення набували
зовнішні обставини, а саме емоційний відгук респондентів
на проблему роботи з дітьми з ООП і необхідність
підвищення результативності взаємодії.
Вивчення рівня розвитку готовності вчителів до
роботи з дітьми означеної категорії розроблено
спеціально організований експеримент, спрямований на
визначення психосоціальних умов готовності до
професійної діяльності. Ми дійшли висновку, що
розвиток готовності майбутніх учителів початкових
класів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі
є усвідомлення ними не лише необхідності підвищення
фахової компетентності задля результативності розвивальної
взаємодії, а й визначення й усвідомлення шляхів
досягнення позитивного результату.
Отож запропонований методично-діагностичний
підхід до формування інклюзивної компетентності
педагога дозволить нам визначити рівні готовності та
засоби формування означеної компетентності майбутніх
учителів початкових класів.
Висновки. За результатами аналізу наукових
досліджень й відповідно до сформованих поглядів
вчених щодо фахової підготовки вчителів початкових
класів до професійної діяльності в умовах інклюзивного
освітнього середовища нами запропоновано та
започатковано дослідження з формування інклюзивної
компетентності майбутніх педагогів. Запропоновано
методики, які пройшли відповідну перевірку та створено
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опитувальник для вчителів початкових класів, які
охоплюють інформаційно-орієнтований етап нашого
дослідження. У наступних дослідженнях опишемо
детально результати даного дослідження та обґрунтуємо
погляди вчителів початкових класів на проблему
інклюзивного навчання.
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EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:
INCLUSIVE COMPETENCE OF TEACHERS
The article substantiates the peculiarities of the introduction of inclusive education in secondary schools of Ukraine and the
dependence of the result of implementation on the training of future teachers. The organizational-pedagogical conditions for the
creation of an inclusive educational environment in a general educational institution and the peculiarities of the professional
training of future teachers for the inclusive education of children with special educational needs at the present stage of education
development in Ukraine are analyzed. The structure of psychological and pedagogical readiness of teachers for work in the
system of inclusive education, which is described through a combination of motivational, personal, emotional-volitional and
cognitive components, is outlined. In our opinion, the problem of formation of inclusive competence of future teachers becomes a
part of their professional competence.
The methodological and diagnostic approach to the formation of psychological and pedagogical inclusive competence of
future teachers is substantiated, which will allow us to determine the levels of readiness and means of forming the identified
competence of future teachers of elementary school.
Key words: сhildren with special educational needs, Inclusive education, Psychological and pedagogical readiness of
teachers, Components of readiness, Inclusive competence of future teachers.
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ТРАДИЦІЙНА ТА ПЕРЕВЕРНУТА МОДЕЛІ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»
НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті представлено аналіз літератури з питання перевернутого навчання, в ході якого
акцентується увага на його перевагах та недоліках на заняттях іноземної мови. Проведено експеримент зі
студентами-бакалаврами спеціальності «Право» Академії Державної пенітенціарної Служби на заняттях
англійської мови. Отримані у ході експерименту результати довели доречність використання
перевернутої моделі навчання на заняттях англійської мови, оскільки студенти, які навчались за
перевернутою системою, мали кращі показники, ніж ті, що навчались за традиційною системою, як
продемонструвала перевірка вибірок на нормальність розподілу за критерієм Ст’юдента.
Ключові слова: традиційна модель навчання, перевернуте навчання, студенти-бакалаври спеціальності
«Право», переваги та недоліки перевернутого навчання, критерій Ст’юдента.

Постановка проблеми. Останнім часом дуже багато
дискусій з приводу необхідності введення в систему
сучасної освіти моделі перевернутого навчання (ПН).
В цій площині було проведено ряд експериментів. Серед
них як точні науки, такі як фізика, математика, хімія
(Aaron Sams and Jonathan Bergman, 2008) [2], так і
педагогічні дисципліни (Н. Приходькина, 2015) [11],
іноземні мови (Hsiu-Ting Hung, B. Lee, 2014) [3], (Kristjan
Sigur sson, 2016) [12], це і порівняння результатів
експериментальних груп, які навчались за традиційною
системою навчання та за переверненою моделлю (FindlayThompson та Mombourquette, 2017) [9]. Порівняльною
характеристикою ПН студентів різних спеціальностей в
Україні та Польщі займались O. Kuzminska, E. SmyrnovaTrybulska, Natallia Morze [7].
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що є як
прибічники моделі ПН, які вважають, що ПН – це
справжній «прорив» у системі освіти (Salman Khan) [5],
Melissa Kruse [6] так і ті, хто виступають проти (Zwaagstra)
[13], вважаючи цю модель недоцільною. Так, вона
зазначає: «Вчителі, які є найбільшими експертами у
своєму предметі, набагато кращі за відео лекції, особливо,
якщо вони мають гарні педагогічні та комунікативні
навички» [13; с.162]. У 2015 році дослідник Bell провів
експеримент, який продемонстрував, що група студентів,
яка навчалась за системою ПН не мала жодного
прогресу. Такого ж самого висновку дійшли і Whillier та
Lystad [12; с.38].
Водночас, незважаючи на велику кількість наукових
доробок, питання ПН студентів-бакалаврів спеціальності
«Право» на заняттях англійської мови в українських
вищих навчальних закладах є недостатньо дослідженим.
Таким чином, метою нашого дослідження є аналіз
отриманих результатів проведеного експерименту для
вирішення питання доцільності введення П моделі у
навчанні студентів-бакалаврів спеціальності «Право» (на
прикладі Академії ДПС, Чернігів).
Гіпотези: 1) перевірити чи впливає на навчальні
результати студентів-бакалаврів спеціальності «Право»

той факт за якою моделлю вони навчаються (традиційною
чи перевернутою); 2) чи є доречним використання
моделі ПН на заняттях англійської мови у студентівбакалаврів спеціальності «Право» у вищезгаданому ВНЗ.
Методи дослідження. У нашому дослідженні ми
використовували t – критерій Стьюдента для незв’язних
вибірок однакового об’єму.
Виклад основного матеріалу. ПН – це різноманіття
різних стилів викладання при яких провідна роль
відводиться мультимедійним технологіям [2; с.3]. Розквіт
даної системи навчання припадає на 2012 рік, коли
Jonathan Bergmann and Aaron Sams організували мережу
ПН [2; с.3]. Деякі дослідники вважають ПН тотожнім до
b-learning, виходячи з доступності до он лайн ресурсів та
освітнього контексту. Плюси ПН полягають у тому, що
час у класі відводиться більш інтерактивним видам
діяльності таким як проекти, тематичні дискусії, практичні
вправи та лабораторні роботи. Крім того, даний метод
навчання допомагає соціалізації студентів та сприяє
довірі. Тобто, мова йде про більш ефективне використання
часу. ПН. не має якогось одного правильного сценарію.
Хоча такі дослідники як Hamdan, Mcknight, Mcknight та
Arfstrom, виділяють 4 кити ПН:
1. Гнучке середовище.
Заняття за перевернутою моделлю можуть проводитись
навіть на майданчиках для гри, у їдальнях, бібліотеках
та музеях.
2. Культура навчання.
Робота в класі необхідна для того, щоб довести своїм
студентам, що вони можуть отримати фундаментальні
знання.
3. Запланований контент.
4. Педагог-професіонал.
Він має знати та відчувати на рівні інтуїції коли
використовувати прямі методи, а коли само ресурси [2].
У 2014 році М. Lee провів в Кореї експеримент до
якого входили 2 уроки соціологічних дисциплін в
початкових школах, 1 урок англійської та 1 корейської
мов у загальноосвітній школі за участю вчителів, що
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мали більш, ніж 10 років досвіду. Він відмітив, що як
вчителі, так і студенти стали більш відкритими та
інтерактивними під час навчання за моделлю ПН [13;
с.162].
До негативів ПН, які виділили у ході анкетування
студенти, дослідник відніс такі:
– практика, орієнтована на тестування;
– попередній досвід навчання;
– різне сприйняття інформації;
– технічні перешкоди;
– об’єктивне оцінювання [13; с.178].
До позитивних ж моментів студенти віднесли те, що
вони могли краще обговорювати якесь питання через те,
що готувались заздалегідь [13; с.181].
Дослідник питання ПН Yi Li аналізує провалену
спробу навчання за перевернутою моделлю та пов’язані
з цим проблеми. Серед таких дослідник виділяє не адаптованість студентів до електронного навчання, слабке
володіння викладачами комп’ютерними технологіями,
недостатність бажаної комунікативної платформи.
Експеримент Yi Li провалився. Він перевірив скільки
загрузок було здійснено його студентами, а потім склав
діаграму. Серед основних бар’єрів, що перешкоджали
загрузкам він відніс такі: відсутність wi-fi, забування,
рідкі загрузки через брак часу, відсутність програмного
забезпечення для відкриття матеріалу, рідке перебування
он-лайн.
До переваг ПН Yi Li відніс те, що, відповідаючи
студенти не боялися, що будуть осміяні своїми одногрупниками [10]. Але тут ми не погоджуємося з ним
оскільки вважаємо, що ми живемо у такому світі та часі,
коли не можна і не треба нічого боятися. Сучасний
студент має бути активним та комунікабельним.
Інша дослідниця,
яка вивчала
вплив ПН на ісландських вчителів, до позитивних
моментів запровадження ПН відносить зростання
комунікативного потенціалу, збільшення часу, відведеного
на взаємодію між вчителем та учнем. Більш того, як
зазначає вона, студенти стають більш активними на
заняттях. Кожен студент навчається в зручному для
нього темпі та ця модель навчання вигідна для зайнятих
студентів. Дослідниця каже про те, що ПН – це не лише
відео, яке дає вчитель перед уроком для перегляду та
обговорення [12; с.4]. На її думку, ПН включає в себе
набагато більше та є ідеальним за великої кількості
студентів в класі. Також ПН – це цікаво та вигідно для
сильних студентів, які можуть розширювати свої знання
завдяки вивченню матеріалу, який викликає у них
інтерес [12; с.25]. Саме головне тут – це розробка
покрокового алгоритму заняття. ПН є ідеальним для
навчання такому виду мовленнєвої діяльності, як
Письмо, вважає
[12; с.36].
До недоліків ПН при навчанні англійської мови, вона
відносить скептичне ставлення деяких студентів до
нових методів. Крім того, студенти, які не мають девайсів
стають ізольованими від своїх одногрупників. Також
даний метод навчання призводить до збільшення навантаження вчителя, що, в свою чергу, є поштовхом до стресів.
Findlay-Thompson та Mombourquette провели дослідження: вони навчали студентів за традиційною та
перевернутою моделями. Експеримент проводився в

Південній Кореї. 40 студентів коледжу, які вивчали
англійську не менш 10 років приймали в ньому участь.
Як показало опитування студентів, найбільші труднощі
викликали такі види мовленнєвої діяльності як Письмо
та Говоріння. А оскільки саме ці види мовленнєвої
діяльності є важливими для їхньої майбутньої кар’єри,
то курс було розроблено саме з акцентом на Письмо та
Говоріння. В результаті, проміжний іспит з англійської
свідчив, що немає різниці в рівні знань студентів, які
навчались за традиційною моделлю навчання та ПН. А
на фінальному екзамені ті студенти, що навчались за ПН
вже мали набагато кращі результати [9; с.74].
Студенти відмічали такі недоліки ПН, як занадто
велика кількість роботи у позаурочний час. Деякі
дослідження продемонстрували, що ПН стимулює
зусилля студентів, навчальний процес, робить їх
презентації кращими. Позитивним також є зниження
рівня хвилювання. Якщо студент не розуміє контент
англійською, то він почувається незручно і невпевнено.
А при ПН цього нема [9; с.67]. Студенти за ПН ставлять
набагато більше питань [9; с.77]. Не дивлячись на той
факт, що позитивні наслідки були лише на фінальному
іспиті, дослідники вважають ПН перспективною
навчальною методологією [9; с.79].
До недоліків, що виявились в ході експерименту,
Findlay-Thompson та Mombourquette відносять, перш за
все, збільшення навантаження викладачів, яким потрібен
час для перегляду навчального плану та прийняття
рішення щодо форм, методів та критеріїв оцінки,
створення візуальних матеріалів. Вчителі змушені бути
у постійному зв’язку з колективом технічної підтримки
університету, щоб мати можливість зарезервувати місця
в комп'ютерній лабораторії, щоб знати чи достатньо у
них часу, яка якість онлайнових навчальних посібників,
чи доступні онлайн-підручники [9; с.80-81].
Дуже позитивно про ПН пише американська викладач
Melissa Kruse. Одного разу їй зробили пропозицію
«перевернути» урок, і з тих пір вона їх постійно
«перевертає» та вважає це дуже прогресивною та
перспективною ідеєю, яка вимагає дуже багато зусиль
викладача [6].
Все це нас спонукало до проведення власного
дослідження. У березні 2018 року нами було проведено
експеримент, в якому приймали участь 2 групи студентів.
Одна група – це студенти другого курсу Академії ДПС
спеціальності «Право», які вивчали англійську мову за
моделлю ПН. Друга – студенти другого курсу Академії
ДПС спеціальності «Право», які навчались за традиційною
системою. Студенти працювали в такому режимі
протягом одного місяця та отримали завдання підготувати
проект на тему «Моя професія – юрист».
Для тих студентів, які навчались за перевернутою
системою нами було підготовлено декілька відео лекцій
серед яких «20 самих заможних юристів світу»,
«Найвідоміші юристи світу», «Що являє собою професія
юриста». Існує багато різних сайтів, таких як Padlet,
Popplet, Lino-it, Folio For.me. Вони допомагають
поширювати свої власні ідеї та думки, висловлюватись
на певну тему, створювати структуру зібраної інформації.
Для створення інтерактивних завдань можна використовувати Kahoot. Ці сайти були використані нами для
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підготовки до занять в групі з моделлю ПН. Кожне відео
супроводжувалось інструкцією. Студенти вдома переглядали
їх, після чого мали поставити кілька питань до переглянутого відео. Крім того, дуже корисним, на наш погляд, було
залучення студентів під час перегляду відео до написання
конспекту або тезисів. На занятті вони виконували тест,
якій переконливо демонстрував результати їхньої роботи.
Для більшої результативності студентів було розподілено
на «читачів» (ті, що люблять читати), «письменників» (ті, що
люблять письмово висловлювати свої думки, писати творироздуми, есе тощо), «візуалів» та «аудитів». Кожна зазначена група отримала своє завдання та інструктаж до його

виконання. В ході виконання домашнього завдання, ми мали
змогу виявити труднощі з якими зіштовхнулися студенти під
час підготовки до уроку оскільки студенти мали можливість
вести переписку з викладачем. Учасникам цієї групи нами
було надано ресурси, де вони могли знайти матеріали з даної
теми та посилання Інтернету, якими вони могли користуватися під час проходження цієї теми. У класі студенти
робили презентацію на тему «Моя професія – юрист».
Чи можна вважати, що різні моделі навчання вплинули
на кінцевий результат навчальних результатів груп?
Критерієм виступали бали за підготовку до проекту.
Максимальна кількість балів була нами визначена як 5.
Таблиця 1
Результати навчання

Кількість студентів

Групи
Традиційна
«Перевернута»
X
У
2
5
4
4
6
2
4
8
1
6
1
5
18
30

1
2
3
4
5
6


Таким чином, 1 вибірка:

Відхилення від середнього рівня

-1
1
3
1
-2
-2

(

2 вибірка:
Використовуємо формулу:

√

(

)

(

(

)

)

1
1
9
1
4
4
20

0
1
9
9
1
0
20

.

.

)

)

√
|

0
-1
-3
3
1
0

(

=

Квадрати відхилення
(
)
(
)

√

√

|

э

К (число ступенів свободи) =
За таблицею рівнів значимості t-критерія Ст’юдента знаходимо при 10 ступенях
свободи

:

{
Малюнок 1
Ось значущості:
зона не
зона неозначеності
зона значущості
значущості_________________________________________________________________________
(

)

(

)

[1; с.61].
= 1,74 знаходиться у зоні не значущості. Отже, гіпотеза приймається. Але вибірки відрізняються між собою
несуттєво.
Результати роботи в групі за «перевернутою»
Вони почали усвідомлювати практичне значення
моделлю навчання були кращі, ніж у тих студентів, що
англійської мови.
навчались за традиційною моделлю. Студенти були
Та група, що навчалась за традиційною системою в
більш мотивовані, активні, комунікабельні та відкриті
Академії ДПС показала відносно непоганий результат у
до спілкування. Вони виявились більш самостійними,
ході фінального лексико-граматичного тестування, але
організованими. У них було сформовано навички та
гірший, ніж перша експериментальна група. Але, якщо
вміння працювати і іншомовному інформаційному
порівнювати такі навички мовленнєвої діяльності як
просторі, самостійно шукати та аналізувати інформаГоворіння, то студенти, що навчались за ПН виявили
цію. Крім того, в цій групі відбулося безсумнівне
кращі результати під час демонстрації своїх проектів, ніж
зростання культури студентів в умовах глобалізації.
студенти, які навчались за традиційною моделлю.
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Висновки. Таким чином, нами було здійснено
експери-мент, який довів, що студенти-бакалаври
спеціальності «Право» – на заняттях з англійської мови
краще навчаються за моделлю ПН, ніж за традиційною.
Тому використання моделі ПН на заняттях англійської
мови у студентів-бакалаврів спеціальності «Право» у
Академії ДПС є доцільним. Отже, попри всі труднощі
підготовки до заняття за «перевернутою» моделлю, ми
можемо зробити висновок: це цікаво, сучасно,
нетрадиційно, незвично. А все це спонукає до пошуку
нового – нових форм, методів, засобів навчання.
Майбутнє за новим і невідомим! ПН – не панацея. Все
залежить від майстерності викладача. Крім того,
використовуючи лише технологію ПН, іноземній мові
навчити неможливо. Вихід – поєднання різних методів та
методик навчання іноземних мов.
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TRADITIONAL AND FLIPPED LEARNING MODELS FOR STUDYING BACHELORS OF
LAW STUDENTS IN ENGLISH CLASSES
The article represents an analysis of literature on the issue of flipped learning. The focus is on its advantages and
disadvantages in Foreign Languages classes. The experiment was conducted with the Bachelors of Law Students in the
Academy of State Penitentiary Service in English classes. The obtained during the experiment results proved the relevance of
flipped learning in English classes, as the students who studied according to this model had better results of studying than
those who studied under the traditional system, as it was demonstrated by checking the samples for the normality of
distribution by Student’s t-tests.
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ВПЛИВ МАТВІЯ НОМИСА НА СТАНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ
Шумейко З.Є. досліджує вплив видатного українського фольклориста, етнографа, письменника,
педагога, громадського діяча Матвія Номиса на формування української орфографічної системи в
контексті національно-культурного руху ХІХ століття. Автор статті здійснює порівняльний аналіз різних
орфографічних систем, створених науковцями й культурними діячами ХІХ ст. На основі дослідження
історичних документів, художніх і публіцистичних творів Матвія Номиса, а також вивчення мовознавчих
праць із зазначеної проблеми автор статті характеризує мовознавчу діяльність Матвія Номиса як
важливий напрям подвижницької діяльності персоналії, досліджує його співпрацю з представниками
петербурзької української громади.
Ключові слова: правопис, мовознавство, орфографічна система, словник, фонетичний принцип.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із науковими чи практичними завданнями.
На сьогодні вітчизняні науковці, журналісти, громадські
діячі активно обговорюють проблеми розроблення
нового українського правопису. Необхідність перегляду
орфографічних норм сучасної української літературної
мови зумовлена потребою узгодження їх з фонетичними,
орфоепічними, лексичними особливостями мови, багато
з яких упродовж тривалого часу нівелювалися в
контексті радянської політики, спрямованої на уніфікацію
слов’янських мов, стирання межі між українською і
російською мовами.
Отже, постає необхідність переосмислення історії
розроблення українського правопису на різних етапах,
врахування досвіду вчених-попередників, які займалися
проблемами розвитку української орфографії. Особливий
інтерес у цьому аспекті викликає період ХІХ століття,
який позначився розвоєм національно-культурного руху.
Зазначимо, що за радянської доби багато сторінок історії
цієї доби замовчувалися або ж висвітлювалися тендерційно. Одним із таких аспектів є діяльність Матвія Номиса
(1823–1901) – письменника етнографа, фольклориста,
педагога, мовознавця, громадського діяча. Необхідність
дослідження мовознавчої спадщини персоналії спричинене, важливістю наукових ідей і досвіду діяча для
розвитку сучасного мовознавства; по-третє, наявністю
зв’язків між мовознавчою діяльністю вченого й
актуальними проблемами сьогодення.
Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. До сьогодні дослідники
аналізували етнографічну й фольклорну спадщину
Матвія Номиса, який є упорядником збірки паремій
«Українські прислів’я, приказки і таке інше». Почали її
вивчення сучасники діяча – М. Возняк, М. Грушевський,
М. Сумцов, І. Франко – наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст. У другій половині ХХ ст. окремі аспекти діяльності
цієї персоналії стали предметом аналізу Б. Ванцака,
А. Лимар, П. Одарченка, М. Пазяка, Г. Самойленка,
Б. Струмінського, Ю. Шевельова. Зазначимо, що радянські
дослідники побіжно зверталися до здобутків Матвія
Номиса в галузі мовознавства. Саме тому на сьогодні

цей аспект діяльності персоналії залишається фактично
непроаналізованим, що й визначає актуальність нашої
статті, метою якої є дослідження внеску Матвія Номиса
у розроблення української орфографічної системи в
контексті національно-культурного руху ХІХ століття.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес
формування української орфографічної системи був
тривалий, він пройшов низку етапів. На думку Івана
Огієнка, на ХІХ століття припадає четвертий період
створення українського правопису [1]. Це відбувалося в
контексті загальних процесів формування нової української літературної мови на народній основі. За підрахунками дослідників, від 1798 року (часу першого видання
«Енеїди» І. Котляревського) до 1905 р. (початок революції
1905–07 років) було розроблено близько 50-ти орфографічних систем [2]. На жаль, обсяг публікації не дає змогу
детально схарактеризувати кожну з них, тому зупинимося
на найбільш значущих. Так, 1818 року вийшла друком
«Граматика малоросійського наріччя» О. Павловського,
якого Іван Огієнко називав батьком сучасного українського правопису [1]. У цій праці вперше було запропоновано передавати дзвінкі африкати [dʒ] та [dz] буквосполученнями дж, дз.
Значний внесок у розроблення нових правил
правопису зробив М. Максимович: у передмові до збірки
«Малоросійські пісні» (1827 року) та в листі до Г. КвіткиОснов’яненка «Про правопис малоросійської мови»
(1841 року) він зафіксував положення, започатковані
І. Котляревським. Варто наголосити, що вони набули
широкої популярності по всій території України.
Важливим кроком у розвитку української орфографії
стала діяльність «Руської трійці» на Галичині. Її представники (Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків
Головацький) видали часопис «Русалка Дністровая»
(1837 року), у якому дотримувалися фонетичного принципу правопису («читай – як бачиш, пиши – як чуєш»).
Окрім того, варто зазначити, що букви ы та ъ було вилучено, а водночас уведено буквосполучення йо, ьо, а в кінці
складу вживалася літера ў, звук [g] позначався літерою г.
На території Західної України набув популярності
правопис Є. Желехівського (так звана желехівка), теж
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створений на основі фонетичного принципу. Нововведенням було послідовне вживання букви ї не тільки
на початку складу замість йі, але й після приголосної на
місті давніх Ђ та е. Желехівка навіть була офіційно
затверджена австрійським урядом для навчання в
школах [1, с.174].
Варто згадати і про діяльність в еміграції українського
ученого М. Драгоманова, який прагнув кожен звук
передавати окремою буквою, а саме: 1) пом’якшення
приголосних він позначав через ь: земльа, льуде, прьамо,
дльа, синье, куjуться, зажуривсьа; 2) замість й писав j:
каjдани; 3) замість апострофа вживав теж j: обjава,
мjасо; 4) замість щ вживав шч: шчо, шче [1, с.173].
У середині XIX століття також деякий час побутував
правопис Т. Шевченка, яким був написаний «Буквар
южнорусській» (1861 року). Серед його особливостей
варто назвати такі: звук [и] передавався літерами и, ы, е
(думы, тыхенько, вешневий), звук [е] позначався літерами
е, и, ы (тиче, ныначе), звук [ґ] позначався літерою г
(дзигари (зараз «дзиґарі»)).
Згодом на Наддніпрянській Україні набула значного
поширення так звана кулішівка – фонетичний правопис,
укладений П. Кулішем. Іван Огієнко наголошує, що
Куліш не вніс до правопису нічого нового, а лише зібрав
і широко спопуляризував усе те найкраще з правопису,
що було вже до нього [1, с.172]. Зазначимо, що нову
фонетичну орфографію вперше застосував П. Куліш у
збірнику «Записки о Южной Руси» (1856–1857),
«Граматці» (1857) та альманасі «Хата» (1860). В орфографії, яку використав П. Куліш, було багато як прогресивних аспектів (уживання букви і для позначення будьякого звука і та букви и для позначення голосного и
незалежно від походження, а також цілковита відмова
від букви ы), так і застарілих елементів, зокрема
збереження ь на кінці слів (степь, козакь), написання ъ в
середині слова після букв на позначення твердих
приголосних перед я, ю, е, і, якими передавалося
звукосполучення йа, йу, йе, йі (здоровъе, пъяного), е
замість звукосполучення йе – мае, гуляе (є писалася
тільки на означення звука е після пом’якшених
приголосних – синє), ё – замість йо та ьо (ёму, третёму),
замість шся та ться – сся, тця, тцця, не було йотації
звука і – стоіть, своі, уживалася латинська буква g для
передавання на письмі проривного задньоязичного г
(gрунт, дзиgа), у дієсловах здебільшого писалося ж
замість африкати дж (похожае, сижу, розсержу, хоча
інколи буквосполучення дж використовувалося –
виіжджать), зберігалася э на початку слова і після
голосного (эхь, поэть).
Зазначених принципів здебільшого дотримувалися в
статтях і художніх творах українською мовою «Основа»
та «Чернігівський листок». Водночас інколи з’являлися
критичні статті з думками щодо удосконалення окремих
елементів правописної системи. Серед таких робіт були
праці Матвія Номиса «Замітки про Збірослов
К. Шейковського» [3] та «Дещо про українське писання і
про словозбір» [4], опубліковані в «Чернігівському
листку».
Варто наголосити, що активізація мовознавчої діяльності Матвія Номиса відбувається під час четвертого
(петербурзького) періоду (1855–1869) життя діяча.

Поштовхом до активних студій у цій галузі стала
співпраця з першим українським журналом «Основа»,
якому, за свідченнями М. Жовтобрюха, «пощастило
залучити до співробітництва майже всі активні сили
тогочасної української інтелігенції» [5, с.232].
На цей час припадає і творча діяльність Матвія
Номиса: усі його художні твори були написані саме в
петербурзький період життя: «Уривки з автобіографії
Василя Петровича Білокопитенка», оповідання «Дід
Мина і баба Миниха» і «Тітка Настя», етнографічні
розвідки. Твори Матвія Номиса друкувалися на сторінках
різних періодичних видань, а 1900 року у видавництві
«Київська старовина» вийшло друком їх окреме видання.
Письменник взяв собі псевдонім Номис, оскільки соромився свого зросійщеного прізвища Симонов. Зазначимо,
що він не розумів тих українців, які додають до своїх
прізвищ російські суфікси, засуджував своїх пращурів за
такий учинок.
Матвія Номиса цікавила низка проблем розвитку
української мови, як-от: формування наукового й публіцистичного стилів, розроблення наукової термінології,
створення словників тощо. Як уже зазначалося, він
розкритикував деякі положення кулішівки: «Як на мою
думку, то основою для писання повинна бути вимова,
коли вона у народу всюди однакова, за нею йти, не
зважаючи, щоб там не проказували слововиводи. Певно
у народу були причини, щоб він чому-небудь одщепився
від огульних слововиводних нарядів... Ми дуже мало
знаємо свою мову, дуже ще мало роздивилися, що вона
є, і що в ній є, і як вдамося до слововиводів, то щоб не
надіть на неї одежі, що не для неї шита» [4, с.14-15].
Окрім того, Матвій Номис більш детально спинився на
окремих питаннях правопису словника К. Шейковського,
зокрема він схвально поставився до вживання в ньому
особливих букв для позначення африкат дж і дз, виступав
за усунення ъ на кінці слова із залишенням усередині в
позиціях типу «прибъетця». Проте він був проти усунення
в зазначеному словнику ь, замість якого автор над буквою,
що означає пом’якшений приголосний звук, ставив кому
(фактично апостроф – З.Ш.). Так само в К. Шейковського
позначалися й паузи між словами в реченні. На думку
Матвія Номиса, це призводило до «ряботіння в збірослові», що ускладнювало користування ним.
Підтримуючи «кулішівку», він виступив проти написання в дієсловах –цьця (ц’ця), що практикувалося у
«Опыте южнорусского словаря», та вважав за доцільне
писати в дієсловах теперішнього (і майбутнього простого)
часу –тця та в інфінітивах – тьця (бавитця, бавитьця,
поквапитця, поквапитьця). Водночас він виступав проти
паралельного вживання ф і хв (Федір, Хведір), проти
використання е, э, є, іо для передавання на письмі одного,
за його визначенням, звука е (наприклад, матерь замість
матір). Він вважав, що після твердих приголосних
достатньо залишити одну букву е (сонечко, дітей), а э
потрібно усунути. Букву є Матвій Номис пропонував
зберегти для позначення звука е після пом’якшених
приголосних та в сполученні з j. Замість іо дослідник
рекомендував писати ё. Цього правила дотримувалася
редакційна колегія «Основи».
Стосовно запровадження до українського алфавіту
букви и, що мала позначати звук, вужчий від ы та ширший
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від і (ишовъ), то Матвій Номис не бачив для цього
ніяких підстав «ні в слововиводах, ні в вимові». Такий
звук, як зазначав дослідник, вимовляється лише на
початку кількох слів, тому доцільно позначати його або
буквою ы, або буквою и, якій він, зважаючи на практику
«Основи», надавав перевагу.
Виступав Матвій Номис і проти надмірної фонетизації
в написанні приголосних, зокрема він зазначав, що зміна
дзвінких перед глухими в українській мові не поширена,
трапляється тільки в окремих словах, саме тому, на його
думку, орфограми типу «стешка, легше» нічим не
виправдані, «тут уже треба приголосні зоставлять без
перезмін» [4, с.23].
Таким чином, Матвій Номис підтримав не всі
принципи «кулішівки», яка побутувала на сторінках
«Основи»: у питаннях про особливі звуки для африкат
він підтримав К. Шейковського. Окрім того, не збігалося
з правописною практикою «Основи» і схвальне ставлення
Матвія Номиса до усунення ъ на кінці слів. Тобто
очевидним є те, що єдності в цьому питанні не було не
лише серед представників різних регіонів України, але й
серед самих громадівців.
Кулішівка вживалася до видання «Словаря української
мови» Б. Грінченка. Основою сучасної системи правопису
стала орфографія, застосована Б. Грінченком у «Словарі
української мови» у 1907–1909 рр. Ґрунтовні знання
української мови та мовознавчі студії Матвія Номиса
стали в нагоді під час створення зазначеного словника,
над яким українські культурні та наукові діячі працювали
майже протягом усієї другої половини ХІХ ст. Усе
почалося з видання у 1861 р. К. Шейковським «Южнорусского словаря», який викликав зацікавлення української
громадськості, а Матвій Номис дав розлогий коментар
до нього.
З виходом «Основи» ця робота активізувалася: у
першому номері П. Куліш оголосив про намір укласти
дуже широкий словник української мови, у якому б
фіксувалися слова, що вживаються в народній мові,
зустрічаються в народних прислів’ях і приказках, у
творах письменників. Він запросив до співпраці усіх
бажаючих і став координатором цієї роботи , наголосивши
на сприянні, яке здійснюють кілька співвітчизників, що
працюють тут, у Петербурзі, разом зі мною в літературній
сфері, а саме: Ганна Барвинок, В. Білозерський,
М. Костомаров, О. Маркович, Матвій Номис, Т. Шевченко,
М. Щербак. Зазначимо, що найбільш активними з них
були П. Куліш та Матвій Номис, проте П. Куліш,
перебуваючи за межами Петербурга, лише контролював
роботу. Великий словниковий матеріал, зібраний редакцією «Основи», згодом був використаний Б. Грінченком.
Робота зі створення словника розпочалася з 1864 р.
Вона полягала спочатку у виписуванні на картки слів з
прикладами до них з етнографічних збірників і творів
українських авторів. До відібраних зразків додавались
лексеми, записані прямо з вуст народу й отримані від
сільських учителів, священиків, землевласників [2, с.5].
Робота над укладанням словника йшла повільно, але послідовно. Керівництво спочатку здійснював П. Житецький,
проте до роботи долучилося багато представників
культури й науки тогочасної України. На кінець ХІХ ст.
важко було назвати когось із відомих українських діячів,
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котрі б не зробили внеску в формування картотеки:
В. Білозерський,
В. Антонович,
Ганна
Барвінок,
М. Драгоманов, М. Лисенко, П. Чубинський, О. Русов,
О. Кониський, М. Старицький та багато інших. До таких
людей належав і Матвій Номис, який «прекрасно знав
народну мову» [7, с.436].
Чорнова робота над матеріалом словника була закінчена на 1900 р. Оголошення Російською академією наук
конкурсу на кращий український словник (з преміальним
фондом М. Костомарова у 4000 крб.) спонукало авторів
пришвидшити роботу над остаточним редагуванням
словника. Це було доручено членові чернігівської громади
Б. Грінченку. Доповнений і зредагований ним «Словарь
української мови» у 1906 р. за ухвалою Російської академії
наук був відзначений другою премією М. Костомарова
та дістав високі оцінки фахівців [6].
У процесі роботи відбувалися бурхливі дискусії,
яскравим прикладом яких є стаття Б. Грінченка «Неосторожность в важном деле (По поводу украинской
стилистики)» [7], яка з’явилася на шпальтах журналу
«Київська старовина» у вересні 1903 р. Вона була
відповіддю Б. Грінченка на закиди С. Шелухіна, який,
аналізуючи його передмову до альманаху «Дубове листя»,
критикував мову, якою вона була написана, вважаючи,
що вона містить помилки «проти лексикону, синтаксису
й духу малоросійської мови». Він для підтвердження
навів тридцять три обвинувальні пункти проти статті
обсягом десять сторінок, узагальнюючи це твердженням,
що вся ця стаття написана мовою, яка ріже слух пана
Шелухіна, який з дитинства був привчений до чистої
малоросійської розмовної і літературної мови [7, с.410].
Відстоюючи українську мову, Б. Грінченко як аргумент
навів слова, узяті з художніх творів Матвія Номиса, а
насамперед з його збірки паремій. Згідно з нею систематично почав вживатися апостроф після губних
приголосних перед є, ї, я, ю; після м'яких приголосних
використовували лише і, а не ї; у великій групі слів
писали початкову и: идол, ижиця, индик, иржа.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Проведене дослідження дає підстави для висновку, що
Матвій Номис посідає почесне місце серед творців
української орфографічної системи, оскільки він активно
долучився до обговорення варіантів українського правопису, запропонованих вітчизняними вченими ХІХ ст.
Проте водночас він відстоював власну позицію в питаннях
розвитку й функціонування української мови, водночас
продовжуючи послідовну, подвижницьку діяльність,
спрямовану на розв'язання широкого кола проблем, якот: утвердження різних функціональних стилів української
мови, упровадження її в різні сфери життя народу,
творення термінології, упорядкування словників.
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MATVIY NOMYS’ INFLUENCE TO THE DEVELOPMENT
OF THE UKRAINIAN ORPHOGRAPHIC SYSTEM
Shumeiko Z.Ye. investigates the influence of the outstanding Ukrainian folklorist, ethnographer, writer, educator, public
figure Matviy Nomys on the formation of the Ukrainian orthographic system in the context of the national-cultural movement
of the XIX century. The author of the article carries out a comparative analysis of various orthographic systems created by
scholars and cultural figures of the XIX century. On the basis of the study of the historical documents, artistic and journalistic
works of Matviy Nomys, as well as the study of linguistic works on this problem, the author describes the linguistic activity of
Matviy Nomys as an important direction of ascetic activity of the person, exploring his cooperation with representatives of the
St. Petersburg Ukrainian community.
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ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ
І ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
У статті йде мова про значення науково-технічного перекладу у зв’язку з бурхливим розвитком
техніки та поширенням науково-технічної інформації, про розвиток вмінь і навичок на основі вивчення
лексики і граматичних конструкцій, характерних для такого виду літератури. Підкреслено важливість
творчих розумових здібностей перекладача, глибоке лінгвістичне вивчення теорії і практики перекладу
наукової і технічної літератури. Проаналізовано роль термінологічної традиції, що усталена в мові і
галузі науки. Досліджено, що обов’язковою умовою повноцінного перекладу є повне розуміння
перекладачем і проникнення в його сутність, детальне володіння областю науки і техніки, в якій він
працює, розуміння явищ, процесів і механізмів, про які йдеться в оригіналі і відповідне застосовування
термінологічних словників.
Ключові слова: термін, переклад, науково-технічний текст, термінологічний словник, термінологічна
традиція.

Постановка проблеми. Актуальність даної статті
зумовлена зверненням сучасних лінгвістичних досліджень
до визначення важливості перекладу, що є особливо
значущим в умовах розвитку міжкультурної комунікації.
На користь актуальності також служить нагальна
потреба україномовного суспільства в якісних перекладах
державною мовою термінологічної лексики. Об’єктом
дослідження є термінологічна лексика, предметом –
теоретичні засади дослідження перекладу термінології.
Мета роботи – дослідити і обґрунтування теоретичні
засади перекладу термінологічної лексики в українській
мові.
Виклад основного матеріалу. Переклад наукової і
технічної літератури займає винятковий інтерес не
тільки за змістом, але й за формою. Необхідність в
обміні інформацією зумовила виникнення нової
дисципліни – переклад наукової і технічної літератури.
Вагомий внесок у цю сферу зробили такі видатні вчені:
Бархударов Л., Білоус О., Зимомря М., Карабан В.,
Кауфман С., Коваленко А., Ковганюк С., Рецкер Я.,
Федоров А., та багато інших. В свій час Федоров А.В.
висунув ідею про створення загальної теорії перекладу
на лінгвістичній основі. Літературознавці і лінгвісти
виступили проти цього, вважаючи, що переклад не
можна віднести ні до мовознавства ні до інших наук,
тому, що переклад є самостійним явищем. Переклад
художньої літератури слід розглядати як з позиції
мовознавства, так і літературознавства з перевагою
першого. Спеціалісти різних галузей науки і техніки
дотримуються думки, що для перекладу достатньо мати
елементарні знання іноземної мови, але важливо добре
володіти даною спеціальністю. В даній статті спробуємо
довести важливість глибокого лінгвістичного вивчення
теорії і практики перекладу наукової і технічної
літератури. Проте слід зауважити, що всі питання

перекладу неможливо пояснити безпосередньо лінгвістичним шляхом, їх потрібно вирішувати у співпраці зі
спеціалістами даної галузі науки і техніки.
Термін (від лат. terminus – границя, межа) – слово або
сполучення слів, що позначає спеціальне поняття,
уживане в науці, техніці, мистецтві [6, c.43]. Складні
терміни являють собою стале словосполучення, за яким
закріплене певне термінологічне значення. Переважна
більшість термінів становлять препозитивні атрибутивні
словосполучення, тобто такі словосполучення, де є
означення і означуваний компонент і означення займає в
словосполученні початкову позицію.
Технічний переклад – певний вид перекладацької
діяльності, основу якої складають творчі розумові
здібності перекладача. Наука про переклад і теорія
перекладу, або перекладознавство – одна з наймолодших
наук мовознавства. У світі постає проблема спілкування
й обміну інформацією в різних сферах діяльності.
В основному таке взаємне спілкування можливе завдяки
перекладу. Теорія перекладу спирається на мовні
закономірності і тому є наукою лінгвістичною.
Переклад науково-технічної літератури займає важливе
місце серед інших перекладів. Процес перекладу –
своєрідна мовна діяльність спрямована на якнайповніше
відтворення на іншій мові змісту і форми іншомовного
тексту. Процес перекладу містить три етапи: сприймання
завдяки читанню або слуханню, розуміння і відтворення
рідною мовою. Задача теорії перекладу полягає у
вивченні особливостей прояву закономірностей на
основі науково-технічної літератури при перекладі.
Словниковий склад мови фіксує реальну дійсність,
що виражається у свідомості людини. Такі види лексики
як наукова, технічна, політична термінологія можуть
бути відсутніми в активному і навіть пасивному
словнику багатьох людей. Слід зауважити, що бувають
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слова-терміни, які в багатьох випадках характеризуються
багатозначністю і мають не одне, а декілька відповідників в іншій мові. Особливо великою багатозначністю
відрізняється
технічна
термінологія.
Наприклад
українському пластина відповідають такі англійські
еквіваленти: plate, slab, lamina, lamella, bar, sheet, blade.
Крім того, однозначності постійності термінологічних
відповідностей стоїть на заваді існування в мові
термінів-синонімів. Повна відповідність не повинна
становити труднощів для перекладача, передача їх не
залежить від контексту і перед перекладачем стоїть
вимога чітких знань відповідного еквівалента [1, с.76].
При виникненні нової галузі науки в певному
мовному колективі фахівець має певну свободу при
створенні термінів засобами своєї мови. Якщо він читає
працю з нової галузі науки, написану іншою мовою, то
перед ним стоїть завдання передати засобами своєї мови
вже створені терміни, знайти у своїй мові адекватні
відповідники іншомовним термінам, тобто проблема
творення термінів замінюється проблемою їх перекладу.
Дуже часто в таких випадках науковець не намагається
створити термін засобами своєї мови, а знаходить за
краще транслітерувати іншомовний термін, особливо
якщо в його основі – корінь латинського чи грецького
походження. Таким чином відбувається інтернаціоналізація мови науки, зокрема її термінології. Транслітеруються також абревіатури, власні назви або й просто
слова мови, з якої перекладаються терміни [4, с.3-12].
Мова, через яку науковець познайомився з новою
галуззю науки, може бути тією самою мовою, якою ця
наука вперше викладалася, але часто буває так, що
доводиться знайомитися з новою теорією через опис її
іншою мовою, для якої вже було здійснено переклад
термінів з мови-джерела. Тоді на створення термінології
впливає не лише ця мова-джерело, а й мова проміжна,
причому важко сказати, яка з них більше. Це залежить,
по-перше, від співвідношення структур трьох мов: чим
більша схожість або спорідненість між структурами
будь-якої пари мов, тим більшою буде спільність у
підходах до творення термінів у них. По-друге, має
значення також знання фахівцем мови-джерела, бо якщо
він її не знає, то для нього взагалі існує лише проміжна
мова. З якої він перекладає терміни своєю мовою.
Важливу роль відіграє і термінологічна традиція, що
усталена в даній мові і в спорідненій з нею мовах і в
даній галузі науки чи в споріднених науках. При
перекладі термінів з певної мови має також значення
взаємодія термінологічних традицій обох мов, для
вивчення чого необхідні спеціальні дослідження.
Очевидним є те, що традиції творення термінологічних
систем різних мов мають тим більше спільного, чим
більш споріднено мови взаємодіють.
Жодна наука не створює всі абсолютно терміни
заново. Багато термінів запозичується із суміжних галузей
знання. Їх легко розпізнає фахівець, перекладаючи терміни
з іншої мови, але може не знати перекладач, мало
обізнаний з тією галуззю науки, про яку йдеться в статті
чи монографії, що перекладаються, і він починає творити
терміни там, де досить використати вже усталені.
Важливим і вкрай необхідним є мовне чуття науковця,
ступінь його мовної підготовки, недостатній рівень

якого призводить до виникнення термінів, які не
відповідають законам мови або не передають адекватно
потрібного змісту. Інколи це спостерігається і при
перекладах термінів професійним перекладачем. Він може
добре знати мови, але бути погано обізнаним з
відповідною наукою, тому він інколи неадекватно
передає зміст і смисл терміна іншою мовою. Якщо ж
перекладає фахівець з даної галузі науки, то він
здебільшого не дуже добре знає мови і, прагнучи
адекватно передати зміст, може не рахуватися із
законами мови, якою він перекладає. Саме тому бажано,
щоб термінологічна система будь-якої науки творилася у
співдружності фахівців і мовознавців: перші забезпе чуватимуть точність передачі змісту, а другі – відповідність
створюваного терміна законам мови [4, с.3-12].
Прослідкуємо, як вплинули ці фактори на створення
термінологічної системи кібернетики засобами української
мови. Кібернетика вперше була викладена англійською
мовою, проте українські вчені знайомилися з нею
переважно у викладі російською мовою. Отже, на
створення українських кібернетичних термінів могли
впливати дві мови, одна з них – близькоспоріднена.
Ситуація була сприятлива для інтернаціоналізації
лексичного складу мови за рахунок наукової термінології.
З цього погляду можна простежити співвідношення
інтернаціональних, іншомовних і власне українських
одиниць у системі кібернетичних термінів.
Інтернаціональні терміни: дескриптор, супервізор,
табулятор та ін. Більшість їх – це слова і словосполучення,
що складаються з грецьких і латинських елементів.
Транслітеровані слова англійської й інших мов:
тригер, байт, твістер та ін. Значне місце серед них
посідають власні назви: «Тошіба», «Хітачі». Транслітеруються також абревіатури: біт, фортран, кобол, деякі
навіть зберегли написання латинським алфавітом: APL.
Терміни, що застосовують українські засоби: закон
великих чисел, крайові умови, довжина черги й подібні.
Ці терміни складаються переважно з двох і більше
слів [4, с.3-12].
Терміни, у складі яких є інтернаціональна лексика,
асимільована українською мовою настільки, що носії
мови не відчувають її іншомовного походження: код,
модель, моделювання, автомат, елемент, інформаційний
пошук, алгебра логіки.
Терміни змішаного характеру, які включають як
інтернаціональні, так і власне українські елементи:
варіаційний ряд, квантування зображень, умови трансверсальності. Характерно, що терміни змішаного типу
можуть бути й однослівними. Вони можуть мати у
своєму складі український префікс та іншомовний
корінь (підавтомат, підалгебра, переадресація) або
іншомовний префікс та український корінь (квазіджерело, гіперплощина, метамова). Сюди ж належать
складні слова, в яких перший корінь український, а
другий – іншомовний: багатополюсник, багатофакторний,
багатопрограмний, а в слові мультипрограмування –
обидва елементи іншомовні.
Таке поєднання українських та іншомовних елементів у
складі одного слова можливе здебільшого для тих
іншомовних кореневих морфем, що вже асимільовані
мовою, тому воно може бути вказівкою на ступінь

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018
засвоєння українською мовою іншомовних морфем.
Отже, навіть не дуже детальний аналіз показує, що в
українській термінології з кібернетики встановилася
рівновага між іншомовними і власне українськими
елементами [4, с.3-12].
Зіставлення двох мов цікаве також у сфері
застосування дієприкметника теперішнього часу. Так, в
англійській мові він створюється від будь-якого дієслова
і використання його у мовленні не підлягає ніяким
обмеженням, тоді як в українській його можна створювати
не від усіх дієслів недоконаного виду, що зумовлюється
семантикою дієслів та їх синтаксичними зв’язками:
printing device – друкувальний пристрій, identification
system – розпізнавальна система.
Слід зауважити, що найбільш адекватно передається
смисл у термінах, що мають конструкцію «дієприкметник + іменник», тому цей спосіб побудови
терміна на позначення агентивності слід уважати
найбільш вдалим. Хоча є ряд термінів перекладених й
іншими конструкціями, наприклад: «прикметник +
іменник» – integrating device –інтегрувальний пристрій;
«іменник + іменник» – diagram comparing – схема
порівнювання; «іменник + підрядне означальне речення» –
constant functions – функції, що зберігають константу.
Переклад дієприкметника підрядним означальним
реченням досить точно передає відношення агентивності,
але в результаті одержуємо не термін, а опис поняття,
його визначення. Адже термін не може бути реченням,
та ще й складним.
Вживання прикметників або виражає агентивність
поряд з більш сильним відношенням інструментальності
чи інших відношень, або зовсім не виражає агентивності [4, с.3-12].
В перекладі на українську мову агентивність
передається морфемою само-, об’єктність – суфіксом
пасивного дієприкметника -ний, а незавершеність дії –
суфіксами -овув-, -юв-.
Таке дослідження показує, наскільки важливо робити
детальний компетентний аналіз значення і термінів, що
підлягають перекладу, і взагалі слів кожної з мов, які
використовуються. Тому необхідними є тезаурусні
(тлумачні) словники, у яких лексика розташована за
тематичними групами; кожна з них виражає певне
елементарне значення чи відношення і є складовою
частиною загальної семантичної або логіко-семантичної
системи, незалежної від конкретної мови. Застосування
таких словників значно полегшує роботу перекладачів,
особливо в галузі наукової літератури [4, с.3-12].
Специфічний статус термінологічної лексики порівняно
зі звичайними словами вимагає і специфічної методики
роботи з нею під час перекладу текстів ділового й
наукового спрямування, відповідності загальносвітовим
тенденціям, спрямованим на максимальну зрозумілість
термінології різномовними професіоналами.
Національна специфіка має підкреслюватися не новим
словом, яке потребує «розшифрування» в іншому
мовному контексті, а літературною обробкою
запозичених фонетико-граматичних форм рідною мовою.
Останнє зумовлює дотримання другого методичного
принципу – відповідності перекладу внутрішнім тенденціям розвитку мови, які не повинні суперечити
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лексичним, фонетичним і граматичним нормам української
мови (в іншому випадку термін перестає існувати як
такий, утрачаючи свою ясність і точність) та передбачати:
правильну передачу звуків, обізнаність зі специфічними
суфіксами української мови: -ення, -ання, -ість, -іння, -ство,
-цтво, -ова-, -ува-, -юва-, -ння, -ття, -учи-, -ачи-, -ента ін. [4, с.3-12].
Поширене варіювання при адекватному вживанні
основних і переносних значень слів піднімає українську
мову до рівня найрозвиненіших мов світу. Проте
водночас невміле користування лексичною скарбницею
при неправильному розумінні значень, стилістичних і
граматичних відмінностей російської й української мов
звужує можливості останньої і перетворює процес
спілкування у слабовмотивований мовленнєвий потік із
великою кількістю двозначностей, відмінностей і
семантичних парадоксів. Ось чому в сучасній ситуації
розмитості вживань нагальною потребою для українського
суспільства є обговорення принципів перекладу і
створення єдиних норм для передачі термінологічної
лексики у професійному контексті.
У працях українських мовознавців та термінологів
Т. Кияка, О. Кочерги, О. Пономарева, С. Яреми та ін.
запропоновано методи передавання термінів засобами
української мови, створено чітку систему словотворчих
правил, виведених із традицій української народної мови.
Застосовуючи систему словотворчих правил, можна
уникнути мовних конструкцій, непритаманних українській
мові, досягти точності та однозначності термінів і
висловів у текстах. Бо зрозуміло, що не бажано уживати
той самий суфікс для творення термінів, що означають
різні, а особливо протилежні за змістом поняття.
Особливості перекладу термінів полягають у
дотриманні наступних термінів моделей, які можуть
перекладатися наступними способами: складним
терміном у формі сполучення іменника з іменником, де
український відповідник другого іменника виступає у
формі родового відмінку постпозитивним означенням до
першого іменника; складним терміном, де відповідником
першого іменника виступає прикметник; складним
терміном, де український відповідник іменника є
прикладкою; складним терміном, де перший іменник
трансформується в словосполучення, що містить
безпосередній відповідник другого іменника.
Щодо термінів моделей іменника і дієприкметника,
то перекладають вони наступним чином: підрядним
означу
вальним
реченням,
де
дієприкметник
трансформовано в присудок, а іменник – в додаток,
прикметник чи дієприкметник.
Висновки. Отже, провівши дане дослідження, могли
побачити, що основна складність перекладу науковотехнічних текстів, а саме переклад термінів, полягає у
розкритті та передачі засобами української мови
іншомовних реалій. Обов’язковою умовою повноцінного
перекладу будь-якого спеціального тексту, особливо
науково-технічного, – повне розуміння перекладачем і
проникнення в його сутність. Перекладач повинен
детально володіти областю науки і техніки, в якій він
працює, розуміти явища, процеси і механізми, про які
йдеться в оригіналі і відповідно застосовувати
термінологічні словники. Слід зауважити, що повнота,
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точність і правильність перекладу науково-технічних
текстів значною мірою залежить від того, наскільки
правильно перекладач визначає і розуміє граматичні
форми, синтаксичні конструкції і структуру речення.
Аналіз способу перекладу різних граматичних форм і
конструкцій науково-технічних текстів може бути
перспективою подальших досліджень.
Література
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. (Вопросы общей и
частной теории перевода). – М.: Международные отношения,
1975. – 240 с.
2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної
літератури. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 471 с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лигвистические
аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк.,
1990. – 253 с.
4. Перебийніс В.С. Деякі закономірності в розвитку
термінологічної лексики // Мовознавство. – 1974. – № 4. – С. 3-12.
5. Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научной и
технической литературы на английский язык / А. Пумпянский:

[отв. ред. М.Г. Циммерман]; ВИНИТИ. – 2-е издание,
дополненое. – Москва: Наука, 1981. – 343 с.
6. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы,
аспекты. –М.: Наука, 1988. – 364 с.
References
1. Barhudarov L.S. YAzyk i perevod. (Voprosy obshchej i
chastnoj teorii perevoda). – M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1975. –
240 s.
2. Karaban V.I. Pereklad anhliiskoi naukovoi i tekhnichnoi
literatury. – Vinnytsia: Nova knyha, 2001. – 471 s.
3. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (ligvisticheskie aspekty):
Ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz. – M.: Vyssh. shk., 1990. – 253 s.
4. Perebyinis V.S. Deiaki zakonomirnosti v rozvytku
terminolohichnoi leksyky // Movoznavstvo. – 1974. – № 4. – S. 3-12.
5. Pumpyanskij A.L. Vvedenie v praktiku perevoda nauchnoj i
tekhnicheskoj literatury na anglijskij yazyk / A. Pumpyanskij: [otv.
red. M. G. Cimmerman]; VINITI. – 2-e izdanie, dopolnenoe. –
Moskva: Nauka, 1981. – 343 s.
6. Shvejcer A.D. Teoriya perevoda. Status, problemy, aspekty. –
M.: Nauka, 1988. – 364 s.

Bodnar O.B.,
PhD in Philology, Associate Professor, Ternopil National Economic University,
olgabodnar.79@ukr.net
Ukraine, Ternopil
DIFFICULTIES IN TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS
The article deals with the meaning of scientific and technical translation because of a rapid scientific development and
dissemination of scientific and technical information, the development of abilities and skills formed on the base of study of
lexical and grammatical constructions, which are characteristic for such type of literature. The importance of a translator’s
creative abilities, a deep linguistic study of theory and practice of a translation of scientific and technical literature are
emphasized. The role of terminological tradition fixed in scientific language and field has been analyzed. It was investigated
that the essential condition for a good translation is full understanding of the essence of translation, detailed scientific and
technical knowledge, and understanding of phenomena, processes and mechanisms and the use of corresponding
terminological dictionaries.
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НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА ОТГЛАГОЛЬНОЙ ПРОИЗВОДНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Статья представляет собой описание субстантивов лица отглагольной производности современных
русского и английского языков, проведённое в синхронном плане с позиций семантико-грамматического
словообразования. Основное внимание сосредоточено на характеристике словообразовательной структуры
изучаемых производных.
Ключевые слова: субстантивы лица, производное, мотиватор, отглагольная производность,
словообразовательная структура.
Постановка проблемы. Антропологическая направленность современной науки и лингвистики, в частности,
обусловливает интерес учёных к различным сторонам
функционирования номинаций лица: по-прежнему актуальной остаётся задача осмысления во всей полноте
системной организации имён существительных со
значением «лицо» путём целостного охвата словообразовательных типов. По справедливому замечанию
Т.Г. Винокур, именно класс таких наименований позволяет
исследовать язык в связи с общими условиями его функционирования, а лингвистика «не может не обращать
внимания на язык в человеке, в обществе» [1, с.361].
Значительное внимание учёные уделяют структурносопоставительному изучению наименований лиц в
различных языках.
Цель работы – исследовать и описать наименования
лица суффиксального типа отглагольной производности
современных русского и английского языков. Фактический
материал для наблюдений извлечён из авторитетных
словарей русского и английского языков, а также данных
Интернет и периодических изданий. Иллюстративный
материал – примеры употребления дериватов в контексте,
извлечённые из классических произведений, публицистических материалов, научных исследований, из имеющихся
словарей, Национального корпуса русского языка.
Изложение основного материала. В современных
русском и английском языках довольно многочисленна
группа субстантивов отглагольного образования разнообразной семантики, объединённых тем, что все они
называют определённого деятеля, постоянно (временно)
или профессионально связанного с действием, названным
мотиватором. Значение каждого из слов этой группы
укладывается в формулу «тот, кто совершает действие,
обозначенное производящим».
Наши наблюдения позволяют сделать вывод, что
более активным из способов образования наименований
«лицо по действию», как и при отсубстантивном
производстве, является суффиксальный (в русском
языке – 99,6%). Представим структурно-семантическую
организацию названных единиц.
Чаще других в создании названых производных
заняты суффиксы -щик и -чик: -чик выступает после
согласных [т], [д]: обкладчик ← обкладывать; -щик –

после других согласных: дрессировщик ← дрессировать.
Предсуффиксальные согласные [с], [з], [ж] в
произношении ассимилируют с первым согласным -щик,
а согласный [ч] – с первым согласным -чик; в первом
случае на письме выступают, соответственно, сочетания
-счик, -зчик, -жчик (разносчик, грузчик, перебежчик), а
во втором случае – -тчик (потатчик). В существительных
с суффиксом -льщик конечный гласный основы
производящего сохраняется: давильщик ← давить,
кайфовальщик ← кайфовать, пудрильщик ← пудрить,
прививальщик ← прививать и т.д.
ИС с -щик, -льщик могут мотивироваться глаголами
совершенного и несовершенного видов: отцепщик ←
отцепить (отцеплять), оценщик ← оценить (оценивать),
переборщик ← перебрать (перебирать), как и одного из
них, чаще – несовершенного вида: волочильщик ←
волочить, гладильщик ← гладить, пунктировщик ←
пунктировать [2, c.93-94].
Анализируя структуру отглагольных существительных
с суффиксом -щик, В.Н. Хохлачёва приходит к выводу о
том, что последний находится в отношении дополнительной дистрибуции с функционально идентичным
суффиксом -льщик: «Морфемы -щик и -льщик
дополнительно распределены относительно некоторых
формальных признаков: формант -льщик выступает как
фонетический вариант суффикса в тех случаях, когда
производящие для имён на -щик основы имеют в исходе
согласные, не сочетающиеся с начальным [щ] суффикса:
насечь / насекать → насекальщик [3, с.18].
В современном русском языке выделяется ряд
глагольных основ, которые могут соединяться только с
суффиксом -щик: основы бесприставочных глаголов, от
которых не образуются имена действия на -к(а):
косильщик ← косить, носильщик ← носить; основы
глаголов на -ива / -ыва, -ова, -ва: нивелировщик ←
нивелировать, разливщик ← разливать, рисовальщик ←
рисовать, списывальщик ← списывать; основы глаголов,
при образовании которых имена действия на -к(а) и с
нулевым суффиксом имеют конечный согласный основы,
не сочетающийся с начальным согласным суффикса щик: обжигальщик ← обжигать, точильщик ←
точить. Мотивирующие глаголы могут быть как
непроизводными, так и производными.
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Следующую позицию в системе отвербальных суффиксальных производных занимают существительные с
суффиксом -тель. Они также мотивируются глаголами
совершенного и несовершенного видов, различающимися
суффиксами основ: вдохновитель ← вдохновить (вдохновлять), воспитатель ← воспитать (воспитывать),
обольститель ← обольстить (обольщать), смиритель
← смирить (смирять), совершитель ← совершить
(совершать), создатель ← создать (создавать); а
также глаголами несовершенного вида, основа
инфинитива которых полностью входит в структуру
деривата: врачеватель ← врачевать, каратель ←
карать,
повествователь
←
повествовать,
страхователь ← страховать.
Глаголы-мотиваторы являются:
 немотивированными (как правило, совершенного
вида): смотритель ← смотреть, читатель ← читать;
 мотивированными (совершенного и несовершенного
видов): изготовитель ← изготовить (изготовлять),
обогатитель ← обогатить (обогащать); в том числе –
с постфиксом -ся: поручитель ← поручиться (поручаться), соглашатель ← согласиться (соглашаться).
Существительные с суффиксом -тель мотивируются
преимущественно переходными, реже – непереходными
глаголами: водитель ← водить, издатель ← издать
(издавать), владетель ← владеть, вредитель ← вредить,
мечтатель ← мечтать. Тип продуктивен в различных
сферах языка. Новообразования характерны преимущественно для художественно-публицистической и разговорной речи: заверитель, опровергатель, озеленитель,
фрахтователь, распорядитель, осквернитель и т.д.
Производные с нулевым суффиксом в большинстве
своём мужского рода: чеботарь – нар.-разг. Тот, кто
чеботарит (чёботарить – нар.-разг. Сапожничает);
балагур, бахвал, слуга и т.п., а также существительные
общего рода, относящиеся к экспрессивно-оценочной
разговорной и просторечной лексике: заика, нюня, рёва,
обжора и др. Исключение составляет существительное
прислуга, лишённое оценочной экспрессии.
О роли zero suffix в образовании отглагольных дериватов английского языка писала В. Адамс: «zero has an
important part to play in forming nouns as well» [4, р.37]:
spy – one who spies (to spy – to collect and report secret
information on an enemy or competitor); flirt –
a person who habitually flirts (to flirt – behave playfully in a
sexually enticing manner); stray – someone who strays (to
stray – move away aimlessly from a group or from the right
course or place); sneak – a person who sneaks (to sneak – to
act in a stealthy and cowardly manner; to behave with
meanness and servility); rebel – one who rebels (to rebel –
to rise in opposition or armed resistance to an established
government or ruler); ср. также ИС, мотивирующиеся
фразовыми глаголами: go-between – one who goes
between persons or groups (to go between – to act as a
mediator is recorded); look-out – a person who looks out (to
look out – to be vigilant and take notice); dropout – a person
who has dropped out of society or a course of study (to drop
out – to cease to participate; pursue an alternative lifestyle).
Менее продуктивны образования с суффиксом: -ник,
в качестве мотиваторов для которых выступают как
непроизводные, так и производные глаголы обоих видов:

затейник ← затеять (затевать), заступник ←
заступиться (заступаться), блудник ← блудить,
истопник ← истопить. Парные мягкие согласные
чередуются перед суффиксом с твёрдыми (шкодник ←
шкодить, шутник ← шутить); ж/д (труженик ←
трудиться).
Для существительных лица с суффиксом -ец мотивирующими являются переходные (продавец ← продать
(продавать) и непереходные глаголы (льстец ←
льстить), непроизводные (игрец ← играть, борец ←
бороться) и производные (выходец ← выходить,
провидец ← провидеть). Суффикс присоединяется к
основам мотиваторов, оканчивающимся на согласный.
В связи с этим по характеру образующих основ существительные данного словообразовательного типа произведены: от основ инфинитива (делец ← делать, косец ←
косить), от основ глаголов настоящего времени (гонец
← гоню; гребец ← гребу), от видоизменённых основ в
результате исторически обусловленных чередований
(швец ← шить, чтец ← читать), от односложных
глаголов на гласный (певец ← петь).
К непродуктивным или малопродуктивным относим
словообразующие такие суффиксы:
-енец / -лец:
возвращенец, отщепенец, подселенец, рыдалец, жилец
и т.п. (47 ед.); с -ун: несун, писун, пыхтун, топотун,
трескун (40 ед.); с -атор: демонстратор, инкрустатор,
публикатор, реализатор (39 ед.); с -ор / -ер / -ёр:
диктор, инвестор, корректор, пробирер, тренер,
гравёр (20 ед.); с -ист: уклонист. Однако в разговорной
речи продуктивность таких суффиксов сохраняется: И всётаки с частыми сменами работы постарайся не
переборщить – большинство кампаний «прыгунов» не
очень любят. Cosmopolitan. Сентябрь 2008; – Куда пошёл?
Тебе нельзя, у тебя постельный режим… – Пройдусь по
улице, с девушками пофлиртую… – Ну-ну, какой флиртун.
К/фильм «Письма на стекле» ТРК «Украина», 20.09.2014;
Слышь, ты, помогун, если б я знал, что ты из их кодла
строительного, ты б ко мне в машину не сел. Т/сериал
«Долгий путь домой» 2014.
В. Адамс указала, что суффикс -er «is very productive
with verbs stems» [4, р.37]. Её поддерживает
А.Н. Шиманович и также относит суффикс -er к наиболее
активным в образовании наименований лица английского
языка, мотивирующихся глаголами [8, с.44]. Наш материал
подтверждает положения, высказанные названными
лингвистами. В описании, предпринятом П.В. Царёвым,
такие наименования определены в следующие лексикотематические группы [6, с.8]:
а) профессиональная принадлежность лица: baker –
someone who bakes bread and cakes, especially in order to
sell them in a shop; cobbler – someone who cobbles shoes;
sewer ← to sew, learner ← to learn, lecturer ← to lecture,
carver ← to carve, singer ← to sing, а также: programmer,
advertiser, reviewer, etc.;
б) лицо, производящее действие: speaker ← to speak,
player ← to play, flyer ← to fly, swimmer ← to swim,
blabber ← to blab, chatterer ← to charter, а также:
browser, holidayer, racer, questioner, caller, viewer,
sympathizer, etc.
Классификацию глаголов, к основам которых
свободно присоединяется суффикс -er (с учётом того,
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что они обозначают), предложил П.М. Каращук, распределяя имена следующим образом, [7, с.15-16]:
 род занятий или профессиональные действия: to dye →
dyer, to assay → assayer, to dig → digger, to draw → drawer,
to design → designer, to burnish → burnisher;
 процессы
речи (производные, образованные от
глаголов, которые характеризуют действующее лицо не по
профессии, а по одной из его характерных особенностей):
to blad → bladder, to brawl → brawler, to chatter → chatterer,
to prattle → prattler, to roar → roarer, to stammer →
stammerer, to whisper → whisperer;
 душевные побуждения людей: to admire → admirer, to
avenge → avenger, to boast → boaster, to adore → adorer;
 движение: to hop → hopper, to climb → climber, to jump
→ jumper, to race → racer, to ride → rider, to swim →
swimmer;
 чувства и восприятия: to hear → hearer, to see → seer,
to watch → watcher.
V. Adams и M. Swan слова типа diner-out, hanger-on,
knocker-up, looker-on, whipper-in, passer-by, runner-up относят
к сложным: “compounds with a particle as a second element”
[4, р.123; 8, р.517]. Мы считаем такие единицы производными от фразовых глаголов (phrasal verbs). Как известно,
фразовый глагол – это комбинация глагола и предлога,
глагола и наречия, либо одновременно глагола и предлога с
наречием, которая, будучи одним членом предложения,
представляет собой цельную семантическую единицу [9,
р.72-76]. Поскольку фразовый глагол нередко имеет
значение, отличное от значения основного глагола, а предлог
и наречие, используемые во фразовом глаголе, являются
неизменяемыми словами, не получающими аффиксов,
суффикс -er присоединяется непосредственно к глагольной
основе: passer-by – a person who passes by casually or by
chance (to pass by – to give no attention to; not notice; ignore);
diner-out – a person who dines out (to dine out – to not eat at
home but to go to a restaurant); hanger-on – one who hangs on,
or sticks to, a person, place, or service (to hang on – to be
contingent or dependent on); knocker-up – a person employed
who knocks up (to knock up – to wake someone up); looker-on –
someone who looks on (to look on – to watch an activity or event
without taking part in it), etc. На отличие значений фразового
глагола и двух его составляющих – глагола и предлога
(наречия) – отдельно, указывает M. Swan: “The meaning of a
two-word verb is often very different from the meaning of the
two parts taken separately” [8, р.591]. В случае мотивации
фразовыми глаголами дериваты графи-чески оформлены
раздельно и/или через дефис: comer by ← to come by, finder
out ← to find out, diner out, diner-out ← to dine out; части
фразового глагола могут менять позицию в деривате
(onlooker ← to on look, by-stander ← to stand by); довольно
редко суффикс -er находится в постпозиции (come-outer).
Суффикс -er обладает почти абсолютной продуктивностью: upshifter – a person who upshifts – takes on a fastpaced, high-stress job after having previously retired or moved
to a low-stress job; chugger – a person who chugs – a
professional fundraiser who approaches people on the street to
ask for money on behalf of a charity.
В отличие от суффикса -er, который сочетается с
различными по происхождению основами, суффикс -or
производит слова, как правило, от романских основ и чаще
всего присоединяется к глагольным основам на t: actor –
someone who performs (acts) in a play or film; communicator –
a person who communicates with others; captor – one who
captures any person or thing, as a prisoner or a prize (to capture –
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to seize or take possession of by force, surprise, or stratagem);
tormentor – a person who torments – puts to extreme pain or
anguish; а также: auditor, collector, commentator, conductor,
creator, etc.
В английском языке у многих имён на -or с агентивным
значением исследователи свободно выделяют глагольные
основы и объединяют их в семантические классы, почти не
обращая внимания на то, что все эти существительные не
были образованы на английской почве: они заимствованы
из романских языков [10, с.21].
Отдельную позицию среди отглагольных образований
английского языка занимают производные с суффиксами ant, -ent, называющие лиц по характерному или разовому
действию [5, с.44]: immigrant – someone who immigrates (to
immigrate – to come into a country in order to live there
permanently); anticipant ← to anticipate, assistant ← to assist,
attendant ← to attend, combatant ← to combat, defendant ←
to defend, expectant ← to expect, inhabitant ← to inhabit,
informant ← to inform, migrant ← to migrate, protestant ← to
protest, transmigrant ← to transmigrate, etc. Менее
представлены производные с суффиксом -еnt: resident ← to
reside, respondent ← to respond, student ← to study, etc. В
русском языке дериваты с суффиксами -ант, -янт
единичны: дебютант ← дебютировать, иммигрант ←
иммигрировать, репрезентант ← репрезентировать,
капитулянт ← капитулировать.
В тех случаях, когда суффикс -man сочетается с
глагольными основами, он выражает значение лица,
выполняющего действие на которое указывает основа:
husbandman – a man who husbands; serviceman – a man who
services; salesman – оne who sells anything; а также:
spokesman, cracksman, slaughterman, etc. В. Адамс относит
подобные образования к сложным словам: “Structures in
which the neutral first elements are verbal, are undoubtedly
compounds”: in workman the first element is verbal without
verbal ending: workman – ‘working man’ [4, p.59]. Мы не
исключаем возможности отнести названный дериват к
отглагольным производным с суффиксом -man: workman –a
person who works in a specifiedway – does manual labour.
П.М. Каращук констатирует, что образований с
суффиксом -man мало, так как с ним конкурирует весьма
продуктивный суффикс действующего лица -er [7, с.29].
Пополняют эту группу синонимичные пары: huntsman /
hunter – a person who hunts wild animals.
П.В. Царёв среди производных с суффиксом -ее (фр. по
происхождению), обозначающих «лицо, на которое направлено действие, выраженное глагольной основой», выделяет [6, с.11]:
 лицо, являющееся объектом действия, обозначенного
основой: addressee – a person to whom something is
addressed; adoptee – a person who is adopted; escapee –
someone who has escaped from somewhere; nominee –
someone who is nominated for a job, position, or award;
appointee – a person who is appointed to a position; deportee –
one who has been deported;
 лицо по характерному для него действию, выраженному основой: evacuee – a person who has been evacuated
from a dangerous place.
Мы относим производные advisee и adviser к полимотивированным: advisee – one who receives advice; who is
advised; adviser – one who gives advice; who advises; а
дериват refugee – к отсубстантивным образованиям:
refugee – a person seeking refuge in a foreign country out of
fear of political persecution.
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Производные с суффиксом -ее называют лицо как
объект действия, на которое указывает глагольная основа.
Этот объект может быть прямым и косвенным, в зависимости от того, какого дополнения требует после себя
глагольная основа, от которой образуется новое слово:
dischargee – one who has been discharged; distrainee – a
person whose property has been distrained; amputee – a person
who has had an arm or a leg amputated; evacuee – a person
who has been evacuated from a dangerous place; expellee – one
who is expelled; deportee – one who has been deported; draftee –
someone who has been drafted into the army, navy etc.;
detainee – a person who is detained. В ряде случаев таким
дериватам соответствуют слова с суффиксами -er и -оr,
выражающие активного деятеля (в противоположность
«пассивному» деятелю с суффиксом -ее): employer – a
person who employs people; и employee – one who is employed
by another (to employ – to pay someone to work for you);
abandonee – one who abandons; и abandonee – one who is
abandoned; examinee – one who is examined; и examiner – a
person who examines; sendee – one to whom something is sent;
и sender – the person who sends a message, letter, parcel etc.;
devisee – someone to whom property is devised by will; и
deviser – оne who devises; electee – one who is elected; и
elector – one who is elects, а также: lauphee – laupher,
divorcee – divorcer, quotee – quoter, оbjectee – оbjector,
promisee – promiser, licensee – licenser, interviewee –
interviewer, payee – payer, trainee – trainer.
В наших материалах имеются дериваты с суффиксом -ее
и значением активного деятеля: absentee – one that is absent;
retiree – someone who has retired from work; а также:
refugee, devotee, etc.
Суффикс -ее не получил широкого применения в
качестве словообразующего элемента на английской почве;
его невысокая продуктивность объясняется, главным
образом, тем, что семантические классы глагольных основ,
способных сочетаться с этим суффиксом, сами по себе
малочисленны. Те глагольные основы, от которых образуются существительные с помощью -ее, объединяются в один
семантический класс: глаголы, относящиеся к юридическим и административным понятиям со значением «передавать, вручать или вверять что-л. кому-л.» [7, с.21-22].
Производные с суффиксом -ок в русском языке
мотивируются преимущественно беспрефиксными глаголами несовершенного вида: игрок ← играть, седок ←
сидеть, стрелок ← стрелять, ходок ← ходить.
Немногочисленны существительные общего рода
(с семантикой неодобрения); -к- (выскочка, зазнайка,
кусака, лакомка, недоучка); -ак- / -як- (зевака, ломака,
кривляка); -яг- (бродяга, трудяга). Глаголами несовершенного вида мотивируются производные с суффиксом -л-:
бузила, воображала, заводила, зазывала, заливала, зудила,
объедала, опивала, подлипала, чудила. По семантическим
признакам такие наименования группируются в подтип
«лица, названные по роду занятий». Стилистически
сниженные (в т.ч. – жаргонные), они довольно свободно
используются на страницах газет, журналов, в
телерепортажах и т.п. [2, c.103].
В образовании существительных, представляющих
собой непродуктивные словообразовательные типы, заняты
суффиксы: -арь (бунтарь, звонарь, знахарь, лекарь,
пахарь, пекарь); -ач (кивач, копач, рвач, стукач, толкач);
-ент (ассистент, конкурент, оппонент, претендент); тух (пастух, питух); -ушк- (выпен-друшка, побирушка,
топотушка); -аль (враль); в английском языке: -ist

(alarmist, antagonist, conformist, defeatist, recordist).
Непродуктивными считаются такие типы, которые на
определённом этапе развития языка не могут служить
образцом для создания новых слов и представлены лишь
уже существующими в языке словами. Число таких слов
ограничено, они представляют собой закрытый ряд.
В английском языке примером непродуктивного типа
являются дериваты отглагольного образования с суффиксом -ard: blinkard – one who blinks with, or as with, weak
eyes. На современном этапе к таким производным есть
синонимичные образования с продуктивными суффиксами:
laggard – one who lags; a loiterer. Отметим, что
производные с суффиксом -ard обычно указывают на
отрицательные качества человека: drunkard – оne who
habitually engages in the overindulgence of alcohol.
Единичными примерами в русском языке представлены
производные с суффиксами -ик / -рик / -тик (бухарик,
ироник, жулик, нытик), -ыш (подкидыш, приблудыш), атай (глашатай, оратай), -ень (лежень, сидень), -ён(гулёна), -ат (адресат, делегат), -ш- (растеряша), -ул(замазуля), -ох- (выпивоха), -ыч (погоныч), -ятин(мерзлятина), -ниц- (пьяница), -х- (пряха), -шк(подготовишка), -уг- (хапуга), -ырь (поводырь), -с(плакса), -аш (торгаш), -ир (командир), -ык- (владыка), ыг- (торопыга), в английском – -ian (ruffian), -ster
(fakester), -tarian (reducetarian).
Для определённой части производных мотивация
глаголом не является единственной. Непосредственно
мотивирующими могут быть: глагол и существительное:
узурпатор (узурпировать и узурпация); вульгаризатор
(вульгаризировать и вульгаризация); глагол и прилагательное: греховодник (греховодничать и греховодный);
привередник (привередничать и привередливый); глагол,
прилагательное и существительное: грешник (грешный,
грешить и грех); глагол и ФЕ: зубоскал (зубоскалить и
скалить зубы); наушник (наушничать и висеть на ухе) и
т.д. Специфику множественности словообразовательной
мотивации видим лишь в том, что у производного слова
вместо одного мотивирующего оказывается два или более
вполне конкретных мотивирующих [11, с.92].
Кроме названного явления, связанного со способностью
производных иметь несколько мотивирующих, в наших
материалах немало производных параллельного образования от одного и того же глагола: возница / возчик, задавака / задавала, кидала / кидальщик, косарь / косец и др.
Среди отглагольных производных имеет место явление
омонимии: коновод1 – тот, кто коноводит – присматри-вает
за лошадьми спешившихся всадников в военных отрядах и
коновод2 – разг. Тот, кто коноводит – является
зачинщиком, вожаком в чём-л.; splitter1 – a worker who
splits fish and removes the backbone; splitter2 – a laborer who
splits logs to build the rail fences; splitter3 – а scientist in one of
various fields who prefers to split categories such as species or
dialects up into smaller groups [2, с.105].
Нельзя не отметить, что названия лица довольно часто
имеют коннотативные значения, в составе которых
культурный компонент доминирует в правильном декодировании информации [12, с.6]. Так, в английском языке
дериваты, называющие человека по внешним признакам,
чертам характера или поведению, по наблюдениям Ганса
Марчанда,
определяются
влиянием
экспрессивноокрашенных или стилистически-сниженных лексем:
mugger – someone who mugs – attacks people in a public place
and robs them; seducer – a man who persuades (seduces)
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someone to have sex with him; а реализация потенциальных
сем негативной субъективно-эмоциональной оценки и
повышенная саркастическая или ироническая экспрессивная
коннотация – характерными чертами экзоцентрических
образований [13, р.44].
Выводы. Наши наблюдения позволяют заключить, что
образование субстантивов лица суффиксальной производности, в структуре которых отражено значение
мотивирующего глагола, входит в ядро словообразовательной системы наименований человека. Семантика
каждого слова этой группы укладывается в формулу «лицо
по действию».
Наиболее часто имена существительные в русском
языке образуются при помощи суффиксов -щик, -чик, тель.; в английском языке: -er. К продуктивным можно
отнести и образования с нулевым суффиксом. Производные с остальными суффиксами (-ник, -ец, -нец, -енец, -лец, ун, -атор, -ор / -ер / -ёр, -ок; в англ.: -or, ant, -ent, -man, -ее)
являются малопродуктивными. К непродук-тивным типам
относятся наименования с суффиксами -арь, -ач, -ент, тух, -ушк-, -аль, -ик, -рик, -тик, -ыш, -аш, -атай, -ень, -ён-,
-ат, -ш-, -ул-, -ох, -лятин, -ниц-, -х-, -ыч, -шк-, -уг-, -ырь, -с-,
-ир, -ык-, -ыг-; в англ.: -ist, -ard, -ian, -tarian.
В роли мотиваторов выступают переходные и
непереходные глаголы совершенного и несовершенного
видов, производные и непроизводные по структуре.
Представленные в данной статье производные как
традиционная, значительная по объёму и постоянно
пополняющаяся группа слов может быть небезинтересна
для исследования проблем номинации современных
русского и английского языков.
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UNIVERBATION AND THE SUBSTANTIVES WITH A MEANING ’A PERSON’
IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND ENGLISH
The description of the substantives with the meaning ’a person’ which are motivated by verbs in contemporary Russian and
English is made in the article. The research is conducted in the synchronous plan from the standpoints of semanticgrammatical derivation. The main focus is on the characteristics of word-formation structure of the derivatives.
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СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ АНТИУТОПІЧНОЇ ДІЙСНОСТІ
У РОМАНІ К. ЧАПЕКА «ВІЙНА З САЛАМАНДРАМИ»
Стаття присвячена специфіці моделювання антиутопічної дійсності у романі К. Чапека «Війна з
саламандрами». Особливу увагу акцентовано на суспільно-політичних та історичних реаліях XX століття,
які лягли в основу сюжету. Зроблено висновок, що зображена антиутопічна дійсність являє собою
футуристичну проекцію та символічну модель розвитку людства, яке не тільки «осаламандрюється», але і
знищує себе й увесь світ. Створений у романі час передвіщав зовсім недалеке апокаліптичне буття,
зображував викривальний портрет сьогодення – реалістично-антиутопічний колаж, створений з картинок
минулого, сучасного, майбутнього, фактів і явищ дійсності, які досі залишаються актуальними.
Ключові слова: антиутопія, фашизм, тоталітаризм, людство, майбутнє, прогноз, попередження.
Постановка проблеми. XX століття вирізнялося
надзвичайною динамікою в усіх сферах суспільного
життя та бурхливим розмахом політичного контексту,
що включав світові війни, революції, репресії, тоталітарні
режими, мілітаризацію суспільства та насильство з боку
влади. Жанр антиутопії виник на межі XX століття, у
переломні та кризові часи і став не тільки унікальним
явищем у світовій культурі, але і новим етапом негативістського зображення та моделювання об’єктивної
реальності та соціальної організації суспільства, що
похитнуло сюжетно-тематичну композицію утопії та
утвердило становлення антиутопії як самостійного
жанру. Актуальність дослідження полягає у зверненні до
антиутопічної традиції у чеській літературі, яка є
недостатньо вивченою у вітчизняному літературознавстві.
Опрацюванню жанру антиутопії і її специфіці моделювання присвячено літературознавчі праці зарубіжних і
вітчизняних дослідників, а саме: Е. Баталова, О. Воробйова,
Е. Геворкяна, Е. Дашко, О. Євченка, Ю. Жаданова,
О. Звєрєва, Ю. Кагарлицького, К. Ковтуна, Б. Ланіна,
А. Любимова, А. Мортона, Г. Неглі та М. Патріка,
О. Павлової, І. Пархоменка, Г. Сабат, Л. Сарджента,
Ч. Уолша, Е. Фромма, В. Чаликової, Т. Чернишової,
М. Шадурського, К. Шахова, Є. Шацького, В. Шестакова,
С. Шишкіної та інші.
Мета роботи – проаналізувати специфіку моделювання
антиутопічної дійсності у романі К. Чапека «Війна з
саламандрами».
Виклад основного матеріалу. Антиутопія привернула
увагу К. Чапека своєю художньою неординарністю,
гостротою та актуальністю порушених проблем. Письмен ник жив і творив у XX столітті, в якому відбилися
злободенні реалії суспільно-історичного та міжнародного
життя: прихід у Німеччині та Італії до влади фашистів,
тоталітаризм більшовицького Союзу. Тому й не дивно,
що саламандри К. Чапека стають символом фашизму,
жорстокості, бездушності, егоїстичності, а головним
героєм виступає не чеська нація, а все людство, оскільки
на карту поставлена вся земна куля, яка, як настільний
глобус, відображається у дзеркалі сміху. У такий спосіб
здійснюється типізація не на рівні образів-характерів, а
на рівні значно вищому, де національне й інтернаціональне

відносяться як часткове і загальне. Друге, інтернаціональне, виявляється через перше, національне, завдяки
якому і розкриваються всесвітні соціальні закономірності.
Завдяки цьому створюється видимість правдоподібності
фантастичного сюжету, який не має єдності місця та
часу дії у його традиційному розумінні, оскільки події
відбуваються у різних країнах та частинах світу, їх
локація набуває глобального характеру.
Роман К. Чапека «Війна з саламандрами» є водночас
і романом-антиутопією, і романом-попередженням із
вкрапленнями утопічних мотивів. К. Чапек свого часу
сказав так про свій твір: «Критика визначила її як
утопічний роман. Я відкидаю таке визначення. Це не
утопія, а сьогоднішній день. Це не роздуми про якесь
далеке майбутнє, а віддзеркалення того, що існує тепер і
серед чого ми живемо. Це не фантазія; фантазій я вам
навигадую задарма скільки завгодно, аби тільки захотіли.
Мені йшлося про дійсність» [6, с.222]. Письменник
створює у романі викривальний портрет сьогодення і
застерігає про наближення нового лиха, «нової чуми»,
що проголошує світові війну гуманізму та людяності:
«Колись говорили про жовту, чорну або червону
небезпеку; але то були принаймні люди, а щодо людей
ми сяк-так можемо собі уявити, чого вони хочуть. Та хоч
ми й не маємо ще уявлення, від чого, власне, буде
змушене оборонятися людство; треба ясно усвідомити
бодай одне: коли на одному боці стоятимуть саламандри,
то на другому стоятиме все людство» [6, с.187].
У міжнародній політичній ситуації 30-х років XX
століття саламандри сприймалися як символ фашизму.
Притча про збереження і розмноження викопного зоологічного виду стає прототипом політичної історії людства, а
фантастичне припущення набуває характеру глобальної
алегорії. Розвиток саламандр «по щаблях цивілізації»
дав можливість змалювати події настільки наближено до
реальності, що фантастика тут виглядає як життєва
вірогідність: «саламандри, з їх тваринною глухотою до
людяності, з їх бездушним автоматизмом роботів стають
ідеальним матеріалом для здійснення задумів німецьких
фашистів» [3, с.133]. Їхні очільники відкривають
«нордичних саламандр», «расово чистих, первісних
німецьких саламандр» з метою довести біологічну не-
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повноцінність всіх «неарійських» націй і народностей та
забезпечити їх чистоту [6, с. 177]. У творі звучить добре
відомий заклик: «Мolche, wirft juden heraus!», що в
перекладі з німецької означає «саламандри, викиньте
геть євреїв!» і нагадує масове винищення, геноцид цієї
нації [6, с. 140]. Автор іронічно повідомляє, що тільки на
німецькій землі активно розвиваються саламандри, що
це їхня прабатьківщина і завдяки німецькому середовищу
«саламандра розвинулась в особливий, расово вищий
тип, який, безперечно, стоїть над усіма іншими саламандрами» [6, с.176]. «Від гігантської саламандри до німецької
надсаламандри!» – таким було крилате гасло тих часів
[6, с.177]. В цьому ключі вимальовується образ ідеального
німецького вояка, незнищенної армії, прообразом якої
стала «балтійська саламандра – найкращий у світі
солдат; досконало підготована психологічно, вона бачить у
війні своє справжнє й найвище покликання і в кожний
бій піде з завзяттям фанатика, холодною розважністю
техніка й страхітною дисциплінованістю щиро прусської
саламандри» [6, с.178].
Сатира К. Чапека поступово набуває рис гротеску та
соціального звучання, а зображуване викликає дедалі
більше асоціацій з історичними подіями. Говорячи
начебто пустими фразами газетних шпальт, Енді Шейхцер
звертається до реалій політичного життя і добре розуміє,
що «Німеччина будує підводні човни нового типу...
Промені смерті можуть обернути цілі континенти в
пустелю» [6, с.86]. На запитання про кількість частин
світу на континенті, рептилія згадує про Англію та всі
інші: « – Більшовики й німці. І Італія» [6, с.87]. Особливо
дошкульно К. Чапек висміює вчених німецького
фашизму у «Повідомленні про соматичні нахили саламандр». Мова йде про наукову діяльність гамбурзь кого
дослідника Вурмана, який шляхом катувань доводив
надзвичайну живучість і витривалість саламандр, що
дозволяло використовувати їх у військових цілях. Але
експериментував він на тваринах, які вже майже нічим
не відрізнялися від самих людей! Це був холодний
цинізм, іронія Чапека на дії «фашистської» науки, яка
вивчала духовний світ людини не шляхом розумової і
фізичної діяльності, а шляхом експериментів та численних
дослідів. Завдяки цьому згодом було доведено, що
саламандри можуть витримати без їжі більше ніж три
тижні з відсутністю розладів, а «цілком випатрана живцем
саламандра» здатна зберегти витривалість та ознаки життя.
Розділ «Der Nordmolch» – це памфлет на політику та
людиноненависницьку ідеологію гітлерівської Німеччини.
Однією із специфічних рис моделювання дійсності є
гротескно-символічний образ духовного лідера саламандрів – Верховного Саламандра, в якому можна було
вгадати реальну особу – фюрера Адольфа Гітлера. Світ,
розшматований на області, набув нових обрисів на карті.
Первісні тихоокеанські відсталі tapa-boys капітана ван
Тоха, напівдикі саламандри, продовжують жити у
Лемурії в «своїм» Сході, «а та друга, цивілізована,
європеїзована й американізована, сучасна й технічно
розвинена, – то Атлантида. Там тепер диктатором
Верховний Саламандр, великий завойовник, інженер і
солдат, Чінгісхан саламандр і руйнівник континентів.
Надзвичайно цікава особистість» [6, с.218]. Такий символ є
багатозначний: в ньому присутні риси узагальненості і
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конкретної особи. «Верховний Саламандр – людина. Його
звуть Андреас Шульце, за світової війни він служив десь
у чині фельдфебеля» [6, с.218]. Тут проводиться пряма
аналогія з Гітлером, який у минулому був єфрейтором, і
збіг ініціалів з гітлерівськими – Адольф Шікльгрубер.
С. Нікольський шляхом досліджень довів, що голос
Гітлера та Муссоліні мали схожість до голоса Верховного
Саламандра, який погрожував людству по радіо «хриплим,
несамовитим, але владним голосом» [3, с.139-141]. Шеф
саламандр – типове соціальне узагальнення з окремими
індивідуальними рисами, що їх взято з певної історичної
особи. Алюзію на гітлеризм дано не тільки у звʼязку з
Андреас Шульце. Засвоївши нову ідеологію, саламандри
вірили і поклонялися культу Молоха, «якого вони
уявляли собі величезною саламандрою з людською
головою» [6, с.148]. Культ Молоха нагадує наміри
гітлерівців замінити християнство «давньонімецьким
поганством». Саламандри дуже швидко перебрали на себе
роль вождя, який прагне панувати у думках і серцях
деперсоналізованих людей на всіх материках, впевнити
їх у єдиноправильності та єдиноможливості подібного
існування. За допомогою засобів ЗМІ, саламандри
звертаються до людей і пропонують їм співробітництво,
хочуть домовитися «по-доброму»: «Будете працювати
для нас. Без вас ми б не змогли розламати старі
континенти… Ви разом з нами працюватимете над
руйнуванням вашого світу». «Ви нас хотіли. Ви розселили
нас по всьому світу. Ось і маєте нас» [6, с.197]. Таким
чином саламандри виступають з фашистськими закликами
до війни за життєвий простір, за «істинну саламандровість».
Події, які відбуваються у творі, − не просто літературна
вигадка. К. Чапек змальовує міжнародні конфлікти,
конференції, показує передумови та початки агресії, які
реально існували у 30-х роках XX століття. Промовистим
фактом є «Конференція у Вадуці» – пародійний аналог
історичних міжнародних конференцій, нарад, організацій,
пророче передбачення Мюнхенської змови (1938),
внаслідок якої Англія і Франція віддали Чехословаччину
на поталу Гітлеру. Цей розділ подано у вигляді звіту про
дипломатичну конференцію, де погляди та інтереси
саламандр представляють: «професор ван Дотт із Гааги,
це метр Россо Кастеллі, паризький адвокат, а це доктор
Маноель Карвальйо, адвокат із Лісабона» [6, с.204].
Модель суспільства переходить у абсурд: свої виступають
проти своїх. Зовсім невимушено та спокійним тоном
вони пояснюють, що їхні клієнти, тобто саламандри,
«потребують нових берегів і заток негайно; це для них
питання життя й смерті. Для людства краще прийняти
великодушну пропозицію Верховного Саламандра, який
сьогодні ще ладен купити світ у людей, а не заволодіти
ним силоміць» [6, с.206]. Доктор Карвальйо, піклуючись
про добробут і благо всього людства, не те що радить, а
закликає: «Продавайте континенти, поки не пізно!
Можете продати їх усі разом або окремими країнами.
Верховний Саламандр, благородні й передові погляди
якого нині відомі кожному, зобов’язується при майбутніх
необхідних змінах земної поверхні по змозі щадити
життя людей; затоплення континентів провадитиметься
поступово й так, щоб не було паніки й непотрібних
катастроф» [6, с.207]. На наш погляд, фраза «по змозі
щадити людей» стає ключовою. Вдаючись до алюзій,
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К. Чапек не обмежує своє пророцтво певним часом, і
зображуване ним набуває універсального характеру. Ось
чому «Війна з саламандрами» – твір, написаний не лише
для сучасників письменника, але і роман-пересторога
для прийдешніх поколінь.
Протестує К. Чапек і проти тоталітаризму. Фашизм і
комунізм були полярно протилежними за ідеологією
диктатурами і склали конкурентність у прагненнях
поневолити людство. Із виховною метою на просмолених
парканах, які тяглися понад берегом на сотні кілометрів,
«були понамальовувані великими літерами написи й
гасла, корисні для саламандр, як наприклад: Ваша праця –
ваш успіх! Цінуйте кожну секунду!.. Кожен вартий
стільки, скільки він заробив!.. Хто не працює, той не
їсть!» [6, с.142]. В умовах «воєнного комунізму»
проголошена більшовиками вільна праця трансформувалася у обов’язок, був введений принцип примусу як
головний, а по суті і єдиний у залученні найманих
працівників до праці. Життя саламандрів, як і людей, не
було легким в ті часи: «…кожна саламандра мала бути
записана до саламандрової метричної книги й зареєстрована на місці роботи, повинна була дістати офіційний
дозвіл на проживання в даному місці, платити подушний
податок (який вносив за неї роботодавець, вираховуючи
потім його вартість із щоденного раціону, бо саламандри
не одержували платні грішми); так само вони мусили
сплачувати орендну плату за узбережжя, на якому жили,
вартість спорудження парканів, муніципальний, шкільний
та інші податки; одне слово, треба чесно визнати, що з
цього погляду до них ставились так само, як і до інших
громадян, тобто вони користувалися певною рівноправністю» [6, с.146]. К. Чапек бачив різні шляхи, якими
людство могло б піти у день завтрашній, але побоювався
(і не без підстав), що буде обрано не кращий шлях: «На
нашій планеті не вистачить місця для двох принципів,
які намагаються оволодіти світом. Один муситиме
поступитись. Котрий – ми вже знаємо» [6, с.183]. У романі
немає якогось одного героя бунтарського складу, яскравої
індивідуальності, яка усвідомлює увесь жах ситуації і
вступила би з державною машиною у конфлікт. Але
цікавою, на наш погляд, є одна із найколоритніших
постатей швейцар – Повондра, що працював в особняку
монополіста Бонді, і доповів хазяїнові про капітана ван
Тоха – колонізатора саламандрового світу.
Ідейну спрямованість та проблематику роману
розкрито у розділі «Ікс попереджує», що став ніби
підсумком з усієї суми критичних спостережень. К. Чапек
розумів, що події, відбуваються у світі, є логічним
наслідком необдуманої поведінки людства. «Що вдієш;
світ, мабуть, загине, його затоплять. Але принаймі це
станеться з загальновизнаних політичних та економічних
причин, за допомогою науки, техніки й громадської
думки, з використанням усієї винахідливості людського
розуму» [6, с.215]. Устами героя роману X (Ікс), письменник закликає людей припинити економічне і воєнне
співробітництво з фашизмом: «Божевільні, перестаньте
нарешті годувати саламандр! Перестаньте давати їм
роботу, відмовтесь від їхніх послуг… І перестаньте
постачати їх зброєю, киньте забезпечувати їх металами
та вибуховими речовинами, не посилайте їм більше
наших машин і товарів!.. Скличте Лігу Націй проти

саламандр!» [6, с.189]. Тепер, коли саламандр стало надто
багато, їх треба позбутися: «Люди проти саламандр! Час
уже нарешті сформулювати цю тезу» [6, с.188]. Але
патетичні заклики автора анонімного памфлету ні до
чого не призводять. Монополії продовжують співпрацювати з фашизмом, «робітничі профспілки», намагаючись
уникнути безробіття, закликають виконувати саламандрові
замовлення, імперіалістична дипломатія провадить
політику потурання «саламандризму». Людська цивілізація
рухається по згубному шляху до всесвітньої катастрофи.
У розділі «Автор розмовляє сам із собою» К. Чапек дає
пояснення: «Ти думаєш, що це з моєї волі розсипаються
на дрізки людські континенти? Думаєш, це я хотів
такого кінця? Це ж логіка подій; хіба я можу втручатися
в неї? Я робив, що міг; я вчасно остерігав людей; отой
Ікс – то ж був почасти я» [6, с.215].
Висновки. Ми бачимо, що війна саламандр з людством
символізує несумісність фашизму й людського начала.
Говорячи про специфіку моделювання антиутопічної
дійсності, варто зауважити, що у романі домінують
апокаліптичні мотиви та перестороги щодо можливості
існування людства, тому письменник і створює викривальний портрет сьогодення. Прагненням виявити й
викрити нелюдську сутність фашизму й був підказаний
самий образ фантастичних людиноподібних тварин, що
виявилися здатними наслідувати людину, засвоїти
зовнішні атрибути людської цивілізації, але залишились
несприятливими до її гуманістичної сутності. Доля
людства у війні з саламандрами приречена на загибель.
Благополучне завершення фабули роману означало б
відступ від реалізму, адже війна невідворотна, фашизм в
устах гітлерівських ідей світового панування несе
небезпеку ідеалам світового прогресу, гуманізму та
демократії. Фінал роману показує неспроможність людей
колективно обʼєднатися та вистояти проти загрози.
Письменник виявив себе пророком, оскільки не тільки
передбачив катастрофу, що хмарою нависла над Європою,
але й розкрив її справжні причини. Антиутопічна
дійсність К. Чапека вражає цікавою вигадкою, несподіваністю сюжетних поворотів, містить іронію, сатиру,
прагнення протистояти суворій дійсності. У такий спосіб
К. Чапек створив картину світу, у якій не просто
страшно – неможливо жити. Як пророк, письменник
передбачив майбутнє людства, але його прогноз був
дуже песимістичний. Перспективи подальших досліджень
вбачаємо у продовженні комплексного аналізу антиутопічного роману К. Чапека «Війна з саламандрами» на
різноманітних художніх рівнях, а також у типологічному
зіставленні даного твору з іншими антиутопічними
романами ХХ ст.
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SPECIFIC FEATURES OF KAREL CHAPEK'S DYSTOPIAN REALITY DESIGN IN THE NOVEL
“WAR WITH THE NEWTS”
The article is devoted to the specific features of an dystopian reality design in the Karel Chapek’s novel “War with the Newts”.
The special attention is focused on social, political and historical realities of the XX century which underlay the basis of the plot. It is
concluded that depicted dystopian reality shows a futuristic projection and a symbolic model of mankind’s development that not only
adopts the lives of the newts but also destroys itself and the whole world. The time which had been created in the novel predicted a
very near apocalyptic being, depicted a revealing portrait of the present time-realistic dystopian collage created by the pictures of
the past, present and future facts and phenomena of reality which has still remained very actual until now.
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ШЕВЧЕНКІАНА КОСТЯНТИНИ МАЛИЦЬКОЇ
У статті зосереджено увагу на шевченкіані К. Малицької. Проаналізовано поетичні, прозові, драматичні
твори, а також спогади письменниці. Докладно розглянуто драматизовані сцени для дітей про Т. Шевченка,
написані для використання в навчально-виховному процесі. Зокрема акцентовано на їх змістовому та
образно-символічному рівнях. З’ясовано їх літературне та виховне значення.
Ключові слова: Шевченко, пророк, роковини, дидактичний, драматизований, алюзія, образ.
Постановка проблеми. Цікавою з погляду сьогодення
є доля і спадщина К. Малицької, відомої української
письменниці, «будительки народної свідомості» [1],
уродженки Івано-Франківщини, чиє ім’я тісно пов’язане
і з Буковиною, де упродовж 1903–1906 років розгорталася
її педагогічна, громадсько-культурна й просвітницька
діяльність.
Як у творчості, так і в житті К. Малицька залишалася
вірною ідеям свободи, соціальної справедливості, щирою,
чесною і послідовною у своїх переконаннях, бо, навіть
перебуваючи на засланні у далекому Сибіру, письменниця
була патріотично налаштованою, підтримувала зв’язок із
галичанами і наддніпрянцями, продовжувала займатися
педагогічною й громадсько-просвітницькою роботою
серед засланих українців. І, звичайно, незглибинною
духовною скарбницею, звідки письменниця черпала
натхнення, мудрість, силу протистояти зовнішнім обставинам, – залишалася творчість Т. Шевченка.
Мета роботи – дослідити художню шевченкіану
К. Малицької, проаналізувавши поетичну, прозову, драматичну та мемуарну спадщину української письменниці.
Виклад основного матеріалу. Повертаючись до
витоків знайомства К. Малицької із творчістю Кобзаря,
цінним джерелом інформації донині залишаються
спогади письменниці. Вражає один момент, описаний
мемуаристкою, коли вона вперше почула Шевченкове
слово, й драматична доля поета справила на дівчинку
сильне враження. Це було ще в ранньому дитинстві,
коли читати і писати уже вміла, «але про Шевченка не
знала нічого – не вчили про нього в школі, а вечорниць в
його честь не святковано ще тоді так прилюдно і
величаво, як нині» [1, с.377]. Дівчина стала непомітним
свідком таємного вшанування пам’яті Кобзаря старшими
братами-гімназистами та їхніми товаришами, що
залишило глибокий слід в її юній душі: «Захоплення, що
панувало […] між хлопцями, перейшло й на мене, –
занотувала у спогадах К. Малицька, – якесь незнане
тепле почування, любов до того Шевченка, що стільки
витерпів, любов до України обгортала мою душу. […]
З того часу минуло багато літ. Пам'ять Шевченка стали
обходити прилюдно по всіх закутинах краю, не криючись з
його творами і гадками. І авторка цих споминів рік-річно
бере участь у врочистих обходах Шевченківських – і
самій доводилося говорити про Кобзаря у ясно вбраній
залі перед численною, святочно настроєною публікою –
а все ж таки ніколи так гаряче не билося їй серце, ніколи
так живо не відчувала вона поваги хвилини, як саме тоді,

коли маленькою дівчинкою стояла під віконцем шопи на
дошці й болоті й перший раз прислухувалась, як школярі
поминали безсмертного поета» [1, с.379-380].
Пізніше К. Малицька напише вірш «Найменші –
Кобзареві», адресований дітям чотирьох–шестилітнього
віку, де постає образ «найменших дітей», які «прийшли
поклін Тарасові зложити», і наче лине спогадом у своє
дитинство, коли вперше дізналася про поета. В ньому
авторка звеличує постать Шевченка, апелює до
найкращих його чеснот: «любив горяче усіх нещасних і
терплячих», «дітвору найбільш ту бідну, босу, голу», а
ще заповідав любити матір. Символічний образ матері,
який постає в поезії, асоційовано із жінкою, яка
породжує нове життя та із рідною землею – ненькоюУкраїною. Так, як боготворив й оспівував «матір» у
найширшому значенні цього концепту Т. Шевченко, за
його ж прикладом і має чинити українська юнь: «І будем
добрі все для мами, / І любити будем і ту близенько, /
І ту другу – Великую Неньку» [2, с.60]. Особливо
патріотично звучать рядки останньої строфи, де в
оптимістично-стверджувальних тонах створюється образ
бажаного майбутнього: «Ту маму всіх нас – Україну, /
І Їй служитимем до загину; / Служити будем, працювати, /
Щоб щастя-долі Їй придбати» [2, с.60]. Закарбовані в
дитинстві пророчі слова Кобзаря вели письменницю по
її життєвих дорогах, до того ж часом важких і
безнадійливих.
Перебування в сибірському Красноярську, в Козачинську та Пінчузі не звільнило письменницю від праці
задля улюбленої справи. Починаючи від облаштування
свого помешкання, яке далеко від України прибрало
вигляд української хати, бо стіни оселі прикрашала
зелень, вишивані речі, картинки з часописів, прислані
Марією Грінченко, серед яких був портрет Т. Шевченка
та листівки з фотографіями інших письменників, і до
створення К. Малицькою у Красноярську першої
української народної школи імені Івана Котляревського,
в якій письменниця стала першою вчителькою. І там
вона зуміла навести лад: «Стіни кляси прибрали ми
портретами Котляревського і Шевченка, малими листівками з Лесею Українкою, Доманицьким, Грінченком,
Марком Вовчком, які прислано мені з Києва, – мали ми
також велику мапу України, яку вирисував один із
наших воєнних полонених (здається, професор Никифор
Садовський)» [1, с.422], – писала К. Малицька. Однак
були труднощі із навчальними матеріалами, через брак
підручників письменниця послуговувалася тим, що було
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під руками. За її словами, це був буквар Б. Грінченка,
кілька книжок з оповіданнями із бібліотеки «Української
громади», серед яких почесне місце займав «Кобзар»
Т. Шевченка [1]. Проте вже така лектура робила свою
добру справу, і діти засланих українців поступово розуміли
своє походження та ставали національно свідомими:
«[…] слова «садок вишневий», «тьохкання соловейка»
були їм чужі змістом, бо ні соловейка, ні вишень не
бачили вони в своєму окруженні. Але життя Шевченка
зворушувало всіх глибоко, і його розуміли, бо всі вони,
ті сибірські малі українці, були дітьми батьків соціалреволюціонерів, яких царський режим закинув колись за
кару на далекий Сибір. І найменша моя школярка Зіна
Гаренко писала по Шевченківськім концерті в своїй
задачі: „Як виросту, хочу бути „політичноюˮ, щоб, як
Шевченко, боротися за правдуˮ» [1, с.423], – згадувала
той період К. Малицька. Разом із дітьми вона влаштовувала Шевченківські вечори, один із них 1921 року в
Красноярську, вивчали напам’ять поезії, і саме там, у
далекому Сибіру, за зізнанням письменниці, ще більше
загострилося розуміння Шевченкової музи й необхідності
боротися за свої права і свободи. До речі, докладно про
відзначення роковин пам’яті Т. Шевченка 1921 року в
передмісті Николаївка під Красноярськом, де проживали
кілька тисяч засланих українців, К. Малицька виклала у
публікації «Шевченкове свято на далекому Сибірі»,
вміщеній у журналі «Світ дитини» (1921). Тоді, за
словами письменниці, Красноярська українська громада
вперше святково і прилюдно відзначала Шевченкові
роковини, до яких приєдналися школярі української
народної школи ім. І. Котляревського. У своїх спогадах
К. Малицька зауважувала: «Про Шевченка чули вже всі
діти. Зі старшими читала я його житєпись і деякі більші
поеми, богато його віршів училися діти напам'ять, а
«Учітеся….» знали й найменші, бо сей стих був поміщений
на першій сторінці букваря і читанки. Знали всі також і
його «Як умру…», бо в клясі висіла картинка з могилою
Шевченка і вступними стрічками його заповіту, а все,
що було в клясі вивішене і виписане, виучували самі
діти навипередки. Всі співали також під музику Лисенка
«Реве та стогне» [3, с.45]. Провівши спочатку Шевченкове
свято у школі, відтак вчителька разом з учнями взяла
участь у великому концерті, який відбувся у театральній
залі красноярської залізниці. Письменниця писала:
«такого довгого концерту я ще, як жию, не бачила» [3,
с.46]. У спогаді про ту подію письменниця поіменно
згадала всіх учнів, хто тоді виступав, описала їх святкове
вбрання та самі виступи: «А потім вийшла моя Зіна,
така, якою я її любила: тиха, спокійна, ніби чогось
збентежена. Спершу зачала несміло і я аж здрігнула з
трівоги, щоби вона де в середині вірша не зупинилася!
Та ні! Ось голос її вирівнюється, кріпшає, переливає
усіма відтінками глубоко відчутої поезії. Я сама дивуюся,
відкіля береться в неї стілько сили й бадьорости. А в салі
тихо-тихесенько – се дівчина-декляматорка зачарувала
гамір. А відтак буря оплесків і Зіна спаленіла, щаслива
біжить до мене» [3, с.46], – так К. Малицька описувала
виступ уже згадуваної учениці Зіни Гаренко.
Відома нам художня шевченкіана К. Малицької,
представлена
поетичними
присвятами
(«Поклін
Кобзареві», «Т. Шевченкові», «Найменші – Кобзареві»),
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драматизованими сценами для дітей («Вінок на могилі
Тараса Шевченка», «Казка про хлопчика Тараска»,
«В Тарасове свято», «На Тарасовій могилі») та згадками
про Т. Шевченка у прозових речах є посутнім складником тієї частини сукупності творів про геніального сина
українського народу, що адресовані передусім слухачам
і читачам дитячого віку, шкільному юнацтву. Звідси й
вибір біографічних фактів та засобів їхнього художнього
осмислення, і послідовно виражена дидактична настанова.
У вірші «Поклін Кобзареві» авторка, оперуючи
кличними формами («Співаче», «Пророче», «Безсмертний», «Батьку»), підкреслює багатогранність постаті
Т. Шевченка, підносить його як проводиря нації.
Підсилювально-смислову роль виконують тут метафоричні
вислови: «темним відкрив Ти очі», «з неволі чарів нас
відворожив», «з пітьми вивів», які увиразнюють масштаби
духовного впливу Кобзаря на сприйняття українцями
себе як окремої нації, осмислення власної ідентичності.
В аналізованому творі підкреслено, що освіта і наука є
могутньою рушійною силою, надійною основою суспільного поступу. У звертаннях до самого поета констатовано
сповідування нащадками його ж заповітів: «Твої слова
всі будем хранити / І Україну, як Ти, любити – / І в
рідній мові учитись много, / З меншим поділим добра
усього – / І в світ підемо стовпів шукати, / Що
підпирають небес палати» [2, с.53]. Як і Шевченко,
К. Малицька ототожнює поняття доля/воля й головним
лейтмотивом цього вірша виступає прагнення здобуття
свободи задля справдження мрій поета. А найбільш
відточеною, гідною наведення в найвибагливіше
укладених антологіях, вважають строфу:
Клонимось низько Тобі, Безсмертний,
Бо Ти впімнувся за люд обдертий
І шлях вказав нам, куди ступати,
Щоб Україні долю придбати [2, с.53].
Зміст вірша «Поклін Кобзареві» перегукується з
іншою поезією К. Малицької – «Т. Шевченкові», де
поетова «пісня» порівнюється із «Сонцем», світло якого
«незрячим очі втворяє». Уведений символ «вогненного
стовпа» є своєрідною алюзією на символ хреста, який
ще в дохристиянську добу асоціювався із знаком
«Сонця», що «походить від зображення перекладин,
спиць „сонячного колесаˮ» [4]. Наші спостереження
наводять на з’ясування цікавих деталей. Виявляється,
що внаслідок видозміни зображення хреста – «від
подібного до літери „Тˮ (форми стовпів, на яких
римляни розпинали злочинців) до сучасного його
зображення: перекладину спущено до середини стовпа
під впливом поєднання старовинного знаку „сонячного
колаˮ і літери „тˮ, початкової літери в імені Христа
грецькою мовою» [4], отже, вказується на пряму
взаємопов’язаність між поняттями стовп/хрест. Подібно
до Ісуса, якого розіп’яли на хресті, Шевченкові був
уготований власний хрест: «[…] за свій нарід терпів
гоніння, / Мостив шляхи нам до воскресіння» [1, с.65].
До речі, на слова вірша «Т. Шевченкові» український
композитор К. Стеценко написав у 1911 році, до 50-тиріччя
смерті поета, кантату, яка увійшла до пізнішого його
«Зібрання творів» (1963).
У прозі К. Малицької також фіксуємо згадки про
Т. Шевченка. В оповіданні «Малий гуцулик» негативної
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конотації набуває бесіда між панами під час гірської
прогулянки, підслухана малим хлопчиком Данилом, що
зневажливо висловлюються про українців та їхніх діячів:
«– Ах! Ті русини справді ні історії, ні літератури не
мають! – запищала ніжна панночка, глумливо підносячи
губи. – Такі опришки, як Довбуш, такі варвари, як
козаки, – це їх богатирі, а такий хлоп, Шевченко, – у них
найбільший поет. Куди їм рівнятися з нами! Ми маємо
цілі легіони славних вождів, що проливали кров за
відродження вітчини, сотки ще славніших писателів і
других артистів, що здобули собі світову славу» [1,
с.161]. Ясна річ, що такі індивідуальні письменницькі
рефлексії щодо визначення національних цінностей за
допомогою діалогів персонажів, дають можливість
реципієнту замислитися над проблемами як тогочасся,
так і сучасності. Своєрідні авторські нарації розкривають
ідеї та ідеологічні позиції самої письменниці.
Герої дитячих оповідань К. Малицької виховуються
на творах Т. Шевченка. Зокрема в оповіданні «Задля
науки» [5] спраглий до знань гімназист Борис,
розповідаючи пану Дормуту та його дружині історію
свого життя, підкреслював, що, заробляючи на життя
приватними уроками, міг не тільки справляти собі одяг,
а й купувати книжки, серед яких був «Кобзар»
Т. Шевченка. На вакаціях твори поета Борис читав
іншим товаришам, а відтак улюблену книжку змушений
був продати, про що згадував із сумом.
В оповіданні «Новий товариш» учитель, знайомлячи
дітей із новим учнем Юрієм Дашкевичем, який приїхав у
Галичину з Великої України, розповідає про трагічне
минуле української землі, яка віками скроплювалася
кров’ю своїх захисників, про славних героїв-козаків та
пророка Шевченка: «Там серед високих трав понад
шипучим Дніпром гуляло наше козацтво, добуваючи
собі слави та добра. Минулось козацтво, не стало ревних
защитників волі народної – но ось з-помежи народа
повстає геній, великий поет, що тихим а могучим словом
будить запропащену волю до нового життя, покликує
всіх синів сеї землі до любови та єдности. Се Тарас
Шевченко! Чули-сьте о нім і учили-сьте ся деяких єго
стишків напам'ять» [6, с.350–351]. Щоб діти прийняли
нового учня, вчитель пояснював своїм підопічним, що
територіальні межі не повинні бути бар’єром у
спілкуванні та дружбі: «Ми Галичани і Українці, там над
Дніпром – се одна мова, одна думка, одно серце. Прийміть
же, малі Галичани, щиро-сердечно сего брата Українця і
пам’ятайте, що родила нас одна мати-Русь сьвята!» [6,
с.351]. Щоб підкреслити єдність та братерство українського народу, учень Ромко на уроці виголосив напам'ять
вірш Т. Шевченка «Вечір» («Садок вишневий коло хати»),
що «малому Юрцеви слези блиснули в очах, коли згадав
вишневі садки своєї далекої країни» [6, с.351]. Відтак
діти, проявляючи своє прихильне ставлення до нового
товариша, зробили Юрієві різні подарунки, а Ромко
навіть подарував зображення Т. Шевченка. Завершується
оповідання своєрідними авторськими рефлексіями:
«Шкільна комната опустіла. Позістав в ній лишень
відгомон діточих голосів, за котрими немов вслухувався
батько Шевченко, що єго образ висів в комнаті – і
поглядом неначе благословив молодій громадці, котра
так гарно зрозуміла єго ідею любови братньої» [6, с.351].

Як зазначає сучасниця К. Малицької, – Олена
Залізняк, письменниця мала неабиякі ораторські здібності,
вона вміла «дуже гарно промовляти і навіть проти своєї
волі захоплювати слухачів та впливати на них» [3]. Її
промови захоплювали логічністю викладу матеріалу,
аргументацією та глибиною. Пам’ятливим для О. Залізняк
був виступ письменниці на Шевченківському вечорі у
Львові ще перед Першою світовою війною: «[…] ціле
українське громадянство Львова, як централя культурного
і політичного життя, улаштовувало кожного року
величаві, репрезентаційні концерти в пам'ять Шевченка
з виступами мистців такої міри, як Мишуга,
Крушельницька, Менцінський, і з промовами визначних
політичних та наукових діячів. Пам’ятаю такі промови
Юліяна Романчука, Михайла Грушевського, Євгена
Олесницького, Костя Левицького – і Константини
Малицької, єдиної жінки в тій ролі. (Бодай мені не
доводилося чути, щоб ще якась жінка промовляла у
Львові на подібнім концерті). І знову несподіваний ефект –
дрібна, незамітна, скромна постать на сцені і могутнє
слово, що примусило переповнену велику залю слідкувати
за ним із запертим віддихом» [7, с.90], – пригадує
авторка цього спогаду.
К. Малицька, яка підтримувала феміністичний рух і з
чиєї ініціативи було створено Жіночу громаду у Львові
(1906), своєю громадською й педагогічною діяльністю
ширила Шевченкові ідеї серед тодішнього українського
жіноцтва. Подекуди у своїх публічних виступах виконання
заповітів Шевченка вбачала своєрідними стратегічними
напрямками у життєдіяльності жіночого руху, роль
якого, на її думку, мала бути визначальною у суспільному
житті. Ключовою тезою на Шевченківському вечорі,
проведеному у львівському Народному домі 1907 року, в
якому взяли участь учениці дівочої школи Українського
Педагогічного Товариства, де працювала К. Малицька,
став заклик письменниці: « […] заповіт Тараса, який він
нам полишив до сповненя: праця для народа, для
темних, порабощених, а в тій праці мусить взяти участь і
українська жінка і сповнити єї в своїй родині, серед
свого народа, своєї суспільности» [8, с.209].
Особливий вплив мала К. Малицька на дитячу
аудиторію. Постійна робота з дітьми надихала письменницю на написання творів про дітей і для дітей. У її
педагогічній діяльності багато важило слово Шевченка,
яким вона виховувала і навчала своїх підопічних.
Залучаючи дітей до вшанування пам’яті поета, письменниця ставила перед собою завдання не тільки зацікавити
школярів творчістю Т. Шевченка, а й відкрити їм
глибини його таланту, те, що найбільше може вразити
юну непорочну душу й запам’ятатися на все життя.
Невипадково у творчому доробку К. Малицької є
кілька драматизованих сцен для дітей, спеціально
написаних для використання в навчально-виховному
процесі з нагоди проведення Шевченкових роковин.
Вирізняється сценічна картина «Казка про хлопчика
Тараска», надрукована у збірці промов та декламацій
«Тарасовим шляхом», що побачила світ у серії «Діточа
бібліотека» 1934 року у Львові. У цій збірці, упорядкованій редактором і видавцем книжкових серій для дітей і
молоді М. Тараньком, крім творів К. Малицької, були
вміщені драматизовані постановки Ю. Шкрумеляка
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«Тарас – пастушок», А. Животка «Одної ночі»,
В. О’Коннор-Вілінської
«Сирітка»
та
О. Бабія
«В Шевченкове свято».
У драматизованій сцені «Казка про хлопчика
Тараска» дівчинка Оленка розповідає іншим дітям 7-10річного віку про народження і життя хлопчика Тараска,
поява якого була знаковою для українського народу:
«[…] про хлопчика такого, / Що став сонцем люду свого
/ І хоч сам зростав у горю – / Зняв для нього з неба
зорю» [2, с.65–66]. К. Малицька, застосовує прийом
казки, на що вказує традиційний початок із визначення
місця дії («Ген далеко на Вкраїні, / Де Дніпрові води
сині, / У маленькій бідній хаті / Жили люди небогаті» [2,
с.66]), знайомство із героєм («Аж прийшла така година, – /
Уродився їм хлопчина» [2, с.66]), наявність алегоричних
образів (Тьма, Неволя, Наруга, Перший, Друга, Добра
Фея тощо), які виступають як у негативному, так і
позитивному світлі.
Народження хлопчика Тараска у творі дещо нагадує
народження Ісуса Христа. Час приходу дитини у цей світ
був незвичайним: «Бо та нічка зоряшлива / Повна чудадива. / У малі віконця хати / Стали зорі всі збігати, /
В Київі заграли дзвони, / Провалилися кордони, /
І роздерта Україна / Стала знову неділима» [2, с.66]. Так,
як Бог послав на землю Ісуса Христа, щоб світ отримав
через нього спасіння, так і Шевченко прийшов у
складний період життя українського народу, щоб
просвітлити душі поневолених і зневірених, стати для
них світочем та надією: «При колисочці дитяти /
Збіглися всі супостати, / Що віками Україну / Повертали
у руїну» [2, с.67]. Через алегоричні образи – Тьми,
Неволі, Наруги – з’ясовуються трагічні сторінки
історичного минулого. Це і занепад української держави
внаслідок монголо-татарської навали, і нещасливий союз
між Гетьманщиною та Московським царством через
підписання «Переяславської угоди» й узаконення
Катериною ІІ кріпосного права на українських землях.
У символічних образах «Перший» і «Друга» констатується
антиукраїнська політика російських імператорів Петра І
та Катерини ІІ.
Наявний традиційний для казок мотив боротьби
добра і зла розкривається через появу алегоричного
образу «Доброї Феї», який асоціюється із Долею та
Надією. Попри ті нещастя, які випали на долю
народженого дитяти Тараска, приходить «Добра Фея»
(«В неї сукня злотом шита і кирея. / Колись – кажуть –
на Вкраїні панувала, / А теперки рідким гостем у нас
стала» [2, с.67–68]) та приносить свої три гостинці.
Вбачаємо тут алюзію біблійної історії про принесення
волхвами дарів народженому Христу. Фея обдаровує
хлопчика «лірою піснословною, злотострунною, чарів
повною» з натяком на слово могуче, щоб «будити
сонних», «престоли тиранів валити», «кайдани неволі
ламати»; а ще всепрощаючою любов’ю та вірою:
«У найгірше верем’я погане / Вірить буде, що правда
настане, / Що по ночі день сонця засвітить, / І помоляться
на волі невольничі діти» [2, с.68]. Використовуються
інші моменти з Біблії. Там Господь творить світ за шість
днів, а на сьомий відпочиває від грандіозних справ.
У творі К. Малицької хлопчика Тараска обдаровує милістю
Добра Фея: «[…] щоб йому весь вік не страждати, / Буде
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в життю сім ясних днів мати» [2, с.68]. З іншого боку,
символічні «сім ясних днів», застосовані авторкою щодо
поета, – це прямий натяк на сім дарів Святого Духа: «це сім
влад або сім джерел дії, які уактивнюють віру, надію,
любов, а також керують ними в дії» [9]. До семи дарів
Святого Духа належать: мудрість, розум, рада
(наставництво), мужність, знання, побожність, страх
Божий, що є божественним джерелом, з якого людина
черпає принципи християнського життя. Така благодать
начебто зійшла на немовля у день його народження.
У фінальній частині дійства про хлопчика Тараска в
емоційно-піднесеному
тоні
возвеличується
образ
«Великого Співця України» Т. Шевченка та підкреслюється його об’єднавча роль у суспільному житті: «І людям
пісню він співав; / А була в пісні тій така велика сила, / Що
всю Вкраїну розбудила. / І вже тепер ніякий гнет ворожий /
Приспать її у другий раз не зможе. / Зате, поки серце
б’ється в груди, / Честь Тарасови від нас буде…» [2, с.69].
У «сценічній картинці в одній дії» «Казка про хлопчика
Тараска» К. Малицької, як і в інших творах для дітей,
відчутний дидактичний струмінь, покликаний формувати в
дітей певні моральні цінності, розуміння національних і
суспільних ідеалів, а тому національно-патріотична
складова виступає тут домінантною. Через казкову
розповідь дитина замислюється над проблемою, сконцентрованою в тексті й вчиться робити правильні висновки.
На національно-патріотичне виховання шкільної молоді
спрямована інша драматизована сцена для дітей
К. Малицької – «Вінок на могилу Тараса Шевченка», яка
побачила світ окремим виданням у 1914 році з нагоди
сторіччя від дня народження Кобзаря, а перед тим друкована у журналі «Дзвінок» (1903). Твір невеликий за обсягом,
складається з двох дій, перша з яких відбувається у
святково прибраній кімнаті, де зібралися діти, щоб сплести
вінок на могилу Тараса Шевченка. Дія друга розгортається
вже на самій могилі, яку діти заквітчують та вшановують
пам’ять і прославляють найбільшого сина України.
У дійстві беруть участь восьмеро дітей віком від п’яти
до чотирнадцяти років, через діалоги яких розкривається
мета їхнього зібрання («Плетем, плетем вінок / З соснини і
квіток / На могилу мужа того, / Що терпів за нарід много, /
Що терпів, боровсь над сили / Від колиски до могили…»
[10, с.3]) та за плетінням вінка розповідають про трагічні
сторінки життєвої долі Т. Шевченка. У фінальній частині
другої дії К. Малицька використовує прийом появи Духа
Шевченка з його могили, що чимось нагадує «Гамлета»
В. Шекспіра, де з’являється тінь (дух) Гамлетового батька –
короля, підступно отруєного, та трагікомедію «Володимир»
Ф. Прокоповича, у першій дії якої з’являється тінь князя
Ярополка, таємно убитого з наказу брата Володимира.
У своєму монолозі Дух Шевченка, звертаючись до
дітей, висловлює похвалу: «Честь вам, діти, що згадали /
Тихим, незлим словом нині / Того, що в душі скорботах /
Вік служив весь Україні. / Честь вам, діти, що відчули, Чим
страждає спільна Мати / І забагли з душі-серця / Рідну
неньку ратувати» [10, с.7–8] та вбачає у них надію на
майбутнє: «Ах! Коли вже і дітвора / До борби гартує сили, /
Так спокійно можу нині / Положитись до могили. / Бо з
малих тих вийдуть борці, / Що, трудячись до загину, / Від
вод Дону поза Вислок (Віслок – гірська річка у Західних
Карпатах, ліва притока Сяну. – О. М.) / Відбудують
Україну!» [10, с.8].
Символічного значення у театралізованій сцені набувають рослини і квіти, з яких діти плетуть ритуальний
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вінок, зокрема образ соснових гілок асоціюється із
безсмертям, нев’янучим життям та мовчанням. Символ
сосни співвідноситься з мовчазною могилою Шевченка, яка
височіє на Канівських кручах та безсмертним Духом поета.
Вплетені у сосновий вінок рожі, які у християнській
символіці уособлюють кров, пролиту розіп’ятим Христом, і
є символом неба, вказують не тільки на трагічне життя
Шевченка, а й криваві сторінки історичного минулого
України. Поєднання рож із християнським символом –
лілеєю, яка згадується у «Пісні над піснями», можна
асоціювати із воскресінням та безсмертям. Крім того,
священним символом любові і смерті є розмарин, який
також прикрашає ритуальне плетиво. Наявність барвінку не
тільки у вінку, а й у прикрашанні могили уособлює
невмирущу пам’ять про покійних, пам’ять про українського
Пророка Шевченка. Відтак народження поета і його смерть
символічно пов’язані із весняним циклом, тому розкидання
дітьми на могилі білого рясту позиціонується тут як символ
воскресіння, пробудження та вічного життя.
З-поміж символів зі сфери предметів та речей
виділяються свічки: «А тепер ще свічечками / Приберім
могилу жваво, / Повтикаймо між квітками / Ясне світло у
мураву» [10, с.6]. В обрядовому житті українців
використання свічок як символу небесного вогню,
швидкоплинності життя та духовної енергії відіграє значну
роль. Запалені на могилі свічки на знак пошани спочилого
поета, це своєрідне з’єднання з Богом, молитва за його
душу. Смислової глибини та повноти набуває символ
прив’язаної до вінка китайки, що є знаком жалоби, світлої і
вічної пам’яті. Цією пам’яттю виступає народ, душу якого
символізує сам Т. Шевченко.
Цікавим штрихом до історії популяризування театралізованої «діточої сцени» К. Малицької «Вінок на могилу
Т. Шевченка» серед шкільної молоді є публікація
«Тарасове свято» за підписом Очевидець, вміщена у
журналі «Світ дитини» (1922). В ній ідеться про те, що з
нагоди 61 роковин смерті Т. Шевченка 2 квітня 1922 року в
місті Копичинці на Тернопільщині силами української
народної школи в приміщенні Народного дому було
організовано тригодинне Шевченківське свято, яке
складалося з трьох частин. Окрім декламування та хорового
виконання творів поета, вражаючою була театралізована
постановка за твором К. Малицької «Вінок на могилу
Т. Шевченка». Зі слів Очевидця, це мало такий вигляд:
«Найбільш зворушливою сценою була хвилина, коли то
діти, клячучи кругом прегарної могили Тараса, зі складеними до молитви дрібними рученятами, піднесеними очима в
небо і молитвою Олі (дійова особа твору. – О. М.) просили:
«Боже Отче! Ми в покорі
Шлемо наші серця горі
І благаєм: Світа Царю!
Легку землю дай Кобзарю,
В рай прийми свій душу того,
Що терпів за нарід много».
Не одному присутному покотилася по лиці горяча слеза
радости!» [11, с.144], – дізнаємося із публікації.
Символічний образ могили й вінка постає в іншому
сценічному діалозі К. Малицької «На Тарасовій могилі»
(1934), де за плетінням вінка на могилу поета у розмові між
дівчатами Олею і Мартою, возвеличується постать
Шевченка, констатується його незрима присутність у
страдницькій долі українського народу, який прикладом
власного страдницького життя присвятив себе служінню
знедолених і пригноблених. Могила ж є уособленням

нового життя й віри у вільну і сильну Україну: «Думками
всі ми тамки линем / Під Канів, над Дніпро широкий –
синій. / Так хочеться припасти до Твоєї могили, / Набрати
відти гарту, віри, сили, / Загріти серце тим жаром любови, /
Що солодив Тобі заслання і окови, / Що вів Тебе у бій за
Україну / І не погас, аж ляг Ти в домовину» [12, с.207].
У сторічні роковини з дня народження Т. Шевченка у
Львові дітьми із «Української Захоронки»1 була здійснена
постановка іншого твору К. Малицької – «В Тарасове свято»
(«образок в одній дії»). Учасниками дійства, яке відбувається
на заміській вулиці, виступають двоє дівчаток та хлопчик,
які провадять діалог між собою. Сиротинка, вбого одягнена
дівчинка Маруся, цікавиться у зустрічних Галі та Ромка –
дітей з інтелігентних родин, чому мають такий святковий
вигляд та ще й з книгою у руках, невідомою їй. З подивом
діти повідомляють, що сьогодні великий день Шевченка,
«[…] що склав / Стільки віршів – що співав / Про вишневий
сад при хаті, / Як вкладає діти мати / В сон, а соловейко /
Так лящить, що не дає / Молитов діток навчати» [13, с.266]
та оспівував бідну сиротину, яку Маруся зі слізьми
порівнює із собою. Ромко, заспокоюючи Марусю, просить
звернути увагу на книжку, яку він з Галею отримав у
подарунок у школі. Маруся вражена її наповненістю, а
особливо малюнками, висловлює бажання мати таку, але
немає грошей, щоб її придбати. Ромко з Галею вирішують
подарувати книжку Марусі. З вуст хлопчика зринає: «Я і ти
маємо дві, / А у неї у сирітки ні одної / І не знала, яке нині /
Торжество на Україні» [13, с.267]. Галя, підтримуючи
товариша, згадує заповідальні слова поета: «Даймо! Даймо!
/ Ти Шевченка, я кокардку. / Треба дати! Задля Него! Він
казав / Усіх обняти / І найменших, найбідніших» [13, с.267].
Не знаючи, як віддячити дітям, Маруся чує у відповідь від
Галі: «Ні, не дякуй, не потреба, / Всі ми діти України, / Все
рідня одна велика / Від най-старших до дитини. / І богаті і
убогі, / І пани, хлопи, міщани – А Він, наш духовний
батько, / Наказав нам всіх любити, / Всіх обняти, всім
служити» [13, с.268]. У такому патріотично-піднесеному
тоні завершується діалог між дітьми, який набуває
глибокого змісту, бо розкриває Шевченківську ідею
згуртування, підтримки скривджених та знедолених.
Висновки. Дехто із сучасних шевченкознавців пише,
що драматизовані сцени К. Малицької, присвячені
роковинам пам’яті Т. Шевченка, мають не стільки
літературне, як виховне значення [14]. Це не зовсім так:
художню цінність також не слід скидати з рахунку. Варта
уваги контекстуальна складова згаданих сцен. Звертання
К. Малицької до євангельських мотивів, а це творчо
опрацьовані нею легенди про Христа, засвідчує ще й те, що
християнський світ письменниці виразно постає і в
аналізованих творах для дітей. Характерні для них
символіко-алегоричний характер, наявність біблійних
алюзій – це те, що відсилає юного читача до пошуків,
змушує мислити та аналізувати. Тому така лектура могла б
бути не менш актуальною і для навчально-виховної
діяльності сучасної української школи.
Під завісу нашої розмови варто сказати ще про форму
призначених для дітей театральних творів К. Малицької, про
роль письменниці в розвитку цього різновиду української
драматичної поезії.
Автор книжки «Драматична поема як жанр» (1981)
Богдан Мельничук серед визначальних рис, які іденти1

Доброчинне товариство, котре займалося соціальною опікою над
українськими дітьми-сиротами.
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фікують цей жанр, називає віршовану структуру,
філософську наснаженість, наявність символічних образів,
поєднання драматичного, ліричного та епічного елементів
при переважанні двох перших та ін. Ці ж риси характерні
для драматичного етюда, який різниться від поеми
кількісними параметрами – значно меншим обсягом,
невеликим числом дійових осіб, сказати б, «одноактністю»
тощо [15, с.83-84].
Неправомірно було б шукати в «діточій сцені»,
«сценічній картині» чи «одноактному образку» філософічної наснаженості, але віршований лад, символічні та казкові
елементи у них наявні, що наближає ці твори до драматичних етюдів, хоч і дитячого, елементарного характеру.
Авторці таких творів належить честь першонаписання
їх у нашій літературі. Адже, скажімо, «феєрія-мініатюра в
одній дії» С. Васильченка «Минають дні» з образом
напівказкового Діда з довгою бородою, що стереже
Шевченкову могилу на Чернечій горі, підступних панн, які
обвалюють гору, процвітаючого жароцвіту, що нищить усе
живе, та закованого ланцюгами червоного цвіту, – написана
пізніше від «Вінка на могилу Тараса Шевченка», а
надрукована аж у 1939 р.
А загалом літературна шевченкіана К. Малицької
заслуговує більшого пошанування і ширшого використання, ніж дотепер.
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SHEVCHENKO STUDIES BY K. MALITSKA
In this article attention is payed at Shevchenko studies by K. Malitska. Poetic, prose and dramatic works are also analyzed
in this article as well as memoirs of the writer. Dramatized scenes for children about T. Shevchenko, which were written for
using in educational process, are considered in details. In particular, article focuses on their content, figurative and symbolic
levels. Their literary and educational significance has been also clarified.
Key words: Shevchenko, prophet, anniversary, didactic, dramatized, allusion, image.
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ТИПОЛОГІЯ МОТИВАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ
У СЕМАНТЕМАХ НЕПОХІДНИХ НАЗВ ТВАРИН
Мета статті – розглянути види мотиваційних семантичних відношень у структурі багатозначних
непохідних зооназв.
Для здійснення дослідження застосовано такі методи: описовий, структурний, кількісний, метод
компонентного аналізу.
За кількістю утворених ЛСВ та за розмаїттям тематичних моделей у семантичній структурі
непохідних зооназв домінує метафора. Гіпо-гіперонімія найрідше трапляється в досліджуваній
тематичній групі, вона насамперед реалізується у звуженні значення. Метонімія кількісно займає
проміжне місце.
Продуктивність окремих тематичних моделей свідчить про повторюваність встановлюваних у
свідомості людей відношень між семемами полісемантів назв тварин.
Ключові слова: полісемія, семема, ЛСВ, семантема, зооназва, метафора, метонімія, гіпо-гіперонімія,
класифікаційні та імплікацій ні зв’язки.

Постановка проблеми. Вивчення феномену лексичної
багатозначності сьогодні є предметом численних досліджень. Мовознавці працюють над питаннями семантичної
структури полісемантів (І.В. Арнольд, О.В. Афанасьєва
та ін.), аналізують сполучуваність багатозначних слів
(Л.М. Босова, В.В. Бурлакова, Л.П. Кудрєватих та ін.),
здійснюють їх порівняльний аналіз у різних мовах
(Л.Ф. Багіна, А.Ю. Бірюкович, Н.С. Шумова та ін.),
встановлюють квантитативні характеристики явища
багатозначності (С.В. Кійко, В.В. Левицький, О.Д. Огуй
та ін.) тощо [1-3]. Однак недостатньо вивченими залишаються внутрішньослівні мотиваційні семантичні відношення значень полісемантів різних тематичних груп.
Дослідження мовних явищ не тільки на рівні окремих
слів, але і в певних семантичних об’єднаннях лексем
дозволяє простежити в їх межах закономірності прояву
тих чи інших феноменів мови. Це визначає актуальність
запропонованої роботи.
Мета нашої статті – розглянути види мотиваційних
семантичних відношень у структурі багатозначних
непохідних зооназв. Вибір непохідних семантем зумовлений тим, що вони не мають ретроспективних міжслівних
мотиваційних зв’язків і відношення між їх значеннями
ґрунтуються на внутрішньослівній деривації (із синхронної
точки зору).
Виклад основного матеріалу. У мовознавстві визначають два основні типи смислових мотиваційних зв’язків
між значеннями полісемантів – імплікаційні та класицікаційні [4, с.37-42; 5, с.67-70. Перші є «аналогом реальних
зв’язків сутностей об’єктивного світу, їх взаємодій і
залежностей» [4, с.67 (у структурі семантем вони
виявляються як метонімія), а другі – наслідок інтелекттуальної суб’єктивної систематизації носіями мови
різноманітних явищ дійсності (представлені метафорою
та гіпо-гіперонімією). Метонімія, метафора та гіпо-

гіперонімія – і процес творення нових значень, і результат,
що виявляється в семантичній структурі багатозначного
слова у вигляді семем, між якими існують певні мотиваційні відношення.
У семантичній стуктурі непохідних зооназв нами
зафіксовано 51 ЛСВ, утворений унаслідок метонімії, 176
метафоризованих семем і 20 значень, які виникли шляхом
розширення або вуження значень (гіпо-гіперонімія).
Метонімія як тип семантичних змін і полісемії, що
полягає в перенесенні найменування на основі відношення
суміжності в просторі або в часі між реаліями дійсності,
репрезентована певними видами здебільшого повторюваних семантичних відношень, на основі яких можна
вивести узагальнені формули (моделі) метонімічних
зв’язків ЛСВ у структурі полісемантів (зважаючи на
нечіткість критеріїв віднесення вживання слова до
відтінку значення або до окремого значення, умовно
розглядатимемо наведені у словнику відтінки значення
як окремі ЛСВ). У семантемах непохідних багатозначних
зооназв виявлено 15 таких метонімічних моделей.
Найбільшою продуктивністю характеризується тип
семантичних відношень тварина  її м’ясо як їжа, за
ним утворено 19 ЛСВ (індик 12, каплун 12,
шпроти 12, сардина 12, краб 121 тощо).
Наприклад: індик – 1 «великий свійський птах родини
фазанових, якого вирощують на м’ясо»2 «страва з
м’яса цього птаха» [6, Т.IV, с.26; краб – 1 «морський
десятиногий короткохвостий рак, у клешнях і ногах
якого є смачне м’ясо»  2 «консерви з крабового
м’яса» [6, Т.IV, с.318.
За моделлю тварина  її хутро (вовна) утворено 12
ЛСВ (ондатра 12, видра 12, бобер 12, меринос 12,
1
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шльонка 12 та ін.). Наприклад: ондатра – 1 «невеликий
гризун родини полівкових, що веде напівводяний спосіб
життя і має цінне блискуче густе хутро бурого кольору;
мускусний пацюк»  2 «хутро цього гризуна» [6, Т.V,
с.696.
В окремих словникових дефініціях семем подається
кілька (здебільшого дві) родосем, які не перебувають
між собою в синонімічних відношеннях (наприклад,
шиншила 1 – «південноамериканський гризун, схожий
на білку, з довгим пухнастим хвостом і цінним сріблястосірим хутром, а також хутро цієї тварини» [6, Т.ХI,
с.454). Проте одна і та ж семема не може позначати
різні реалії дійсності, і друга родосема мала би стати
основою іншого ЛСВ чи відтінку значення. Тому надалі
в таких випадках умовно розлядатимемо наявність двох
окремих ЛСВ (шиншила: 1 – «тварина», 2 – «її хутро»).
Модель тварина  самець (самка) цієї тварини
стала основою виникнення 5 ЛСВ (індик 1  3, пава 12,
качка 12, лелека 12, сайга 12): індик – 1 “великий
свійський птах родини фазанових, якого вирощують на
м’ясо”  3 “самець індички” [6, Т.IV, с.26; пава – 1
«великий південноазіатський птах родини фазанових,
самці якого мають яскраве оперення і довгий барвистий
хвіст, що розпускається у вигляді віяла»  2 «самка
павича» [6, Т.VІ, с.7.
За моделями тварина (група тварин) барвник, що
міститься в її (їхньому) тілі (сепія 12, кошеніль
12), тварина  оздоба з її пір’я (пава 13, когут
13), вовна (шерсть) тварини  тканина з цієї вовни
(шерсті) (шльонка 23, меринос 23) утворено по 2
ЛСВ. Наприклад: сепія – 1 «морський головоногий
молюск, у тілі якого виробляється коричневий барвник;
каракатиця»  2 «натуральна або синтетична коричнева
фарба, стійка щодо дії сонця та повітря» [6, Т.IХ,
с.127; пава – 1 «великий південноазіатський птах родини
фазанових, самці якого мають яскраве оперення і довгий
барвистий хвіст, що розпускається у вигляді віяла» 
3 «пір’їна павича як оздоба» [6, Т.VІ, с.7; меринос –
2 «шерсть вівці такої породи»  3 «тканина з цієї
шерсті» [6, Т. IV, с.678.
Найменшою продуктивністю характеризуються 9 моделей, за якими утворено по 1 ЛСВ: тварина  тканина з
її шерсті (альпака (альпака)12); тварина  її
відклади (корали 12); тварина  приміщення для її
відгодівлі (бройлер12); тварина  пластинки з її
панцира (черепаха 12 ); тварина  її личинка
(ехінокок 12); гра  головна дійова особа такої гри
(ящур 23); хутро тварини  одяг, пошитий із нього
(тумак 23); барвник, що міститься в тілі тварини
 малюнок, виконаний таким барвником (сепія 23);
барвник, що міститься в тілі тварини 
фотографія, тонована таким барвником (сепія 24).
Наприклад: альпага (альпака) – 1 «південноамериканська
свійська тварина з родини лам з високоякісною шерстю»
 2 «легка тканина, що виробляється з шерсті цієї
тварини» [6, Т.I, с.36; корали – 1 «морські тварини, рід
поліпів, що живуть колоніями на морських та океанських
скелях»  2 «вапнисті відклади деяких видів цих тварин –
червоний, рожевий або білий камінь, який після обробки
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використовують як прикрасу» [6, Т. IV, с.285; сепія – 2
«натуральна або синтетична коричнева фарба, стійка
щодо дії сонця та повітря»  3 «малюнок, виконаний
такою фарбою» [6, Т.IХ, с.127.
Класифікаційні зв’язки, представлені метафорою та
гіпо-гіперонімією, базуються на певних ознаках, які
стають основою перенесення найменувань [7, с.105-107].
Метафора як тип семантичних змін і полісемії полягає в
утворенні нового значення на основі подібності реалій
дійсності. Метафоризоване значення «відбиває не лише
об’єктивний світ, а перш за все суб’єктивний аспект
дійсності у вигляді експресивності самого слова, яке
містить не віддзеркалення реальних зв’язків предметів і
явищ, а вказує на позитивну або негативну оцінку
предмета зі сторони мовця» [8, с.208.
Нами зафіксовано 176 семем, утворених за 36 метафоричними моделями.
Найпродуктивнішою є модель тварина  людина,
схожа на неї (за певними ознаками), за якою утворено
91 ЛСВ (скорпіон 12, морж 12, тля 12, хамелеон
12, мавпа 13, тараня 12 та ін.). Так, ознаки спосіб
дії, фізіолого- та емоційно-психологічні враженням від
сприйняття стали основою виникнення метафоричного
значення в семантемі скорпіон: 1 «отруйна членистонога
тварина ряду павукоподібних, поширена у країнах з
теплим та жарким кліматом»  2 «про підступну,
підлу людину» [6, Т.ІХ, с.304]. Фонові знання, пов’язані з
цією твариною (семи: ‘вночі виходить на полювання’,
‘удень ховається в будинках, машинах, одязі, взутті
тощо’, ‘небезпечна, отруйна’, ‘має жало’ та ін.), сприяли
порівнянню її поведінки (сема ‘підступно, несподівано
жалить’) із вчинками окремих людей та переходу зі
сфери чуттєвого сприйняття до психологічної, емоційної
характеристики цих якостей в людині (‘підлість’). Як ця
тварина, так і люди, схожі на неї, викликають негативні
емоції. Ознака спосіб дії сприяла розвитку полісемії в
семантемі морж: 1 «водяний ластоногий ссавець із
вусатою мордою, великими іклами та короткою шерстю»
 2 «про людину, що купається в крижаній воді» [6,
Т.IV, с.802].
Значно меншою продуктивність (23 ЛСВ) характеризується модель тварина  інша тварина, схожа на неї
(за певними ознаками) (хробак 12, шпак 12, блоха
12 тощо). Наприклад, ознаки спосіб дії та загальний
зовнішній вигляд виявляються в тематичній моделі слова
хробак: 1 «личинка комах, яка живе в землі»  2 «те саме,
що черв’як 1; безхребетна тварина, яка пересувається,
вигинаючи своє м’яке видовжене тіло» [6, Т.ХІ, с.150,
с.300]. Ознака колір стає основою метафоричного
перенесення в слові шпак (спостерігаємо актуалізацію
семи ‘темно-сірий колір’): 1 «невеликий перелітний
співучий птах ряду горобиних з коротким хвостом,
прямим дзьобом і великими крильми»  2 «темно-сірий
кінь» [6, Т.ХІ, с.513].
За моделлю тварина  прикраса (предмет культу,
герб, амулет тощо), схожа на неї (за певними ознаками)
утворено 7 ЛСВ (голуб 13, скарабей 12, краб 13
тощо). Наприклад: голуб – 1 «птах ряду голубоподібних
з різнобарвним пір’ям та великим волом»  3 «прикраса
з паперу, воску або інших матеріалів, що має вигляд
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такої птиці» [6, Т.ІІ, с.118] (актуалізується ознака
загальний зовнішній вигляд); краб – 1 «морський десятиногий короткохвостий рак, у клешнях і ногах якого є
смачне м’ясо»  3 «кокарда на кашкеті моряків» [6,
Т.ІV, с.318] (ознака – форма).
Модель тварина  засіб пересування, схожий на
неї (за певними ознаками) лягла в основу виникнення
5 ЛСВ (сокіл 12, амфібія 13, 14, тигр 12 та ін.).
Так, ознака розташування в просторі (місцезнаходження)
сприяла утворенню похідних значень у семантемі
амфібія: 1 «земноводна тварина (жаба, саламандра та
ін.), личинка якої дихає зябрами, а дозріла особина –
легенями»  3 «літак, пристосований для зльоту і
посадки на суші й на воді» ; 4 «танк або автомобіль, що
може рухатися по суші й по воді» [6, Т.І, с.40];
За моделями тварина  міфічна або казкова
істота, схожа на неї за загальним зовнішнім виглядом,
способом дії, емоційним враженням від сприйняття і
тварина  одяг (його частина), схожий на неї (за
певними ознаками) утворено по 4 ЛСВ (саламандра
12, змій 12, нереїда 12, равлик 12, боа 12).
Наприклад: саламандра – 1 «хвостате земноводне, схоже
на ящірку»  2 «у міфології західноєвропейських народів –
дух вогню» [6, Т.ІХ, с.18]; равлик – 1 «молюск, який має
черепашку, дуже повільно пересувається і живе
переважно у болотах»  2 «рід шкіряних постолів» [6,
Т.VІІІ, с.426] (актуалізація ознаки форма).
Модель тварина  гра, схожа на неї за способом
дії виявляється в структурі 3 семантем: ворон1 12, ящур2
12, коструб 12. Наприклад: ворон1 – 1 «великий хижий
птах із блискучим чорно-синім пір’ям, що живе подалі
від осель (переважно в лісі)»  2 «рід гри, у якій
імітується напад ворона на курчат, що їх захищає
квочка» [6, Т.І, с.740].
За 10 моделями утворено по 2 ЛСВ: тварина 
іграшка, схожа на неї за загальним зовнішнім виглядом
та способом дії (змія 14, змій 15); тварина 
механізм (або його частина), схожа на неї за
загальним зовнішнім виглядом та способом дії (гусінь
12, черв’як 14); тварина  спортивний пристрій,
схожий на неї за формою (кінь 13, кобила 13);
тварина  пристрій для покарання, схожий на неї за
формою (кобила 14, куна 13); тварина  шахова
фігура, схожа на неї чи її частини за загальним
зовнішнім виглядом (кінь 12, слон 12); тварина 
зачіска, схожа на неї за формою (оселедець 12, їжак
12); тварина  рослина, схожа на неї (за загальним
зовнішнім виглядом; за розташуванням у просторі)
(метелик 14, амфібія 12); тварина  танець,
схожий на неї за слуховим сприйняттям (чечітка
12, горлиця 13); тварина  відчуття, душевний
стан людини (спільні ознаки – фізіолого- та емоційнопсихологічні враження від сприйняття) (черв’як 13,
хробак 15); тварина  спосіб дії (спільна ознака –
загальний зовнішній вигляд) (їжак 12, рак 12).
Наприклад, перша модель виявляється в семантичній
структурі семеми змій: 1 «плазун з видовженим тілом,
укритим лускою» 5 «дитяча іграшка: легкий каркас,
обтягнутий папером або тканиною, з довгою ниткою

для запускання в повітря» [6, Т.ІІІ, с.620].
Зафіксовано 19 непродуктивних моделей метафоричних відношень, за якими утворено по 1 ЛСВ: тварина 
музичний інструмент, схожий на неї за загальним
зовнішнім виглядом (коза 13); тварина  знаряддя
для чищення, миття, обмітання тощо, схоже на неї
за формою і тактильними відчуттями (йорж 12);
тварина  підставка, схожа на неї за формою
(кобила – 15); тварина  соска, схожа на неї за
формою (суслик – 12); тварина  брусок, схожий на
неї за формою (чушка 12); тварина  поплавок,
схожий на її частину за формою (галаган – 12);
тварина  гачок, схожий на її частину за формою
(рак1 13); тварина  зброя, схожа на неї за формою
(бульдог 13); тварина  листівка, схожа на неї за
способом дії (метелик 12); тварина  утвір, схожий
на неї за загальним зовнішнім виглядом (поліп 12);
тварина  суміш напоїв (спільна ознака – фізіологопсихологічне враження від сприйняття) (ведмідь
13); тварина  оборонна споруда, схожа на неї за
загальним зовнішнім виглядом і тактильним відчуттям
(їжак 4); тварина  верхня частина замету,
крижини, схожа на неї за формою (баран 14);
тварина  візерунок, схожий на неї за блиском,
переливом барв тощо (селезень 12); тварина 
частина поверхні, схожа на неї за кольором та
способом дії (заєць 13); тварина  біблійний образ,
схожий на неї за загальним зовнішнім виглядом,
фізіолого- та емоційно-психологічним враженням від
сприйняття (змій 13); тварина  порядок шикування
військ, схожий на неї за формою (свиня 13);
тварина  те, що руйнує, мучить, викликає сумніви
(спільні ознаки – фізіолого- та емоційно-психологічне
враження від сприйняття) (шашіль 12); група
тварин  майно (спільна ознака – функція) (худоба
13). Наприклад, за моделлю тварина  знаряддя для
чищення, миття, обмітання тощо, схоже на неї за
формою і тактильними відчуттями утворено 2
значення слова йорж: 1 «дрібна прісноводна риба
родини окуневих із колючими плавцями»  2 «щітка для
чищення, миття лампового скла тощо» [6, Т.ІV, с.62].
Гіпо-гіперонімія як тип семантичних змін і полісемії
полягає в утворенні нового ЛСВ слова шляхом розширення
або звуження попереднього значення. Такі відношення
виникають між семемами різного ступеня узагальнення
та базуються на родо-видовому включенні ознак одного
ЛСВ в інше значення. Залежно від напрямку мотивації
розрізняють родо-видовий (звуження значення) і видородовий зв’язки (розширення значення) [4, 43].
У семантичній структурі назв тварин виявлено 2
тематичні моделі родо-видових зв’язків, за якими
утворено 17 значень. Найбільшою продуктивністю
характеризується модель порода (клас, вид) тварин 
тварина як окремий представник цієї породи (класу,
виду); спільні семантичні ознаки – загальний зовнішній
вигляд, виконувані функції, спосіб життєдіяльності
(особливості поведінки, харчування тощо), за нею
утворено 16 ЛСВ (спаніель 1 – 2, комаха 1–2, куріпка 1
–2, форамініфера 1–2 та ін.). Наприклад: комахи – 1
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«клас безхребетних членистоногих тварин, до якого
належать жуки, бабки, мухи, бджоли, блощиці, мурашки
тощо» 2 «мурашки, мурахи» [6, Т.IV, с.241.
Всього 1 ЛСВ утворено за моделлю будь-який
організм, що виконує певні функції  конкретна
тварина, яка виконує ці функції; спільна семантична
ознака – виконувана функція: паразит – 1 «організм, що
живе всередині іншого організму або вростає в нього і
живиться його тканинами, соками і т. ін.»  4
«комаха (воша, блощиця), що живе на тілі людини або
тварини і живиться їх кров’ю» [6, Т.VІ, с.63.
Зв’язок вид рід представлений тематичною моделлю
тварина  родина (підродина, група) тварин, до якої
належить ця тварина; спільні семантичні ознаки –
загальний зовнішній вигляд, виконувані функції, спосіб
життєдіяльності (особливості поведінки, харчування
тощо), за якою утворено 4 ЛСВ: цикада – 1 «хоботна
комаха з прозорими різнобарвними крильцями, самці якої
видають характерне сюрчання»  2 «родина комах ряду
рівнокрилих хоботних, шкідники рослин; деякі їх види
поширюють вірусні хвороби рослин» [6, Т.ХI, с.211.
Аналіз типології мотиваційних семантичних відношень
полісемантів тематичної групи «назви тварин» дозволяє
зробити певні висновки. Як бачимо, за кількістю
утворених ЛСВ та за розмаїттям тематичних моделей
домінує метафора. Однак тільки дві перші метафоричні
моделі характеризуються продуктивністю, за 19-ма
утворено всього по одному ЛСВ, за 10-ма моделями – по
дві семеми. Очевидно, суб’єктивне начало метафори та
пов’язане з ним широке поле варіювання її семантики,
розмаїття ознак, на базі яких здійснюються метафоричні
переноси, – усе це зумовлює загалом нерегулярність
метафоричних переносів за окремими тематичними
моделями. Висока продуктивність перших двох моделей
(тварина  людина, схожа на неї (за певними
ознаками); ‘тварина  інша тварина, схожа на неї
(за певними ознаками) засвідчує, що з тваринами
найчастіше порівнюють людей та інших тварин.
Метафоричні переноси в семантемах непохідних
зоолексем зазвичай базуються одразу на кількох ознаках.
Домінує група ознак, що сприймаються комплексно
(емпіричне і раціональне сприйняття).
Гіпо-гіперонімія як ще один тип класифікаційних
зв’язків найрідше трапляється в досліджуваній тематичній
групі, він насамперед реалізується у звуженні значеня.
За тематичною моделлю „будь-який організм, що
виконує певні функції  конкретна тварина, яка
виконує ці функції” утворено всього одне значення, інші
ж дві моделі („порода (клас, вид) тварин  тварина як
окремий представник цієї породи (класу, виду)”;
„тварина  родина (підродина, група) тварин, до якої
належить ця тварина” ) є продуктивними. Виявлені
гіпо-гіперонімійні переноси базуються на трьох ознаках,
які діють комплексно: загальний зовнішній вигляд, функції,
спосіб життєдіяльності.
Тільки дві тематичні моделі метонімії – тварина 
її м’ясо як їжа, тварина  її хутро (вовна) –
відзначаються високою продуктивністю. Очевидно, це
пов’язано з тими функціями, які зазвичай виконують
тварини у житті людини – є джерелом отримання їжі та
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хутра/вовни. Більшість моделей мають досить низьку
продуктивність. Так, за 9 із них утворено всього по
одному ЛСВ.
Висновки. Продуктивність окремих тематичних
моделей метафори, метонімії та гіпо-гіперонімії свідчить
про повторюваність встановлюваних у свідомості людей
відношень між семемами полісемантів, які належать до
тематичної сфери “назви тварин”.
Робити остаточні висновки про закономірність чи
випадковість різних проявів явища полісемії у структурі
багатозначних слів можна лише за умови ґрунтовного
аналізу типології цих відношень у межах різних
тематичних груп слів. У цьому полягає перспектива
подальших досліджень.
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MOTIVATIONAL RELATIONS TYPOLOGY IN THE SEMANTEMES OF NONDERIVATIVE FAUNA NAMES
The purpose of the article is to examine the types of motivational semantic relations in the polysemantic nonderivative
fauna names.
To carry out the research, the following methods are applied: descriptive, structural, quantitative, componential analysis
method.
By the number of formed lexical-semantic variants and the thematic models variety, metaphor dominates in the semantic
structure of nonderivative fauna names. Hypo-hyperonyme is the less common in subject group under study, it is primarily
implemented in the narrowing of meaning. Metonymy occupies a medium position quantitatively.
Frequency of certain thematic models shows the frequency of the relationships established in the people’s minds people
between the sememes of polysemantic fauna names.
Key words: polysemy, sememe, lexical-semantic variant, semanteme, fauna name, metaphor, metonymy, hypo-hyperonyme,
classificational and implicational relations.
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СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
ЗВЕРТАНЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА
У статті описано способи апеляції до однієї особи у художньому тексті Володимира Лиса, визначено
функції звертань (апелятивну, фатичну (номінативно-контактну), конотативну (експресивно-оцінну),
текстотвірну, етикетну) та структуровано їх види (власні назви людей, назви спорідненості і свояцтва,
назви осіб за соціальною, національно-етнічною, професійною ознакою, титули, назви осіб за певними
характеристичними ознаками) у досліджуваній прозі.
Ключові слова: звертання, «тикання», «викання», дієслівні та номінальні адресативні форми (імена
(власні і загальні), титули), субстантиви, етикетні формули.
Постановка проблеми. Текст є одним із центральних
понять сучасної лінгвістики, тому проблеми його аналізу,
побудови й рецепції завжди потрапляли в поле зору
науковців. Саме тому актуальним є і питання конструювання художньої канви прозового тексту, у якому
важливу роль відведено звертанням.
Мета статті – структурування видів звертань та
вивчення їх функціонального навантаження в художньому
тексті Володимира Лиса.
Виклад основного матеріалу. Звертання в сучасній
науці неодноразово ставало предметом спеціального
лінгвістичного аналізу, однак і досі його інтерпретація
характеризується контроверсійністю й неоднозначністю.
Так, за значенням звертання поділяють на закличні та
емоційно забарвлені. За особливостями структури їх можна
класифікувати на поширені і непоширені, за наявністю
оцінки – на нейтральні та оцінно-кваліфікаційні [2].
Особливої уваги заслуговує, на нашу думку, роль
звертання в художньому творі, адже він є тлом, на якому
виявляються особливості мовних засобів, не притаманні
їм поза художнім контекстом.
Незважаючи на те, що функціям звертань присвячено
немало праць як українських (І. Вихованець, А. Загнітко,
М. Скаб), так і зарубіжних дослідників (С. Войтович,
В. Голдін, О. Казанська), це питання все ще залишається
дискусійним. Так, вважається, що ключовою функцією
звертання є апелятивна. Окрім неї аналізують конотативну,
фатичну, оцінну, метамовну тощо.
Так, Н. Алексєєва і Н. Толстокора виділяють такі
варіативні функції звертання: конотативну, орієнтовану
на адресата мовлення; експресивну (оцінно-характеризувальну); фатичну (установлення контакту); метамовну
(організувальну та регулювальну) [1, 15].
М. Скаб вважає, що основними функціями звертання
є привертання уваги адресата мовлення та спонукання
його до сприйняття інформації [9].
Н. Формановська розглядає звертання у фатичній
функції як засіб встановлення контакту [10, 101]. О. Мізін
вбачає смисл вказаної функції в підтримці контакту [7,
45]. Ширше розуміння фатичної функції подане в працях

Л. Рижової, яка зазначає, що більш адекватним є її
сприйняття як функції організації інтеракції, тобто
використання в процесі взаємодії мовних засобів для
початку, підтримки і завершення контакту, зумовленого
фокусуванням уваги на контактному елементі повідомлення [8, 129].
Враховуючи усе сказане вище, спробуємо проаналізувати засоби реалізації та функції звертання до однієї
особи в художніх текстах В. Лиса.
На думку М. Скаба, ключовими засобами апеляції в
художньому тексті є прономінативні («тикання», «викання»,
дієслівні форми) та номінальні адресативні форми (імена
(власні і загальні), титули), субстантиви, етикетні формули
тощо [9].
Наприклад, у прозі Володимира Лиса найчастотнішими
є прономінальні засоби:
– Ви боїтеся того, що з нами трапиться? – спитала
першого ж дня її сусідка.
– А що з нами трапиться?
Сусідка подивилася на Віталію ошелешено.
– Ну, ми ж…
Вона затнулася, боячись вимовити слово «помремо»
– зрозуміла Віталія. «Ні», – закричало у неї всередині.
– Ніколи не вимовляйте цього слова, – сказала
Віталія. – Вона того чекає від нас.
– Чекає… Вона… Тобто…
– Ця тітка, – сказала Віталія. – Доки не вимовимо…
Усе буде добре…
– Ви так вважаєте?
– Авжеж (В. Лис «Країна гіркої ніжності», с. 45).
Велика кількість номінальних засобів звертання
акумулює в тексті довідкову і сюжетотвірну інформацію,
забезпечує його зв’язність та цілісність, працює на
текстотвотворення:
– А ти, братику, бачу, вчора добряче нализався, –
вилив на нього цеберку холодної води Рибалко. – До
ранку, мабуть, пиячили?
– Майже, Антоне Федоричу, - зізнався Слєпньов, бо
знав, що обдурювати Рибалка небезпечно так само, як і
спізнюватися на зустріч із ним (В. Лис «Маска», с. 68).
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У мовно-комунікативному континуумі, виконуючи
не тільки апелятивну, а й фатичну, текстотвірну функції,
звертальна номінація позначає:
– власні назви людей (імена, прізвища, по батькові):
– Я прошу тебе, Юзеку, - прошепотіла дружина. –
Адже я знаю, що він сказав там щось інше (В. Лис
«Маска», с. 45).
– Катю, як ти не розумієш… Їй погано…(В. Лис
«Країна гіркої ніжності», с. 58).
Весілля вже йшло до вулиці, а від сусіднього двору
бігла мати.
– Яшку! Ясю! Спинися!(В. Лис «Століття Якова»,
с. 47).
– Олесю, відчини, – гукнула мама з ванної. – Чуєш,
Олесько?(В. Лис «Країна гіркої ніжності», с. 3).
Як бачимо, найменування осіб здатне актуалізувати
номінативно-контактну функцію звертання, суть якої
полягає не лише у називанні особи, а й виявленні певних
аксіологічних, емоційно-експресивних її характеристик,
що стають ключовими при декодуванні тексту та дають
змогу встановити й утримувати контакт, виявляючи
приховані пласти інформації. Звернімо увагу й на
використання вокативних речень (Яшку! Ясю!), зміст
яких виходить за межі лише звертання, оскільки актуалізує
додаткові емоційно-оцінні характеристики адресата
повідомлення, стимулює до певних дій, привертає увагу
до співрозмовника;
– назви спорідненості і свояцтва:
– А ти, братику, бачу, вчора добряче нализався, вилив на нього цеберку холод ної води Рибалко. – До
ранку, мабуть, пиячили?(В. Лис «Маска», с. 68).
Йдіть до хати, мамо, – каже Яків, не витримавши її
зітхань. – Йдіть, мамо...
– Матусю, дивись, на мою ручку сів петрусь (В. Лис
«Соло для Соломії», с. 40).
– Добре, сину (В. Лис «Століття Якова», с. 50).
Наведені текстові сегменти засвідчують, що звертання
до однієї особи виконує, окрім апелятивної, фатичної й
конотативну (експресивно-аксіологічну)
функцію
(виявляється завдяки використанню в тексті демінутивних
суфіксів –ик-, -ус-, які є яскравим засобом вираження
авторської оцінки), реалізація якої сприяє адекватному
декодуванню тексту у визначеному автором руслі.
Менш частотними є назви осіб за соціальною,
національно-етнічною, професійною ознакою, титули:
– Ще скажеш, нехай він одинцем не їде– наказав
слузі. – Чуєш, нехай не їде сам, зрозумів?
– Так, ваша милосте, – відповів слуга (В. Лис
«Маска», с. 53).
Отець Андроній взяв ще раз до рук святки і, погортавши, прорік, що преподобної Соломії ще не скоро, дуже
не скоро. Цілий десяток, а то й два женських імен минає.
– Та я вельми прошу, отче, – голос Антона став
жалісливим. – Вельми (В. Лис «Соло для Соломії», с. 23).
У вас вродлива донька. Поздоровляю, ваша світлосте
(В. Лис «Маска», с. 16).
– А можуть, – сказав жандарм і штовхнув-таки
Слєпньова. – Гей, вставай, ваше колишнє благородіє,
вечерю принесли (В. Лис «Маска», с. 216).
Окреслений тип звертань незалежно від комунікативної
ситуації формально реалізує тільки апелятивну функцію,

однак останній сегмент засвідчує актуалізацію ще однієї
функції – конотативної, адже інформація, закодована у
звертанні, виявляється релевантною для розуміння й
правильного декодування як окремого фрагмента, так і
цілого тексту. Так, фраза ваше колишнє благородіє
імплікує ряд смислів, для дешифрування яких потрібні
додаткові мисленнєві зусилля реципієнта: особа, до якої
звертаються, мала ще не так давно вплив у суспільстві,
свободу, повагу, однак зараз все це втратила («тикання»
у даному сегменті виступає яскравим прономінальним
засобом аксіологічної характеристики дійової особи).
Показовими в досліджуваному тексті є назви осіб за
певними характеристичними ознаками (зовнішніми,
внутрішніми, позитивними, негативними):
Так, моє серденько, – відповів Юзеф. – Якщо тільки
продамо вдало пшеницю, наступного року я обов’ язково
закінчу ремонт палацу, і тоді – бал... (В. Лис «Маска»,
с. 23).
Стій, сволото, все одно не втечеш! – крикнув я і
почув у відповідь такий самий глумливий сміх… (В. Лис
«Графиня», с. 61).
Наведені приклади ілюструють реалізацію кількох
функцій звертання: апелятивної, експресивно-оцінної
(лайливе «сволота» формує яскраву негативну оцінку),
фатичної (утримання контакту з адресатом), текстотвірної (лайлива номінація реципієнта дає вектор розвитку
сюжету).
Рідковживаними в прозі Володимира Лиса є вокативисубстантиви:
Інколи йому здавалося, що його кинули напризволяще,
що доля відвернулася від нього остаточно, що вранці
його вартовий більше не прийде. Але той приходив, лише
раз спізнився і, коли заглянув у віконце, то спитав,
чомусь хриплячи дужче, ніж перед тим:
– Злякався, либонь, вельможний?
– Ні, - відповів Конарський, хоч це й було неправдою.
– Чи ж так? – засміявся охоронець самим хрипом
(В. Лис «Маска», с. 140).
Слід зазначити, що часто в художньому тексті
способом апеляції до однієї особи є й етикетні формули
(вітання, прощання тощо), що є доповненням до апелятивів:
Доброго дня, – привітався я, наблизившись. – Скарби
шукаєте?
– Доброго здоровля, – сказала тітка Степанида. –
Та такі скарби, що не доведи Господи… До чого ж
тепер люди дійшли окаянні, щоб їм ноги й руки
переламало, анциболотам!.. (В. Лис «Графиня», с. 51).
Ну, йди собі з Богом, зморилася баба, до лавки ци
теплої печі старечі кістки тягне, – сказала Луциха.
– Спаси вас Біг, бабуню Насте, – вклонилася
Соломія.
– Ну от іще, не панє баба велике, не на калачах
виросла, не попадя, щоби поклони приймати…(В. Лис
«Соло для Соломії», с. 13).
Висновки. З наведених прикладів випливає, що в
досліджуваних художніх текстах звертання зазвичай
підсилюються й іншими формами апеляції до однієї
особи: займенниками ви, ти, ми (у різних відмінках),
дієсловами дійсного й умовного способів, особовими
дієсловами, локативами, етикетними формулами, тобто
воно «діє» не самостійно, а найчастіше підсилюється
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іншими засобами (прономінальними й номінальними), які в
комплексі виконують цілий ряд функцій:
 апелятивну,
 фатичну (номінативно-контактну);
 конотативну (експресивно-оцінну),
 текстотвірну,
 етикетну.
Зауважимо, що звертання в конкретній комунікативній
ситуації здатне виконувати одночасно ряд функцій, які
співдіють, накладаться, реалізуючи таким чином певне
комунікативне завдання, що відповідає інтенціям автора.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОГО
ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
ГРУШЕВСЬКОГО-ПУБЛІЦИСТА
У статті розглянуто окремі типи структурно-семантичної трансформації фразеологічних одиниць у
публіцистиці Михайла Грушевського. Проаналізовано прийом редукції як продуктивний тип індивідуальноавторського переосмислення фразеологізмів у публіцистичному доробку автора. Доведено, що редуковані
фразеологічні одиниці мають значний комунікативно-прагматичний потенціал і сприяють економії мовних
засобів. Визначено найбільш поширені види алюзії, використовувані автором для перетворення прислів’їв та
біблійних і євангельських висловів. На матеріалі публіцистичних творів М. Грушевського продемонстровано,
що прийом контамінації повертає фразеологічним компонентам первинне лексичне значення, а самі
фразеологізми залучає до нової образної системи.
Ключові слова: публіцистика М. Грушевського, фразеологічна одиниця, стійке сполучення слів,
структурно-семантична трансформація, редукція, контамінація, алюзія.
Постановка проблеми. Михайло Грушевський був
цікавою мовотворчою особистістю, мав оригінальну
публіцистичну манеру письма, вдало створював розмаїту
фразеологічну палітру. Спільною рисою численних
фразеологічних одиниць Грушевського-публіциста є їх
індивідуально-авторське перетворення. Автор трансформує всім відому структуру фразеологізмів згідно зі своїм
ідейно-тематичним задумом і громадянським кредо.
Такий прийом дає йому можливість підкреслити головне,
вдало розставити акценти.
Питання індивідуально-авторських видозмін фразеологізмів на матеріалі художніх текстів, української
прози й сучасної української преси вивчало багато
українських дослідників, зокрема М. Алефіренко,
О. Андрейченко, Г. Біловус, О. Важеніна, М. Гавриш,
І. Гнатюк, А. Григораш, Л. Давиденко, Ю. Каленчук,
Г. Клімчук, Н. Кочукова, А. Мамалига, О. Пономарів,
Т. Свердан, О. Сербенська, І. Сковронська та інші.
Однак прийоми трансформації фразеологічних одиниць
в українській публіцистиці кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
вимагають подальшого дослідження.
Мета роботи – проаналізувати певні типи структурносемантичної трансформації фразеологічних одиниць,
засвідчених публіцистикою Михайла Грушевського,
зокрема редукцію, контамінацію та алюзію.
Виклад основного матеріалу. З погляду стилістики
трансформація забезпечує оновлення семантики та
структури фразеологізмів, щоб не стерся фразеологічний
образ. Від автора вона вимагає певної структурносемантичної видозміни, за якої зберігається співвіднесеність із узуальною фразеологічною одиницею. Мотивованість внутрішньої форми фразеологізму дозволяє
автору відновити первинний, буквальний його зміст.
Крім розглянутих у наших попередніх розвідках
прийомів експлікації та субституції [див. про це: 6; 7], у
публіцистичних творах Михайла Грушевського знаходимо
інші яскраві зразки індивідуально-авторського оновлення
компонентного складу стійких сполучень слів і висловів,
зокрема скорочення фразеологічної одиниці, тобто

зменшення числа її компонентів. Редукція забезпечує
узагальнення змісту, мовну економію та лаконізм
викладу думки, усуває надлишкові з погляду конкретного
комунікативного акту компоненти. Унаслідок редукції
зберігається семантичний стрижень і смисловий центр
образних висловів, а також характерна для цих
лінгвістичних одиниць відомість, традиційність і популярність серед широкого загалу. Такі фразеологічні одиниці
легко відновити.
Опрацьований матеріал доводить, що автор скорочує
як препозитивну, так і постпозитивну частини фразеологізмів. Наприклад: Тридцять п’ять літ минуло, як заснув
найславніший син нашого народу, й ще раз ми зібралися
святим звичаєм пошанувати його пам’ять… [2, с.45-50]
(пор.: заснути навіки – «бути похованим, лежати у
могилі; вмерти» [5, с.852]); Не добачати її могли тільки
люди в шорах, засліплені й оглушені тими фальшивими,
століттями повторюваними фразами [3, с.13] (пор.:
ходити в шорах – «коритись кому-небудь, бути
залежним від когось» [5, с.930]). Усічення прислівника
навіки у першому прикладі, скоріш за все, зумовлюється
прагненням автора до економії мовних засобів, а опущення
дієслова ходити, яке бачимо у другому реченні, свідчить
про те, що для митця важливим є не стільки процес дії,
скільки сам факт її наявності у відповідній комунікативній
ситуації. Ще один приклад: Але спокуса велика, і тут от
важливо те, що я підкреслював вище: «знайти себе»…
[3, с.54] (пор.: знайти самого себе – «правильно
визначати свої нахили, розуміти своє призначення, своє
покликання» [4, с.73].
Як бачимо, звуження меж традиційних фразеологізмів
не змінює їх семантику, оскільки усічені елементи
виконують функцію доповнення, уточнення, а основне
смислове й експресивне навантаження в розглянутих
ідіомах лягає на дієслова й іменники.
Емоційно-оцінне сприйняття політичного дискурсу
значною мірою підвищує редукція компонентного
складу прислів’я, що сприяє актуалізації й оновленню
народного вислову зі збереженням його значення.
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Змінюється структура, конкретизується зміст, пробуджується номінативне значення у приказці моя хата скраю,
яка утворилася з прислів’я моя хата скраю, я нічого не
знаю: Царство свободи здобувається також сильним
примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись
вірним християнам. Менше всього годиться для вступу
до нього моральний чи політичний індиферентизм,
принцип «моя хата з краю» [3, с.9] (пор.: моя хата
скраю [я нічого не знаю] – «це мене зовсім не стосується,
це не моя справа» [4, с.101]). Усічення загальновідомого
прислів’я дозволяє М. Грушевському досягти потрібного
стилістичного ефекту з огляду на критичне спрямування
тексту, а також забезпечити лаконізм, логічність викладу
думки, підсумувати сказане, заохотити реципієнта до
подальшого вивчення питання, спонукати читача до
власних роздумів і умовиводів, привернути увагу до гострих проблем тогочасного політичного життя суспільства.
Таким чином, редуковані фразеологічні одиниці
мають значний комунікативно-прагматичний потенціал і
сприяють економії мовних засобів.
Алюзія, або натяк полягає у вживанні одного чи
кількох компонентів традиційного стійкого словосполучення поза ним, унаслідок чого цей компонент /
компоненти набувають фразеологічно зумовленого
значення. У контексті вони передають лише ідею
фразеологічної одиниці, її внутрішню форму, незважаючи
на значне порушення її граматичного складу. Для
правильного розуміння контексту та сприйняття його
естетичних якостей необхідно знати фразеологізм у тому
вигляді, у якому його вжито в мовній системі. Адекватне
відтворення фразеологічного натяку можуть забезпечити
ґрунтовні фонові знання реципієнта і широкий контекст.
Такої трансформації зазнають переважно відомі прислів’я
та приказки, оскільки вони мають різну структурну
організацію й дуже об’ємні за змістом, що дає
можливість використовувати лише деякі їхні елементи
для донесення певної інформації до адресата.
У публіцистичній спадщині М. Грушевського алюзія
є поширеним прийомом структурно-семантичної трансформації прислів’їв і біблійно-євангельських висловів.
Найбільш продуктивними, на нашу думку, є такі види
фразеологічного натяку:
1) використання одного чи кількох компонентів
відомого виразу або однорідних з ними: Якщо гонити цей
елемент в двері, він вернеться вікном [3, с.123] (пор.: Ти
москаля в двері, а він у вікно лізе (народна мудрість));
Цей процес національного випростування, розпочатий
самими зверхніми реальними умовами, твердими, аж
занадто, подіями, мусить бути свідомо продовжений
усіма усвідомленими елементами нашого громадянства,
щоб знайти «свою долю і свій шлях широкий» у сучасних
обставинах [3, с.53] (пор.: У всякого своя доля І свій
шлях широкий: Той мурує, той руйнує, Той неситим
оком За край світа зазирає…(Т. Шевченко «Сон»)); І через
те, ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей
Універсал до всього нашого народу і оповіщаємо: однині
самі будемо творити наше життя [3, с.199] (пор.:
Людина – творець власної долі (афоризм)); Народе
Український! У твоїх руках доля твоя [3, с.200] (пор.:
Наша доля в наших руках (афоризм)). Завдяки
звертанню до народної мудрості, класичної літератури
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думки автора звучать більш переконливо. Нерідко
граматичний склад прислів’я значно порушено. У такому
разі залучається лише образ, зміст вислову, наприклад: Ця
різкість може й вразить декого, декому не сподобається.
Але я не вважав можливим в таку відповідальну хвилину
заліплювати гірку правду в солодку облатку, captando
auram popularem [3, с.3]. Трансформоване прислів’я
краще гірка правда, ніж солодка брехня змінило
структуру й семантику. Пристосовуючись до нового
контексту, воно конкретизувалося і змінило значення;
2) використання всіх компонентів відомої фразеологічної одиниці, але за зразком вільного слововживання.
Такі трансформи часто підтримують особистісне ставлення
автора до ситуації, факту, події, особи, наголошуючи на
актуально значущій інформації, наприклад: Правительство само повинно було помогти русинам у сьому,
надаючи стипендії здібнішим академікам русинам по
укінченні, висилаючи їх на інші університети і т. ін., а не
стояти з заложеними руками, чекаючи, коли та вбога
суспільність серед незчисленних перешкод, під тяжким і
всестороннім гнітом, відрізана китайським муром –
російським кордоном – від більших, багатших своїх
частей, сама спроможеться виставити потрібні
культурні сили [1, с.164-176] (пор.: заложивши руки –
«нічого не роблячи, не працюючи; без діла; не вживаючи
ніяких заходів, бути осторонь чого-небудь» [5, с.817]);
Сюди ходили київські князі по здобич, сюди тікає від них
половецький хан Отрок, оспіваний звісною нашою піснею,
тут товклись за володіння хозари з арабами. Дорога була
«бита» з кожного погляду [3, с.19] (пор.: битий шлях –
«легка, звична, уже освоєна іншими форма діяльності;
апробований спосіб розв'язання питань і т. ін.» [5, с.263]);
Взагалі, коли обставини тому сприяли, Україна йшла до
того,
щоб
широко
заволодіти
чорноморським
побережжям і стати тут міцною ногою [3, с.20] (пор.:
стояти міцно на ногах – «бути самостійним,
незалежним; бути впевненим у своїх діях» [4, с.195]). М.
Грушевський часто використовує натяки на рядки з Біблії,
Євангеліє. Наприклад: Скільки нарешті чудесних,
принципових людей, які страшенно осуджували стару
урядову систему, але охоче брали платню з Державних
грошей, збираних з народного пиятства, з виколочуваних
«поронцами» податків, і тепер заявляють повну
готовість брати платню від українського уряду,
полишаючи йому збирати на них гроші всякими
способами, хоч би й розстрілом, але по-пілатівськи
умивають руки від усякої солідарности з ним у тяжкий
момент і охотненько тісняться набік, поки переїздить
по грудді й болоту теперішній тяжкий обоз української
державности [3, с.28] (пор.: Пілат – нещира людина, що
своєю бездіяльністю свідомо сприяє злочинові,
жорстокий лицемір; умивати руки – «ухилятися від
участі в якій-небудь справі, знімати з себе
відповідальність» [5, с.913]). У наведеному прикладі
М. Грушевський, викриваючи людей лицемірних, з
подвійною мораллю, використовує алюзію на римського
правителя Іудеї Понтія Пілата, який, бажаючи догодити
натовпу, віддав Ісуса розіп’ясти, хоч до цього й казав, що
не вірить у його вину. Пілат наказав принести йому води
й за іудейською традицією умив руки на знак
невинуватості у смерті, на яку дав згоду.
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У наступному прикладі митець змальовує відносини
великоруського й українського народів через алюзію на
відому біблійну легенду про вбивство молодшого брата
Авеля старшим братом Каїном, який так і не розкаявся в
своєму злочині: Історія цих двох «братніх народів»
вступила в стадію, про яку оповідає біблійна історія
перших братів. І спитав Бог: Каїне, де твій брат
Авель? [3, с.69].
Ще один приклад: Нам судилося побачити її навіч, й
наші серця огортає тривога, що ми можемо упустити
це близьке щастя нашої країни, що від границь цієї
сподіваної землі нас відіб’ють, нас відкинуть назад на
довгу нову блуканину в пустині [3, с.59].
Використовуючи історію про сорокарічні поневіряння
євреїв у пустелі, коли Мойсей вів їх з Єгипту до землі
обітованої, Михайло Грушевський натякає на тяжке
покарання, яке може чекати український народ, якщо
той до кінця не боротиметься за своє визволення та
створення української державності. Така незвична форма
алюзії посилює аргументацію автора, викликає інтерес
читача, підвищує увагу, апелює до його досвіду й знань.
Своєрідним стилістичним прийомом індивідуальноавторського переосмислення фразеологічних одиниць є
прийом контамінації, або поєднання в межах одного
стійкого вислову двох чи більше фразеологічних
зворотів. Як показують приклади, контамінація цих
фразеологічних одиниць створена на основі їх
семантичної близькості. Наприклад: Мені прийдеться
починати все знову – не продовжувати або
відновлювати, а таки починати: повторювати вже ні
рука, ні думка не повернеться по тім страшеннім
потрясенні, яке пережилося в цій руїні [3, с.6].
М. Грушевський схрещує в межах одного усталеного
виразу два фразеологізми рука не підніметься й думка
не навернеться, оскільки в обох наголошується на
неможливості будь-якої діяльності людини (пор.: рука
не піднімається – «не вистачає рішучості, сумління не
дозволяє щось зробити; не вистачає рішучості побити,
покарати, убити когось; не вистачає сил щось робити від
утоми, хвороби і т. ін.» [5, с.765]; думка навертається –
«хто-небудь починає думати про когось, щось» [5,
с.271]). У наступному прикладі Можливість впасти в
руки московської адміністрації й підпасти таким карам
лякала українців незвичайно [3, с.12] автор схрещує дві
фразеологічні одиниці впасти в очі та попастися в руки,
поєднані причинно-наслідковим зв’язком (пор.: впасти
в очі – «привертати чию-небудь увагу; бути особливо
помітним; помічатися; виділятися серед кого-, чогонебудь [5, с.147]; попастися в руки – «бути захопленим,
спійманим і т. ін.; позбавляти кого-небудь волі;
опинятися, бути в чиєму-небудь володінні, розпорядженні,
у залежності від кого-небудь» [5, с.673–674]); Але
спокуса велика, і тут от важливо те, що я підкреслював
вище: «знайти себе», і не збиватись на чужу дудку, а
йти тією дорогою, яку вказали нам реальні обставини
нашого життя [3, с.54]. Тут поєднано фразеологізми
збиватися з дороги і танцювати під чиюсь дудку,
оскільки в обох робиться акцент на нівелюванні власних
переконань, реалізації хибних думок чи дій (пор.:
збиватися з дороги – «втрачати правильний напрямок у
поведінці, діяльності; збочувати» [5, с.323]; танцювати

під дудку чию – «беззаперечно виконувати чиї-небудь
бажання, підкорятися в усьому комусь» [5, с.877]); В цій
справі давались спеціяльні інструкції російським
представникам на Україні, рекомендуючи їм орудувати
в цім напрямі «і лисячим хвостом і вовчим зубом»,
пускаючи в рух підкупство, терор, всякого роду натиск,
що хочете – і дійсно результат був осягнений [3, с.17].
Поєднання фразеологізмів пускати в діло і приводити в
рух зумовлено їх смисловою тотожністю, що полягає в
реалізації якогось факту чи дії, досягненні певного
результату (пор.: пускати в діло – «застосувати, вжити
що-небудь з користю» [5, с.722]; приводити в рух –
змусити рухатися, працювати (агрегат, верстат, машину і
т. ін.)); Досі, хоч з різними тривогами й небезпеками,
наша українська справа пливла в попутнім вітрі
загальної революції [3, с.68]. Поєднуючи фразеологізми
пливти за течією та попутний вітер, автор робить
наголос на залежності визначених цілей від ситуації, що
склалася на той час (пор.: пливти за течією – «пасивно
підкорятись обставинам, не вміючи обрати свого шляху
в житті [4, с.145]; попутний вітер – «який рухається в
одному напрямку з ким-небудь, чим-небудь» [4, с.152]);
Сільськогосподарський сезон зближавсь і в ім’я збереження хоч якої-небудь економічної сили краю й його добробуту
треба було дати лад і спокій, щоб робочий люд міг
приступити до своєї праці [3, с.183]. Схрещування
фразеологізмів дати лад і дати спокій дозволяє автору
наголосити на необхідності створення сприятливих
обставин діяльності людей (пор.: дати лад – «порядкувати, розпоряджатися де-небудь, у чому-небудь;
поратися біля чого-небудь; доглядати кого-небудь,
піклуватися про когось» [5, с.207], дати спокій – «не
чіпати, не турбувати кого-небудь; облишати» [5, с.211]).
Як бачимо, вдало підібраний контекст і спільна
семантична домінанта в базових фразеологізмах
уможливили поєднання двох фразеологічних зворотів у
межах одного стійкого вислову. Таке схрещування
повертає фразеологічним компонентам первинне
лексичне значення, а самі фразеологізми залучає до
нової образної системи. Це забезпечує особливу
семантичну місткість та експресивність подібним
стійким висловам.
Іноді в досліджуваних творах спостерігаємо
поєднання кількох видів трансформацій, що допомагає
публіцисту донести свої ідеї до адресата, вплинути на
його емоції чи спонукати до дії. Наприклад, поєднання
субституції з редукцією: <…> стали виявляти
незвичайну прудкість, тільки коли запахло в повітрі
печеним [3, с.139] (пор.: запахло смаленим [вовком] –
«загрожує кому-небудь або передбачається небезпека,
загибель, неприємність, сварка чи бійка» [5, с.610]).
У цьому реченні автор замінює компонент смаленим на
слово-відповідник печеним, опускаючи при цьому
постпозитивну частину фразеологізму вовком.
Висновки. Отже, однією важливою ознакою індивідуального стилю Михайла Грушевського є структурносемантична трансформація узуальних стійких висловів,
зумовлена глибоким осмисленням навколишнього світу,
неперервним прагненням до збагачення суспільної
свідомості та стилістично гнучкого, об’єктивного й більш
повного висловлення власних думок і почуттів.
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PECULIARITIES OF INDIVIDUAL AUTHOR’S TRANSFORMATION
OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF HRUSHEVSKYI-PUBLICIST
Certain types of structural and semantic transformation of phraseological units in publicism of M. Hrushevskyi are considered
in the article. The method of reduction as a productive type of individual author’s transformation of set expressions in the
publicistic works is analyzed. It is proved that reduced phraseological units have a significant communicative and pragmatic
potential and favour the linguistic resources economy. The most common types of allusions used by the author for the
transformation of proverbs and biblical and evangelical expressions are determined. It was demonstrated on the publicistic works
of M. Hrushevskyi that the method of contamination restores the original lexical meaning of the phraseological components, and
includes the phraseological units in the new figurative system.
Key words: publicism of M. Hrushevskyi, phraseological unit, structural and semantic transformation, set expression,
reduction, contamination, allusion.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПОДІЛЛІ (1928-1938)
У пропонованій статті автор прослідкував зміни у структурі радянських органів державної безпеки
(ДПУ-НКВС) на території Поділля впродовж 1928-1938 рр.
Мета дослідження – проаналізувати ключові зміни та реформування центрального апарату
радянських репресивних органів, що завжди санкціонувалися вищим партійним керівництвом СРСР, і
з’ясувати як це впливало на організацію та функціонування периферійних органів ДПУ-НКВС–
реалізаторів політичного курсу центру.
На основі аналізу та порівняння відомостей з опублікованих досліджень і збірників документів із
цього напряму, а також опрацювання раніше невідомих архівних документів, автор дійшов до таких
висновків: у зазначений період для оптимального управління репресивним апаратом з центру відбувався
постійний пошук ефективної моделі його функціонування, яка вдосконалювалася відомчим керівництвом
на місцях, враховуючи адміністративно-територіальні та політико-економічні особливості регіону.
Ключові слова: структура, зміни, апарат, ДПУ, НКВС, відділ, відділення, район, область.

Постановка проблеми. Тематика реформування
структури радянських органів державної безпеки та
вплив цих змін на функціонування репресивного
механізму до сьогодні привертає увагу дослідників.
У сучасній історіографії наявні значущі дослідження,
об’єктом яких виступав переважно центральний (союзний)
апарат карального відомства. Водночас республіканський,
а тим паче периферійний апарат органів держбезпеки
посідав другорядне значення.
Р. Подкур, аналізуючи процес структурної реорганізації
спецслужб, дійшов до висновку, що українські радянські
надзвичайні органи підпорядковувалися керівним органам
у Москві. Структура республіканських спецслужб
повністю визначалася спочатку російським, а згодом
союзним керівництвом. Наприклад, 6 лютого 1922 р.
було розформовано Всеросійську надзвичайну комісію
та її органи на місцях, натомість створено в структурі
НКВС РСФРР Державне політичне управління (далі –
ДПУ), а вже 22 березня 1922 р. ліквідовано Всеукраїнську
надзвичайну комісію й організовано ДПУ УСРР [1, с.31].
Схожу думку висловив С. Кульчицький, який вказав на
абсолютну підпорядкованість органів ДПУ УСРР органам
ДПУ РСФРР. Наприклад, голова ДПУ УСРР вважався
повноважним представником ДПУ РСФРР в Україні,
якому підпорядковувалися армійські і транспортні
політичні відділи, а також війська ДПУ [2, с.24-25].
Реформування російського та радянського центральних
апаратів органів держбезпеки добре висвітлені у роботі
О. Кокуріна і М. Петрова [3-4].
Що стосується українських республіканських органів
держбезпеки, то дослідження їх діяльності у контексті
реформування частково висвітлені у працях І. Біласа [5],
Ю. Шаповала,
В. Пристайка,
В. Золотарьова
[6].

Юридичний аспект реорганізації українських радянських
спецслужб здійснив В. Окіпнюк [7].
Дослідження цієї теми в регіональному аспекті
представлено в праці В. Золотарьова і В. Стьопкіна [8].
Проблемою функціонування та реорганізації органів
держбезпеки на Поділлі займалися В. Васильєв та
Ю. Подкур, які проаналізували зміни в репресивному
апараті крізь призму підготовки та реалізаціївищим
партійним керівництвом «Великого терору» [9].
Утім, не зважаючи на значну теоретичну розробку та
опрацьований дослідниками фактичний матеріал, до
сьогодні проблема детального висвітлення структурних
змін місцевих апаратів залишається актуальною.
Мета дослідження – проаналізувати ключові зміни
та реформування центрального апарату радянських
репресивних органів, що завжди санкціонувалися вищим
партійним керівництвом СРСР, і з’ясувати як це впливало
на організацію та функціонування периферійних органів
ДПУ-НКВС – реалізаторів політичного курсу центру.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні дослідниками
встановлено принципи спадковості у реформуванні
радянського репресивного апарату на будь-якому рівні.
Так, за аналогією Подільського губернського відділу НК
функціонував губвідділ ДПУ, якому підпорядковувалися
апарати повітових уповноважених.
З 1923 р. розпочалася адміністративно-територіальна
реформа, в результаті якої губернії ліквідували, а натомість
утворили округи. Закономірно відбулася і реорганізації
апарату ДПУ. Замість Подільського губвідділу ДПУ
створили 5 окружних – Вінницький, Кам’янецьПодільський, Могилів-Подільський, Проскурівський,
Тульчинський, з яких після 1930 р. [10, с.22] залишилися
лише Проскурівський і Вінницький.
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Окружні відділи створювалися на правах колишніх
губвідділів НК при місцевих виконавчих комітетах.
Очолював окрвідділ ДПУ начальник, якого призначали
або зміщували наказом по ДПУ УСРР. Таким чином,
утворилася система подвійного підпорядкування – пряме
підпорядкування центру поряд з виконанням і звітуванням
про результати роботи місцевим партійним комітетам.
Кількість штатних одиниць в окрвідділах ДПУ по УСРР
була різною: у Могилів-Подільському окрвідділі ДПУ –
9, а в Катеринославському – 36. У центрах великих чи
стратегічно важливих районів запровадили інститут
райуповноважених, які безпосередньо підпорядковувалися
начальнику окрвідділу [7, с.105].
В липні 1930 р. XVI з’їзд ВКП(б) затвердив рішення
про ліквідацію округів з метою «укріплення району як
головної ланки соціалістичного будівництва на селі» [4,
с.33]. Очевидно, що процес колективізації та опір йому
зі сторони селян вимагав безпосереднього адміністрування, посилення тиску та присутності партійно-радянського
керівництва на місцях. Тож у межах колишнього
Вінницького округу було організовано 34 райони, а на
території Проскурівського – 27 [10, с.23].
З метою «оперативного охоплення» районів були
створені сектори ДПУ. Вінницький (за порядковим
номером – шостий) оперативний сектор створили на базі
колишніх Проскурівського, Вінницького і частини
Уманського округів, а його начальником було призначили
О.Г. Грозного [11, с.72]. Структура сектору була такою:
секретаріат (об’єднував весь технічний і обслуговуючий
штат), контррозвідувальне, секретне, інформаційне,
економічне, обліково-статистичне відділення і розвідувальна група. Окрім того, враховуючи прикордонність Поділля, була створена група по боротьбі з
контрабандою [3, с.506-507].
Штат оперсектору в середньому нараховував 33
особи. У всіх адміністративних районах були створені
апарати районних уповноважених ДПУ, а в містах із
власною міськрадою – міські відділення ДПУ. Залежно
від розмірів і політико-економічного значення району
штат райуповноваженого складав від 1 до 3 осіб [4, с.35].
З квітня 1931 р. по Вінницькому оперсекторі із 31
райапарату ДПУ 14 райапаратів, які складалися із 3 осіб,
перевели у статус райвідділення [12, арк.51].
2 лютого 1932 р. була створена Вінницька область.
Вінницький оперсектор ДПУ УСРР ліквідували, а на його
базі створили Вінницький обласний відділ ДПУ УСРР,
начальником якого став Левоцький В.Я [13, арк.20].
Новостворена Вінницька область складалася з 71
адміністративно-територіальної одиниці: 2 міст (Вінниця і
Бердичів) і 69 районів [10, с.24]. Під обслуговування
Вінницького облуправління ДПУ увійшли зазначені
Вінниця та Бердичів (з утворенням Бердичівського
міськвідділу ДПУ) і 47 районів з відповідними
райапаратами ДПУ. Решта 22 адміністративні райони з
їх апаратами ДПУ обслуговувалися прикордонними
загонами ДПУ [13, арк.24 зв.-25].
Постійні
адміністративно-територіальні
зміни
призводили до змін в периферійних органах ДПУ. Так, у
червні 1933 р. було утворено Шпиківський та
Ситковецький райони Вінницької області, а вже через
місяць сформовано Шпиківський і Ситковецький рай-
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апарати ДПУ. Водночас Брацлавське і Чернівецьке райвідділення ДПУ переведені в розряд райапаратів [14, арк.78].
27 грудня 1932 р. у складі ОДПУ було створено
Головне Управління робітничо-селянської міліції, якому
було передано усі функції та особовий склад міліції [12,
арк.25]. Таке рішення дозволило сконцентрувати діяльність репресивного механізму, адже тепер органи ДПУ
напряму могли користуватися агентурою міліції та її
розгалуженим апаратом.
На початку 1933 р. для додаткового контролю над
низовою ланкою партійної вертикалі та очищення її від
«соціально-ворожих елементів» були створені політвідділи МТС [15, с.287]. Також із метою посилення
«чекістського обслуговування та оперативного натиску»
в організаціїГолодомору 1932–1933 рр. у штат місцевих
органів ДПУ було введено посади замісників начальників
політвідділів МТС по роботі ДПУ [3, с.59].
Внутрішня організація обласного відділу ДПУ
відповідала структуріоперативного сектору. З урахуванням
усіх попередніх змін, на початок 1934 р. структура
Вінницького облвідділу ДПУ виглядала так: керівництво
(начальник, заступник начальника), секретаріат, Особливий
відділ (ОВ) – контррозвідка і боротьба з ворожими діями
в армії і на флоті, Секретно-політичний відділ (СПВ) –
боротьба з ворожими політичними партіями та антирадянськмим елементами; Економічний відділ (ЕКВ) –
боротьба з диверсіями та шкідництвом у народному
господарстві; Оперативне відділення – охорона керівників
партії та уряду, обшуки, арешти, зовнішнє спостереження;
спецгрупа – шифрувальна робота, забезпечення
секретності у відомостях; Транспортний відділ (ТВ) –
боротьба зі шкідництвом, диверсіями на транспорті;
Обліково-статистичний відділ (ОСВ) – оперативний
облік, статистика, архів; загальний відділ (комендатура,
відділення зв’язку, фінансове відділення), відділ кадрів;
управління робітничо-селянської міліції, інспекція резервів.
10 липня 1934 р. було утворено загальносоюзний
Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС) [3, с.545546], а 11 липня – НКВС УСРР [16, арк.70-70 зв.]. Вже
його наказом від 19 липня 1934 р. № 13 «Про
організацію органів НКВС УСРР на місцях» створено
Вінницьке обласне управління НКВС (далі – ВОУНКВС)
з типовою структурою: управління державної безпеки
(далі – УДБ), управління робітничо-селянської міліції,
відділ пожежної охорони, відділ актів цивільного стану,
адміністративно-господарський відділ, інспекція резервів,
фінансовий відділ, відділ кадрів. У територіальному
підпорядкуванні ВОУНКВС перебував лише один
апарат у статусі відділу – Бердичівський міський відділ
НКВС, а решта районних апаратів отримували статус
райвідділення. Начальником ВОУНКВС призначили
Соколинського Д.М. [16, арк.72 зв., 102].
До складу УДБ ВОУНКВС увійшли основні оперативні
підрозділи колишнього ДПУ: ОВ, СПВ, ЕКВ, ТВ,
Опервіділ, Спецгрупа, ОСВ. Апарат УДБ райвідділення
НКВС був не чисельним – його штат складався із
начальника райвідділення, який також відповідав за
роботу міліції, уповноваженого і помічника уповноваженого. Штат міського відділу НКВС значно переважав
райвідділення, оскільки його УДБ складалося із
відділень, насамперед СПВ, ОВ, ЕКВ. Схожа структура
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була в створених у 1935 р. 4-х окружних відділах НКВС,
в яких загальна кількість штатних одиниць коливалася
від 22 до 25 осіб, а по лінії УДБ в межах 9-10 осіб.
Начальники окрвідділів НКВС по сумісництву очолювали
прикордонні загони, що дислокувалися в окружному
центрі [17, арк.87-90, 92].
На початку 1935 р., з метою укріплення прикордонної
смуги, що проходила через Подільський регіон, наказами
по ВОУНКВС Старокостянтинівське, Волочиське,
Ізяславське, Славутське райвідділення перетворено у
райвідділи, а Проскурівський райвідділ у міськвідділ
[17, арк.3, 38]. Згадані районні центри називали містамифорпостами і їм приділяли особливу увагу в питаннях
агентурної роботи чи паспортизації [18, арк.2].
Автору вдалося віднайти повну штатну структуру
ВОУНКВС станом на 1 грудня 1935 р., яку затвердили
наказом облуправління від 20 грудня 1935 р. № 65 [19,
арк.33]. Вона виглядала таким чином (порядковість
структурних підрозділів наводиться як у затверджених
штатах – прим. авт.): керівництво (начальник, заступник
начальника, помічник начальника. інспектор), секретаріат,
особливоуповноважений, відділ кадрів, управління
державної безпеки, відділ пожежної охорони, відділ
актів цивільного стану, адміністративно-господарський
відділ, відділ місць ув’язнення, інспекція комітету
резервів, інспекція трудових колоній, відділення лісової
охорони, відділення зв’язку (гараж, телефонна станція),
управління робітничо-селянської міліції, міські, районі
відділи і відділення.
УДБ ВОУНКВС складалося із: ОВ (23 особи – тут і
далі шатна чисельність) у складі якого були секретаріат,
1 відділення (військове), 2 відділення (контррозвідувальна
робота по польському шпигунстві), 3 відділення (контррозвідувальна робота по румунському та іншому
шпигунстві), 4 відділення (українська та біла контрреволюція, терор, бандитизм, повстанство), ОВ польових
частин м. Вінниця (18): ОВ 17 стрілецького корпусу,
ОВ 24 стрілецької дивізії, ОВ частини 1467; СПВ (23) у
складі: секретаріат, 1 відділення (антирадянські групи і
політичні партії, антирадянські прояви в промисловості),
2 відділення (церковно-монархічні і наукові організації,
учбові заклади, видовища), 3 відділення (українська
контрреволюція), 4 відділення (куркульський і повстанський терор, інші контрреволюційно організації на селі);
ЕКВ (19) у складі: 1 відділення (цукрова промисловість
та інші), 2 відділення (сільське господарство), 3 відділення
(торгівля, кооперація і фінансування);ТВ (18) у складі:
1 відділення (боротьба з аваріями, диверсіями, шпигунством
і терором на залізниці), 2 відділення (боротьба з
антирадянськими партіями та іншими контрреволюційними утвореннями, ВТУЗи, типографія та ін. на
залізниці); 3 відділення (обслуговування всіх служб на
залізничних стрілках, боротьба з крадіжками і посадовими
господарськими злочинами, мобілізаційна готовність і
війська залізниці), автодорожня група, група обліку і
паспортизації; ІНВ (3); Оперативне відділення (4);
Спецгрупа (2); ОСВ (6). Загальна кількість штатних
одиниць по УДБ ВОУНКВС – 95 осіб [19, арк.38].
Територіально структура органів ВОУНКВС виглядала
таким чином: Бердичівський міськвідділ, Шепетівський
окружний відділ НКВС, який обслуговував 2 райвідділи

і 7 райвідділень; Проскурівський окрвідділ НКВС, якому
підпорядковувався один райвідділ і 7 райвідділень,
Кам’янець-Подільський окрвідділ НКВС, що обслуговував
8 райвідділень і Могилів-Подільський окрвідділ НКВС,
якому підпорядковувалися 5 райвідділень. Поряд з цим
функціонували самостійні райапарати НКВС, які напряму
підпорядковувалися облуправлінню – 1 райвідділ і
43 райвідділення. Тепер в окружних відділах НКВС
штатна чисельність співробітників коливалася від 100 до
135 осіб, в тому числі по лінії УДБ від 20 до 31 особи.
Штат співробітників районного відділу НКВС складав
45-67 осіб, а райвідділення 22-46 осіб.
Окрім того, у підпорядкуванні ВОУНКВС перебували
оперативні пункти транспортного відділу (ОП ТВ)
НКВС станцій Жмеринка, Козятин, Шепетівка, Вінниця,
Гречани, Холоневська, Вапнярка, Кам’янець-Подільський,
Могилів-Подільський.
Керуючись наказом НКВС УСРР від 7 червня 1936 р
№ 00133 ВОУНКВС своїм наказом від 15 червня 1936 р.
№ 36 Обліково-статистичне відділення реорганізувало в
обліково-архівне [20, арк.143]. 4 листопада 1936 р.
затвердили зміни у ТВ: ліквідували ОП ст. Вінниця і ст.
Гречани; створили ОП ст. Проскурів; збільшили штат
3 відділення і організували 4 відділення. Загальна кількість
співробітників ТВ УДБ ВОУНКВС збільшилася з 18 до
22 осіб [21, арк.70].
28 листопада 1936 р. наказом НКВС СРСР № 00383
затверджено чергові зміни в органах держбезпеки:
розформовано ЕКВ; з оперативного відділу створено 2
відділи – відділ охорони членів уряду та дипломатичних
корпусів та власне оперативний відділ; також утворено
контррозвідувальний відділ (КРВ) (на основі частини
особливого відділу і розформованого апарату економічного відділу) і тюремний відділ, а транспортний
відділ перейменовано у відділ транспорту та зв’язку [3,
арк.63].
Наказом НКВС СРСР від 25 грудня 1936 р. № 00411
відділам ГУДБ НКВС з метою конспірації були надані
номери: 1-й відділ – відділ охорони; 2-й – оперативний
відділ; 3-й – контррозвідувальний відділ; 4-й – секретнополітичний відділ; 5-й – особливий відділ; 6-й– відділ
транспорту та зв’язку; 7-й – іноземний відділ; 8-й –
обліково-реєстраційний відділ; 9-й відділ – спеціальний
відділ; 10-й – тюремний відділ [22, арк.99]. В Україні
аналогічна нумерація була введена наказом НКВС УРСР
№ 001 від 2 січня 1937 р., але в республіканському
наркоматі відділів 7 і 10 не існувало [23, с.240].
Вказані зміни в системі НКВС на Поділлі були
формалізовані пізніше. Так, наказом ВОУНКВС від
1 лютого 1937 р. № 11 весь оперативний і технічний склад
ЕКВ передано в розпорядження начальника 3 відділу
(КРВ) УДБ, а наказом від 2 червня 1937 р. № 36
затверджено штати 3-го (КРВ) і 5-го відділів (ОВ) УДБ
ВОУНКВС [24, арк.59, 206]. Структура 3-го відділу (38
осіб) була такою: секретаріат, 1 відділення (польська
контрреволюція і шпигунство), 2 відділення (середньоєвропейське, східне і румунське шпигунство), 3 відділення
(українська і біла контрреволюція), 4 відділення (промисловість), 5 група (сільське господарство), 6 відділення
(інформаційне), група оперативного обліку (2 особи).
Структура 5 відділу (18) виглядала так: секретаріат,
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1 відділення (по місцевим частинам гарнізону),
2 відділення (керівництво периферією). Поряд з цим
було ліквідовано 7-ме відділення УДБ ВОУНКВС.
13 серпня 1937 р. на виконання союзних і республікканських розпоряджень ВОУНКВС видало наказ № 56
про розформування 6 відділу УДБ, особовий склад якого
було розприділено у периферійні органи новосформованого
дорожньо-транспортного відділу (ДТВ) ГУДБ НКВС
Південно-Західної залізниці та у новостворений 11 відділ
(водного транспорту) [25, арк.66]. Останній організували
наказом ВОУНКВС від 24 серпня 1937р. № 63 з метою
оперативного обслуговування об’єктів наркомату водного
транспорту, органів шосейно-дорожнього господарства
та наркомату господарства і складався він із 7 штатних
одиниць [25, арк.91].
Варто зауважити, що пропозиції щодо реорганізації
структури місцевих апаратів НКВС надходили не лише
із центру. На початку 1937 р. начальник ВОУНКВС
М. Тимофєєв розробив проект реорганізації управління.
Серед пропонованих новел – організація 4-х міжрайонних
оперативних груп, які повинні були обслуговувати
35 районів, що позбавлялися власних райапаратів НКВС.
Також 6 районів планували віддати у пряме під порядкування ВОУНКВС і зменшити кількість районів, які б
обслуговували окружні відділи НКВС – із 30 до 10.
Поряд з цим пропонувалося збільшити кількість районних
райвідділів НКВС з 4 до 6 [18, арк.6-7]. Утім зазначена
ініціатива не була реалізована, ймовірно, через подальшу
адміністративно-територіальну реформу.
Постановою ЦВК СРСР від 22 вересня 1937 р.
Вінницьку область було розділено й утворено Кам’янецьПодільську область та ліквідовано округи. Наказом
НКВС СРСР від 29 вересня 1937 р. № 00620 організовано
УНКВС по Кам’янець-Подільській області, якому підпорядкували 32 територіальних органи НКВС:
2 міськвідділи, 4 райвідділи і 29 райвідділень НКВС.
Щодо УНКВС по Вінницькій області, то в його віданні
залишили 42 периферійні органи НКВС – 1 міськвідділ і
41 райвідділення НКВС [26, арк.210-213 зв.].
Структуру УНКВС по Кам’янець-Подільській області
вдалося відновити лише частково. У доповідній записці
начальника УНКВС по Кам’янець-Подільській області
М. Приходька на ім’я наркома внутрішніх справ УРСР
І. Леплевського від 7 грудня 1937 р. містилося обґрунтування та рекомендації щодо змін у структурі УДБ
Кам’янець-Подільського УНКВС, зокрема збільшення
штатних одиниць [27, арк.88].
Чинна структура 3-го відділу (21 особа без керівництва
і секретаріату) УДБ Кам’янець-Подільського УНКВС
виглядала так: 1 відділення (польське), 2 відділення
(українське), 3 відділення (румунське і німецьке), 4 відділення (промислове), 5 відділення (сільськогосподарське), група промислової інформації, оперативний
облік відділу. Натомість пропонувалося сформувати 3-й
відділ із 4-х відділень, які планували кількісно підсилити
співробітниками. Пріоритетним мало стати польське
відділення, штат якого пропонували збільшити із 6 до 12
осіб, а українське рекомендовано ліквідувати з метою
«усунення паралелізму в роботі 3 і 4 відділів».
4-й відділ (19) існував у складі 4 відділень і після
реформування мав збільшитися до 46 штатних одиниць і
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складатися із 5 відділень. Першочергове значення
надавалося 2 українському відділенню, а «виходячи із
досвіду роботи по розробці антирадянської частини
молоді» планувалося організувати молодіжне відділення.
5-й відділ функціонував із штатною чисельністю 12 осіб.
Під час реорганізації Вінницької області 11 із 14
особливих відділень корпусів і дивізій відійшли до
новоствореної Кам’янець-Подільської області. Тому «із
зовсім незрозумілих причин» для М. Тимофєєва у
ВОУНКС зберігалися посади двох начальників відділень, в
той час як в УНКВС Кам’янець-Подільської області не
було жодного. Виправити дисбаланс він пропонував
організувавши у 5 відділі УДБ свого управління також
2 відділення: 1 відділення – у віданні якого перебували
всі стаціонарні частини, що розташовані на території
області, артилерійські склади, окружні продовольчі
армійські склади, військкомати, Тсоавіахіми, призив),
2 відділення – обслуговування мотомеханізованих
частин і механізованих бригад.
Структура 8-го відділу складалася із 5 штатних
одиниць, які намагалися доповнити помічником начальника відділення та інспектором, а 9-й відділ обслуговували
3 чекісти, на допомогу яким мали б додати начальника
відділення й інспектора [27, арк.89-94].
Відповідно до наказу ВОУНКВС від 16 грудня 1937 р.
№ 88 було введено посаду начальника 12 відділення
(оперативної техніки) УДБ УНКВС з 25 жовтня 1937 р.
[25, арк.236]. Згодом, на виконання директиви НКВС
УСРР від 29 січня 1938 №85780 наказом по ВОУНКВС
від 3 лютого 1938 р. № 11 у складі УДБ з 1 лютого 1938 р.
було утворено сільськогосподарський відділ [28, арк.52].
Він складався із начальника, секретаріату і 3-х відділень.
Однак наказом ВОУНКВС від 28 лютого 1938 р. № 15
цей відділ з 20 лютого розформовували, а співробітникам
наказали приступити до виконання обов’язків за
попередніми посадами [28, арк.52].
Отже, до складу УДБ УНКВС Вінницької та Кам’янецьПодільської області на початок 1938 р. входили: 2-ге
відділення, 3-й; 4-й; 5-й відділи; 8-е відділення, 9-е
відділення (група), 11-й відділ і 12-е відділення.
29 березня 1938 р. у загальносоюзній структурі НКВС
почалися чергові зміни, які довершив наказ НКВС СРСР
від 9 червня 1938 р № 00362 [3, с.66-67]. Ці зміни
дослідники пояснюють спробою поліпшити взаємодію
між напрямами роботи в місцевих апаратах під час
масових репресій і скоротити час на консультації між
керівниками відділів і відділень. Адже саме у той час
відбувалися масові перекваліфікації обвинувачень,
зокрема, із «шкідництва» у «шпигунство» тощо [9, с.64].
Однак нова структура НКВС СРСР, ймовірно, була
малоефективною, тому вже 29 вересня 1938 р. наказом
№ 00641 вона була вкотре змінена [3, с.67].
Щодо впливу реформи центрального апарату НКВС
СРСР на територіальні органи НКВС, то швидше за все,
зміни, передбачені наказом НКВС СРСР від 9 червня
1938 р № 00362 не призвели до змін у структурі
периферійних апаратів. Щодо вересневої реорганізації
1938 р., то аналіз наказів та розпоряджень упродовж
вересня-грудня 1938 р. засвідчує, що принаймні УНКВС
по Вінницькій області продовжувало функціонувати зі
структурою, яка існувала на початок 1938 р.
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Висновки. Отже, на основі проаналізованого
матеріалу, автор дійшов висновків, що для оптимального
управління репресивним апаратом відбувався постійний
пошук ефективної моделі його функціонування. Процес
створення такої моделі залежав від кількох факторів:
1. централізація апарату ДПУ-НКВС, яка полягала у
поступовому відокремленні репресивного апарату від
місцевої виконавчої влади – відповідних виконавчих
комітетів і паралельне зміцнення відомчої вертикалі;
2. концентрування фактичної влади в руках Й. Сталіна,
що дозволило одноосібно приймати рішення про
реформування органів і уповноваження їх на репресивні
позаконституційні функції; 3. постійне реформування
адміністративно-територіального устрою, причиною
якого був також пошук оптимальної формули взаємодії і
контролю по вертикалі «центр-периферія»; 4. політикоекономічні особливості Подільського регіону, серед
яких – прикордоння, відсутність промислових центів як
основи пролетарської (більшовицької) ідеології тощо.
Поряд з цим, більшість структурних змін в центральному
апараті спричиняли зміни і в периферії, які доповнювалися
ініціативами начальників місцевих апаратів ДПУ-НКВС.
Упродовж зазначеного періоду в реформуванні органів
зберігався принцип спадковості, що забезпечувало
сталість репресивного механізму як засобу вирішення
політичних, економічних чи соціальних завдань Кремля.
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE SOVIET STATE SECURITY BODIESIN PODILLIA (1928-1938)
The article focuses on the changes in the structure of the Soviet State Security Bodies (DPU-NKVS) in the territory of
Podillia during 1928-1938.
The objective of the article is to analyze key changes andrestructuring processof the central apparatus of the soviet
repressivebodies, which were always sanctioned by the Supreme Party Leadership of the USSR and uncover how it influenced
the organization and functioning of the provincial bodies of DPU-NKVS – the active units of the Central Body’s politics
implementation.
The author of the article reached a conclusion based on analyses and comparison of information from published sources of
this scientific area and unknown archival documents: this period was marked by the intensive searching for the Central Body
optimalmanagement to create the effective model of Repressive Machinery, which was always improved by local leaders,
taking into account administrative and territorial, political and economic peculiarities of the region.
Key words: structure, changes, apparatus, DPU, NKVS, department, branch office, district, region.
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СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ПОСАДИ: ДОЛЯ КЕРІВНИКІВ
УРЯДІВ УРСР ДОБИ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ 1937‒1938 РР.
У статті йдеться про долю трьох керівників уряду УРСР доби Великого Терору ‒ Панаса Любченка,
Михайла Бондаренка й виконувача обовʼязки Голови РНК УРСР Миколи Марчака. Наголошується, що й
найвищі державні посади у компартійній номенклатурі республіки не гарантували особам, які їх займали,
особистого комфорту й убезпечення від репресій. Навпаки, практично усі шари республіканської
номенклатури від її низового рівня до найвищих посад стали жертвами сталінської «кадрової революції»
1937‒1938 рр.
Ключові слова: Великий Терор 1937‒1938 рр., Голова Ради Народних Комісарів УСРР/УРСР, Панас
Любченко, Михайло Бондаренко, Микола Марчак, сталінська «кадрова революція».
Постановка проблеми. Питання про персональний
вимір доби Великого Терору 1937‒1938 рр., зʼясування
індивідуальної долі жертв політичних репресій сталінської
доби ‒ й досі є одним з найбільш актуальних у сучасній
вітчизняній історіографії. Чимало досі незʼясованих
деталей міститься у репресивних справах верхівки
республіканської номенклатури, зокрема у справах
очільників уряду УРСР ‒ голів Раднаркому Панаса
Любченка, Михайла Бондаренка та Миколи Марчака.
Мета роботи. Зʼясувати особливості функціонування
державного апарату УРСР часів Великого Терору на
прикладі біографій тогочасних українських «премʼєрміністрів».
Виклад основного матеріалу. Панас Петрович
Любченко народився 14 січня 1897 р. у м. Кагарлику на
Київщині у родині селянина-бідняка. Закінчив двокласну
сільську школу, Київську військово-фельдшерську школу
(1914), рік провчився в Університеті св. Володимира у
Києві. З 1913 р. був учасником есерівської течії
революційного руху. Від березня 1919 р. був членом
Української партії соціалістів-революціонерів (комуністів);
з серпня 1919 р. вона мала назву ‒ Українська
комуністична партія (боротьбистів). Належав до керівників
боротьбистів й у березні 1920 р. разом з більшістю
лідерів партії увійшов до КП(б)У, де стрімко почав
робити карʼєру [1, с.357-361].
1927‒1934 рр. П. Любченко ‒ секретар ЦК КП(б)У, з
1933 р. одночасно був першим заступником Голови
Раднаркому УСРР. На початку 1930-х рр. зарекомендував себе одним з найактивніших провідників імперської
політики Москви в Україні. 28 квітня 1934 р. постановою
ВУЦВК був затверджений Головою РНК УСРР.
Фатальним для очільника уряду УРСР став пленум
ЦК КП(б)У 29–30 серпня 1937 р., під час якого по
доповіді С. Косіора розглядалося питання «Про
буржуазно-націоналістичну
організацію
колишніх
боротьбистів і про зв’язок з цією організацією
Любченка П.П.». Розгляд санкціонував Й. Сталін, якому
енкаведисти надали відповідні «свідчення» ув’язнених
колишніх боротьбистів, колег П. Любченка, зокрема
А. Хвилі. 30 серпня у тривалій промові П. Любченко

категорично відкинув усі висунуті проти нього обвинувачення, але присутніх не переконав. З 15-ї до 18-ї год. у
роботі пленуму було оголошено перерву.
Одразу після перерви й за відсутності П. Любченка
пленум ЦК КП(б)У ухвалив: «На підставі матеріалів
слідства та очних ставок Любченка з заарештованими
учасниками контрреволюційної націоналістичної організації […] Пленум ЦК КП(б)У вважає встановленим, що
Любченко П.П. не тільки був особисто тісно зв’язаний з
керівною групою націоналістичної української контрреволюційної організації, а й входив до складу керівництва
цієї антирадянської організації». Відтак були схвалені й
відповідні «оргвисновки»: «1. Виключити Любченка П.П з
Політбюро та зі складу членів ЦК КП(б)У. 2. Зняти
Любченка П.П. з поста голови Раднаркому УРСР.
3. Поставити перед ЦК ВКП(б) питання про виведення
Любченка П.П. зі складу кандидатів у члени ЦК ВКП(б)
та про виключення його з рядів партії. 4. Передати
справу Любченка П.П. у НКВС» [2, с.236].
Тим часом стало відомо, що у перерві між засіданнями
пленуму П. Любченко застрелив дружину й застрелився
сам (існує версія, що подружжя Любченків убили
енкаведисти) [3, с.73-75].
Серед учасників серпневого пленуму ЦК КП(б)У
1937 р. одним з найактивніших критиків «контрреволюційної націоналістичної діяльності» Панаса
Петровича виступив виконувач обовʼязків першого
секретаря Вінницького обкому КП(б)У Михайло Ілліч
Бондаренко. Свою промову на вранішньому засіданні
пленуму 30 серпня 1937 р. від розпочав з твердження,
що «причетність Любченка до контрреволюційної націоналістичної організації є справою цілком встановленою
й абсолютно безспірною» [4, ф.1, оп.1, спр.535, арк.169].
На вечірньому засіданні пленуму ЦК КП(б)У
секретар ЦК Станіслав Косіор у звʼязку зі смертю/
самогубством дотеперішнього керівника уряду УРСР
запропонував присутнім розглянути додаткове питання ‒
про його наступника. Кандидатура була вже узгоджена
під час тривалої перерви у роботі пленуму (викликаної
сумʼяттям, повʼязаним зі смертю П. Любченка), коли
відбулося екстрене засідання політбюро ЦК, яке вирішило:
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«Затвердити тов. Бондаренка М.І. головою Раднаркому
УРСР» й винести це питання на затвердження пленуму
ЦК КП(б)У [4, ф.1, оп.6, спр.440, арк.81].
Очільник КП(б)У так обґрунтовував цей, дещо
несподіваний вибір кандидатури виконувача обовʼязків
першого секретаря Вінницького обкому КП(б)У: «Ми,
товариші, тут виходили з наступних міркувань […]. Нам
здавалося, що треба молодий народ висувати, так би
мовити, українців, нової генерації людей, які виросли
вже за наших умов, висунулися […]. Це […] розвинутий
товариш, може працювати. Саме те, що треба» [4, ф.1,
оп.1, спр.535, арк.194].
Михайло Ілліч Бондаренко народився 8 вересня
1903 р. у м. Єлисаветграді Херсонської губернії (з
2016 р. ‒ м. Кропивницький) у родині робітника-коваля,
професію якого наслідував на початку трудового шляху.
Але вже 1919 р., вступивши до комсомолу, він започаткував свою номенклатурну карʼєру, яка почала набирати
обертів зі вступом М. Бондаренка 1925 р. до КП(б)У,
увівши його до кола місцевої партійно-радянської
керівної верхівки. Станом на 1931 р. він очолював
культпропвідділ Єлисаветградського міськкому КП(б)У.
Того ж 1931 р. почався новий, «кавказький» етап його
біографії: заступник завідувача, завідувач агітмасового
відділу Закавказького крайкому ВКП(б) у Тифлісі (1931‒
1933); заворг Бакинського міськкому КП Азербайджану
(1933‒1934); секретар Азизбеківського міськкому КП
Азербайджану (1934‒1935); секретар Шаумянівського
райкому КП Азербайджану (1935‒1936). У лютому
1936 р. М. Бондаренко «за успішне виконання планів по
нафті, у звʼязку з 15-річчям АзРСР» був нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора [1, с.362].
Восени 1936 р. М. Бондаренко повернувся в Україну.
4 грудня 1936 р. він був затверджений другим секретарем
Харківського міськкому КП(б)У (фактично обіймав цю
посаду з жовтня того ж року), невдовзі став другим
секретарем Харківського обкому. На ХIII зʼїзді КП(б)У
(27 травня ‒ 3 червня 1937 р.) його обрали членом ЦК
КП(б)У. Улітку 1937 р., в умовах сталінської «кадрової
революції» й повʼязаних з нею перманентних втрат
партноменклатури, М. Бондаренко був призначений
виконувачем обовʼязків першого секретаря Вінницького
обкому КП(б)У [5, с.340].
Важко сказати, чи страждав Михайло Ілліч у «зоряний
час» своєї біографії «запамороченням від успіхів» чи ні,
але власне стрімке просування щаблями номенклатурної
карʼєри він оцінював доволі обережно. Принаймні у
його «інавгураційній» промові 30 серпня 1937 р. можна
відчути навіть острах: «Спершу я був другим секретарем
Харківського міськпарткому, а останнім часом мене
обрали другим секретарем Харківського обкому КП(б)У.
Зовсім останніми днями я був обраний виконувачем
обовʼязків секретаря Вінницького обкому партії.
Узагалі зростання виходить цілком виняткове, прямотаки феноменальне. Я, зрозуміло, здаю собі звіт, куди я
повинен йти й що це значить. Зрозуміло, слід буде
працювати багато, міцно, навчатися багато чому. Я про
це з усією прямотою на пленумі кажу ‒ навчатися мені
доведеться дуже багато чому.
Нема чого й казати, що такі масштаби, як секретар
Вінницької організації ‒ вони вже дуже великі […]. Але,

203

коли йдеться про такі масштаби, як голова Раднаркому
України, я чудово здаю собі звіт, що йдеться про
державу з багатомільйонним населенням, з багатомільйонним народом, з велетенськими задачами, з велетенським
господарством, з надзвичайно складними політичними
клопотами. Я думаю, що усі члени пленуму чудово
розуміють, що я не зумію на самому початку «хапати
зірки з неба» […]» [4, ф.1, оп.1, спр.535, арк.197‒198]
Коментуючи призначення нового керівника уряду
УРСР, відомий український політик й публіцист, знавець
національної політики більшовиків Микола Ковалевський
[6, с.379] пророче зауважував на шпальтах варшавського
«Biuletynu polsko-ukraińskiego», що це призначення
започатковує «нову сторінку в історії совєтської України»,
оскільки Бондаренко не має нічого, окрім українського
прізвища, що б пов’язувало його, навіть у віддаленому
минулому, з національною ідеологією: «Як раз навпаки,
вийшов він з покоління «бєзпрізорних», з покоління, що
у ньому матеріалістична протиотрута знищила усі етичні
та ідеологічні цінності, усілякий романтизм, усіляке
фізичне прив’язання до території, що нею він має
керувати. 34-літній пересічний комуніст, що має певний
бюрократичний досвід, набутий на попередніх скромних
посадах партійного секретаря, завдячує усією власною
кар’єрою московським можновладцям. Їх також слухатиме
без жодних сумнівів та вагань, виконуватиме їхню волю,
сліпий та глухий до всього, що діється в уярмленому
краю, аж доки грізна хвиля народної революції не змете
його разом з іншими зрадниками й окупантами з поверхні
політичного життя. А, можливо, також настане момент,
коли московський імперіалізм, певний власних загарбницьких сил, не потребуватиме декоративних прикрас в
Україні й відкине українського Іванова як зайвий
реквізит УССР» [7, s.420].
Попри негативну оцінку М. Ковалевським постаті
новоспеченого українського «премʼєра» й апріорне
відкидання у ньому якнайменшого «фізичного прив’язання
до території, що нею він має керувати», Михайло Ілліч
все ж таки почував себе українцем, хоча й радянізованим.
Принаймні в «інаугураційному» виступі під час серпневого
пленуму ЦК КП(б)У 1937 р. він заявив: «Я, як українець,
прагнув весь час повернутися в Україну ‒ пропрацював
якийсь час поза Україною й тягнуло повернутися. Трапилася слушна оказія…» [4, ф.1, оп.1, спр.535, арк.197]
7 жовтня 1937 р. Голова РНК УРСР скріпив власним
підписом, вірогідно, останню свою урядову постанову
«Про проведення радіофестивалю народної творчості».
Ймовірно, вже наступного дня М. Бондаренка терміново
викликали до Москви (під датованою 8 жовтня спільною
ухвалою РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про ліквідацію
наслідків шкідництва в справі колгоспного устрою по
Вінницькій і Камʼянець-Подільській областях» підписи
С. Косіора й другого заступника Голови РНК УРСР
К. Сухомлина) [4, ф.1, оп.6, спр.441, арк.28‒31].
Менше ніж через тиждень, 13 жовтня, заступник
наркома внутрішніх справ СРСР М. П. Фріновський
підписав ордер № А 190 на здійснення арешту й
особистого обшуку очільника уряду «суверенної України».
Того ж дня, у порушення «конституційних прав»
затриманого ‒ без прокурорської санкції, Михайла
Ілліча запроторили за ґрати. Обвинувачували його у
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приналежності до «антирадянської троцькістської терористичної і шкідницької організації, яка діяла у нафтовій
промисловості СРСР». У матеріалах так званого «слідства»
стверджувалося, що республіканський «премʼєр-міністр»
був завербований 1931 р. й належав до складу троцькістського «центру» у м. Баку, який провадив «широку
шкідницьку діяльність у нафтовій промисловості» Закавказзя й мав на меті «насильницьке повалення Радянської
влади й реставрацію капіталізму в СРСР» [1, с.364].
8 лютого 1938 р. у закритому судовому засіданні
Військової колегії Верховного Суду СРСР під головуванням В. Ульріха колишнього «премʼєр-міністра» УРСР
було визнано винним й засуджено до вищої міри
покарання з конфіскацією особистого майна. 10 лютого
1938 р. у Москві він був розстріляний.
Реабілітований М. Бондаренко посмертно Військовою
колегією Верховного Суду СРСР 14 квітня 1956 р. [1, с.364]
Як зауважував Р. Конквест, репресії в Україні набули
нечуваного розмаху й були настільки непередбачуваними
навіть для високопосадовців, що законні органи влади
фактично якщо не розпалися, то перебували у стані
напіврозпаду й дезорганізації. У ЦК КП(б)У більше не
було кворуму, фактично не існувало й органу, який
призначав уряд. Новоспечені наркоми зʼявлялися на
кілька тижнів, а то й днів, аби невдовзі так само
блискавично зникнути. «Суверенна республіка» по суті
перетворилася на своєрідну вотчину НКВД, де навіть
формальну партійну й радянську роботу майже не
проводили [8, с.408].
Після арешту у Москві М. Бондаренка УСРР певний
час узагалі не мала голови Раднаркому, а усі важливі
документи й постанови підписували «невідомі підлеглі
Петровського» (тобто голови ВУЦВК ‒ «всеукраїнського
старости» Г. І. Петровського). Урешті, за словами
Р. Конквеста, був призначений наступний очільник РНК
УСРР ‒ ним став Маршак. Одначе і його у лютому
1938 р., мовляв, понизили на посаді до заступника
голови [9], а невдовзі арештували й до 15 травня його
прізвище більше не згадувалося серед переліку
керівників республіки [8, с.407].
Р. Конквест у своїй відомій праці наводив одну з
табірних бувальщин, яку свого часу оприлюднив
Олександр Вайсберг-Цибульський [10, s.461-462]. Мовляв,
одного разу М. Марчак (Маршак) пиячив з наступником
В. Балицького на посаді наркома внутрішніх справ
УСРР ‒ І. Леплевським. Сягнувши певного ступеня
спʼяніння, вони обмінялися скептичними репліками
щодо «провини» М. Тухачевського. Уранці фактичний
керівник республіканського уряду пригадав ризиковану
розмову й вирішив, що енкаведист його провокував.
Відтак М. Марчак зателефонував усесильному тоді
М. Єжову й доніс на І. Леплевського, якого невдовзі
заарештували. Останній під час допиту засвідчив про
причетність до «контрреволюційних розмов» виконувача
обовʼязків Голови РНК. Той, у свою чергу, потрапив за
ґрати, де також «зізнався» у всіх смертних гріхах [8,
с.407-408].
Утім, реальний перебіг справ у республіканському
керівництві, попри усю масштабність репресій часів
Великого терору й повʼязані з ними різноманітні чутки й
легенди, був інакшим.

За наявними на сьогодні відомостями, виконувачем
обовʼязків Голови Раднаркому УРСР у межичасі від
відрядження до Москви й арешту М. І. Бондаренка й до
призначення Д. С. Коротченка у лютому 1938 р. був
Микола Макарович Марчак. Він народився 5 січня
1904 р. (за старим стилем ‒ 23 грудня 1903 р.) у
с. Залісці, нині Дунаєвецького району Хмельницької
обл., у незаможній селянській родині. Навчався у
Камʼянець-Подільському ІНО (1922‒1923) та київських ‒
Інституті народного господарства та Хіміко-технологічному інституті. Відтоді до осені 1937 р. працював на
Харківському тракторному заводі, пройшовши шлях від
інженера до начальника цеху [1, с.365-367].
Інженерну карʼєру М. Марчака зіпсувала сталінська
«кадрова революція». 8 жовтня 1937 р. Політбюро ЦК
КП(б)У затвердило його першим заступником наркома
освіти УРСР. Одначе він навіть не встиг розташуватися
у новому службовому кабінеті ‒ 29 жовтня Політбюро
ЦК призначило його першим заступником Голови РНК
УРСР. Того ж дня Політбюро ЦК КП(б)У затвердило ще
одного заступника керівника уряду республіки. Ним
став Яків Хомич Тягнибіда. Обидва цих призначення
мали до певної міри заповнити вакуум «легітимної»
влади у республіці, оскільки керівництво КП(б)У, без
сумніву, вже було поінформоване про арешт у Москві
М. Бондаренка [1, с.365]. Відтоді М. Марчак став
виконувати обовʼязки Голови РНК УРСР, опікуючись
насамперед поточними господарськими проблемами.
Одначе невизначена ситуація із наступником репресованого Голови РНК УРСР не могла тривати надто довго.
Постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 22 січня
1938 р. зі складу керівних органів ЦК КП(б)У була
виключена група осіб. Йшлося про репресованих на той
час представників вищої компартійної номенклатури
республіки. Зокрема, зі складу членів ЦК КП(б)У і
Політбюро були виключені колишні вже нарком освіти
УСРР В. П. Затонський, перший секретар Харківського
обкому КП(б)У М. Ф. Гікало, перший секретар Дніпропетровського обкому КП(б)У Н. В. Марголін та Голова
Раднаркому УСРР М.І. Бондаренко [4, ф.1, оп.6, спр.470,
арк.47]. Питання про призначення наступного «премʼєрміністра» УРСР невдовзі перейшло у практичну площину.
28 січня 1938 р. пленумом ЦК КП(б)У був обраний
виконувачем обовʼязків першого секретаря ЦК КП(б)У
присланий із Москви М.С. Хрущов. Після ознайомлення
із ситуацією у республіці сталінський посланець був
вражений. «По Україні ніби Мамай пройшовся, ‒ згадував
Хрущов-мемуарист. ‒ Не було […] ні секретарів обкомів
партії у республіці, ні голів облвиконкомів […]. Людей
тоді на Україні просто «тягнули» у «вороги». Заступником Голови Ради Народних Комісарів на Україні була
чудова людина Тягнибіда. Я знав його, ще коли він
працював штейгером у Донбасі […]». Вважаючи Якова
Хомича першим заступником очільника уряду УРСР,
М. Хрущов так виклав подальший перебіг подій: «Коли
заарештували першого зама, Рада Народних Комісарів
України стала «чистою»: не було голови Раднаркому, не
було й заступників. Я поставив питання перед Сталіним,
що треба знайти людину на посаду голови Раднаркому» [11,
с.147-149].
Утім, мемуариста підвела памʼять, як і неможливість
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верифікувати свої спогади за першоджерелами, що
спричинило не лише порушення хронології викладу, а й
причинно-наслідкових звʼязків у тексті. Хибним є
твердження М. Хрущова щодо «чистоти» республіканського Раднаркому й відсутності у ньому голови й
заступників. «Премʼєр» УРСР М. Бондаренко й справді
перебував під арештом у Москві, але на час приїзду
М. Хрущова до Києва все ж таки «функціонували» три
заступники Голови РНК: авторитетний К. Сухомлин,
призначений другим заступником ухвалою Політбюро
ЦК КП(б)У 2 вересня 1937 р. за сполученням із посадою
голови Держплану республіки, а також два перших
заступники ‒ виконувач обовʼязків премʼєра М. Марчак
та Я. Тягнибіда, якого М. Хрущов добре запамʼятав.
19 лютого 1938 р. відбулося чергове засідання
Політбюро ЦК КП(б)У під головуванням М. Хрущова,
на якому РНК репрезентували М. Марчак, К. Сухомлин
та Я. Тягнибіда. Зібрання насамперед розглянуло
питання «Про голову Ради Народних Комісарів УРСР»,
ухваливши затвердити на цю посаду члена московської
команди М. Хрущова ‒ Демʼяна Сергійовича Коротченка,
звільнивши його від виконання обовʼязків першого
секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У [4, ф.1,
оп.6, спр.462, арк.87]. 21 лютого 1938 р. партійне рішення
було легітимізоване постановою ЦВК УРСР [12].
Попри зафіксовані у спогадах особисті симпатії,
М. Хрущову довелося виконати ганебну місію щодо
давнього знайомого ‒ Я. Тягнибіди. Саме за інформацією
Микити Сергійовича Політбюро ЦК КП(б)У 20 травня
1938 р. ухвалило усунути його з посади заступника
керівника республіканського уряду як такого, що «не
справився з роботою». Тоді ж від обовʼязків заступника
Голови РНК й очільника Держплану УРСР було
увільнено й К. Сухомлина. Останній був заарештований
4 червня 1938 р., Я. Тягнибіда ‒ 8 червня. 20 червня
1938 р. у приміщенні РНК було затримано й
М. Марчака, який все ще виконував обовʼязки
заступника голови уряду й був депутатом ВР СРСР.
Колишнього виконувача обовʼязків «премʼєра» УРСР
розстріляли у ніч з 22 на 23 вересня 1938 р. [1, с.367]
Масштаби репресій тоталітарного режиму щодо
високопосадовців УРСР та наближеної до них компартійної номенклатури різного рівня були настільки
значними, що їх не завжди вдавалося приховати у
тогочасній урядовій документації, яка назагал віддавала
перевагу евфемізмам в окресленні раптово виниклих
вакансій в урядових структурах.
Так, наприклад, 3 березня 1938 р. РНК УРСР ухвалив
таємну постанову № 233 «Про зміни в складі Ради при
Наркомі внутрішньої торгівлі УРСР». Першим пунктом
ухвали РНК зі складу Ради при НКВТ виключалися
особи, які «вибули з торгсистеми по різних причинах
(Додаток)». Другий пункт зобовʼязував заступника
очільника відомства до 15 березня 1938 р. подати до
РНК УРСР пропозиції щодо персонального складу
оновленої Ради при НКВТ [13, ф.2, оп.7, спр.12,
арк.171]. З вищезгаданих «різних причин» зі складу
членів Ради вибуло 48 осіб. З усієї кількості вибулих
осіб 31 член Ради при республіканському НКВТ був
репресований [4, ф.2, оп.7, спр.12, арк.172-173]. Отже,
репресіям, за нашими підрахунками, було піддано 64,6%
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членів цієї відомчої Ради, тобто дві третини. Подібна
ситуація була і в інших республіканських наркоматах.
Із втратою статусу державного службовця високого
рангу репресовані високопосадовці та члени їхніх родин
позбавлялися в урядовому порядку й численних
мешканневих й майнових пільг, належних їм за посадою
й закріплених за ними таємними постановами ЦК
КП(б)У ‒ РНК УРСР. Так, наприклад, 22 березня 1938 р.
республіканський уряд постановою № 360 передав
Управлінню справами РНК УРСР автомашину М-1, яка
належала колишньому заступнику Голови Ради Фізкультури УРСР В. А. Бляху, у звʼязку з тим, що останній був
репресований органами НКВС як «ворог народу».
Володимир Абрамович Блях (05/17/.11.1895 ‒
23.09.1938) ‒ один з найвідоміших керівників фізкультурного руху в Україні, фахівець у галузі лікувальної
фізкультури. Він, зокрема, був ініціатором створення
Українського науково-дослідного інституту фізичної
культури (1933), засновником й першим редактором
«Вестника физической культури» (1922) [14]. Серед
багатьох інших заарештованих під час Великого Терору
високопосадовців УРСР він опинився за ґратами 1937 р.,
був обвинувачений у численних «контрреволюційних
злочинах», зокрема, у підготовці диверсій, й, зрештою,
розстріляний. Реабілітований 1957 р.
Відтак вищезгаданою постановою РНК УРСР від
22 березня 1938 р. анулювався п. 4 постанови РНК УРСР
від 28 червня 1936 р. № 826 «Про преміювання
заступника Голови Ради Фізкультури УРСР Бляха
легковою автомашиною», а автівка, що була придбана
для заохочення виявленого нині «ворога народу» за
рахунок урядових коштів, передавалася Управлінню
справами РНК УРСР [13, ф.2, оп.7, спр.15, арк.111].
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можемо
стверджувати, що за доби Великого Терору й реалізованої
у її форматі сталінської «кадрової революції» формальнодекларативно «самостійна» Українська радянська держава
зазнала потужних кадрових втрат серед компартійної
номенклатури різного рівня й статусу. Серед кадрів
управлінців верхнього ешелону державної влади УРСР,
які зазнали системних репресій упродовж 1937‒1938 рр.,
були й республіканські «премʼєр-міністри» ‒ Панас
Любченко, Михайло Бондаренко та виконувач обовʼязків
голови уряду Микола Марчак, особи різного формату й
здібностей. Усі троє не з власної волі змушені були піти
з життя упродовж вкрай нетривалого проміжку часу:
30 серпня 1937 р. ‒ 23 вересня 1938 р.
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DEADLY DANGEROUS POSITIONS: THE FATE OF THE LEADERS OF THE GOVERNMENTS OF THE
UKRAINIAN SSR DURING THE TIME OF THE GREAT TERROR OF 1937–1938
The article deals with the fate of three leaders of the Ukrainian SSR government of the time of the Great Terror - Panas
Lyubchenko, Mikhail Bondarenko and the Acting Head of the SNK of the Ukrainian SSR Mykola Marcak. It is noted that the
highest official positions in the Communist Party nomenklatura of the republic did not guarantee the persons who occupied
them, personal comfort and protection against repression. On the contrary, practically all layers of the republican nomenklatura
from its grassroots level to the highest positions became victims of the Stalinist "personnel revolution" of 1937-1938.
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ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК
КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX СТ.
У статті проаналізовано загальний розвиток творчості українських військових об’єднань, досліджено
особливості військової культури того часу та її внесок у скарбницю української національної ідеї.
Ключові слова: Українські військові об’єднання, періодична преса.
Постановка проблеми. З часу здобуття незалежності
України пріоритетного характеру у наукових дослідженнях
набули питання вивчення культурного спадку творчості
Українських військових об’єднань першої чверті ХХ ст.
Досліджувану проблему доповнюють мемуарні твори
учасників тих подій, що були опубліковані в еміграції.
Мета роботи – простежити зміни в усвідомленні
пріоритетів національної ідентифікації серед емігрантського середовища під впливом воєнної пісеннопоетичної та літературно-публіцистичної творчості.
З початком Першої світової 1914 р. війни двох
воєнних коаліцій: Антанти (Англія, Франція, Росія) і
Четвертного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина,
Туреччина, Болгарія) мільйони українців у російській
армії та сотні тисяч в австрійському війську боролися та
вмирали за чужі для них інтереси.
Після окупації російським військом Галичини й
Буковини, Тимчасове генерал-губернаторство, створене
22 серпня 1914 р. у межах театру військових дій на АвстроУгорських землях видало циркуляр від 27 вересня 1914 р.
в якому заходи з русифікації середньої освіти оголошувалися необхідними і першочерговими, а продаж
російськомовних видань і книжок написаних на
«малоросійському наріччі», виданих не в межах
Російської імперії, категорично заборонявся. Воєнний
генерал-губернатор Г. Бобринський до 5 квітня 1916 р.
проводив політику, спрямовану на створення умов для
швидкої інкорпорації окупованих територій до складу
Російської імперії [1, с.104].
За словами літературознавця С.Єфремова, на західноукраїнських землях замовкло друковане й живе українське
слово, українські книги російське військо, «темне й
одурене нещадно палило, науку було припинено,
культурні товариства всі понищено, кращих людей на
Сибір вивезено» [ 2, с.208].
Відомий український вчений-етнограф В. Гнатюк,
характеризуючи вересневі події 1914 р. в Галичині,
писав, що навіть татари й турки надавали більшого
значення українській культурі, ніж «христолюбиве
воїнство» російського царя [3, с.85].
Варто також зазначити, що урядом Австро-Угорщини з
західноукраїнських земель через проросійські або сумнівні
політичні переконання та через зростаючий попит на
робочу силу в роки війни було вивезено десятки тисяч
українців на захід імперії, більшість з них було
інтерновано в таборах. Дослідник С. Наріжний чисельність
інтернованих та полонених українців докладно подає в

праці «Українська еміграція» (1942 р.) [4].
Головним осередком діяльності культурної та політичної української еміграції став Відень, де 4 серпня 1914 р.
утворилася організація яка намагалася, використовуючи
війну Австро-Угорщини й Німеччини проти Росії,
здобути самостійність України. Це був Союз визволення
України (СВУ), який заснували українські емігранти з
Наддніпрянщини. Діяльністю СВУ керувала президія у
складі: О. Скоропис-Йолтуховський, В. Дорошенко,
А. Жук, А. Меленевський. У роботі брали участь відомі
історики та літератори, серед них були брати С. і
Р. Смаль-Стоцькі, В. Сімович, М. Возняк, Б. Лепкий,
М. Лозинський, Л. Ганкевич, І. Крип’якевич, С. Рудницький
та ін. [5, с.2971].
Великі групи українських емігрантів осіли у Празі,
Моравській Остраві, Любляні, Ґраці, Кракові та інших
європейських містах. Важним осередком діяльності
політичної української еміграції був Берлін. З жовтня
1914 р. по листопад 1918 р. у Відні почав виходити
орган СВУ – «Вісник Союзу Визволення України»
українською та німецькою мовами, спочатку двотижневик,
а з 1915 р. – тижневик за редакцією В. Дорошенка,
М. Возняка, А. Жука, всього вийшло 226 номерів.
З 1918 р. тижневик «Вісник СВУ» почав виходити під
назвою «Вісник Політики, Літератури й Життя» [4, с.11].
У Відні діяли Головна Українська Рада, перетворена
5 травня 1915 р. на Загальну Українську Раду. До складу
політико-громадських організацій входили представники
як австрійської так і російської України. Культурнопросвітню роботу провадили у Відні українські організації
«Січ», «Просвіта». Виникли нові часописи німецькою
мовою «Ukrainische Nachrichten» (1914–1916) та
«Ukrainisches Korrespondenzblatt». Утворилися нові
товариства: «Український Запомоговий Комітет»,
«Український Жіночий Союз» , «Єдність», «Поступ»,
«Український Клюб», «Союз Українських Журналістів і
Письменників» й ін. [5, с.2972].
У 1915 р. у Європі виходили тільки 4 видання
українською мовою – дві партійні газети української
соціал-демократичної партії: у Женеві «Боротьба» та
«Робітничій Прапор» у Софії, «Вісник Союзу визволення
України» (СВУ). За підтримкою СВУ почав виходити
«Просвітній Листок» – орган полонених українців в
таборі Вецляр, Німеччина [6, с.64].
З початком Першої світової війни починається
історія Українських Січових Стрільців (УСС), першої
добровільної української військової формації в складі
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австро-угорської армії. Ядро легіону становили активісти
січово-сокільського, пластунського та стрілецького
руху, вчорашні гімназисти та студенти, представники
селянства тощо. На збір легіону УСС у місті Стрий на
початку вересня 1914 р. зійшлося 10 000 добровольців,
австрійська влада вибрала з них тільки 2 500 осіб, яких
було поділено на 10 сотень по 250 стрільців [7, с.19].
Відоме латинське твердження «Коли зброя говорить,
музи мовкнуть» – не стосується культури українських
стрільців, джерелом якої були чуттєво-емоційні сили
поезії та музики.
Від самого початку створення товариства УСС,
стрільці «мілітаризували» тексти народних пісень й
тексти відомих поетів до нових воєнних обставин. Деякі
пісні посіли виняткове місце, серед них «Ой, у лузі
червона калина», «Видиш, брате мій» і «Ой, нагнувся
дуб високий». У збірнику «Сурма» (Львів, 1922) пісню
«Ой, у лузі червона калина», подано без авторства, як
записану між стрільцями. Проте, її створення належить
поету, режисеру Українського театру Стефану Чарнецькому
(1881–1944), який у березні 1914 р. показав у Самборі
прем’єрну виставу «Сонце руїни» за п’єсою В. Пачовського,
а 29 березня 1914 р. у Стрию вистава завершувалася
піснею «Ой, у лузі червона калина», яка одразу стала
популярною серед молоді. Текст пісні доповнив молодий
поет Григорій Трух у серпні 1914 р., додавши до першої
строфи 3 нових строфи, щоб вони «показували стрілецьку
ідею», а також замінивши у тексті «ворогів на москалів».
У добу Першої світової та Другої світової війни пісня
«Червона калина» стала символом визвольної боротьби
українських націоналістичних сил [7, с.27].
Вірш «Журавлі» чи «Видиш, брате мій» написав поет
Богдан Лепкий у 1910 р. Музику створив його брат Лев
Лепкий напередодні Першої світової війни. Пісня досить
швидко поширилася між стрільцями і стала однією з
їхніх найбільш улюблених пісень в еміграції. Вперше
вірш було опубліковано 13 жовтня 1912 р. у львівському
літературно-мистецькому альманасі «Неділя» під назвою
«Видиш, брате мій». Третя пісня «Ой, нагнувся дуб
високий» створена напередодні війни М. Голубцем на
музику М. Гайворонського вросла у стрілецький побут і
свого часу на західноукраїнських землях стала популярною
піснею з циклу сумовитих ліричних пісень. Головними
творцями стрілецьких пісень були три автори:
М. Гайворонський, Р. Купчинський та Л. Лепкий.
Їх співпраця розпочалася з осені 1915 р., вони стали
авторами текстів мелодій до 100 пісень [8, с.1237].
Поштовхом з 1916 р. до складання поету
Р. Купчинському самому пісень стала його суперечка з
М. Гайворонським з приводу пісні «Іхав стрілець на
війноньку», до якої слова зложили Л. Лепкий, І. Іванець,
М. Гайворонський, Л. Розлуцький, Мойсейович та
Р. Купчинський.
Кожен
щось
«докидав»,
а
Р. Купчинський зложив слова у вірш, проте
М. Гайворонський надрукував цю пісню у Львівськім
журналі «Шляхи» як свою, й здивувався, коли
Р. Купчинський вимагав від нього спростування.
М. Гайворонський стверджував, що мелодія – головна
річ. «Ой, шумить, шумить дібровонька – перша пісня
Р. Купчинського, друга пісня вийшла навесні 1917 р. з
назвою «Човен хитається серед води», остання воєнна

пісня під назвою «Лети, лети моя пісне» була написана в
таборі полонених у Тухолі. Згодом на Бригідках, у тюрмі
з’явилися пісні «Боже великий» та «Ми по таборах і
тюрмах». Як писав поет Р. Купчинський, пісні є «вічні,
довголітні, коротколітні, сезонові і мертвонароджені».
Серед його пісень не було «вічних», але є всі три інші
категорії. До довголітніх поет відносив «Ой, та
зажурились», «Боже Великий», «Як стрільці йшли»,
«Човник хитається». Поет згадує про пісню 1918 р. під
назвою «За Збруч, за Збруч», яка не прийнялася між
стрілецтвом, бо не була придатна ні до маршу, ні до
хорового співу [9, с.14-15].
У текстах стрілецьких пісень зафіксовано багато
фактів, дат і місцевостей, пов’язаних з історією УСС.
Перші уявлення про війну відбиті у піснях із п’єси
«Штурм на полукіпки» Ю. Назарака, серед них «Слава,
слава, отамане», «Хлопці, алярм» та «Нема в світі
кращих хлопців» на музику М. Гайворонського. Пісня
«Слава, слава, отамане» стала привітальною для начальної
старшини УСС. Після кровопролитної Карпатської
кампанії 1915 р. та боїв 1916 р. постали журливі пісні:
«Ой, впав стрілець», «Питається вітер смерти», «Як
стрільці йшли з України». Деякі стрілецькі пісні почали
вважати за народні пісні [9, с.17].
Ноти до деяких пісень подавалися у літературномистецьких збірниках під назвою «Тим, що впали 1914–
1916» та у нечисленних тематичних пісенниках та
збірках музичних обробок, таких як «Сім пісень для
вояків» (1915), «З воєнних пісень» (1915), «Жовнярські
пісні Осипа-Юрія Федьковича» (1915), «Ще не вмерла
Україна» (1916), «З життя Українських Січових Стрільців:
Картина в піснях» (1916), «Воєнні квартети на мужеський
хор, присвячені УСС» (1916), «Наша слава» (1917),
«Наша дума» (1918).
За роки Першої світової війни виріс молодий
письменницький потенціал серед воїнів УСС від віршованих ліричних поезій до публіцистики. Поштовхом для
творчості вояків стала написана навеснi 1915 р. поетом
Р. Купчинським жартівлива поема «Новiнiяда» (21 стор.)
і яка у виглядi рукопису серед стрiльцiв мала велику
популярність [10, с.66].
Січові стрільці почали займатись публіцистичною
діяльністю після битви на горі Маківці. У «Віснику
Визволення України» та у віденському «Ділі» почали
з’являтися репортажі з фронту і з «запілля». Дата
заснування Пресової Квартири УСС – весна 1915 p., коли
направлений з Відня публіцист О. Назарук започаткував
пресову діяльність серед УСС, яка не обмежувалася
репортажами чи дописами для української преси.
Найповажнішим виданням Пресової Квартири УСС був
місячник – журнал «Шляхи», в якому містили свої твори
стрілецькі поети, новелісти, публіцисти, літописці. Журнал
став виразником стрілецької ідеології [11, с.182].
Мали популярність серед воїнів написані від руки
журнали «Бомба», який видавала «Артистична Горстка
УСС» ( березнь-квітень 1916 р.) та журнал «Самопал» на
16 сторінках, що «стріляє сам... всяку нечисть, лінь, гниль,
безхарактерність та подібне хрунівство» (травень-червень
1916 р.). «Тифусна Одноднівка» вийшла в одному примірнику, як пам'яткова гумористична збірка карантинників
на 44 сторінках, писана від руки чорнилом [6, с.91].
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В 1917 р. члени «Пресової Квартири» Лев Ґец,
художник і поет Василь Бобинський приготували велику
«Антологію УСС». Члени «Артистичної горстки УСС» в
збірці «Співаник Українських січових стрільців»
(Відень, 1918) об’єднали пісенні вподобання стрільців в
широкий жанрово-тематичний довідник, починаючи з
козацьких, рекрутських, побутово-жартівливих, січових
та власне стрілецьких пісень. Разом з літературною та
мистецькою діяльністю «Пресова Квартира» займалась
придбанням прапору УСС, який посвятив в 1917 р.
митрополит А. Шептицький, його носила згодом
Українська Галицька Армія (УГА), такі відомості подає
учасник тих подій Л.Лепкий [11, с.183].
Журнал «Свiт», як i двотижневик «Шляхи», отримував
фiнансову допомогу зі стрiлецьких фондiв, редакцiя
«Свiту» працювала до березня 1918 р. на чолi з
пiдхорунжим УСС М. Голубцем, який в першому номері
журналу від 15 лютого 1917 р. проголосив головне
завдання редакції, яке полягало у «висвітленні повної
історії Українського Стрiлецтва у спадщину наступним
поколiнням». У 1917 р. заходом «Пресової квартири» за
редакцією М. Голубця вийшов лiтературно-мистецький
збiрник пiд назвою «Тим, що впали». Наступного року
за редакцiєю М. Угрина-Безгрiшного вийшов перший
номер «Лiтературного збiрника Ураїнського Сiчового
Вiйська» пiд назвою «Червона Калина», присвячений
загиблим воїнам УСС. Збірник містив кращi стрiлецькi
прозові та поетичні твори Д. Вiтовського, А. Лотоцького,
Р. Купчинського, Л. Лепкого, П. Франко та ін. [6, с.90].
Поряд із власне стрілецькими виданнями протягом
1914–1918 рр. друкувалися й інші збірники та окремі
праці про УСС. У 1918 р. видано брошуру «Украініше
Легіон», а також збірку пісень «Стрілецьким шляхом».
«Видавництво українського народнього учительства» в
серії «Воєнна читанка» у 1915 р. випустило збірник
«Червона Калина», редактором якого був Б. Лепкий.
У 1916 р. коштом СВУ вийшли літописні записки
О. Назарука «Слідами Українських Січових Стрільців»,
у 1917 р. збірки «Над Золотою Липою. В таборах
Українських Січових Стрільців» та «З кривавого шляху
Українських Січових Стрільців» також за редакцією
О. Назарука. У 1917 р. Загальна Українська Рада випустила
ілюстрований альманах «Крівавого року», який широко
висвітлював життя стрілецтва.
«Український Жіночий Комітет помочи для ранених»
видавав у 1916–1917 рр. у Відні (вартістю в 1 копійку)
«Калєндарики для Січових Стрільців і ЖовнірівУкраїнців». В «Калєндарику» на 1917 р. етнограф
В. Гнатюк в статті «Війна і народна поезія» звертає
увагу на народну творчість, викликану війною та
«взиває» військових до «записувань» народних пісень,
оповідань на воєнні теми.
Через поразку воєнної компанії австро-німецької
армії полонені українські вояки продовжували свою
творчість у таборах військовополонених і у тюрмах.
Силами емігрантської інтелігенції, серед яких були
співробітники «Вістника СВУ», була розгорнута просвітительська та видавнича діяльність у таборах для
полонених. У таборах Німеччині та Австрії постали
«Українські Громади» й «Українські Комітети». В середині
1919 р. в таборах налічувалося до 40 громад [4, с.17].
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«Просвітній Листок» (6-8 сторінок) став зародком
культурної національної течії, що виховувала соціально
свідомі кадри серед полонених вояків, перші 7 номерів
1915 р. були надруковані на машинці з грифом: «З рук в
руки», «Від бараку до бараку». У листках друкувалися
статті, вірші, оповідання, гуморески, хроніка таборового
життя. По таборах полонених у різних країнах за
допомогою СВУ почали виходити 1-2-3 рази на тиждень
журнали та газети, на 1916 р. таких органів було 6 –
двотижневик «Вільне слово», в Зальцведелі, у Раштаті –
«Розсвіт», інформаційні листки виходили у Фрайштаті,
Вецлярі, на Підляшші (біля Берестя). Журнали виходили
добре ілюстровані, з малюнками та фотографіями.
Зазначимо, що таборова преса проіснувала до повернення
полонених на Батьківщину (після 1918 р.) [14,с. 73].
Діячі Союзу Визволення України отримали доступ до
таборів полонених восени 1915 р. (Фрайштадт, Раштат).
Заходами СВУ більшість українських полонених було
розміщено по трьом таборам: Раштат, Вецляр,
Зальцведель, четвертий табір Ганновеш-Міндень складався
з офіцерів, всього разом було близько 50-60 тисяч осіб.
СВУ для роботи у таборах створило Просвітні відділи,
які складалися з 11галичан, 10 буковинців, з Наддніпрянщини було 8 чоловік, такі відомості подає
учасник тих подій З. Кузеля [14, с.74].
В таборах полонених опинилися й сотні тисяч
полонених українців з російської армії. Заходами СВУ
українських полонених згуртовано в окремих таборах
(бл. 50 000 полонених у Німеччині і 30 000 – в Австрії) [5,
с.2971].
Відомий український письменник та публіцист
Б. Лепкий разом з іншими письменниками та політиками
співпрацював у віснику СВУ, а з осені 1915 р. СВУ
виборов Б. Лепкому призначення на освітню працю в
таборі полонених для піднесення рівня освіти та національної свідомості серед вояків. Спочатку це був табір
Фрайштат, згодом Б. Лепкого разом з В. Пачовським та
М. Голубцем перевели до Раштату, де вони почали
видавати газету «Розсвіт». Як згадує Б. Лепкий, може
якась сотня в таборі Раштат визнавала себе українцем,
інші полонені пролежували матраци і вважали себе
солдатами «єво вєлічества», а членів Просвітницького
відділу вважали за боягузів, та казали, що ніякої
України, бо дома ніхто про неї не чув [15, с.54-56].
Після побиття полоненими деяких членів Просвітницького відділу 25 грудня 1915 р. табір Раштат було
поділено на 2 групи, відокремивши українських та
російських військовополонених. Українські полонені разом
з Б. Лепким, Р. Перфецьким, В. Пачовським, О. Терлецьким
були переведені до табору Вецляр, де почалася активна
просвітницька робота та почав виходити часопис
«Громадська думка». Згодом у таборі змінилися політичні
настрої, народовці Р. Перфецький та О. Бачинський
виїхали. Письменник Б. Лепкий викладав також у
офіцерському таборі Ганноверш-Мюнден з В. Пачовським.
В. Симовичем, Р. Смаль-Стоцьким [15, с.60].
Таборовою газетою з 1915 р. у таборі Вецляр був
«Просвітній листок». У 1915 р. вийшло 8 чисел, у
1916 р. – 39 чисел. З 1917 р. «Просвітній листок» змінив
назву на «Громадську Думку» і виходив по 2 рази на
тиждень, у 1918 р. вийшов останній № 168 накладом
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4000 екземплярів за редакцією В. Пачовського, Б.
Лепкого, О. Терлецького. У 1918 р. СВУ, провівши
необхідну просвітнє підготування, формує з українських
полонених два мілітарні відділи: Синю дивізію і Сіру
дивізію для боротьби за незалежність України [12, с.74].
На початку грудня 1920 р. на підставі розпорядження
польського Міністерства військових справ інтернованим
в таборах Польщі дозволялося проводити необмежену
освітню діяльність, культурні та видавничі справи, а
також створювати ремісничі майстерні, право на
свободу пересування у таборі, дозвіл покидати табір
надавався тільки офіцерам за довідкою командира обозу.
Незважаючи на труднощі, хвороби, нестачу продуктів
харчування, українці почали розвивати культурну та
освітню діяльність. Крім лекцій з історії і географії,
створювалися мовні класи навчання для офіцерів та
старшин, поряд з цим в кожному таборі проводилися
навчання з військових дисциплін, створювалися публічні
бібліотеки. У грудні 1920 р. у таборі АлександровКуявский почали видавати перший журнал під назвою
«Нове життя». Копії були відправлені в інші табори,
вийшло 46 випусків, у таборі Вадовіце почав виходити
журнал «Думка». Вінцем ініціатив українців у галузі
освіти стало відкриття у таборі Ланцет Українського
Народного університету. Перші лекції розпочалися 10
червня 1921 р. Університет складався з чотирьох
факультетів: історико-філософського (декан професор
Л. Білецький), математика та природничі науки (проф.
М. Чайковський), військового (генерал М. Мартинюк),
на економічний факультет викладати був обраний
ректор університету проф. В. Біднов. Близько
чотирьохсот студентів з різних таборів з’їхалися на
навчання до Ланцету [16, с.28-29].
З періодичних видань у польських таборах
інтернованих виходили: «Наша Зоря», «Будяк», «Запорожська Думка», «Блоха», «Промінь», «Студентський
Вісник», а також окремі видання у формі таборових
метеликів тощо. У кінці серпня 1922 р. з табору
Стрілкова до таборів Каліша і Щепіорна переїхали
рештки інтернованих українців. В Щепіорнському таборі з
25 квітня 1922 р. була відкрита «Хата Стрільця», а у 1923 р.
почав функціонувати Філософічний гурток [4, с.42-43].
«Хата Козака» була заснована в Калішському таборі
у 1922 р., видавництво «Чорномор» повстало в кінці
1922 р. заходами генерала Миколи Шаповала, що
друкувався під літературними псевдоніми: Микола
Сріблянський, Бутенко Михайло, Понурий. З 1922 р. по
1923 р. у Каліші виходив літературний місячник
«Веселка», заснований групою молодих таборових
літераторів, що перед тим гуртувалися біля видання
«Залізний Стрілець». Редакційна колегія «Веселки»
увійшла як окрема одиниця до таборового статутного
товариства «Вінок», який приняв назву «Веселка».
У травні 1922 р. до товариства входили молоді поети
М. Грива, Ю. Дараган, Е. Маланюк, Б. Гомзин,
М. Селегій, М. Конопацький, А. Коршнівський, М. Осика,
П. Омельченко, В. Дядинюк, В. Цимбал та ін. З 1923 р.
редакція «Веселки» перейшла до рук Е. Маланюка і
М. Селегія. Крім «Веселки» й «Залізного Стрільця»
виходили в Калішському таборі такі видання.: «Око»,
«Січ» «За дротом», «Вова інтернований», «Козацька

Думка», «Джерело», «За Україну», «Вістник інженерського куреня» та ін. [4, с.46].
Розповсюдження серед полонених у 1922 р. відновленого «Літературно – Наукового Вістника» (ЛНВ) у
Львові стало переломним для воїнів, їх світогляд, за
словами поета Є. Маланюка, навіки розколовся на дві
частини: до «ЛНВ»за редакцією Д. Донцова і після
«ЛНВ». Вояки жили очікуванням свіжого числа цього
журналу, на сторінках якого знайомилися з політичними
статтями націоналістичного напрямку та з творчістю
молодих поетів та письменників [17, с.338].
Після важкого перебування в таборах українські
вояки поступово перейшли на становище емігрантів,
деякі почали навчання в університетах Польші та
Чехословаччини. Українська Академічна Громада (УАГ)
в Чехо-Словаччині була заснована у листопаді 1919 р.
УАГ видавала журнал «Український Студент» (1922–
1924), літературний альманах «Стерні» (1922). Журнал
«Студенський Вістник» почав виходити у кінці 1923 р.
до початку 30-х років. Серед його співробітників були
відомі вчені: В. Сімович, Дм. Антонович, В. Біднов,
О. Бочковський, І. Мірчук, З студентів-поетів там містили
свої праці: О. Стефанович, Є. Маланюк, Ю. Липа, О. Бабій,
О. Ольжич, Ю. Косач, Б. Гомзин, Л. Мосендз, М. Чирський,
Ю. Шкрумеляк, М. Мухин, К. Чехович, М. Гнатишак,
Л.Луців, В. Мартинець і т. д. [4, с.118].
Через ідеологічні та політичні обставини здобутки
українських емігрантів у Чехо-Словаччині були штучно
вилучені з української науки та культури до 1991 р.
Висновки. Як літературне явище поезія військових
угрупувань українського визвольного руху стала
перехідною ланкою між традиціоналізмом у вигляді
емігрантських пісень початку століття та новим
поколінням поетів, які виступили на початку 20-х років
на еміграції.
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ДОЛІ ЖІНОК, РЕПРЕСОВАНИХ В ХОДІ «ПОЛЬСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ»,
ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
У статті проведено аналіз справ засуджених жінок польського походження в контексті проведення
«польської операції» в Полтавській області. Наукова новизна ґрунтується на архівних матеріалах, що вперше
вводяться до наукового обігу та відображають перебіг «польської операції» в Полтавській області в період
масових репресій 30-х років ХХ століття. Мета дослідження полягає в розкритті злочинів сталінського
режиму через долі польок, які з різноманітних об’єктивних і суб’єктивних обставин потрапили до Радянського
Союзу. Проаналізовано п’ять архівних справ, які відповідають різним статтям Кримінального кодексу УРСР.
Так для проведення аналізу архівних справ було відібрано 1 справу за статтею 54-6 і 54-12 і 3 справи за
статтею 54-10. Проведено аналогію між справами обвинувачуваних, знайдено спільні риси кримінальних
проваджень. У висновках підведено підсумок щодо того, що стало каталізатором для арештів жіночої
половини польського населення СРСР в Полтавській області.
Ключові слова: масові репресії, справа, репресовані, жінка, «польська операція», Полтавська область.

Постановка проблеми. Масовий терор 30-х років
ХХ століття пройшов страшним лемехом по кожній
українській родині. Тоталітарна система не вбачала
різниці між чоловіками та жінками, звинувачуючи останніх
зовсім не у «феміністичних» злочинах – шпигунстві,
контрреволюційній діяльності. Особливо жахливим та
абсурдним є звинувачення у недонесенні на «ворогів
народу» – коханих з якими проживали багато років,
наживали спільні статки, долали життєві негаразди,
виховували спільних дітей. Польські жінки, які волею
долі стали громадянами СРСР повною мірою відчули на
собі «переваги» радянської системи. Їм, як і їхнім
чоловікам інкримінували іноземне походження.
Наукова новизна полягає в інформативності архівних
матеріалів, що вперше вводиться до наукового обігу та
відображає перебіг «польської операції» в Полтавській
області в 1937–1938 років.
Об’єкт дослідження – особливості «польської операції»
як складової національних операцій в Радянському
Союзі. Предметом дослідження обрано архівні справи
репресованих жінок польського походження.
Мета роботи полягає в розкритті злочинів сталінського
режиму через долі польок, які за різних об’єктивних чи
суб’єктивних, обставин потрапили до Радянського Союзу.
Завдання дослідження ґрунтуються на комплексному
аналізі архівних справ Бондаренко-Статкевич О.О.,
Добровольської А.І.,
Сови А.І.,
Шашкевич Я.А.,
Супоневої В.В.
Основу джерельної бази статті становлять архівні
матеріали Архіву Управління Служби безпеки України в
Полтавській області.
Певні аспекти дослідження висвітлені в працях
М. Іванова [1], М. Лозинські [2], П. Марциняк [3],
В. Васильєв [4], О. Милова [5], О. Дугін [6], В. Жиромская
[7], В. Золотарьов [8], Д. Крітчлоу [9], М. Петров [10-11],
В. Кульчицький [12], Г. Іванов [13], О. Лошицький [14],
Д. Саврицький [15]. Вони стосуються різних проблем
вивчення польського питання, шляхом порівняння доль

українців і поляків у цей історичний період, а також
через призму архівних, нормативно-правових документів,
що відображають стосунки влади і радянських громадян
польського походження. Цій проблематиці присвячено
декілька студій В. Маслака [16], Д. Василенко [17], а також
колективна монографія «Польская операция» в Полтавской области в 30-х годах ХХ века. «Operacja Polska»
w obwodzie połtawskim w latach 30-tych XX wieku» [18].
Виклад основного матеріалу. Політбюро ЦК
Комуністичної партії, на чолі зі Сталіним, вбачали
величезну загрозу з боку радянських поляків. Особливо
гостро ця «проблема» постала напередодні Другої
світової війни і наступної війни СРСР з Польщею.
Тільки за офіційними даними Всесоюзного перепису
населення 1937 року в Україні проживало 417 613
поляків [19, с.106], що складало найбільший відсоток
серед усіх радянських республік. В очах влади вони
могли стати опорою для антирадянської діяльності ІІ
Речі Посполитої. До того ж польський етнос слабко,
підлягав совєтизації. Саме тому органи держбезпеки ще
з 1935 року починають відловлювати польських
«шпигунів» за їх належність до фантомної Польської
Організації Військової, яка була ліквідована ще 1921
року. Апогеєм боротьби проти польських «шпигунів»
стає 11 серпня 1937 року, коли було підписано наказ про
проведення «польської операції» [15; 20], яка тривала 15
місяців і розділила життя людей на до і після. За даними
дослідників в Україні зі 100% заарештованих поляків
страчували 80%, 10 % відправили до таборів, і тільки
10% – були визнані невинними.
Досліджуючи архівні справи, пов’язані з проведенням
«польської операції», ми звернули увагу на кількість
репресованих жінок-польок. Статті за якими їх
звинувачували різноманітні, такі як наприклад, 54-6 –
шпигунство, 54-10 – контрреволюційна діяльність, 54-12 –
неповідомлення компетентних органів про контрреволюційну діяльність [1]. Зважаючи на це, вважаємо
за необхідне провести вибірковий аналіз справ

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018
репресованих жінок польського походження. Розпочнемо
зі справи засудженої до розстрілу за статтею 54-6 КК
УРСР – Добровольської А.І. (рис. 1).
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діючого конвеєра. Немає жодних підстав вважати, страчену
Добровольську А.І. винною в конрреволюційній діяльності, оскільки вона не мала ні належної освіти, ні
спеціальних навичок, єдиною її провиною було польське
походження.
Переходимо до справ засуджених за статтею 54-10 КК
УРСР: Бондаренко-Статкевич Олена Олександрівна (рис.3),
народилася 1895 року в с. Малинове, Польща, до арешту
проживала в м. Кременчуці й працювала прибиральницею
в магазині «Книгокультторг», оскільки не мала професії
й була малограмотною.

Рис. 1. Анкета заарештованої Добровольської А.І.
Добровольська Анеля Іполітівні, народилася 10
лютого 1907 року в с. Ободівка Брацлавського повіту, до
арешту проживала в місті Лубни. Походила з сім’ї
дворян. В анкеті вказано, що після революції була
домогосподаркою й не мала певного робочого місця, але
за професією була модисткою. Безпартійна, неодружена,
малограмотна. Двічі заарештовувалася за образу
особистості. 21 листопада 1937 року Лубенським районним
відділом НКВС заарештована втретє за звинуваченням у
шпигунстві (ст. 54-6 КК УРСР). Добровольську А.І. було
засуджено до розстрілу, вирок був виконаний 28 грудня
1937 року (рис. 2) [21].

Рис. 2. Довідка про виконання вироку
Добровольської А.І.
Як бачимо, загалом ґрунтовного слідства за цією
справою не проводилося, оскільки в досить короткий
термін, близько місяця, було винесено вирок, що вказує
на абсолютну недбалість з боку працівників НКВС і
засвідчує характер репресій, які мали ознаки постійно-

Рис. 3. Титул справи
Бондаренко-Статкевич О.О.
Походила з селянської родини. Була заміжня за
Статкевичем Григорієм Адамовичем, який працював
вантажником у Кременчуцькому державному пароходстві.
Його сестра Статкевич А. А. засуджена у 1933 році до 5
років виправно-трудових таборів за звинуваченням у
шпигунстві [22, с.100-105].
Бондаренко-Статкевич О. О. заарештували 16 жовтня
1937 року Кременчуцьким слідчим трибуналом. Згідно з
довідкою про вирок від 15 грудня 1937 року (рис. 4), її
було засуджено до 10 років виправно-трудового табору,
за проведення контрреволюційної пропаганди на користь
Польщі та звеличування фашиського режиму в Польщі.

Рис. 4. Довідка про виконання вироку
Бондаренко-Статкевич О.О.
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У 1940 році Бондаренко-Статкевич О.О. подає скаргу
воєнному прокурору про незаконність її арешту, на що
отримує негативну відповідь в якій вказано, що її скарга
не заслуговує уваги, а її вина повністю доведена [23].
Шишкевич Ядвіга Адамівна народилася у 1908 році у
Вільно, до арешту проживала в Миргороді й з 1929 року
працювала медичною сестрою (рис. 5).

контрреволюційній діяльності, стаття 54-10 КК УРСР.
Донька Сава (Совва) Віхіта Карлівна. Сова А.І. була
заарештована 18 листопада 1937 року за обвинуваченнями, передбаченими статтею 54-12 КК УРСР –
неповідомлення про контрреволюційну діяльність, яку
здійснював її чоловік

Рис. 6. Титул справи Сови А.І.

Рис. 5. Анкета заарештованої Шишкевич Я.А.
Уміла писати, безпартійна, неодружена. До революції
проживала на утриманні батьків. Її було заарештовано 19
листопада 1937 року Миргородським районним відділом
НКВС за обвинуваченням у проведенні контрреволюційної діяльності – стаття 54-10 ч. 1 КК УРСР. Вирок у її
справі був винесений дуже швидко, оскільки 7 грудня
1937 року її було розстріляно як ворога народу [22].
Супонева Ванда Володимирівна, народилася 20 червня
1897 року у Варшаві, до арешту проживала в Крюкові
(нині Кременчук – В. М.). Освіта початкова. Домогосподарка, яка була дружиною державного службовця, якого
ймовірно також було засуджено за конрреволюційну
діяльність та антирадянську агітацію. Її було заарештовано
в листопаді 1937 року. У грудні 1937 року була засуджена
до 10 років виправно-трудових таборів. Реабілітована
1989 року [19].
Аналізуючи архівні справи не можемо стовідсотково
стверджувати чи спростовувати провину засуджених
жінок. Прямих доказів проти них немає, а доказова база
звинувачення викликає великі сумніви щодо їх злочинів.
Найбільша кількість жінок польського походження
була засуджена за статтею 54-12 КК УРСР, розглянемо
одну з них.
Сова (Совва) Аннелия (Онеля / Анеля) Іосифівна,
народилася 1910 року в с. Мацковці Проскурівського
району, до арешту проживала в с. Рубанівка Машівського
району (рис. 6).
Займалася хліборобством. Походила з селянської
родини. Мала чоловіка Сова (Совва) Кароля Івановича,
який був заарештований 11 серпня 1937 року НКВС та
розстріляний 11 грудня 1937 року за обвинуваченням у

Займалася хліборобством. Походила з селянської
родини. Мала чоловіка Сова (Совва) Кароля Івановича,
який був заарештований 11 серпня 1937 року НКВС та
розстріляний 11 грудня 1937 року за обвинуваченням у
контрреволюційній діяльності, стаття 54-10 КК УРСР.
Донька Сава (Совва) Віхіта Карлівна. Сова А.І. була
заарештована 18 листопада 1937 року за обвинуваченнями, передбаченими статтею 54-12 КК УРСР –
неповідомлення про конрреволюційну діяльність, яку
здійснював її чоловік.
Слідчі на допиті посилалися на те, що вона
проживаючи зі своїм чоловіком, була обізнана про його
конрреволюційну діяльность, а також знала про його
поплічників і не повідомила органи НКВС про це. Згідно
з документами (рис. 7) Сова А.І. провину не визнавала і
відкидала будь-які звинувачення. 24 червня 1938 року їй
було винесено вирок – 5 років заслання в Казахстан, як
соціально небезпечному елементу (рис. 8) [24].

Рис. 7. Протокол допиту Сови А. І.
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Рис. 8. Витяг з протоколу про виконання вироку
Сови А.І.
Знову ж таки жодних реальних доказів щодо засудженої
не було, її зізнання відсутнє, але її покарали як дружину
ворога народу, що було типовим явищем для тогочасної
«правової» системи.
Висновки. Досліджуючи проблему жіноцтва в аспекті
проведення «польської операції» в Полтавській області
відзначимо, що по перше, НКВС не зважало на гендерний
аспект під час арештів за політичною ознакою, жінки на
рівні з чоловіками постраждали від масових репресій з
боку сталінського режиму. По друге, проаналізовані
нами справи вказують на те, що жінки так, само як і
чоловіки звинувачувались у тяжких статтях – шпигунстві
та конрреволюційній діяльності, і особливою статтею
для них стала стаття 54-12 КК УРСР, яка застосовувалась тільки до дружин ворогів народу. По третє,
прямих доказів щодо провини, жодної із засуджених у
справах, які ми дослідили, не було, в переважній
більшості це показання сумнівних свідків, які «бачили»
або «чули» як обвинувачувані займалися шпигунством
або, конрреволюційною діяльністю. Ці свідчення абсолютно
неправдиві, оскільки при перегляді справ жоден зі свідків
не підтверджував своїх свідчень, або ж взагалі зазначав,
що не був знайомий з обвинуваченою. Тому, маємо право
зробити висновок, що ніяких свідків до розслідування
залучали, а кримінальні справи грубо фальсифікували.
По четверте, при дослідженні справ, особливої уваги
заслуговує походження засудженої Добровольської А.І. –
дворянка, а Супонева В.В. взагалі була дружиною державного службовця й підпадала під категорію громадян,
яких репресували не тільки за походженням, але й за
родинні звя’язки. Це на той момент однозначно означало
для неї смертну кару, бо такі громадяни від народження
вважалися ненадійними. У відношенні БондаренкоСтаткевич О.О. та Сови А.І. спрацював інший принцип,
обоє мали рідних, які вже були засуджені за провадження
конрреволюційної діяльності. Саме тому по відношенню
до них вирок був заздалегідь відомим. Можна лише
щиро поспівчувати тим жінкам, які потрапили до казематів
чекістів. Їх доля була навіть страшнішою за долю
чоловіків: вони переживали їх арешти, потім власні,
розлучення з дітьми, насильство за гратами.
Долі репресованих жінок є ще одним красномовним
свідченням злочинів радянської тоталітарної системи,
повним нехтуванням гуманістичних цінностей і життя
людини.
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THE FATES OF WOMEN, REPRESSED DURING THE «POLISH OPERATION»,
ACCORDING TO ARCHIVAL MATERIALS
In the article cases of convicted women of Polish descent in the context of conducting a "Polish operation" in the Poltava
region are analyzed. Scientific novelty is based on the archival materials that are first introduced into the scientific circulation
and reflect the course of the "Polish operation" in the Poltava region during the period of mass repressions of the 30s of the
twentieth century. The purpose of the study is to expose the crimes of the Stalinist regime through the fate of the Poles, who,
from a variety of objective and subjective circumstances, hit into the Soviet Union. The five archival cases that correspond to
various articles of the Criminal Code of the Ukrainian SSR are analyzed. So, for the analysis of archival cases, 1 case for
Articles 54-6 and 54-12 and 3 cases under Article 54-10 were selected. An analogy between cases of accused is made, common
features of criminal proceedings are found. In the conclusions what became a catalyst for the arrest of the female half of the
Polish population of the USSR in the Poltava region are summed up.
Key words: mass repression, case, repressed, woman, "Polish operation", Poltava region.
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КАТЕРИНОСЛАВСЬКА РИМО-КАТОЛИЦЬКА ПАРАФІЯ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ:
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
В статті розглянуто особливості розвитку римо-католицької парафії міста Катеринослав на початку
ХХ століття. Визначено, що її функціонування відбувалося в умовах тиску з боку імперської влади. Попри це
чисельність римо-католиків в місті і губернії зростала. Залучені до дослідження архівні матеріали дозволили
проаналізувати тенденції щодо зміни кількості охрещених у катеринославському костьолі. Встановлено, що
означена парафія охоплювала не тільки Катеринослав, а і низку населених пунктів губернії, зафіксовано
активізацію міграційного руху до деяких з них у передвоєнні роки. Доведено, що в місті Новомосковськ
щонайменше з 1897 року існував римо-католицький молитовний будинок.
Ключові слова: римо-католики, парафія, Катеринослав, костьол, книги реєстрації актів громадянського
стану.
Постановка проблеми. Від часів хрещення Русі
Церква завжди грала важливу роль в житті держави.
В період радянського атеїзму її образ було спотворено,
але в незалежній Україні вплив Церкви на суспільне
життя зростає, вона користується довірою значної
кількості людей. Отже, тема історії релігії на сучасному
етапі розвитку нашої поліконфесійної держави не тільки
не втратила своєї актуальності, а навпаки, потребує
подальших досліджень. Ціла низка праць, присвячених
означеній тематиці, яка з’явилася в часи незалежності
України, не «перекриває» ті «пробіли», які утворилися в
радянський період у вивченні історії релігії взагалі і
Римо-Католицької Церкви зокрема.
Якщо події, що відбувались в житті РКЦ наприкінці
XVIII – поч. ХХ ст. розглянуто в низці статей і навіть
фундаментальних праць, серед яких четвертий том
десятитомної «Історії релігії в Україні», присвячений
католицизму [1], монографія В. Осадчого «Католицька
Церква в Україні» [2], книга польського вченого
Р. Прейса «Капуцини в Україні» [3], дисертаційна праця
О. Баковецької «Римо-Католицька Церква в Україні
кінця XVIII – XIX століть: вплив на суспільно –
політичний розвиток» [4], то історію РКЦ в окремих
регіонах нашої держави висвітлено слабо. Особливо це
стосується Південно – Східної України. У зв’язку з цим
на особливу увагу заслуговує стаття О. Баковецької
«Римо-католицька церква Східної України в ХІХ ст.»
[5], в якій досліджено історію римо-католицьких громад
в містах цього регіону, визначено їх кількісний склад на
різних етапах розвитку, висвітлено зміни, що відбувались в
адміністративному поділі Католицької Церкви в східному
регіоні; а також монографія Н. Буланової, яка присвячена
історії християнських конфесій на Катеринославщині
останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. [6]. В цьому
дослідженні розглядається адміністративно – територіальний
устрій, система управління, процес поширення християнських течій, взаємовідносини між ними на Катеринославщині в означений період, приділяється увага
політиці Російської імперії щодо Православної, Римо-

Католицької, протестантських церков. Отже, особливості
формування і функціонування римо-католицької громади
губернського центру залишилися поза увагою вченої.
Джерельною базою даної праці є книги реєстрації
актів громадянського стану про народження та смерть,
які велися у римо-католицькому костьолі і зараз зберігаються у Державному архіві Дніпропетровської області.
Мета статті полягає в дослідженні особливостей
розвитку парафії св. Йосипа у Катеринославі та її
функціонування на початку ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. Перші католики на
території Катеринославської губернії з’явилися ще в
кінці XVIII століття, але у самому губернському центрі
їх кількість почала суттєво збільшуватися у ІІ половині
ХІХ століття. Це було пов’язано з промисловим
розвитком Катеринослава і міграцією населення з
польських губерній Російської імперії.
Католицька спільнота міста потребувала церкви, а
найближчий костьол на той час діяв у колонії Ямбург,
розташованій на відстані приблизно 20 км від Катеринослава. Процес отримання дозволу на побудову храму
тривав 30 років, але, попри всі випробування, костьол в
губернському центрі був побудований у 1877 році. Він
став окрасою дореволюційного Катеринослава, його
зображення друкували на поштових листівках міста
кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Довгим та непростим для римо-католицької громади
був і процес призначення власного священика (влада
дала на це дозвіл тільки у 1901 році). Першим
настоятелем парафії став Йоан Шамне. Це було
зафіксовано в записі за 9 вересня 1901 р. в Книзі
реєстрації актів громадянського стану про народження
[7, арк.284]. Ні священик Алоїзій Криницький, який
здійснював обряди в катеринославському костьолі
кілька років до січня 1901 р., ні священик Гіацинт
Левчак, який служив в означеному храмі у лютому –
вересні 1901 р. [7, арк.245-283], не були призначені
настоятелями польської за своїм складом парафії.
Настоятелем став священик німецького походження.
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Прізвища померлих і охрещених за римо-католицьким
обрядом у Катеринославі фіксувались в спеціальних
книгах, виданих Тираспольською духовною консисторією,
які мали належний підпис і печатку. Книги реєстрації
актів про народження містилаи (крім імені і прізвища
народженого) дату народження і хрещення, відомості
про те, де і хто хрестив дану особу, імена батьків та
присутніх при хрещенні [7], [8], [9], [10].
В Книгах реєстрації актів про смерть фіксували
прізвище померлого, коли, де і від якої хвороби помер,
стан і звання померлого, скільки мав років і скільки
залишив дітей, а також коли, де і яким священиком
похований і чи отримав Причастя [11], [12]. Книга
реєстрації актів про смерть починається з 1897 р. –
4 березня цього року померлу особу ховав священик
Алоїзій Криницький [11, арк.1].
До книг реєстрації народжених і померлих католиків
катеринославського костьолу внесені не тільки мешканці
губернського міста, а і інших населених пунктів губернії,
таких як Новомосковськ, Гришино, Слов’яносербськ,
Павлоград, Лозова, Долгінцево, Божедарівка, Синельникове,
Верхньодніпровськ, Олександрівськ, Ясинувата, Авдіївка,
Чапліно, Кривий Ріг, Іларіонове, Нікополь, П’ятихатки,
Панютино, Дебальцево, села Серафимівка, Хортиця,
Широке, Аули, Вербки, Софіївка, Милорадівка, Варварівка,
Кудашівка, Новозеленівка, Данилівка, Адамівка,
Катеринівка, Мішурин Ріг та інші. Назви не всіх сіл
вдалося розібрати, через це існує певна погрішність у
встановленні охрещених і похованих у самому
Катеринославі, але ця погрішність не є суттєвою.
Ціла низка населених пунктів, які зараз знаходяться в
межах обласного центра, на той час мала статус
окремого поселення або села. Серед них Султанівка –
робітниче поселення, з 1921 по 2015 роки – район міста
ім. Клочко, з грудня 2015 р. – Калиновський; Попівка
(Мануйлівка) – колишнє козацьке село, у 1922 р.
отримала назву «селище Воронцова», зараз входить до
АНД района м. Дніпра; Нижньодніпровськ, Амур –
робітничі поселення, які у 30-і роки ХХ ст. склали Амур –
Нижньодніпровський район Дніпропетровська; Кам’янка –
колишнє село, яке зараз входить до складу Дніпра [13], а
також «Одинково – північно-східний район міста, зараз
частина житлового масива Ігрень» [14], «Рибальське –
частина Ігрені, з 1977 р. входить до складу Дніпра» [15]
та інші. В дослідженні цей факт враховано.
У Книзі про охрещених є інформація щодо існування
тимчасового молитовного будинку у м. Новомосковськ і
на станції Гришино, перша згадка – у 1897 році [7,
арк.23]. І якщо на офіційному сайті Харківсько –
Запорізької дієцезії говориться про те, що «до революції
римо-католики Гришино... мали свою каплицю, доля
якої не відома» [16], то про Новомосковськ зазначено,
що про нього «у схематизмі Тираспольської дієцезії за
1917 рік не існує жодної згадки» [17].
Отже, частина записів у Книзі реєстрації актів
громадянського стану про народження у катеринославському костьолі стосується охрещених у містах та
селах губернії, але «левова частка» людей, прізвища яких
записані у Книзі про народження, була охрещена у
самому Катеринославі.
Починаючи з 1897 року кількість записів щодо

охрещених у Книзі реєстрації актів громадянського
стану про народження у римо-католицькому храмі
Катеринослава збільшувалася до 1901 року – від 176 у
1897 році до 289 у 1900 році [7, арк.1-41, 164-236].
Наступні два роки кількість записів була однаковою –
287 [7, арк.236-308, 308-380]. У 1903 році вона знову
збільшується і складає 308 осіб [7, арк.380-457].
Приблизно така кількість охрещених у костьолі губернського центра трималася протягом ще двох років – 305 –
у 1904 р. [7, арк.457-483; 8, арк.1-29] і 310 у 1905 році [8,
арк.30-81]. Суттєвий стрибок означеного показника у
Книзі реєстрації про народження спостерігається у 1906
році – 433 [8, арк.81-147], далі він зменшується –
несуттєво, але постійно – 401 особа була охрещена у
1907 р., 349 – у 1908 р., 335 – у 1909 р. [8, арк.148–214,
215-272, 272-326], 320 – у 1910 році [8, арк.327-380; 9,
арк.2-5]. Протягом 1911–1914 років кількість записів
коливалась від 302 у 1914 році [9, арк.268–336; 10, арк.29] до 371 у 1911 році, у 1912 і 1913 роках – 346 і 360
відповідно [9, арк.6-89, 89-176, 176-267].
Тенденція, визначена для загальної кількості записів
у Книзі про охрещених, повністю зберігається до 1911
року і для Катеринослава. До цього року за межами
губернського міста або взагалі не хрестили протягом
кількох років, або кількість не була значною (найбільший
результат – 11 осіб у 1899 році [7, арк.6-89]).
У 1911–1914 рр. на фоні зменшення кількості
охрещених у Катеринославі спостерігається різке
збільшення чисельності охрещених за межами
губернського центра, в деякі роки до рівня більше, ніж
70 осіб [9, арк.6-89, 89-176]. При цьому кількість римокатоликів в місті і їх частка в конфесійному складі
Катеринослава протягом ІІ половини ХІХ – початку ХХ
століття постійно зростали [18, с.247]. Це дає підстави
стверджувати, що переселенці, а особливо молодь, в
означений період у пошуках роботи «відкривають» нові
маршрути для міграції, серед них – Лозова, яка на
початку ХХ ст. «стала залізничним вузлом..., що сприяло
швидкому зростанню економіки...» [19, c.515],
Олександрівськ, де засновувались «промислові підприємства, насамперед сільськогосподарського машинобудування...» [20, с.72], Синельникове, яке було
«важливим залізничним вузлом..., там були збудовані
промислові підприємства по обслуговуванню залізничного
транспорту, паровозне депо, вагоноремонтні майстерні,
пороховий завод...» [21, с.725] та інші.
Протягом 1898–1914 років ситуація за кількістю
померлих залишалась стабільною – від 103 до 169 загалом
по парафії і від 93 до 161 особи у місті [11, арк.15-287; 12,
арк.2-54].
Чисельність
померлих
за
межами
Катеринослава складала від 4 до 10 у 1897–1904 роках
[11, арк.1-175] і від 11 до 27 з тенденцією до зростання у
1905–1914 роках [11, арк.175-287; 12, арк.2-54].
Протягом 1897–1905 років співвідношення між
охрещеними і померлими (як у Катеринославі, так і в
межах всієї парафії) було приблизно 2:1. У 1906–1907
роках воно різко змінилося і складало 4:1. Такі цифри
обумовлені як великою кількістю охрещених в ці роки, так
і відносно невеликим показником смертності. Протягом
1908–1910 років пропорція між охрещеними і померлими
дорівнювала приблизно 3:1, а у 1911–1914 роках
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«повернулась» до меж 2:1. Відбувалося це і за рахунок
зменшення кількості охрещених, і, певною мірою, через
незначне, але збільшення чисельності тих, кого
відспівували римо-католицькі священики. Крім того, на
початку ХХ століття зростав рівень смертності в цілому
по місту: «Якщо у 1897 р. Катеринослав належав до
найбільш здорових міст (серед інших великих міст світу),
то згодом ситуація погіршується. У 1910 році з 16
найбільших міст світу він займає майже перше місце за
смертністю (у 1897 р. на 1000 чол. померло – 28, у 1909 – 39
чоловік). Найбільша смертність приходилась на дітей до
року (вона складала 50%)» [22, с.103-104]. Не оминули
губернське місто і холерні епідемії, що мали місце у
1907–1910 рр. [22, с.104]. В римо-католицькій парафії
збільшення кількості померлих в ці роки не було [11,
арк.203-253].
Висновки. На початку ХХ століття римо-католицька
громада Катеринослава жила повноцінним парафіяльним
життям, мала свій власний храм і настоятеля. До книг
реєстрації народжених і померлих католиків катеринославського костьолу внесені не тільки мешканці
губернського міста, а і інших населених пунктів губернії
(деякі з них зараз є частиною міста Дніпро, а деякі
входять до інших областей України). В означених книгах
міститься інформація про існування тимчасового
молитовного будинку у м. Новомосковськ (перша згадка –
у 1897 році), про який у схематизмі Тираспольської
дієцезії за 1917 рік «не існує жодної згадки» [15].
З ІІ половини ХІХ століття кількість римо-католиків
в губернському місті постійно збільшувалася. Протягом
1897–1906 років зростала і кількість охрещених у
катеринославському костьолі, а з 1907 р. їх чисельність
повільно, але постійно зменшувалася. У 1911 році
збільшилася загальна по парафії кількість охрещених за
рахунок суттєвого збільшення охрещених за межами
Катеринослава (у самому губернському центрі цей
показник продовжував зменшуватися до 1915 р.). Це дає
підстави говорити про те, що переселенці, а особливо
молодь, в передвоєнний період активніше «відкривають»
на території Катеринославської губернії нові маршрути
для міграції, серед них Лозова, Олександрівськ,
Синельникове та ін.
Збільшення рівня смертності у Катеринославі на
початку ХХ століття, яке зафіксували дослідники, певною
мірою позначилося і на римо-католицькій парафії
губернського центру, але значне і стале збільшення цього
показника протягом означеного періода не спостерігається,
навіть тоді, коли місто потерпало від епідемії холери.
Відсутність постійного і значного збільшення кількості
померлих, поступове зменшення чисельності охрещених
з 1907 року на фоні зростання загальної кількості римокатоликів у Катеринославі можуть бути пов’язані з
міграцією до губернського міста переважно людей
середнього віку з відносно дорослими і вже охрещеними
дітьми. Це є гіпотеза, яка потребує перевірки в
подальших дослідженнях.
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CATERNOZLAV ROME-CATHOLIC PARISH AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY:
FEATURES OF FUNCTIONING
In the article the peculiarities of development of Roman Catholic parish in Ekaterinoslav in the beginning of the 20th
century are considered. It is determined that its functioning took place under pressure from the side of imperial power. Despite
this, the number of Roman Catholics in the city and province grew. Involved in the study archival materials allowed to analyze
trends in changing the number of baptized in the Katerynoslav church. It was established that this parish covered not only
Ekaterinoslav, but also a number of settlements of the province, the activation of the migration movement to some of them in
the pre-war years was recorded. It has been proved that in the city of Novomoskovsk, at least since 1897, there was a Roman
Catholic prayer house.
Key words: Roman Catholics, Parish, Ekaterinoslav, churches, books of registration of acts of civil status.
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УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦИСТСЬКОЇ ВЛАДИ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
В ПЕРІОД ОКУПАЦІ
Проблема керування на окупованих територіях залишається багато в чому невивченою. Багато аспектів
даної теми на теперішній час або не зіставляються з реальними подіями, або просто суперечать їм. Ми
вважаємо, що в регіоні склалася ситуація, коли окупаційна влада через події на фронті реалізовувала у своїй
політиці ряд досить ліберальних методів, як на погляд місцевого населення, що не могло не вплинути на
формування деяких ознак лояльності селян. Завдяки подібній політиці в аграрній сфері окупаційній владі
вдалося не тільки стабілізувати ситуацію в галузі, але й закласти деякі позитивні тенденції.
Ключові слова: окупація, окупаційна влада, українські місцеві управи, політичні системи.
Постановка
проблеми.
Питання
керування
захопленими територіями завжди оцінювалося як у
суспільній свідомості, так і в науковій історіографії
неоднозначно, скоріше можна навіть говорити про
перевагу негативних підходів, подразником у цьому
питанні практично завжди виступала морально-етична
сторона. З цієї ж причини проблематичним завжди
залишалося питання наскільки взагалі можливо
розглядати будь-яку окупацію з позитивної сторони.
Ідеологічне панування радянської історіографії ще
більше затруднило, а часом просто заплутало, вивчення
заявленої нами теми. На жаль, на сьогоднішній день тема
соціально-економічного життя окупованої території
залишається вкрай маловивченою.
Мета роботи – проаналізувати окупаційну політику
в регіоні, виявити, що стало причиною складання
позитивних моментів в аграрній сфері регіону. Величезний клубок соціально-економічних, морально-етичних,
історико-політичних проблем, частина з яких тяглися ще
із часів громадянської війни, просто не могли не
виявитися у вигляді регіональних особливостей . Радянська
історіографія непросто приховувала більшість проблем,
часто відбувалася її пряма фальсифікація, створювалася,
по суті, інша історія. Можливо, формування однозначно
негативного образу окупаційної влади мало метою
прикрити недоліки радянської влади. Питання керування
захоплених територій, якщо не стояло завдання їх
повного руйнування й спустошення, завжди було
пріоритетним, причому для будь-якої влади. Успішність
нової влади, результативність її роботи завжди були
прямо пов'язані зі ступенем лояльності населення до неї,
а також наскільки була адекватна політика щодо цього
населення. Реальне втілення будь-якої політики можна
побачити в роботі саме низових структур апарату
керування, для окупаційної влади – це українські
структури управи сільським господарством.
Виклад основного матеріалу. Аграрне питання було
центральним для регіону. Незважаючи на кілька
індустріальних центрів, регіон був у цілому аграрний.
Необхідно так само враховувати, що з початком окупації
в село переїхала велика кількість міських мешканців,
розселялися по селах і більшість відпущених з таборів

військовополонених. Виходячи із цього, можна стверджувати, що дана політика зачіпала життєві інтереси
значної частини населення регіону.
Поведінку селянства в перші місяці окупації можна
охарактеризувати як байдужу. У той же час це був і
період очікувань змін, причому не обов’язково в гіршу
сторону, по селах головною темою розмов була
перспектива скасування колгоспів [1, арк.49]. Доказом
цьому може служити факт швидкого створення місцевих
управ, а протягом двох-трьох тижнів і господарського
управлінського апарату окупаційної влади. Таке швидке
створення управлінських структур можна пояснити
тільки однієї причиною: більшість колишніх працівників
добровільно повернулися на свої робочі місця. Непрямим
підтвердженням цьому можуть служити запити, які
німецькі інстанції посилали, щоб довідатися про
попередні зарплати цих працівників.
Досліджуючи дану проблему, ми виділили кілька аспектів в управлінській діяльності окупаційної влади в регіоні.
По-перше, в управлінській діяльності проглядається
дві взаємно протилежні тенденції, це заходи щодо
інтеграції захоплених територій і вимушені заходи через
небажані події на фронті.
По-друге, швидкість реалізації цілого ряду інтеграц ійних заходів можна пояснити тим, що німецька
управлінська система дуже часто як калька накладалася
на вже наявні соціальні системи керування, створені
радянською владою. Населення виявилось психологічно
готовим щодо дій нової влади.
По-третє, німецька політична система, незважаючи
на нацистську ідеологію, просто не могла не нести в собі
елементи вікової історії ринкових відносин. Це могло
виявитися для селян привабливим, особливо на тлі
соціалістичних перетворень передвоєнних років.
По-четверте, управлінська структура в аграрному
секторі від села до обласного рівня була укомплектована
працівниками з місцевого населення, більшість із яких
там працювали ще до війни. Накладення стилів роботи
не могло не позначитися на способах і методах, а головне,
на результативності роботи органів окупаційної влади.
Практично з перших днів нова влада стала демонструвати у своїй роботі такі підходи, з якими населення
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не зустрічалося до війни. Можливо, що тут необхідно
говорити просто про інше наповнення таких понять, як
раціональність керування й шляхи формування лояльності
населення. Ми думаємо, що, можливо, ми маємо справу
й щодо інших підходів розуміння нормального функціонування галузі й необхідність стабільних поставок с\г
продукції.
Насамперед, у роботі нової влади впадає в око
домінування елементів ринкового господарювання, а
саме, широке викоростування таких заходів,як купівляпродаж. Це знайшло відбиття в документах українських
управ, коли вони після слів «здати» стали дописувати
слово «за гроші» [2, арк.87, 92]. Зовсім по-новому,
навіть дуже не ординарно, виглядають багато рішень
нової влади. Так, по с\г общині № 25 Михайлівського
району із урожаю ячменя в 230766 ц, державі
поставлялося тільки 36480 ц, решта йшла на потреби
господарства. Виходило, що держава забирала близько
15% урожаю [3, арк.1]. Були й приклади, коли
забиралося й 60% урожаю, але це здебільшого
стосувалося пшениці та жита, які становили малу частку
зернових культур у господарствах [4, арк.111].
Питання про присутність у роботі нової влади т.зв.
економічних методів стимулювання праці для селян
нашого регіону нами вже піднімалося в інших
дослідженнях. Дуже важко повірити, що в 1942 р. у
німецькій цивільній адміністрації – гебітскомісаріатах
могли виявитися працівники з «гуманними підходами до
нижчих рас». Виходячи із цього, дуже складно дати
однозначну оцінку цілому ряду документів, що
виходили саме з німецьких інстанцій. Так, Новокаховська комендатура видала документ, який ми
приводимо повністю: «1. Суспільні господарства, які
зорали й засіяли 20% озимих культур і підняли зяби 20%
оранки, видати на кожний двір 0,5 га з парової площі
(посів на цій площі не враховувати); 2. Те ж саме по зябу
25%, видати 0,75 га; 3. Те ж саме по підняттю зяби 40%,
видати на двір по 1 га [5, арк.520]. Ново-Сирогозький
гебітскомісаріат також пропонує стимулювати роботу
селян додатковими наділами землі за підняття зяби [6,
арк.1]. Керівництво Токмацького району розпорядилося
нестачу зерна для виплати по трудоднях компенсувати з
державних запасів [7, арк.5, 20]. Факт пріоритетності в
забезпеченні зерном селянських трудоднів можна
побачити також і в іншому районі [8, арк.6].
Дуже помітно в управлінській діяльності проявлявся
раціональний підхід, часом, можна навіть говорити про
його домінуючий характер. Так, поставки картоплі
розписувалися по дворах, виходячи з розмірів засіяної
площі [9, арк.326]. План поставок на наступний рік
доводили до відома селян заздалегідь, щоб відповідно
вони змогли спланувати засіви своїх городів [10, арк.65].
Обов'язкові поставки (продажі) державі розподілялися,
виходячи з реальних посівів [11, арк.42]. У певному
розумінні можна вважати ринковим розпорядження
однієї з райуправ про виділення певної кількості
продуктів для продажу військовим частинам і німецьким
організаціям, із чого можна припустити, що існував
деякий ліміт, поза межами якого господарства були
досить самостійними в реалізації свого товару [12,
арк.47; 24]. Незважаючи на наявність великої кількості

різних регламентуючих документів, українські низові
структури мали чималі можливості для вироблення своїх
підходів до формування оплати за трудодні [13, арк.34; 76;
17]. Існувала практика надання відпусток для працівників
громад, строком до місяця [14, арк.2], хоча ми не змогли
визначити, наскільки масовою вона була у використанні.
Прояв подібної практики піддається поясненню.
Разом з німецькою армією прийшла й інша культура
керування. Розвиваючись на базі ринкових відносин,
багато управлінських категорій одержали й своє нове
наповнення. Нацистське керівництво, у відмінності від
комуністичного, без гострої необхідності не втручалося
в механізми ринкової економіки. У південному регіоні,
де не було необхідності для керування залучати сили
поліції та СД, цивільні управлінські структури повніше
використовували арсенал ринкових методів керування.
Одним з проявів подібних підходів можна вважати
максимальне використання в структурах керування
фахівців з місцевого населення. За нашими підрахунками у
всіх структурах обласного керування с\г було залучено
близько 580 фахівців. Помітну більшість становили
працівники із середньоспеціальною освітою – профшколи
та курси. Однак, подібний рівень не варто зв'язувати
винятково з військовим періодом, тому що після
репресій серед фахівців в 1937 р. відбувалося масове
заміщення репресованих фахівців висуванцями взагалі
без фахової освіти. Тоді ж з'явилася велика кількість
фахівців, які володіли великим практичним досвідом.
Так, усі агрономи – апробатори мали середню освіту, у
той же час, досвід їх роботи в цій сфері обчислювався
більше десяти років [15, арк.7].
Розуміння дій завойовників у нас довгий час
формувався через формулювання радянської ідеології.
Ми не ставимо завдання по його перегляду, а тим більше
його обілення. Розвиток європейської культури вніс
навіть у подібне явище свої корективи. Спробу
використовувати формулювання типу «культурне
пограбування» ми вважаємо навряд чи адекватною. Ми
вважаємо, що в основі управлінських дій лежала проста
практичність і доцільність. Лояльності населення можна
домагатися різними засобами, хоча б прийняттям
зрозумілих для нього рішень. Радянська влада перед
війною, проводячи кампанію по укрупненню господарств,
прийняла багато економічно непродуманих, а часом
абсурдних рішень. Факт руйнування Цареконстантинівського розплідника після його об’єднання з
колгоспом «Зелений Гай» [16, арк.67] був далеко не
самий гірший приклад. Нова влада одержала від
населення просте схвалення, коли скасувала всі рішення
подібного типу [17, арк.130, 137, 148].
Прихід нової влади велика кількість людей сприйняла
як можливість відійти від радянської регламентації
життя. Так, у селі Орлівка 17.10.1941 р. пройшли вибори
старости, причому на альтернативній основі із шести
претендентів [18, арк.20]. У селі Гусарівка селяни самі
вибрали новий керівний склад колгоспу ім. Жданова [19,
арк.1]. Не можна говорити, що це було масовим явищем,
але й одиничним він те ж не був у регіоні. Ми вважаємо,
що спочатку нова влада дивилася на це цілком поблажливо.
Переглядаючи історію окупації не можна робити нові
помилки, до яких можна віднести спробу побачити в
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українських управах якийсь прообраз «українського
місцевого самоврядування». Подібний підхід є глибоко
невірний, навіть первісні ілюзії «українського відродження» на той час вже зникли. У рамках дифузій
політичних систем можна стверджувати про певний
перекіс та накладання деяких елементів. Тональність
наступного документа досить красномовна: «Спостерігаються випадки, коли деякі керівники накладають
штрафи, не маючи на це дозволу районного шефа» [20,
арк.43].
Безсумнівний інтерес представляють документи по
господарській діяльності, де можна побачити елементи
самостійності, ініціативи й, що вкрай зненацька, визнання
зроблених раніше своїх же помилок. Ми вважаємо, що
подібні прояви цілком вписуються в наше твердження,
що коли керування перебуває в руках цивільних
відомств, а не силових структур, діапазон ліберальних
підходів відносно місцевих працівників був досить широким. Однак, ми вважаємо, що це була культивація ініціативи виконавця, але не як керівника [21, арк.2, 3; 147].
Уся радянська система керування с/г області, що на
обласному рівні, що на районному, залишилася практично
без змін, тільки кількість працівників була значно
скорочена. Особливо кардинально були скорочені штати
керівників у колгоспах і радгоспах [22, арк.3; 63; 1].
Можна припустити, що структура й штати влаштовували
нову владу, німецька методика керування дозволяла
подібну модель стандартизувати й інтегрувати.
Серйозного осмислення вимагає такий факт, що вже з
перших місяців окупації господарства могли без усяких
затримок одержувати будь-які суми необхідних кредитів
у сільгоспбанку для своєї діяльності [23, арк.41].
Залучення великої кількості колишніх радянських
працівників у німецькі управлінські структури не могло
не привести до накладення стилів у їхню роботу, що часом
приймало трохи гротесковий характер. Так, перевіряючи
стан посадкової картоплі, управи відповідали за його
стан і в селянських господарствах. Відповідали управи й
за самопочуття селянських свиноматок, а так само, що б
вони не ухилялися від злучок [24, арк.280,281].
Насправді нічого тут незвичайного не було, німецька
адміністрація вимагала максимальної реалізації своїх
завдань, а вибір способів залишала за українськими
працівниками. Вони звикли до практики тотального
контролю в суспільному секторі і перенесли його на
приватний сектор, куди перейшло основне виробництво.
Неможливо не звернути увагу й на формальну
сторону управлінської діяльності місцевих управ, а саме,
на стилістику документів, що виходили від них. Явним
дисонансом з довоєнним періодом стало домінування
таких слів, як «просити», «пропонувати», «нагадати»
[25, арк.87, 88, 89; 38; 44; 25; 6]. Досить помітним є ще
одна особливість стилю цієї групи документів, а саме,
практично відсутність загальновідомих загрозливих
оборотів, а так само критики без політичних ярликів і
репресивного підходу до вирішення проблем [26, арк.11].
Відношення до сільських шкіл, як і в цілому до
освіти серед селян, у нової влади мало у чому відрізнялася від довоєнного періоду. Нагадаємо, що радянська
влада всі сільські школи оголосила державними, але за
утримання і ремонт відповідали і далі колгоспи. Рішення
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Токмацького гебітскомісаріату було зовні дуже схожим
на передвоєнний стан справ, а саме, ремонти шкіл у
районах планувалося провести силами земельних громад.
Зовнішня подібність на цьому й закінчувалася. Районні
органи брали на себе централізовану поставку найбільш
дефіцитних будматеріалів і робочої сили, усе інше
забезпечувала громада. Після завершення роботи громади
складали кошторис виконаних робіт, згідно з якими всі
витрати їм компенсувалися [27, арк.11]. Схема схожа,
але різна в деталях виконання. Дуже схожим з радянською
традицією можна вважати наступне розпорядження
влади, згідно якого відповідальність за відвідування шкіл
дітьми покладали на старост господарств [28, арк.99].
Безсумнівний інтерес являє собою документ по оцінюванню суспільно-господарського життя сільських
громад, в основі якого перебував принцип набирання
балів за різні види діяльності. Скоріше всього в німецької
адміністрації виникла потреба певним чином оцінювати
роботу українських управ, а розробляти умови, скоріше
всього, було доручено українським керівникам. Розробка
параметрів оцінки нагадувала підходи радянського
соцзмагання, де був присутній той же принцип набирання
балів [29, арк.61].
Досить характерною, багато в чому навіть показовою,
можна вважати наступну подію. 20.04.1942 р. офіцер господарської частини в одному з районів області дозволив
господарствам району сіяти тільки льон і соняшник. Як
результат, у районі була зірвана посівна кампанія зернових.
Реакцію керівних німецьких інстанцій виявити не вдалося.
Керування с\г області констатує зрив посівної кампанії в
районі, однак, без вказівки причини. Обласне керування
вживало багато різних зусиль, щоб мінімізувати ці
наслідки, показуючи при цьому високий ступінь волі у
виборі засобів. Даний приклад може свідчити про те, що, з
одного боку, українські структури мали досить високий
ступінь свободи у виборі засобів щодо виконання роботи, з
іншого, повну незахищеність від сваволі або навіть
дурості з боку представників нової влади [30, арк.1].
Прагматичність нової влади виявилася й у тому, що
цілі сегменти колишньої радянської управлінської структури вони зберігали, залишаючи їх без змін. Подібний
підхід не був самодіяльністю на місцях, це було політикою
нової влади [31, арк.10]. Практично без змін були
збережені всі колишні господарські структури обласного
керування с/г [32, арк.4,5,7; 1].
Серед заходів, які селяни чекали й позитивно
сприйняли, можна виділити кампанію по наділенню
землею до 1 га на двір, що відбувалося, як правило, за
рахунок відібраних ще до війни відрізків [33, арк.46-47].
Збір зерна навесні 1942 р. вкрай важко назвати грабіжницьким. Вилучалися тільки надлишки, усе, що перевищувало норму по 2 кг зерна на трудодень [34, арк.35].
Усім, у кого була худоба, понад зерно по трудоднях
залишалося ще й зерно на їх прокорм по нормі з
розрахунку, щоб вистачило до нового врожаю. Якщо для
прокорму не вистачало фуражного зерна, залишали
зерно пшениці. Залишали селянам зерно й для годування
птахів з розрахунку 11 кг на голову [35, арк.18; 201].
При всьому трагізмі реалій війни, подібний підхід для
селян цілком міг бути дисонансним у порівнянні з
довоєнною політикою радянської влади.
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Одним з елементів довоєнного життя колгоспів, який
залишила нова влада, були безкоштовні обіди для працівників господарств. Подібний крок може мати цілу низку
цілком практичних причин, серед яких соціальний
аспект міг виявитися серед перших. Наскільки неформальним і ситним було подібне годування можна оцінити
по кількості харчів, що відпускалися для цього. Так,
відповідно одній з накладних, для обіду на сто працівників
було видано картоплі – 40 кг, ячного борошна – 30 кг,
кукурудзяного борошна – 9 кг, м'яса – 10 кг, олії -1л,
помідор – 3 кг, солі – 3 кг [36, арк.86]. Багато це або
мало? Ми вважаємо, що в реаліях війни це питання
можна вважати риторичним.
Новим, у порівнянні з довоєнним періодом, документом можна назвати появу детальних інструкцій для
керівників, які розроблялися для різних галузей діяльності.
Аналіз подібних документів дозволяє зробити ряд
спостережень: рівень регламентації дозволяє організувати
роботу керівника, який може й не мати базових знань в
даній сфері. У той же час документ дозволяє припустити,
що керівник керує людьми, які самі знають, що їм треба
робити. Природа подібних документів була не характерна
для радянського періоду. У той же час зауваження типу,
що «облік зерна робити з-під молотарки й при засипанні
в сховище» [37, арк.227] дозволяє припустити, що автор
цього документа був радянським працівником, який
добре знав, де раніше могло зникнути зерно.
Тваринницька галузь регіону в період окупації, на
нашу думку, не перебувала в занепаді, навіть мала стійку
тенденцію до росту. Цьому багато в чому сприяла
діяльність низових структур влади, дії яких можна
охарактеризувати як діяльність по стимулюванню розвитку
тваринництва в підсобних господарствах [38, арк.1, 3, 4,
5, 6, 17]. Цілком щадно виглядають в цьому плані
державні заходи щодо м'ясозаготівлі. Так, наприклад,
забиралася, насамперед, ялова худоба й корови з надоєм
до 5 л на день, при цьому власники таких корів при
бажанні могли їх обміняти на корови з нормальним
надоєм. Ще один немало важливий нюанс. Недовиконання
плану по здачі м’яса із селянських господарств конкретного населеного пункту компенсувалося за рахунок
суспільної череди цього села. Ще одна ініціатива влади
була далеко не однозначною для оцінки, але, безсумнівно,
дуже важливою в умовах війни для селян була наступна
практика, коли розписки військових частин за конфісковану у селян худобу здавалися в с/г інспекцію для
грошової компенсації, а забрана худоба зараховувалася в
план по м'ясозаготівлі [39, арк.86; 19]. Справедливості
заради необхідно відзначити, що компенсацію робили й
при явному грабежі селян з боку військових частин.
З початку 1943 р. у регіоні почалася кампанія по
відновленню колгоспних птахоферм. Процес їх відновлення пройшов швидко, практично за 3-4 місяці. Процес
не носив обов’язкового для всіх громад характеру,
причини нам з’ясувати не вдалося. Так, з 48 громад
Ново-Василівського району, у семи громадах ферми не
були створені. Створення птахоферм відбувалося за
рахунок селянських господарств, однак, дії не носили
руйнівного характеру. Кількість молодняку, який
необхідно було поставити на ферму, розписувалася по
дворах, але тільки там, де були несучки, при цьому треба

не забувати, що птахів у селян закупляли [40, арк.12,23,
31,73].
Безсумнівний інтерес представляє історія т.зв. зразкового господарства, яке було створено німецькою владою
у Веселівському районі. На площі в 1 га була
організована посадка культивованих у регіоні сільськогосподарських культур. Ціль створення показового
господарства була достатьньо прагматичною: показати
можливості ведення підсобного господарства так, щоб
воно дозволяло й себе годувати, і виконувати державні
зобов’язання. Німецька влада максимально його пропагувала, були організовані екскурсії, однак обов'язкового
нав’язування нами не було виявлено [41, арк.34]. Не
було виявлено нами й активності в його відвідуванні
українськими селянами, або хоча б посилань про це в
документах українських керівників. Ситуація походила
на мовчазне ігнорування як селянами, так і українськими
керівниками всіх рівнів.
Питання про землю було самим очікуваним для селян
регіону. Нова влада на хвилі антирадянської пропаганди
обіцяла його розв’язати. Ми не можемо й не ставимо
завдання розкриття всіх аспектів заходів, які в документах
проходили як «земельна реформа». Розглянемо ряд аспектів,
які виявилися в діяльності низових органів керування.
Навесні 1942 р. по селах регіону було проведено т.зв.
землевпорядження, яке включало повернення відрізаних
до війни ділянок землі й доведення присадибних ділянок
до 1 га [42, арк.46-47]. Досить розповсюдженою практикою
була передача землі селянам в оренду, як за частину
врожаю, так і за гроші [43, арк.29]. Процес тривав і
навесні 1943 р., але до літа він так і не був завершений.
Так, на 11.08.1943 p. у с/г артілі № 25 Михайлівського
району на 261 дворів 67 мало більш 1 га, 42 по 1 га, 148
мали до 1 га, а 4 не мали нічого [44, арк.7]. Причини
незавершеності кампанії були самі різні, де провина
влади була далеко не найголовнішою, селяни з різних
причин самі не завжди бажали брати собі землю [45,
арк.8, 9, 12, 13, 24-27, 30, 31].
В 1943р. прискорився процес т.зв. безпосередньо
«земельної реформи», кінцевим результатом якої стало
створення земельних товариств на базі колишніх
колгоспів. Відразу відзначимо, що він не був повсюдним
і тотальним, проходив вибірково в міру готовності землі
й людей. Якщо відносно землі термін «готовність»
цілком можна зрозуміти, то значення поняття «готовність
людей» нам до кінця не зрозуміле. Сама форма
організації товариства не була для селян чимось новим,
по своїй суті, подібні утворення існували до колективізації. Заохочувалися об’єднання по родинному принципу
або на товариських відносинах у межах до 100 дворів.
Коні розподілялися по дворах, на перехідний період
корм для них видавався господарствами. Воли так само
передавалися селянам, але вже в оренду. У цілому
можна говорити про перетворення близько 10–12 %
колишніх колгоспів [46, арк.10, 23, 31].
Податкову політику, а так само механізми її реалізації,
можна розглядати в якості одного з елементів базової
культури будь-якого політичного режиму. Сама тема
податкової політики окупаційного режиму вимагає
подальшого вивчення, багато питань залишаються або
дискусійними, або слабко вивченими. Ми не можемо
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однозначно стверджувати, що існуюче положення справ
у регіоні було частиною загального по всій окупованій
території плану, або ми маємо справу з імпровізацією на
місцях. Навряд можна запідозрити окупаційний режим у
бажанні нести місцевому населенню «щастя й радість».
Однак у зіткненні двох ідеологічних, тотальних і антигуманних політичних систем була й серйозна відмінність:
їх економічні складові мали різне культурне коріння
свого існування. Саме в діяльності низових українських
управлінських структур, а також в практичній реалізації
найбільш помітно виявилися відмінності цих політичних
систем.
Через кілька місяців після початку окупації нова
влада приступила до збору із селян єдиного с/г податку.
У документах підкреслювалося, що це всього лише
продовження колишнього радянського податку, тому
податок зберігається в тих же обсягах і з тими ж
пільгами, а хто вже щось здав при радянській владі, йому
це буде зараховано [47, арк.28, 29]. Наші дослідження
показали, що вся система пільг існувала на протязі
всього періоду окупації, по кількості пільговиків вона,
принаймні, не скорочувалася, критерії для їхнього
надання так само не мінялися [48, арк.9].
Зовсім зненацька, як у порівнянні з довоєнним
керуванням, виглядають підходи до державних поставок.
Так, в одній з рекомендацій вказувалося, що у випадку
нестачі врожаю з общинних полів для виконання поставок
державі, не виключається закупівля (виділене нами –
В.О.) частини врожаю в членів громади. Адміністрація
В-Токмацького району наполягала на необхідності
спочатку наповнити всі фонди згідно з нормами, а так,
як врожаю 1942 р. на все не вистачало, план держпостачань для господарств району був скорочений з
98529 ц до 86534 ц [49, арк.3]. Необхідно відзначити, що
фонди наповнювалися повністю за розрахунками, які
зберігалися ще з довоєнного часу [50, арк.118]. Навряд
можна думати, що подібні рішення місцеві керівники
ухвалювали самостійно, не враховуючи думки вищих
органів. Кількість подібних прикладів не дозволяють
вважати їх випадковими, а також розглядати їх як
регіональну особливість, тому що приклади подібних
підходів можна виявити в центральних регіонах
Росії [51, с.702].
Висновки. Дуже не проста психологічна ситуація
створилася для українського селянства. Обидва режими
з великим потенціалом антигуманності були по своїй
суті чужими для населення регіону. У той же час,
переживши зовсім недавно радянські способи примусу,
селяни просто не могли не порівнювати політику стосовно
них, яка прийшла з окупацією. Ми вважаємо, що різні
елементи ринкових відносин, які були присутні в системі
керування окупаційної влади, почасти, хоч і ситуаційно,
виявилися для значної частини селянства розглянутого
регіону значно кращими, у порівнянні з тим, що вони
мали перед війною. Саме ситуативний стан лояльності
селянства дозволив окупаційній владі не тільки удержати
ситуацію в аграрному секторі, але й стабілізувати, й
навіть створити передумови для його росту.
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MANAGEMENT ACTIVITIES OF NAZI AUTHORITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE
ZAPOROZHYE REGION DURING THE OCCUPATION
The problem of governance in the occupied territories remains unexplored. There are a lot of aspects of that topic are not
compared to real events or simply contradict it for today. We think that there is a situation that shows the occupation
authorities allowed a number of liberal methods in the region. It happened because of the events at the front. That’s why it
affected the formation of some signs of loyalty to the peasants. Thanks to this policy in the agrarian sphere, the occupation
authorities managed to stabilize the situation in the industry and lay down positive trends.
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ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ
РЕСТИТУЦІЙНИХ ВЗАЄМИН: З ПИТАННЯ ПОВЕРНЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ З РОСІЇ
У статті на підставі аналізу архівних документів та сучасних історіографічних досліджень зроблено спробу
окреслити історію і сьогодення українсько-російських реституційних взаємин та питання повернення українських
архівних матеріалів з Росії, що є однією з актуальних проблем українсько-російських відносин. Висвітлено ключові
напрямки роботи з повернення з Росії (архівних установ та бібліотечних зібрань) архівних матеріалів, які мали
безпосередні відношення до історії України, позитивні досягнення та проблемні питання двосторонньої співпраці.
Ключові слова: Україна, Російська Федерація, культура, архівні матеріали, міжнародні відносини.

Постановка проблеми. Питання про повернення з
Росії (архівних установ та бібліотечних зібрань) архівних
матеріалів, які мали безпосередні відношення до історії
України ‒ із часів Київської Русі й до перших десятиліть
ХХ ст. ‒ стало однією з головних проблем у російськоукраїнському реституційному діалозі фактично з моменту
відродження Української державності 1917 р., доби
Української Центральної Ради та Української Держави
гетьмана П. Скоропадського.
Мета роботи – дослідити ключові напрямки роботи з
повернення з Росії архівних документів та культурних
цінностей.
Виклад основного матеріалу. Список бажаних
архівних матеріалів, які слід було повернути з Росії і які
становили засадничий інтерес для вітчизняних істориків
й адекватної реконструкції історичного минулого
українського народу, у загальному вигляді було зафіксовано на засіданні Культурної комісії при Українській
Мирній Делегації 3 липня 1918 р. під час українськоросійських мирних переговорів [1-2]. Делегація так
окреслила список архівних матеріалів, що мають
відношення до України й переховуються у загальноросійських архівах: «1. Діла і книги «Малоросійського
Приказу», діла Сівського і Білгородського столів, а
також деякі діла «Сибірського Приказу» ‒ з АРХІВУ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ в Москві.
2. «Малоросійські діла» і переписку ‒ з АРХІВУ
МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ в Москві, а
також те, що відноситься до України з «діл Польських і
Кримських» […]
3. Всі діла Сенату, які вступили до нього апеляційним
порядком з судових інституцій України і взагалі всі діла
і документи, які мають відношення до України.
4. Всі діла Синоду, які доходили до нього з консисторій,
манастирів та церков України, або починалися в ньому і
торкаються території України.
5. З АРХІВУ ГОЛОВНОГО ШТАБУ в МОСКВІ і
ПЕТРОГРАДІ ‒ всі діла, які мають відношення до
формування українських частин і військових частин на
Україні, їх життя, будування фортець, так званих ліній
оборони України від Криму, Польщі, Швеції та Татар, і все
листування такого ж характеру.
6. З АРХІВУ ДЕРЖАВНОГО ‒ всі діла і листування,
які тичаться території України, управління нею тощо […]

7. З БІБЛІОТЕКИ ПУБЛИЧНОЇ і б[ібліоте]ки
АКАДЕМІЇ НАУК ‒ всі рукописи і стародруки українського походження.
8. З РУМЯНЦЕВСЬКОГО МУЗЕЮ в Москві ‒ всі
рукописи і стародруки українського походження.
9. З ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ в Москві ‒ всі
рукописи і стародруки українського походження.
10. З АРХІВУ ДЕПАРТАМЕНТУ ГЕРОЛЬДІЇ […]
Сенату ‒ всі діла і родословні книги, які надсилалися в
нього від дворянських депутатських зібрань українських
губерній.
11. З АРХІВУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ‒
діла й старі мапи, що відносяться до України» [3, с.184]
Однією з нечисленних вдалих спроб вітчизняних
дослідників повернути на батьківщину з Росії архівну
спадщину відомих земляків можна вважати успішну
«операцію» довіреної особи голови Історичної секції
ВУАН акад. М. С. Грушевського ‒ секретаря Історичної
секції Федора Яковича Савченка [4, с.168-173; 5, с.50-57;
6-7] ‒ щодо реституції спадщини українського та
російського філолога-славіста, історика й письменника
Осипа (Йосипа) Максимовича Бодянського (1808‒1877).
4 серпня 1928 р. секретар Історичної секції ВУАН
Федір Савченко повідомляв у Львів своєму старшому
приятелеві, голові Наукового товариства ім. Шевченка
Кирилу Студинському результати свого наукового
відрядження до Ленінграда й Москви: «Не меншого
значення, гадаю, було й те, що мені вдалося витягти на
світ рукописний фонд Бодянського, про який ніхто не
знав в укр[аїнських] колах, чи тепер він існує в
бібл[іотеці] Тітова у Ростові Ярославському, чи ні.
Я заїхав туди із Москви на 5 днів, бачив і коротенько
описав триста рукописів цього фонду, невеличка
частина яких була перевезена перед війною до
Ленінгр[адської] публ[ічної] бібліотеки. В Ростові я
знайшов в цілости і сохранности всі рукописи, що
належали Тітову. Тепер вони переховуються в бібліотеці
Державного музею в Ростові, і Ленінград вимагає їх


Титов Андрій Олександрович (1844‒1911) ‒ верхньоволзький
археолог, етнограф, палеограф, бібліофіл, підприємець, видатний фахівець з старожитностей Ростова й округи, засновник
Ростовського музею старожитностей. Зібрав 4 500 рукописів й
передав їх до Імператорської Публічної бібліотеки (1900).
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передачу до Публ[ічної] бібл[іотеки]. Там є рукописи,
що друкувалися в «Чтениях», і такі, що були лише
підготовлені до друку, лекції Бодянського, велика
колекція збірників укр[аїнських] пісень, автогр[афи]
Мазепи, грамоти, Акти укр[аїнські] ХVII‒ХVIII ст. і
т. д.» [8, ф.362, оп.1, спр.378, арк.113-113 зв.]
І далі Федір Якович зʼясовував своєму львівському
колезі обставини, за яких архів Й. Бодянського потрапив
до Києва, й власну роль у здійсненні цього важливого
трансферу: «В Ленінгр[адській] і Ростов[ській] бібліотеках
я нарахував 330 рукописів Бодянського, про які в
останній день мого перебування в Москві піднято
клопотання в НКО РСФСР про пересилку їх для вивчення
до бібліотеки Історичної секції УАН. Главнаука дала
свою принципову згоду представникові укр[аїнського]
НКО в Постійному представництві України при Союзному
Уряді […] В Київі мене всі розпитують про ці знахідки,
дуже інтересуються […]» [8, ф.362, оп.1, спр.378, арк.113]
15 вересня 1928 р. Ф. Савченко повідомляв до
Львова: «Позавчора одержав досить приємну новину із
Москви від Постійного укр[аїнського] представництва,
що Наркомпрос РСФСР погодився переслати нам для
опрацювання всі потрібні рукописи Бодянського з
Ростова (170) і частинами з Публічної Ленінгр[адської]
[бібліотеки] […]» [8, ф.362, оп.1, спр.378, арк.119] Слід
зауважити, що позитивному вирішенню цього питання
посприяв тодішній впливовий нарком освіти УСРР
Микола Скрипник, підтримкою якого у цій справі
заручився Федір Якович під час випадкової зустрічі з
високопосадовцем у Москві наприкінці свого наукового
відрядження.
1929‒1930 рр. секретар М. Грушевського інтенсивно
працював над підготовкою до друку листів до
Й. Бодянського ‒ їх від 82 українських кореспондентів
набралося 455 [8, ф.362, оп.1, спр.379, арк.36 зв.].
Друкарня видавництва «Пролетар» почала складання
видання. Одначе арешт Ф. Савченка 8 березня 1931 р. у
сфабрикованій «справі» «Українського Національного
Центру», а згодом й неправедне «засудження» зруйнувало
усі плани ученого. З задуманої масштабної публікації
кореспонденції Й. Бодянського Федору Савченку
пощастило надрукувати лише невеличкий фрагмент ‒
листи Я. Головацького [9, с.121-169].
Тим не менше й після увʼязнення Ф. Савченка архів
Й. Бодянського таки затримався у Києві ‒ в Історичній
секції ВУАН. Керівництво республіканської Академії
наук усвідомлювало вагу цієї колекції для вітчизняної
соціогуманітарної науки й виявило виразне бажання
«прописати» її на «історичній Батьківщині».
15 жовтня 1934 р. віце-президент ВУАН, акад.
О.Г. Шліхтер підписав звернення до НКО РСФРР про
доцільність передання з Ростовського музею до ВУАН
архіву Й. Бодянського. Щодо змістовного наповнення
цього архіву, то у ньому акад. О.Г. Шліхтер виокремлював такі матеріали: «1) Права и привилегии, грамоты
и указы о вольности Малороссийской (86 с. ‒ копии).
2) Разные документы (копии) из истории Украины ХVI‒
ХVIII ст. (695 с.). 3) Краткое историческое описание
Малой России с дополнениями о запорожских козаках и
приложениями, касающимися сего описания до 1765 г.
(рукопись ХVIII в., 30 с.) […] 7) Краткое описание

Малой России (рукопись ХVIII ст., 206 с.). 8) Копии
гетманских универсалов и разная переписка (ХVII‒
ХVIII ст., 40 с.). 9) Книга, а в ней копии статей, постановленных при собрании гетманов: Б. Хмельницкого ‒
7 162, Юрия Хмельницкого ‒ 167 […]. 10) Реестры
козацких полков (рукопись ХVIII ст., 644 с.) […]
16) Разговор Великороссии с Малороссией (копия
1843 г., 29 с.). 17) О начале козаческого происхождения
(рукопись ХVIII ст., 40 с.) […] 19) Опись некоторых
украинских городов и разные документы ХVII‒ХVIII ст.
(233 с.) […] 22) Письма П. Кулиша к И. Бодянскому
1830‒1877 гг.» [10, с.128-129]
Крім того, зауважував віце-президент ВУАН, в архіві
Й. Бодянського є листи Тараса Шевченка, які становлять
«винятковий інтерес для Інституту Шевченка ВУАН».
Насамкінець лист керівництва ВУАН до НКО РСФРР
містив логічне умотивування необхідності передання
архіву Й. Бодянського під юрисдикцію Академії наук
УСРР.
Наступним у тривалій справі щодо передання УСРР
архіву Й. Бодянського був лист виконувача обовʼязки
Неодмінного секретаря ВУАН академіка О.В. Палладіна,
адресований Президії ВУЦВК. 23 грудня 1934 р.
керівничий справами ВУАН Кочанов надіслав до
секретаріату Президії ВУЦВК матеріали в справі щодо
передачі Україні архіву Й. Бодянського (копії листів
НКО РСФРР до Президії ВУАН, копію листа ВУАН до
Наркомосвіти РСФРР) й повідомив, що «зазначений
архів Бодянського находиться в тимчасовому користуванні
ВУАН».
Останній з виявлених нами документів у справі
архіву Й. Бодянського і його «трансферу» до УСРР ‒ це
лист завідувача секретаріату Президії ВУЦВК Кавицького
до заступника наркома освіти УСРР А.А. Хвилі від
25 лютого 1935 р.
Враховуючи, що абсолютна більшість урядових
документів владних структур УСРР з середини 1930-х
рр. була знищена за наказом із Москви напередодні й у
перші місяці німецько-радянської війни (член-кор. НАН
України Г.В. Боряк характеризує це явище як «архівоцид»)
[11], докладно зʼясувати питання про функціонування
вищезгаданої російсько-української Паритетної комісії
нині уявляється неможливим [12, с.191-194; 13]. Але
факт залишається фактом ‒ виявлений Ф. Савченком
1928 р. й переданий для «тимчасового користування»
Історичній секції ВУАН, а згодом й республіканській
Академії наук у цілому архів Й. Бодянського таки
залишився у республіці.
Вочевидь кращому його збереженню й убезпеченню
від репресивно-руйнівних випробувань другої половини
1930-х рр., а згодом й військових дій 1941‒1944 рр.,
принаймні частково, могла б сприяти публікація
підготовленого Ф. Савченком листування Й. Бодянського,
а саме листів його українських кореспондентів. Але
представницька збірка була репресована синхронно з її
упорядником, а невдовзі, ймовірно, й безслідно втрачена.
Повоєнні втрати вітчизняної архівної спадщини
також були значними. Вийшовши за власні довоєнні
кордони, тоталітарний СРСР звернув увагу на архіви
міжвоєнної української еміграції у Європі. Так,
наприклад, основна частина матеріалів Музею визвольної
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боротьби України у Празі (1925‒1948) (понад 40 тонн; один
мільйон одиниць збереження) після ліквідації музею
комуністичною владою Чехословаччини була вивезена до
Радянського Союзу. Там вони були фахово опрацьовані й
розподілені між окремими центральними й обласними
архівами для їхнього «оперативного використання» у
боротьбі з українською еміграцією й «домашньою» опозицією. Частина цих матеріалів опинилася у Москві [14-16].
Утім, республіканська архівна служба, спираючись в
окремих випадках на керівні «інстанції» УРСР, не
полишала спроб бодай частково повернути до України з
РФСРР архівні матеріали безперечного українського
походження з «нейтральною» дореволюційною тематикою.
Висновки. Важливе місце у міждержавних відносинах
України та Російської Федерації посідає проблема
реституції, або повернення на історичну батьківщину
культурних та історичних цінностей. Ця проблема набула
значної актуальності саме через факт перебування України
у складі єдиного Радянського Союзу, всю загальнодержавну власність, котра перебувала на момент розпаду
країни не на історичній території, успадкувала Російська
Федерація. До Москви та Петербургу, як загальнодержавних центрів ще з часів Російської імперії завозилися
найкращі зразки предметів історичної спадщини, і тому на
кінець 1991 р. всі вони опинилися під російською
юрисдикцією. Ця проблема виявилась актуальною не лише
для України, а й для всіх країн пострадянського простору,
що зумовило необхідність її якнайшвидшого розгляду. За
посередництвом СНД, як структури що саме і мала
вирішувати питання «мирного розлучення», було прийнято
угоду про реституцію [17], однак проведення практичних
заходів у цьому напрямку виявилося набагато складнішим,
незважаючи на всебічну допомогу української діаспори
[18]. Не зважаючи на укладені угоди створювалися штучні
перепони не лише перевезенню цінностей на історичну
батьківщину, а й дослідження їх долі та реального місця
знаходження. Такі перепони чинилися як на рівні
державних органів влади, так і на рівні музеїв, архівів,
бібліотек та книгосховищ, котрі були безпосередніми
зберігачами реліктів [19]. Поодинокі приклади повернення
історичних цінностей ставали більше винятком, аніж
правилом чи регульованою законом процедурою. Такій
підхід до проблеми також напряму залежав від рівня
відносин між країнами: в разі потепління – активізувався, в
разі загострення – пригальмовував. Однак не зважаючи на
непоодиноку зміну форматів двосторонніх відносин, ця
проблема не втрачає і не втратить своєї актуальності до її
остаточного вирішення. Тож і взаємовідносини у галузі
реституції культурних та історичних цінностей також
триватимуть і розвиватимуться.
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THE HISTORY AND THE PRESENT OF UKRAINIAN-RUSSIAN RESTITUTION RELATIONS:
ON THE ISSUE OF RETURNING UKRAINIAN ARCHIVAL MATERIALS FROM RUSSIA
The article, based on the analysis of archival documents and contemporary historiographic studies, attempts to outline the
history and the present of Ukrainian-Russian restitution relations and the question of the return of Ukrainian archival
materials from Russia, which is one of the topical issues of Ukrainian-Russian relations. The key directions of work on the
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of Ukraine, positive achievements and problematic issues of bilateral cooperation were highlighted.
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ВНЕСОК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ У РОЗРОБЛЕННЯ
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ
У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УРСР (1960-ТІ – 1970-ТІ РОКИ)
На основі здійснення науково-історичного аналізу літературних джерел та архівних документів і матеріалів
визначено основні результати досліджень галузевих дослідних установ щодо розроблення протиерозійних заходів
у ґрунтово-кліматичних умовах Західного регіону УРСР. Узагальнено їх досвід розроблення заходів
ґрунтозахисного землеробства для ефективного впровадження у господарствах упродовж 1960–1970 рр.
Особливу увагу приділено визначенню удосконалення агротехнічних заходів для боротьби з ерозією ґрунту з
метою подальшого раціонального використання земельних ресурсів.
Ключові слова: розвиток, удосконалення, науково-дослідні установи, ерозія, змив ґрунту, протиерозійні
заходи, Західний регіон.

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні ерозія
займає найболючіше місце серед ґрунтових деградаційних
процесів. Вона перетворилась на небезпечне явище, яке
призвело до значного зменшення родючості ґрунтового
покриву [1, с.326]. Середньорічний повний збиток від
ерозії в Україні сягає $ 10–15 млрд. [2, с.3]. Ще у другій
половині ХХ ст. розширення площ сільськогосподарських
угідь за рахунок розорювання малопродуктивних земель
активізувало розвиток ерозійних процесів, що призвело
до порушення екологічної рівноваги в агроландшафтах
[3, c. 328; 4, с.63]. Тому, одним із пріоритетних напрямів
наукових досліджень у сільськогосподарському виробництві УРСР другої половини ХХ ст. був захист ґрунтів від
ерозії. Аналіз великого обсягу дослідних матеріалів,
одержаних у процесі виконання галузевих досліджень,
врахування досвіду їх впровадження, забезпечить
підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур та покращання екологічної ситуації в Україні.
Аналіз досліджень і публікацій. Ефективність протиерозійних заходів досліджували С.А.Балюк, В.О.Белоліпський,
П.І. Бойко, С.Ю. Булигін, В.О. Дунаєвський, Н.П. Коваленко,
Ф.Т.Моргун, О.О.Світличний, О.С.Скородумов, О.Г.Тараріко,
С.Г. Чорний, І.П. Шевченко та багато інших. Зазначені
автори удосконалювали елементи ґрунтозахисного
землеробства у східних, центральних і південних областях
України. Побіжно вирішення проблеми боротьби з ерозією
ґрунтів у Західному регіоні України здійснювали
М.Д.Волощук, С.П.Позняк, Д.Г.Тихоненко та інші. Однак
здобуткам вчених науково-дослідних установ з удосконалення протиерозійних заходів для Західного регіону УРСР
у 1960-х–1970-х роках приділено недостатньо уваги.
Мета роботи полягає у встановленні на основі аналізу
літературних джерел та архівних документів і матеріалів
внеску науково-дослідних установ у розроблення та
впровадження протиерозійних та ґрунтозахисних заходів
для Західного регіону УРСР у 1960-х – 1970-х роках.
Виклад основного матеріалу. У другій половині
ХХ ст. у комплексі протиерозійних заходів провідне
місце належало впровадженню ґрунтозахисних сівозмін.
При їх застосуванні вирішували два основні завдання:
збереження ґрунту від змивання і збільшення отримання
сільськогосподарської продукції з 1 га сівозмінної площі

[5, с.12-13]. У зв’язку з цим виникла проблема
оптимального насичення та співвідношення сільськогосподарських культур у ґрунтозахисних сівозмінах.
Просапні культури відрізнялися високою продуктивністю, але погано захищали ґрунт від ерозії, тоді як
культури суцільної сівби, особливо багаторічні трави,
зводили до мінімуму стік вод і змив ґрунту, але
забезпечували меншою кількістю продукції у порівнянні
з просапними культурами. Тому при розробленні заходів
боротьби з ерозію ґрунтe значну увагу приділяли
підбору високопродуктивних травосумішок, а також
дослідженню їх протиерозійних властивостей.
З використанням на схилах ґрунтозахисних сівозмін з
багаторічними травами, особливо сумішками багаторічних
бобових і злакових трав, відбувався захист ґрунту від
ерозії, що підвищувало родючість ґрунту, збільшувалась
урожайність сільськогосподарських культур, тваринництво
забезпечувалось високоякісними кормами. Виходячи з
цих особливостей багаторічних трав, їх рекомендували
вирощувати упродовж трьох-чотирьох років або використовувати на схилах під постійне залуження. Важливо
з’ясувати, з якою тривалістю на недостатньо забезпечених
вологою і поживними речовинами змитих ґрунтах
потрібно вирощувати багаторічні трави, зберігаючи їх
високу продуктивність і ґрунтозахисну роль. У 1960-х –
1970-х роках над вирішенням цих завдань працювали
науково-дослідні установи Західного регіону УРСР:
Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва
західних районів УРСР; Передкарпатська, Рівненська,
Тернопільська, Чернівецька державні сільськогосподарські дослідні станції; зональна Гірсько-Карпатська
сільськогосподарська дослідна станція.
Упродовж 1961–1965 рр. Науково-дослідний інститут
землеробства і тваринництва західних районів УРСР
виконував дослідження за темою: «Розроблення протиерозійних заходів для західних областей УРСР». Вченими
встановлено дію різних сільськогосподарських культур
на змив ґрунту; протиерозійну ефективність смугової
системи землеробства; дію співвідношення багаторічних
бобових і злакових трав на урожайність, стік вод та змив
ґрунту та відновлення продуктивності еродованих
земель в умовах Карпат [6, арк.1-31]. З’ясовано, що
найкращими у протиерозійному відношенні були траво-
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сумішки з конюшиною і лядвенцем рогатим. Найвищу
урожайність при найменшому змиві одержано при
висіванні травосумішок: 30% конюшини червоної + 40%
лядвенцю рогатого + 30% райграсу високого, 40%
конюшини червоної + 30% лядвенцю рогатого + 30%
тимофіївки лучної [6, арк.26]. Для умов Західного
Лісостепу Й.С. Давидівим, З.М. Томашівським доведено
ефективність вирощування травосумішок з еспарцету та
люцерни у ґрунтозахисних сівозмінах або для постійного
залуження крутосхилів на перегнійно-карбонатних еродованих ґрунтах [7, арк.419-432]. Вченими встановлено,
що еспарцет забезпечував високу урожайність зеленої
маси і сіна у першому укосі, а люцерна – у другому.
Впровадження смугового землеробства з одночасним
застосуванням інших протиерозійних заходів (ґрунтопоглиблення, розміщення рядків просапних культур під
кутом до горизонталей) забезпечило підвищення
урожайності сільськогосподарських культур на міжсмужжях і трав на смугах та зменшення змиву ґрунту у 4 і
більше разів [6, арк.31]. У 1959–1964 рр. у відділі
землеробства під керівництвом кандидата сільськогосподарських
наук
П.М. Фурмана
встановлено
ефективність агротехнічних заходів боротьби з ерозією
ґрунтів на схилових землях у гірських умовах Карпат і
Передкарпаття. Науковцями визначено велику протиерозійну ефективність ґрунтопоглиблення. Змив ґрунту у
варіанті з ґрунтопоглибленням на 26–28 см при
вирощуванні вівса зменшився на 44% ) порівняно з
контролем і становив 11,6 т/га. При вирощуванні картоплі –
змив ґрунту був у два раза менший, ніж при звичайній
оранці на глибину 16–18 см, і становив 26,7 т/га.
Ефективними щодо затримання змиву ґрунту були
ґрунтопоглиблення і валкування зябу [6, арк.28-31]. На
еродованих ґрунтах Прикарпаття найкращі результати
забезпечила оранка на 20–22 см з ґрунто-поглибленням до
30–32 см упоперек схилу. Такий спосіб обробітку
забезпечив підвищення урожайності сільсько-господарських культур та зменшення змиву ґрунту не тільки у
перший рік, але і у післядії. Змив ґрунту був на 49%
менший порівняно зі звичайною оранкою (23,6 м3/га).
Розміщення рядків упоперек схилу сприяло підвищенню
врожайності картоплі на 1,14 т/га і зменшенню змиву
ґрунту з 15,6 до 0,9 м3/га, а під кутом 3–4° до горизонталей
– змив був відсутній взагалі [8, арк.103-114].
У 1964–1967 рр. у відділі рослинництва Науководослідного інституту землеробства і тваринництва
західних районів УРСР під керівництвом кандидата
сільськогосподарських наук П.М. Фурмана встановлено
ефективність протиерозійних способів обробітку ґрунту
на схилових землях в умовах Західного Лісостепу УРСР.
Доведено, що за осінньо-весняно-літній період зі
збільшенням глибини оранки зменшується змив ґрунту.
Зокрема, з 70,5 м3/га при оранці на глибину 10–12 см до
58,4 м3/га при оранці на глибину 30–32 см. Висока
протиерозійна ефективність глибокої зяблевої оранки
підтверджувалась даними водопроникнення ґрунту.
Дослідження протиерозійної ефективності валкування і
борознування зябу на схилових землях свідчить про
кращу їх дію порівняно з глибокою зяблевою оранкою.
Змив ґрунту в осінньо-весняний період з часу закладання
досліду до першого весняного обробітку ґрунту із
застосуванням валкування був майже відсутній і
становив 0,3 м3/га, за звичайної оранки – 26,7 м3/га, із
застосуванням боронування – 3,5 м3/га [9, арк.135-152].
Упродовж 1960–1967 рр. у відділі рільництва
Тернопільської ДСГДС виконували дослідження за
темою: «Розроблення заходів боротьби з ерозією

ґрунтів» під керівництвом старшого наукового співробітника М.І. Стойко. Вченими встановлено заходи
прискореного залуження еродованих схилів, ефективність
багаторічних бобово-злакових травосумішок та протиерозійного обробітку ґрунту на схилах [10, арк.189-265].
З’ясовано, що кращими за врожайністю були
травосумішки, до складу яких входили: люцерна або
еспарцет. Найбільш перспективними у видових (чистих)
посівах багаторічних бобових і злакових трав на
еродованих схилах виявлено еспарцет піщаний, еспарцет
посівний, люцерну жовтогібридну і люцерну синьогібридну. Кращими нормами добрив для основного
внесення під травосумішки багаторічних трав були:
20 т/га гною + N45P45K45. Доведено ефективність щілювання
і валкування зябу. Встановлено, що щілювання зменшувало змив ґрунту в десять разів порівняно з контролем і
становило 0,37–0,62 т/га. Валкування повністю припиняло
змив ґрунту після танення снігу, а у період вегетації
культур суттєво знижувало інтенсивність змиву порівняно
з контрольними ділянками без валкування – на 21% при
вирощуванні ячменю і на 13% при вирощуванні вівса.
Щілювання та валкування зябу в осінній період сприяло
затриманню вологи у полях в осінньо-зимовий період і
підвищувало урожайність всіх сільськогосподарських
культур порівняно з урожайністю на ділянках еродованих
схилів, де такий обробіток не здійснювали.
За результатами досліджень на Тернопільській
ДСГДС встановлено, що для запобігання змиву ґрунту
на схилах велике значення мала глибина обробітку ґрунту.
З’ясовано, що на ґрунтах значного гумусового горизонту
(чорноземи типові, чорноземи опідзолені, темно-сірі
опідзолені) доцільно здійснювати глибоку оранку. На
землях з гумусовим горизонтом до 20 см (дерновопідзолисті, сірі і світло-сірі опідзолені) – оранку з
ґрунтопоглибленням до 30–32 см. Доведено протиерозійну
ефективність валкування на довгих односкатних схилах
крутизною до 2°, лункування зябу на схилах крутизною
2–5°, переривчасте боронування – на схилах різних
напрямів крутизною 5–8°. Із застосуванням зазначених
протиерозійних заходів змив ґрунту зменшувався
відповідно на 2,0, 1,8 і 4,9 т/га [11, с.65].
Дослідженнями, виконаними у 1964–1965 рр. встановлено ефективність валкування зябу на підвищення
урожайності вівса, щілювання зябу – на підвищення
урожайності цукрових буряків. Визначено, що середній
приріст урожайності вівса за два роки порівняно з
контролем, становив 0,31 т/га зерна і 0,36 т/га соломи.
Відмічено ефективність валкування і у посівах озимого
жита, де приріст врожаю зерна становив 0,24 т/га
[12, с.129-143]. Щілювання зябу на схилі крутизною 5–6°,
виконане у повздовжньому до горизонталей напрямі на
глибину 45–50 см, шириною між щілинами 1 м, сприяло
зменшенню змиву ґрунту на 10,5–12,4% порівняно з
контролем (3,65–5,01 т/га). У 1965 р. із застосуванням
щілювання зябу приріст урожайності цукрових буряків
становив 8,32 т/га. Можна зробити висновок, що такі
способи протиерозійного обробітку ґрунту як щілювання
і валкування зябу в осінній період сприяли затриманню
вологи у полях восени та взимку і значно підвищували
урожайність всіх сільськогосподарських культур.
Встановлення продуктивності багаторічних бобових і
бобово-злакових травосумішок та ефективності їх
використання на еродованих ґрунтах, засвідчило, що
найкращими є травосумішки з люцерною і еспарцетом.
Урожайність сіна у середньому за 1962–1965 рр.
становив відповідно 5,99 т/га і 7,55 т/га при урожайності
травосумішки з конюшиною – 2,76 т/га [13, с.144-150].
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Упродовж 1969–1972 рр. на Чернівецькій ДСГДС
виконували дослідження за темою: «Розроблення
ґрунтозахисних заходів і способів підвищення
продуктивності землі в системі землеробства на схилах
лісостепової зони Чернівецької області» під керівництвом
старшого наукового співробітника П.М. Нагірного.
Встановлювали ефективність різних протиерозійних
способів посіву озимої пшениці у зменшенні
поверхневого стоку вод і змиву ґрунту, дію щілювання
на інтенсивність ерозійних процесів у посівах озимих та
ярих колосових культур, роль протиерозійних способів
посіву і щілювання у збільшенні урожайності сільськогосподарських культур [14, арк.652-695]. Найбільш
ефективним протиерозійним способом посіву озимих
зернових культур визначено перехресний. У роки
формування інтенсивної ерозії він сприяв зменшенню
змиву ґрунту в 7–10 разів, а також підвищенню їх
урожайності на 0,47 т/га порівняно з посівом уздовж
схилу і на 0,21 т/га порівняно з посівом упоперек схилу.
Додатковим ефективним протиерозійним заходом у
посівах озимих було щілювання. Щілювання, здійснене
восени перед замерзанням ґрунту, сприяло зменшенню
стоку талих вод у 4 і дощових – у 2,3 раза. Змив ґрунту
зменшувався відповідно у 3,2 і 2,4 раза, а урожайність
зерна озимої пшениці підвищувалась на 0,27 т/га.
Щілювання у посівах ярих колосових культур
зменшувало стік вод у 3,4, змив ґрунту – у 4,5 раза і
збільшувало урожайність зазначених культур на
0,35 т/га [14, арк.652-695].
У 1970-х роках під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук О.А. Чернявського розроблено
комплексні заходи боротьби з ерозією ґрунтів.
Встановлено ефективність системи удобрення на фоні
протиерозійних способів обробітку ґрунту і смугового
розміщення культур у ґрунтозахисній сівозміні; дію
щілювання з різною шириною між щілинами на
інтенсивність стоку вод і змиву ґрунту у посівах вівса.
Високий та економічно доцільний приріст сіна люцерни
на середньо- і слабо-змитому ґрунтах отримано від
внесення N30P30K30 – відповідно 1,28–2,62 т/га (22,6–
39,0%). В умовах інтенсивного стоку вод, внаслідок
літніх злив на схилах 3–7° найбільш ефективним
виявилось щілювання з шириною між щілинами 10 м, а
на схилах 9–15° – 5 і 10 м [14, арк.696-745].
На Рівненській ДСГДС виконували дослідження за
темою: «Ррозроблення ґрунтозахисних заходів і способів
підвищення продуктивності земель
на
схилах
лісостепової частини Рівненської області» [15, арк.7192]. Завідувачем відділу рослинництва, кандидатом
сільськогосподарських наук І. Ковтуном, старшим
науковим співробітником В.П. Коноплястим встановлено
ефективність ґрунтозахисної системи обробітку схилових
земель шляхом поєднання технологічних операцій в
одному проході агрегату. Під впливом передпосівного
обробітку у поєднанні декількох технологічних операцій
(культивація, боронування, коткування, шлейфування
(вирівнювання), посів) змив ґрунту в нижній частині
схилу зменшився на 58% порівняно з контролем (4
проходи агрегату: 1 – культивація з боронуванням, 2 –
вирівнювання, 3 – посів, 4 – коткування), де було змито
ґрунту 77 т/га [15, арк.92].
На зональній Гірсько-Карпатській сільськогосподарській дослідній станції розроблено ефективні заходи
боротьби з ерозією ґрунтів на західноукраїнських землях.
Науковцями встановлено, що на схилах крутизною 5–6° із
слабозмитими ґрунтами потрібно використовувати
польові сівозміни. На нижніх частинах схилів крутизною
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6–10° із слабо змитими ґрунтами доцільно застосовувати
ґрунтозахисні сівозміни з таким чергуванням культур: 1 –
ярі або озимі зернові + багаторічні трави, 2– багаторічні
трави, 3 – багаторічні трави, 4 – картопля; 1 – ярі зернові
+ багаторічні трави, 2 – багаторічні трави, 3 – багаторічні
трави, 4 – картопля, 5 – зернобобові або льон. На середніх
частинах схилів з крутизною схилу 12–14 із середньоеродованими
ґрунтами
необхідно
впроваджувати
сівозміни з багаторічним використанням трав. На сильноі середньоеродованих схилах краще застосовувати
ґрунтозахисні сівозміни протиерозійної смугової системи
землеробства. Такі смугові посіви просапних, зернових,
зернобобових та технічних культур чергувались із
смугами багаторічних трав дво- або трирічного
використання. Ширина смуг з багаторічними травами і
міжсмужжями становила 40–60 м. Кожна окрема смуга і
міжсмужжя були специфічним самостійним полем
сівозміни [16, с.51-52]. Упродовж 1962–1963 рр. встановлено
протиерозійну ефективність смугової системи землеробства.
Зокрема, смугова сівба (картопля + багаторічні трави)
зменшила змив ґрунту в п’ять разів порівняно з
несмуговим варіантом, де змив ґрунту становив 81,8 м3/га.
Протиерозійна смугова система землеробства забезпечувала кращий розвиток сіяних багаторічних трав. Середній
врожай сіяних трав із смуг на середньо- і сильноеродованих
землях становив 28,7 т/га [16, с.53]. Вченими з’ясовано,
що в гірських умовах при вирощуванні на схилах
просапних культур (картопля, кукурудза та ін.)
ефективним був обробіток ґрунту і розміщення рядків
упоперек, із застосуванням яких змив ґрунту зменшувався
у вісім разів порівняно з поздовжнім обробітком, а також
під кутом 2–3 до горизонталей [17, с.62].
Висновки. Отже, упродовж 1960-х – 1970-х років
вченими науково-дослідних установ зроблено великий
внесок у розвиток протиерозійних та ґрунтозахисних
заходів для Західного регіону УРСР, що позитивно діяли
на стан виробництва та екологічну ситуацію у цілому.
Інформація про багаторічний досвід у напрямі захисту
ґрунтів від ерозії забезпечила уявлення про основні
принципи протиерозійних заходів: впровадження
ґрунтозахисних сівозмін з вирощуванням багаторічних
трав, протиерозійного обробітку ґрунту упоперек схилів,
щілювання та валкування зябу. Сучасні екологічні,
економічні та енергетичні проблеми збільшують
актуальність розроблення і впровадження ґрунтозахисних
і проти-ерозійних технологій та стимулюють подальший
їх розвиток у різних ґрунтово-кліматичних умовах.
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CONTRIBUTION OF RESEARCH STATIONS INTO DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
OF ANTIEROSION MEASURES IN THE WESTERN REGION OF USSR (1960-1970)
On the basis of accomplished scientific-historical analysis of references, archive documents, and materials the research
results of research stations regarding development of antierosion measures in ground-climatic conditions of the Western
region of USSR are determined. Experience of the development of soil-protective measures is integrated for effective usage on
farms in 1960–1970. The main attention is paid to definition of improvement of agrarian-technical measures of erosion control
for a rational usage of ground resources.
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ОБРАЗ БХАРАТ МАТИ В КОНТЕКСТІ
ІНДІЙСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ
Статтю присвячено проблемі образу Бхарат Мати, який був створений в кінці ХІХ століття і почав
символізувати індійську націю. Автор вважає, що нарочито підкреслені традиційні риси образу
залишаються продуктом західного впливу і колоніальної ситуації. Основною метою статті є реконструкція
примордіального образу і демонстрація джерел західного впливу на його формування. Особливістю статті
є спроба автора розглянути феномен в контексті різних напрямків гуманітарного знання: від гендерних
досліджень до досліджень пам'яті.
Ключові слова: Індія, Бхарат Мата, націоналізм, колоніалізм, пам'ять.

Постановка проблеми. Проблема появи й
побутування образу Матері-Індії в контексті
індійського націєтворення. На сьогодні проблема появи
й побутування образу Матері-Індії не втрачає своєї
актуальності, адже його вплив на політичне та релігійне
життя держави залишається відчутним, а тому потребує
наукових рефлексій. Виникнення образу, який претендує
на персоніфікацію нації, але при цьому набуває релігійного
змісту, не може не викликати резонанс у формально
секулярній державі, в якій співіснують різні релігійні
громади, стосунки яких не позбавлені суперечностей.
Йдеться в широкому сенсі про образ Бхарат Мати, або
Матері-Індії, який вперше почав уособлювати Індію як
територіальну та політичну єдність і найбільш розповсюдженим варіантом якого було зображення Індії як
богині, з нарочито підкресленими іконографічними
ознаками індуїстського божества, чиї контури накладалися
на умовне картографічне зображення Індостану. Факт
виникнення такого образу відсилає до багатьох
проблемних питань індійської нової та новітньої історії,
пов’язаних з індійським націоналізмом, міжконфесійними
відносинами в країні, хіндутвою та багатьма іншими, які
є на часі й виходять за межі історичної науки.
Метою дослідження є простежити, якою мірою до
виникнення та репрезентації Бхарат Мати причетна західна
культура та ситуація колоніального підпорядкування Індії.
Ступінь
розробки
проблеми
в
сучасних
дослідженнях. Теоретичними полями для вивчення образу
Бхарат Мати є насамперед зародження та розвиток
індійського націоналізму та гендерні студії. Обидва поля
є дуже конструктивними для розгляду цього питання.
Теоретики націоналізму розглядають образ як ознаку
початку витворення індійського національного міфу.
Гендерні дослідження займаються вивченням тих
соціальних реалій, відображенням яких є створення
жіночих образів, а феміністичні дослідження – критикою
таких реалій. Два дискурси – національний та гендерний –
існують у нерозривному зв’язку, проте більшість
досліджень роблять акцент на одному з них. Серед
дослідників, які безпосередньо займалися образом МатеріІндії, слід виділити Суматхі Рамасвамі [1; 2], Садана
Джха [3], Чару Гупту [4], Джасодхару Багчі [5], Ману
Госвамі [6], Ліз МакКін [7], та багато інших. Багато з

них предметом найбільш детального розгляду роблять
пізні репрезентації Бхарат-Мати у храмовому просторі
та пов’язані з цим політичні та ідеологічні проблеми
(йдеться переважно про спорудження храмів МатеріІндії у 1936 та 1989 роках). Оскільки предметом нашого
інтересу є передусім викристалізуваний образ ІндіїМатері як індуїстської богині на тлі карти Індостану, то
хронологічно дослідження охоплює кін. ХІХ – поч. ХХ ст.,
від появи такого образу в літературі до набуття ним саме
таких форм.
Виклад основного матеріалу. Формування й
побутування образу Матері-Індії. Образ Бхарат Мати
виглядає як щось виключно індійське та примордіальне.
Не зважаючи на те, що всі ознаки образу апелюють до
традиції і він видається продуктом виключно індійським,
його витворення спровокувала колоніальна ситуація. На
нашу думку, найбільший вплив на виникнення образу
мав англійський орієнталізм, західна географічна наука
та практики західних націоналізмів.
Кристалізації образу Матері-батьківщини передував
процес пошуку індійцями своїх історичних основ. Звісно
такими пошуками займалися переважно інтелектуальні
кола. Освіченість таких людей дала можливість ознайомитися не лише з науковим та філософським спадком
Заходу, але й долучитися до «орієнталістського» доробку
західних вчених-істориків, переважно англійців, які
першими виявили інтерес до східних країн, зокрема до
Індії, і почали її вивчати.
Формальним початком англійських орієнтальних
студій слід вважати заснування Вільямом Джонсом
(1746–1795) Бенгальського Азійського товариства у 1784
році. Джонс мав особливий сентимент до індійської
культури та літератури, тому основним мотивом створення
наукового товариства, яке б займалося їхнім вивченням,
було бажання відкрити для інших красу та цінність
індійських текстів. «Ми схожі на дикунів, – писав він в
листі до першого генерал-губернатора Індії Воррена
Гастінгса, – які думають, що сонце сходить і заходить
виключно для них» [8, с.67], маючи на увазі вчених, які
займаються вивченням Індії і змогли розпізнати цінність
її культури. Навіть більше, сер Джонс вважав, що всі
спроби вивчати релігію і культуру Індії не послуговуючись санскритом, приречені на помилковість та
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недосконалість [9, с.21]. Романтичне захоплення індійськими мовами та культурою загалом вже тоді вплинуло
на наукову цікавість індійських вчених – пандитів – до
свого спадку. Запозичена з пуран орієнталістська ідея
про «золотий вік» індуїзму, за яким йде період занепаду,
калі-юга, який припав на час мусульманського панування,
також була підхоплена першими індійськими вченимиісториками. Орієнталізм значною мірою був причетний
до локальних та загальноіндійського «ренесансів», коли
відбувалося «перевідкриття» власного минулого та його
переосмислення. На цьому тлі серед освічених кіл
виникла гордість за свою культуру.
Орієнталісти підготували ґрунт для виникнення ідеї
арійської вищості та наукового расизму у ХХ ст. Той же
Джонс відкрив моногенез латини, грецької та санскриту,
що для індійців було підтвердженням своєї спорідненості з
європейцями, а тому не меншої цивілізованості.
Індійському національному дискурсу, який був
спрямований на пошук національного ядра, ця ідея
виявилася дуже зручною. З одного боку, визначення
арійської (читай «індуїстської») основи нації дозволяло
виявити виключно індійське, відмінне від мусульманського та англійського, з іншого ж – встановлювало її
історичну тяглість та давність. Ба більше, пошук
колишньої автономії індійської культури автоматично
проектувався на можливість такої автономії та
самодостатності в майбутньому [10, с.182]. Якщо Веди,
як перші джерела з історії Індії, нібито постулювали
етнічну та релігійну основу нації, то в пуранічних
текстах історики віднайшли її територіальну компоненту.
Третя глава другої книги Вішну-пурани присвячена
опису Бхаратварші:
«Країна, що лежить на північ від океану, на південь
від сніжних гір, називається Бхарата, адже там жили
потомки Бхарати» [11, с.175].
Бхарата вважається святою землею, бо звідси «можна
досягти неба, або навіть в деяких випадках звільнення» [11, с.175].
Пуранічна схема передбачає поділ Бхарати на 9
частин у формі лотоса. Звісно, в модусі модерної
світової історії, трансляторами якої в Індії були
британці, така схема не претендувала на науковість і не
сприймалася першими індійськими істориками серйозно,
проте це не завадило вибрати саме таку самоназву для
Індії, адже у концепті «Бхарат» втілювалася як велич
індійської цивілізації, так і географічна єдність, якої на
етапі зародження індійського націоналізму так
потребували індійські вчені. Таким чином, самоназва
«Бхарат» була витворена індійським вченими істориками.
Самоназва, яка апелювала до автентично індійського
і величного утвердилася в історіографії та націоналістичному дискурсі, за чим відбулося її «отілеснення».
«Тіло» Індії, з одного боку, набуло гендерних ознак, а з
іншого – наклалося вже не просто на абстрактну
територію на північ від океану та на південь від Гімалаїв,
а на географічно репрезентовану у вигляді мапи.
Виникнення персоніфікації батьківщини пов’язують
з бенгальською літературою 2 пол. ХІХ ст. Генеалогія
фігури Матері Індії починається з сатиричного твору
«Унабімса Пурана» («Дев’ятнадцята пурана») Бхудеба
Мукхопадхяя, надрукованого в 1866 році. Індію втілює в

собі Аді Бхараті, яка є взірцем всього арійського [12,
с.35-36]. В 1873 році на театральних сценах з’являється
п’єса Кірана Чандри Бандхопадхяя під назвою «Бхарат
Мата». Але найбільш пророблений образ Матері-Індії
зустрічаємо у романі «Ананда Мат» Банкіма Чандри
Чхатерджі, що вийшов у світ 1882 року. У цьому творі
Індію персоніфікують богині Джагадхатрі, Калі та
Дурга, які є втіленнями Індії минулого, теперішнього та
майбутнього відповідно [12, с.36]. Тут Індію персоніфікують не просто жіночі персонажі, а жіночі божества,
що вже тоді надало образу релігійного відтінку.
З’явившись на сторінках літературних творів образ
Бхарат Мати переходить у візуальну культуру.
Абаніндранатх Тагор зображує Індію як богиню Лакшмі.
На початку ХХ ст. Бхарат Мата набуває своїх іконографічних рис, які виказують схожість з іконографією
богині Дурги, крім того, невіддільною частиною
зображення богині є карта на її тлі. Кульмінацією
образотворчості стала картографічна репрезентація Індії
у просторі храму, коли в 1936 році у Бенаресі був
побудований храм Бхарат-Маті. Викристалізуваний
образ Індії-Дурги, накладений за карту, свідчить про
фемінізацію національного дискурсу, про його релігійний
характер та перші спроби прив’язати його до чітко
окресленого простору. Ці процеси відбувалися в
колоніальних умовах і кожен частково є продуктом
західного впливу та колоніального статусу Індії.
З’ясуємо, які конкретно умови вплинули на кожен з них.
Фемінізація національного дискурсу – це універсалія,
яка характерна для всіх національних рухів.
Концептуалізація реальності за допомогою бінарних
опозицій – це найбільш звичний та «економний» спосіб
організації картини світу, який бере свій початок у
протиставленні Своїх та Чужих. Картина світу завжди
«олюднена», а наділення речей та відносин гендерними
характеристиками, співвіднесення їх з чоловічим чи
жіночим началом є одним зі способів її антропоморфізації.
Важливою функцією гендерної метафори в націоналізмі
є наближення ідеї нації до повсякденного досвіду
індивіда [13]. Жіночі образи Батьківщини виникали саме
в Європі. Образи «Британії», «Германії», «Маріанни»,
«Матері-Свеї», «Гельвеції», «Ібернії» та багато інших
починають символізувати націю у ХVII столітті.
Жіночі образи були покликані персоніфікувати
духовну сторону національного життя – вічні цінності,
які протиставляються «сучасній гріховній цивілізації».
Жіночий образ був дуже зручним індійському націоналізму, адже в ньому існувала суперечність між традицією
та модерністю, яка, на думку П. Чхаттерджи, вирішувалася
шляхом поділу культури на духовну та матеріальну сфери.
Надбання Заходу виявлялися актуальними і продуктивними саме у другій. Колоніальний дискурс не просто
здійснює такий поділ, але й створює ще одну дихотомію –
внутрішнє/зовнішнє. Матеріальне – це зовнішнє, нав’язане
Індії, те, чому вона просто змушена слідувати, в той час
як духовне – це первинно індійське, внутрішнє. Матеріальна сфера за великим рахунком виявляється неважливою.
Таким чином, якщо духовна сфера – це те, що відрізняє
індійську культуру від інших, є справжньою ідентичністю
Індії, то, відповідно, потрібно зберегти саме її в процесі
входження у сучасний світ [14, с.624; 15, с.WS65]. Образ
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Матері-Індії репрезентує останній не завойований простір,
виключно індійський, простір дому [6, с.202]. Дихотомія
внутрішній/зовнішній перетворюється на дихотомію
дім/світ (ghar/bahir). Світ – це величезна територія
матеріальних інтересів, і є чоловічою. Дім же – це
територія чужа профанній активності світу і жінка в ній
господиня. Жіночий образ таким чином був на часі.
Підтвердження цьому знаходимо безпосередньо у творців
індійського націоналізму, зокрема у Свамі Вівекананди:
«Вшанування Бога як «Матері» називається індусами
«правим» шляхом, який завжди веде до духовності, але
аж ніяк до матеріальної забезпеченості. Вшанування ж
Бога як батька називається «страшним», або «лівим»
шляхом, який веде до великого матеріального достатку,
але дуже рідко до духовності; це призводить до повного
занепаду та знищенню народності» [16, с.45].
Зображення нації як жінки культивувалося з кінця
ХVІІІ – поч. ХІХ ст. ще й для того, щоб представити
власну націю легітимною спадкоємицею давньої традиції
[17, с.135-136]. Індійський націоналізм зробив те ж.
Образ Бхарат-Мати справді виглядає дуже традиційним –
нація постає не просто як жінка, а як богиня, що прямо
відсилає до класичної ведійської традиції та до
середньовічних тантричних культів, в яких жіночому
аспекту божества відводилася особлива роль. Крім того,
богиня Індія вдягнена у сарі, яке, по-перше, відсилає до
індійської автентики, а по-друге, до протесту проти
дешевої британської текстильної продукції, яка нашкодила
кустарному виробництву. Цікаво, що чоловіки, які
зазвичай представляли збірний образ представника нації,
були одягнені в сучасний костюм (Джон Буль в Англії),
в той час, як жінки-символи країни були представлені в
античних (наприклад, «Британія») або середньовічних
(наприклад, Германія) одежах. Бхарат-Мата не є винятком
в цьому контексті.
Індія – це не просто жінка-богиня, а богиня-матір.
Фігура матері виявилася дуже дієвою з багатьох причин.
Образ жінки як матері та богині слугував стиранню її
сексуальності у світі поза домом. Крім того, матір – це
та, в кому нібито акумульовані ознаки індійської нації,
про що неодноразово писали творці індійського
націоналізму, зокрема Свамі Вівекананда: «І тому, щоб
зрозуміти націю, ви повинні спочатку зрозуміти її ідеал,
саме те, що складає її особливість ув очах інших
народів. [...] Тож, ідеал жінки в Індії – Матір. [...] і Бог
був названий Матір’ю. [...] Хіба є інше слово, до якого
ніщо гріховне не може наблизитися, якого жодне жадання
не може торкнутися, крім слова «Матір»? Ось ідеал
Індії» [18, с.2]. Материнська роль нації автоматично
накладала на представників цієї нації роль дітей, які не
просто знаходять притулок у домі своєї матері, а готові
прийняти мучеництво заради неї, адже вона є самим
богом. Найбільшого розвитку ця тема набуває у
зображеннях постколоніального періоду з розвитком
хіндутви. Готовність віддати життя вже не просто за
абстрактну батьківщину, а за ту, яка має своє геотіло,
репрезентоване мапою, свідчить про розвиток індійського
націоналізму, але, крім того, про вплив британського
позитивного знання.
Корені такого впливу слід шукати ще у ХVIII ст.
Управлінці Ост-Індської компанії ще з самого початку
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освоєння Індії намагалися перетворити незрозумілу
чужу землю на зрозумілу свою через роботу географів,
які мапували ландшафти, збирали та вивчали ботанічні
та геологічні зразки, робили спостереження за населенням
та культурою нової землі. Як стверджує Метью Едні у
своїй праці, присвяченій географічному конструюванню
Британської імперії «імперіалістична Британська Індія
була набагато більш залежна від мап, ніж Римська
імперія» [19, с.2]. Знання території втілювалося в її
географічній репрезентації, в мапі.
З початком 19 століття колоніальна географія намагалася очистити географію Індії від індуїстської космології
[1, с.98], тобто замінити сакральну пуранічну географію
на позитивну західну. Настінні мапи та глобуси
з’являються в школах з середини ХІХ ст. і вчителям було
рекомендовано використовувати їх. Мапа дозволила
народу дивитися на країну, якій він належав, у спосіб,
який раніше ніколи не був можливим. Мапа допомагає
візуалізувати геотіло нації, дозволяє мешканцям мати
ефективну візуальну та концептуальну причетність до
національної території, на якій вони мешкають [1, с.100].
Детальніше про те, як в індійському націоналізмі мапа
Індії сакралізується і репрезентує землю, за яку кожен,
хто живе на ній, мусить віддати своє життя викладено в
статті Суматхі Рамасвамі [2]. Оскільки перші наукові
картографічні репрезентації Індії були зроблені
англійцями і демонстрували її як уніфіковану частину
Британської імперії, то для освічених індійцівнаціоналістів вони стали гарним інструментом ілюстрації
єдиної індійської нації. Наприклад, Раджа Шива Прасад,
автор першої книги з історії Індії мовою гінді «Itihas
Timirnasak», визнаючи наукову непридатність пуранічної
схеми наводить карту колоніальної Індії як точну
репрезентацію географічних контурів Бхарата [6, с.181].
Можна сказати, що британська географічна наука
сприяла виробленню картографічного бачення в індійців
та відчуття єдності через територіальну уніфікацію.
Емблеми, які символізують Батьківщину – це з
самого початку явище західноєвропейської модерної
історії, пов’язане з національними рухами. Національна
емблематика належить до такого типу «винайдених
традицій», які встановлюють або символізують соціальну
єдність, приналежність до групи, реальної чи уявленої
спільноти [20, с.5]. В індійському націоналізмі однією з
таких традицій стала Бхарат Мата.
«Традиції, які здаються або представляють себе як
давні, справді часто є відносно новими за походженням
й інколи – винайденими» – стверджує Ерік Хобсбаум
[20, с.5]. «Винайдена традиція» – це сукупність практик,
які мають на меті прищепити цінності та норми
поведінки через повторення, що автоматично передбачає
зв’язок з минулим. Де можливо, вона встановлює зв’язок
з певним історичним минулим. Справді, всупереч
колосальній кількості божеств у межах індуїстських
культів, богині-Індії в них не було до кінця ХІХ ст., але
при цьому вона всіма своїми ознаками відсилає до
минулого та традиційного починаючи від її пуранічного
імені та закінчуючи її одягом. Минуле, демонстрація
тяглості якого є однією з функцій образу, – це
домогольські часи, ба більше – героїчні часи, описані в
пуранах та епосі. Бхарат Мата – це також «місце

238

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018

пам’яті» за П’єром Нора, місце, в якому втілена
національна пам’ять, і яке покликане забезпечити її
реальну або уявну безперервність від «золотого віку» до
сьогодення [21, с.17].
Модерні технології репродукції (газети, популярні
пісні, карти, монети і т. д.), які також прийшли із Заходу,
забезпечили повторюваність «винайденої традиції» та
сприяли закріпленню образу у свідомості народу.
Європейські політичні концепти нації-держави, порядку
та патріотизму були поєднані з міфологічним спадком та
релігійною традицією Індії.
Висновки. У даному дослідженні ми взяли до уваги
лише невеличкий аспект індійського націєтворення –
образ Матері-Батьківщини, який з одного боку є
унікальним, тому що має релігійне забарвлення, чого не
було в західноєвропейській національній емблематиці, а
з іншого – створений цілком у межах західноєвропейських практик націоналізму. Кінець ХІХ – поч.
ХХ століття характеризувався зміною ставлення
індійського освіченого прошарку до власного культурного
та історичного спадку, а також до культури англійців.
У цей час у свідомості індійської інтелігенції формується
думка про те, що індійська культура потонула у
британському впливові, і якщо вона не відродиться з
новою силою, прогрес та процвітання нації буде
неможливим. Така позиція стала поштовхом до
створення образу, який би втілював все індійське.
Схожість з войовничою богинею Дургою свідчить про
антианглійські настрої, які почали набувати конкретних
форм вже з початком руху свадеші після першого поділу
Бенгалії 1905 р. Проте, попри бажання індійських
освічених кіл втілити в образі Бхарат-Мати основу
індійської культури, він є результатом західного впливу,
передовсім західного орієнталізму та географії.
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Метою статті є уточнення статусу та змісту понять «фінансова безпека», «система фінансової
безпеки» та «система забезпечення фінансової безпеки» в категоріальній сітці теорії державного
управління.
В рамках системного підходу встановлено взаємозв’язок та ієрархію понять «фінансова безпека –
система фінансової безпеки – система забезпечення фінансової безпеки», які мають стати головними
структурно-функціональними факторами формування ієрархії: «концепція фінансової безпеки – стратегія
фінансової безпеки – державна цільова програма – стратегічний план – державний бюджет» і, відповідно,
визначати зміст, призначення та спрямованість вказаних документів.
Ключові слова: фінансова безпека, система фінансової безпеки держави, система забезпечення
фінансової безпеки держави, міжнародна фінансова безпека.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Дослідження процесів забезпечення фінансової безпеки
держави стає дедалі складнішим через відсутність
єдиної думки серед науковців та практиків державного
управління у сфері фінансової безпеки у методологічному осмисленні термінів, які дають змогу
сформулювати проблеми у цій специфічній сфері та
визначити шляхи їх успішного розв’язання.
Деякі з термінів, понять, дефініцій проблематики
забезпечення фінансової безпеки держави, внаслідок
наявних трансформацій простору фінансової безпеки, а
також у зв’язку з необхідністю врахування зміни
економічного укладу, наслідків фінансової глобалізації
та віртуалізації фінансової сфери, потребують більш
критичного аналізу та уточнення з метою подальшого
розвитку теорії і практики державного управління у
сфері фінансової безпеки Української держави.
Ця обставина й визначає зв’язок загальної
проблеми з найбільш важливими науковими та
практичними завданнями дослідження питання
подальшого уточнення понятійно-категоріального апарату
дослідження державно-управлінських проблем забезпечення фінансової безпеки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз
результатів актуальних досліджень з питань забезпечення
фінансової безпеки України [1; 2] дозволяє констатувати,
що проблеми удосконалення понятійно-категоріального
апарату державного управління у сфері фінансової безпеки
стали об’єктом досліджень економістів, фахівців публічного
управління. Серед науковців тривають дискусії щодо
методологічного обґрунтування понятійно-категоріального
апарату державного управління у сфері фінансової
безпеки, визначення його сутності та змісту. Характер
зазначених дискусій свідчить про потребу об’єктивного

обґрунтування процесів операціоналізації понять і
категорій науки «Державне управління». Зокрема, до
проблем, що стосуються безпосередньо розробки понятійнокатегоріального апарату державного управління у сфері
фінансової безпеки належать: використання в науковому
дискурсі державного управління офіційно не визначених
термінів, понять, дефініцій; відставання розробки та
впровадження в науковий обіг термінів проблематики
забезпечення фінансової безпеки від потреб системи
державного управління у сфері фінансової безпеки.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Аналіз нормативно-правової бази з питань
національної безпеки України [3; 4] дозволяє констатувати
відсутність офіційного визначення термінів «система
фінансової безпеки» та «система забезпечення фінансової
безпеки». Зазначена проблема стримує розробку і
впровадження сучасних державно-управлінських технологій
забезпечення фінансової безпеки, не сприяє підвищенню
ефективності системи забезпечення фінансової безпеки.
Ми погоджуємося з думкою українських дослідників, а
саме: О.І. Барановського [5] та М.М. Єрмошенка [6], в
тому, що від визначення понять «фінансова безпека»,
«система фінансової безпеки», «система забезпечення
фінансової безпеки» залежить розбудова та подальша
система аргументації визначення цілей та принципів
функціону-вання системи фінансової безпеки держави та
системи її забезпечення. Проте, на нашу думку, перш
ніж визначати фактори, які впливають на розбудову та
функціонування системи забезпечення фінансової безпеки,
необхідно з’ясувати сутність та зміст самого поняття
«система забезпечення фінансової безпеки держави».
Метою статті є системний аналіз понятійного апарату
державно-управлінської проблематики забезпечення
фінансової безпеки України.
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Виклад основного матеріалу. У відповідності із
загальними принципами системного підходу програма
дослідження передбачає багаторівневий та багатоплановий розгляд об’єкта, в ході якого будується не
одна, а низка моделей об’єкта, які відображають його на
різних рівнях і «зрізах». В подальшому здійснюється
синтез цих моделей в новій, системній, моделі, й
насамкінець в цілісній теорії об’єкта. В нашому випадку
об’єкт дослідження – це державне управління у сфері
фінансової безпеки.
Зауважимо, що визначення терміну «фінансової
безпеки» в науковому та офіційному дискурсах є
принциповим, оскільки він має окреслити сутність цього
явища та виокремити його найважливіші елементи. Як
свідчить аналіз найбільш поширених уявлень про
фінансову безпеку [1;2;5-9], в науковому дискурсі
намітилася тенденція формування єдиного підходу до
розуміння сутності фінансової безпеки, яка полягає в
забезпеченні стану фінансової, валютної, банківської,
грошово-кредитної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до зовнішніх і
внутрішніх негативних впливів, здатністю забезпечити
ефективне функціонування національної економічної
системи та економічне зростання в умовах фінансової
глобалізації. У цілому стан фінансової безпеки науковці
визначають головним критерієм оцінки ефективності
державної політики і діяльності владних структур під
час реформування і розвитку фінансово-кредитної
сфери. Основний понятійний апарат проблематики
фінансової безпеки представлено поняттями: об’єкт,
суб’єкт і предмет фінансової безпеки; система фінансової
безпеки; основна мета підтримання фінансової безпеки
держави на належному рівні; концепція забезпечення
фінансової безпеки; стратегія забезпечення фінансової
безпеки; система забезпечення фінансової безпеки;
механізм забезпечення фінансової безпеки; методи
забезпечення фінансової безпеки; принципи забезпечення
фінансової безпеки; національні інтереси у фінансовокредитній сфері; загрози фінансовій безпеці; основні
критерії та індикатори стану фінансово-кредитної сфери;
основні напрями (пріоритети) державної політики щодо
забезпечення фінансової безпеки; моніторинг стану
фінансової безпеки; інформаційне та аналітично-прогнозне
забезпечення системи фінансової безпеки; повноваження
суб’єктів системи забезпечення фінансової безпеки.
В офіційному дискурсі державного управління,
зокрема в «Методичних рекомендацій щодо розрахунку
рівня економічної безпеки України» (2013 р.) [10] термін
«фінансова безпека» вживаються в значенні стану
фінансової системи країни, за якого створюються необхідні
фінансові умови для стабільного соціально-економічного
розвитку країни, забезпечується її стійкість до
фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови
для збереження цілісності та єдності фінансової системи
країни. Також в [10] визначено такі складові фінансової
безпеки: банківська безпека; безпека небанківського
фінансового сектору; боргова безпека; бюджетна
безпека; валютна безпека; грошово-кредитна безпека.
Аналіз сучасних тенденцій фінансової глобалізації
дозволяє констатувати [9], що фінансова сфера стала
каталізатором кризових процесів. За таких умов, що
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склалися існує нагальна необхідність розробки нової
моделі глобального регулювання, яка б компенсувала
недоліки національного регулювання у фінансовій сфері.
З метою розробки системи аргументації визначення цілей
та принципів функціонування системи фінансової безпеки
України та системи її забезпечення пропонуємо в структурі
фінансової безпеки виокремити внутрішній та зовнішній
контури фінансової безпеки, відповідно – фінансову
безпеку держави та міжнародну фінансову безпеку.
Уточнимо статус та зміст поняття «система
фінансової безпеки держави» в категоріальній сітці
теорії державного управління.
Оскільки, в офіційному дискурсі визначення поняття
«система фінансової безпеки держави» відсутнє,
розглянемо трактування зазначеного поняття у
науковому дискурсі.
Вітчизняна дослідниця О.А. Хоменко зазначає, що «в
загальному розумінні система фінансової безпеки
спрямована на якісну реалізацію захисту інтересів від
зовнішніх та внутрішніх загроз, дестабілізуючих
факторів і містить комплекс організаційно-управлінських,
технічних, профілактичних та пропагандистських
заходів, при яких забезпечується стійка реалізація
основних господарських інтересів та цілей статутної
діяльності» [7, с.120-121].
Автори монографії «Економічна безпека: виробництво –
фінанси – банки» під системою фінансової безпеки
розуміють створення таких умов функціонування
фінансової системи, за яких, по-перше, досить мала
можливість спрямування фінансових потоків в
незакріплені в законодавчих та нормативних актах
сфери їх використання; по-друге, знижено до мінімуму
можливість явного зловживання фінансовими засобами [11, с.172].
Аналіз науково-теоретичних праць [1;2;5-9], керівних
документів, пов’язаних з проблемами забезпечення
фінансової безпеки України [10;12], розгляд їх як певної
цілісної системи дозволило виявити ті основні елементи,
які утворюють систему фінансової безпеки, та
сформулювати авторське визначення поняття «система
фінансової безпеки».
Під системою фінансової безпеки пропонуємо
розуміти функціональну систему, що відображає
процеси взаємодії об’єктів, суб’єктів, ідейно-теоретичної
та законодавчої баз, цілей, завдань, публічних органів
влади, міжнародних та національних фінансових
установ, посадових осіб та окремих громадян, що несуть
в межах своєї компетенції усю повноту відповідальності
за формування заданого рівня фінансової безпеки
України, а також сукупність сил і засобів, що
функціонують на користь забезпечення фінансової
безпеки країни на необхідному рівні. Система
фінансової безпеки є важливою складовою системи
національної економічної безпеки.
Забезпечення фінансової безпеки держави вимагає
створення системи фінансової безпеки, що має низку
характерних рис: система фінансової безпеки має бути
керованою, спостережуваною та ідентифікованою; в
процесі становлення та розвитку системи фінансової
безпеки можливе існування дестабілізуючих елементів,
за таких умов мають бути вжиті заходи для забезпечення
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стійкості системи в цілому; необхідне виокремлення
рівнів фінансової безпеки за принципом їхньої відносної
самостійності, оскільки кожен рівень є локальною
підсистемою, що поєднана з іншими структурними
елементами системи; контроль за функціонуванням усіх
елементів системи фінансової безпеки.
В рамках організаційного підходу в системі
фінансової безпеки пропонуємо виокремити такі блоки:
концепція фінансової безпеки України – національні
інтереси України у фінансовій сфері – загрози фінансовій
безпеці – система порогових індикаторів фінансової
безпеки – організаційні структури забезпечення фінансової
безпеки. Місія системи фінансової безпеки держави
полягає у своєчасному виявленні та запобіганні як
зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз національним
інтересам у фінансовій сфері, забезпеченні монетарного
суверенітету банківської системи України, ефективності
та конкурентоспроможності фінансової системи.
Уточнимо статус та зміст поняття «система забезпечення фінансової безпеки держави» в категоріальній
сітці теорії державного управління.
Українські дослідники О. Косевцов та І. Бінько під
системою забезпечення фінансової безпеки держави
пропонують розуміти сукупність організаційних структур,
засобів, скоординованих дій і заходів, що здійснюються
з метою розробки та реалізації цілеспрямованих рішень
щодо захисту життєво важливих інтересів людини,
суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Складниками такої системи автори вважають концептуальний, організаційний та ресурсний компоненти [8].
Український дослідник Р. Томашик поняття «система
забезпечення фінансової безпеки держави» трактує як
сукупність елементів економічного, політичного, кадрового, інформаційного, наукового, оперативно-розшукового
та правового забезпечення, які спрямовані на подолання
загроз та небезпек, мінімізацію їх негативних наслідків у
сфері фінансової діяльності держави [9, с.234].
Український дослідник О. Барановський пропонує
виокремити такі підсистеми системи забезпечення
фінансової безпеки: наукове забезпечення; забезпечення
законотворчої діяльності у сфері фінансової безпеки;
фінансове, економічне, кадрове, інформаційно-аналітичне
й організаційно-управлінське забезпечення [5].
Аналіз результатів наукових досліджень з проблем
забезпечення національної безпеки [1;2;5-9] дозволяє
констатувати, що специфіка «забезпечення фінансової
безпеки» полягає в тому, що вона спрямована перш за
все на зниження рівня існуючих загроз, а також
запобігання вже відомим та прогнозованим загрозам.
Відповідно, місія системи забезпечення фінансової
безпеки полягає у моніторингу загроз та своєчасному
реагуванні на виявлені загрози. Враховуючи зазначене,
запропонуємо авторське визначення поняття «система
забезпечення фінансової безпеки держави». Під системою
забезпечення фінансової безпеки держави пропонуємо
розуміти організовану державою систему державних і
недержавних інститутів, які із застосуванням теоретикометодологічних, нормативно-правових, інформаційноаналітичних, організаційно-управлінських, кадрових,
науково-технічних та інших заходів забезпечують
здатність держави захищати свої інтереси у фінансовій

сфері та реалізовувати свої цілі у сфері фінансової
безпеки як всередині держави, так і за її межами.
Система забезпечення фінансової безпеки держави
має такі складові: систему законодавчих актів, що
охоплюють широке коло питань забезпечення фінансової
безпеки (до них належить: концепція фінансової
безпеки, стратегія фінансової безпеки, закон про валюту
тощо); фінансова система до якої належать: фінанси
суб'єктів підприємницької діяльності, державні фінанси,
фінансовий ринок, страхування, міжнародні фінанси;
національні частки міжнародних фінансових структур;
систему аналітичних інститутів (державних і недержавних), які здійснюють моніторинг загроз фінансовокредитного характеру, прогнозують розвиток фінансовокредитної ситуації у світі та пропонують шляхи
запобігання та нейтралізації загроз.
Висновки. Проведений аналіз сучасного стану
понятійного апарату державно-управлінської проблематики
забезпечення фінансової безпеки України дозволяє
зробити наступні висновки:
1. Встановлено, що з причин глибинних трансформацій
системи забезпечення фінансової безпеки України,
відсутність чітких та офіційно визначених термінів, їхнє
суперечливе застосування в різних документах, стримує
формалізацію фінансової політики держави та державного
управління у сфері фінансової безпеки, а також не
сприяє підвищенню його ефективності. За таких умов,
що склалися доцільно дати законодавче визначення
термінів «фінансова безпека», «система фінансової
безпеки», «система забезпечення фінансової безпеки».
Це забезпечить розбудову та подальшу систему
аргументації визначення цілей та принципів функціонування системи фінансової безпеки України та системи її
забезпечення.
2. Взаємозв’язок та ієрархія понять: «фінансова
безпека – система фінансової безпеки – система забезпечення фінансової безпеки» та їх сутність дозволяє
стверджувати, що саме вони мають бути головними
структурно-функціональними факторами формування
ієрархії: «концепція фінансової безпеки – стратегія
фінансової безпеки – державна цільова програма –
стратегічний план – державний бюджет» і, відповідно,
визначати зміст, призначення та спрямованість вказаних
документів. У разі дотримання запропонованого принципу,
розробка фінансової політики України, формування і
функціонування системи забезпечення фінансової
безпеки, організація державного управління у сфері
фінансової безпеки набудуть більш чіткого, логічно
обґрунтованого процесу.
3. В структурі фінансової безпеки пропонуємо
виокремити внутрішній та зовнішній контури фінансової
безпеки, відповідно – фінансову безпеку держави та
міжнародну фінансову безпеку. Це дозволить більш
чітко
сформулювати
проблеми
розбудови
та
функціонування національної системи забезпечення
фінансової безпеки з урахуванням суперечливої єдності
міжнародної фінансової безпеки та фінансової безпеки
держави.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
дослідженні структури та функцій системи забезпечення
фінансової безпеки України.
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SYSTEM ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF THE PUBLIC ADMINISTRATIVE
PROBLEMS OF THE PROVIDING OF THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE
The purpose of the article is to clarify the status and content of the concepts “financial security”, “financial security
system” and “implementation of the financial security system” in the categorical network of the theory of public
administration.
Within the framework of the system approach is established the relationship and the hierarchy of concepts “financial
security – financial security system – financial security system”, which should become the main structural and functional
factors for the formation of the hierarchy: “the concept of financial security – financial security strategy – state target
program – strategic plan – the state budget” and, accordingly, determine the content, purpose and direction of these
documents.
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ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
Метою статті є уточнення функцій та завдань системи забезпечення продовольчої безпеки України на
сучасному етапі державного будівництва.
В статті запропоновано авторське визначення поняття «система забезпечення національної продовольчої
безпеки». В рамках організаційного підходу визначено функціональні та структурні компоненти, місію та
функції системи забезпечення національної продовольчої безпеки, а саме: цілепокладання, цілевизначення,
цілереалізації, організаційно-управлінську, моніторингу та прогнозування, основоположну, програмно-теоретичну,
планово-аналітичну, інтеграційну, координаційну, ідеологічну, партисипаторну та функцію контролю.
Ключові слова: продовольча безпека, система національної продовольчої безпеки, державне управління
продовольчою безпекою, система забезпечення національної продовольчої безпеки, Україна.

Постановка проблеми. В Стратегії національної
безпеки України зазначено, що докорінні зміни у
зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі
України обумовлюють необхідність створення нової
системи забезпечення національної безпеки України [1].
Ця обставина і визначає зв’язок загальної проблеми
з найбільш важливими науковими та практичними
завданнями дослідження проблем теорії та практики
державного управління продовольчою безпекою України.
Адже недосконалість правового, інституційного та
науково-методичного забезпечення продовольчої безпеки
гальмує не лише створення принципово нової системи
забезпечення продовольчої безпеки України, а й успішну
реалізацію «Стратегії реформ – 2020» [2] та «Стратегії
розвитку аграрного сектору економіки України на період
до 2020 року» [3].
На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових
публікацій можна зробити висновок про те, що проблеми
забезпечення продовольчої безпеки України, присвячено
чимало наукових праць українських дослідників, а саме:
В.І. Мунтіяна [4], В.П. Щербаня [5], В.П. Руликівського
[6], А.Ю. Фролова [7], А.Ю. Тригуба [8] та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, формулювання цілей статті. Проте,
незважаючи на значну кількість робіт, в яких досліджуються проблеми забезпечення продовольчої безпеки
України, маємо констатувати, що наразі відсутні праці в
яких би розглядалися питання удосконалення структури та
функцій системи забезпечення продовольчої безпеки
України в умовах трансформацій безпекового середовища.
Саме тому мета статті полягає в уточнені функцій та
завдань системи забезпечення продовольчої безпеки
України на сучасному етапі державного будівництва.
Виклад основного матеріалу. Під системою
забезпечення
національної
продовольчої
безпеки
пропонуємо розуміти складову системи національної
продовольчої безпеки, а саме сукупність взаємопов’язаних
та взаємообумовлених механізмів, а також суб’єктів
забезпечення національної продовольчої безпеки, які на
основі чинного законодавства трансформують державну

аграрну політику у цілеспрямовану скоординовану
діяльність щодо реалізації національних інтересів у
продовольчій сфері.
Аналіз результатів наукових досліджень [4-11]
дозволяє в якості функціональних компонентів системи
забезпечення
національної
продовольчої
безпеки
виокремити: аналітичний компонент, який включає дії,
що пов’язані з накопиченням та аналізом нових знань у
сфері продовольчої безпеки; прогнозно-проектувальний
компонент, який включає дії, що пов’язані з прогнозуванням ситуації в безпековому середовищі, можливих
ризиків і загроз продовольчій безпеці та плануванні
діяльності органів державної влади по забезпеченню
національної продовольчої безпеки; конструктивноорганізаційний компонент – дії по реалізації конкретного
впливу системи забезпечення національної продовольчої
безпеки на внутрішнє та зовнішнє безпекове середовище з
метою профілактики чи протидії загрозам національним
інтересам у продовольчій сфері; комунікативний компонент – дії, що пов’язані із налагодженням взаємодії структурних компонентів в середині системи забезпечення національної продовольчої безпеки та безпековим середовищем.
Структурними компонентами системи забезпечення
національної продовольчої безпеки пропонуємо виокремити: життєво важливі національні інтереси у продовольчій
сфері; національні цілі у сфері продовольчої безпеки як
відображення об’єктивних потреб особи в забезпеченні
достатнього рівня харчування; об’єкти національної
продовольчої безпеки (особа, суспільство, держава);
суб’єкти забезпечення національної продовольчої безпеки;
ресурси, засоби забезпечення національної продовольчої
безпеки.
Варто зазначити, що місією системи забезпечення
національної продовольчої безпеки є забезпечення
достатнього рівня харчування всім громадянам за
нормальних умов життєдіяльності суспільства та
необхідного – за надзвичайних обставин. Це досягається
шляхом реалізації основних функцій системи забезпечення
продовольчої безпеки – виявленням загроз національним
інтересам у продовольчій сфері; профілактика, протидія
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та нейтралізація виявлених загроз; створення та
підтримання у готовності сил і засобів забезпечення
продовольчої безпеки. При цьому, вказана система може
функціонувати в таких режимах, як: повсякденний,
підвищена готовність, глобальне застосування, локальне
застосування [11, с.435].
Провівши декомпозицію головних функцій системи
забезпечення національної продовольчої безпеки, пропонуємо виокремити такі робочі функції: цілепокладання,
цілевизначення, цілереалізації, організаційно-управлінську,
моніторингу та прогнозування, основоположну, програмнотеоретичну, планово-аналітичну, інтеграційну, координаційну, а також функції ідеологічну, партисипаторну,
контролю.
Визначення основних завдань забезпечення продовольчої безпеки України нами здійснювалося на основі
аналізу нормативно-правової бази забезпечення національної безпеки України [1-3] та результатів контент-аналізу
результатів актуальних досліджень проблематики
національної, економічної та продовольчої безпеки
Української держави [4-11].
Реалізація функції цілепокладання передбачає
виконання системою забезпечення національної продовольчої безпеки наступних завдань: визначення національних інтересів у продовольчій сфері; побудова ієрархії
національних інтересів у продовольчій сфері; своєчасне
прийняття та контроль виконання державно-управлінських рішень щодо забезпечення національної продовольчої
безпеки; внесення коректив до прийнятих державноуправлінських рішень щодо забезпечення національної
продовольчої безпеки по результатах їх реалізації.
Реалізація
функції
цілевизначення передбачає
виконання системою забезпечення національної продовольчої безпеки таких завдань, як: формування
національних цілей забезпечення національної продовольчої безпеки; побудова ієрархії національних цілей
забезпечення національної продовольчої безпеки.
В процесі реалізації функції цілереалізації система
забезпечення національної продовольчої безпеки виконує
завдання: захист недоторканості національних цілей
забезпечення національної продовольчої безпеки, їх носіїв
та гаранта на протязі всього періоду їх юридичної
дієвості; збереження смислу національних цілей
забезпечення національної продовольчої безпеки в
рішеннях, які приймаються на всіх рівнях державного
управління і в галузях права на протязі всього періоду їх
юридичної дієвості; визначення форм взаємодії між
суб’єктами забезпечення національної продовольчої
безпеки; визначення форм взаємодії між суб’єктами
забезпечення міжнародної та національної продовольчої
безпеки; визначення концептуальних засад розбудови
системи забезпечення національної продовольчої безпеки;
визначення форм взаємодії між різними підсистемами
системи національної продовольчої безпеки та
міжнародною системою продовольчої безпеки; відбір і
композиційна побудова державно-управлінського впливу
на процеси міжнародних економічних відносин на
кожному етапі досягнення цілей аграрної політики
Української держави.
Реалізація
організаційно-управлінської
функції
передбачає виконання системою забезпечення націо-

нальної продовольчої безпеки таких завдань, як:
організація функціонування системи забезпечення
національної продовольчої безпеки в цілому; прийняття
державно-управлінських рішень щодо забезпечення
національної
продовольчої
безпеки;
організація
розроблення загальнодержавних балансів попиту та
пропозиції основних видів
сільськогосподарської
продукції,
продуктів
її
переробки;
організація
цілеспрямованого державно-управлінського впливу на
формування внутрішнього та зовнішнього продовольчих
ринків та розвиток їх інфраструктури; організація
доцільної взаємодії органів публічної влади, що
безпосередньо та опосередковано опікуються питаннями
забезпечення продовольчої безпеки; організація доцільної
взаємодії між структурними компонентами системи
забезпечення національної продовольчої безпеки в процесі
її функціонування за допомогою передачі інформації;
організаційні заходи щодо створення і підтримання на
належному рівні державних резервів і запасів
матеріальних засобів.
В процесі реалізації функцій моніторингу та
прогнозування системою забезпечення національної
продовольчої безпеки виконуються завдання: моніторинг
процесів, що відбуваються в усіх складових сфери
продовольчої безпеки; прогнозування змін в усіх
складових сфери продовольчої безпеки та загроз життєво
важливим національним інтересам в продоволь-чій сфері
України; виявлення та оцінка рівня зовнішніх, внутрішніх
та трансграничних загроз національній продовольчій
безпеці; виявлення чинників зниження рівня ефективності
функціонування системи забезпечення національної
продовольчої безпеки; спостереження за сучасними
тенденціями глобальних політичних, еконо-мічних,
енергоресурсних, екологічних та кліматичних змін,
прогнозування їх наслідків прояву для забезпе-чення
національної продовольчої безпеки; спостереження за
сучасними тенденціями економічного протиборства та
прогнозування їх наслідків прояву для забезпечення
національної продовольчої безпеки.
Реалізація основоположної функції передбачає виконання системою забезпечення національної продовольчої
безпеки наступних завдань: подолання проблеми продовольчої залежності; підтримання на достатньому рівні
національної продовольчої безпеки; своєчасне вжиття
заходів профілактики, протидії та нейтралізації виявлених
загроз національній продовольчій безпеці; використання
можливостей Ради безпеки ООН, СОТ та інших міжнародних організацій в питаннях забезпечення продовольчої
безпеки; вжиття заходів щодо запобігання та виявлення
корупції в органах державної влади, що опікуються
забезпеченням національної продовольчої безпеки; вчасне
реагування агропромислового комплексу на кон’юнктуру
продовольчого ринку; переведення агропромислового
комплексу на функціонування в умовах особливого
періоду; створення і підтримання на належному рівні
державних резервів і запасів мате-ріальних засобів.
В процесі реалізації програмно-теоретичної функції
система забезпечення національної продовольчої безпеки
виконує такі завдання, як: розроблення концепцій,
стратегій і програм у сфері забезпечення національної
продовольчої безпеки; розробка конкретних заходів щодо
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профілактики, протидії та нейтралізації загроз національній
продовольчій безпеці; удосконалення нормативно-правової
бази для ефективного функціонування системи забезпечення
продовольчої безпеки України шляхом імплементації європейського законодавства, що регламентує функціонування
ринку продовольства; розробка науково обґрунтованих
пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організаційної структури системи забезпечення національної продовольчої безпеки; розробка науково обґрунтованих пропозицій і
рекомендацій щодо прийняття державно-управлінських
рішень щодо захисту національних інтересів у продовольчій
сфері; розробка науково обґрунтованих пропозицій і
рекомендацій щодо створення і підтримання на належному
рівні державних резервів і запасів матеріальних засобів.
Реалізація планово-аналітичної функції передбачає
виконання системою забезпечення національної продовольчої безпеки наступних завдань: вироблення державної
агарної
політики
щодо
нарощування
виробничопродуктивної потужності національного агропромислового
комплексу та захисту сільського господарства від стихії
ринку; прискорення реформування органів державної влади
та служб, що опікуються питаннями забезпечення
національної продовольчої безпеки для забезпечення
максимальної ефективності виконання ними завдань за
призначенням; участь у дво- та багатосторонньому
співробітництві в галузі продовольчої безпеки в інтересах
забезпечення націо-нальної продовольчої безпеки; розвиток
вітчизняної сільськогосподарської науки і впровадження її
досягнень у практику формування науково-технічної й
технологічної
бази
агропромислового
комплексу;
забезпечення необхідних обсягів перехідних запасів зерна
(тих, що зберігаються до збору нового врожаю); комплексне
кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та
інші види забезпечення діяльності складових системи
забезпечення національної продовольчої безпеки для
виконання завдань за призначенням; вироблення державної
політики щодо створення і підтримання на належному рівні
державних резервів і запасів матеріальних засобів.
В процесі реалізації інтеграційної функції система
забезпечення національної продовольчої безпеки виконує
завдання: виконання міжнародних договорів України у
економічній сфері; поглиблення економічного партнерства
та співробітництва з ЄС; розширення експортно-імпортних
зв’язків та участь у міжнародному розподілу праці; розвиток
транскордонного спів-робітництва із суміжними державами.
Реалізація координаційної функції передбачає виконання
системою забезпечення національної продовольчої безпеки
наступних завдань: взаємодія між суб’єктами забезпечення
міжнародної та національної продовольчої безпеки;
взаємодія між органами публічної влади, що безпосередньо
та опосередковано опікуються питаннями забезпечення
національної продовольчої безпеки; надання допомоги
органам публічної влади щодо забезпечення соціального
захисту населення в районах збройних конфліктів, стихійних
лих та гуманітарних катастроф.
Реалізація ідеологічної функції передбачає виконання
системою забезпечення національної продовольчої безпеки
таких завдань, як: поширення комплексу ідей та поглядів
викладених у концепції міжнародної економічної безпеки
щодо винайдення колективних за формою та конструктивних
за змістом засобів і механізмів вирішення економічних
конфліктів; поширення комплексу ідей та поглядів щодо
відродження України як житниці Європи; поширення
комплексу ідей та поглядів щодо господарського ставлення
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до землі; поширення комплексу ідей та поглядів щодо
відродження та зміцнення агро-промислового комплексу
України як основи забезпечення національної продовольчої
безпеки; поширення комплексу ідей щодо державної
підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників
та їхньої максимальної економічної самореалізації, сприяння
пріоритетному розвитку ефективних корпоративних та
індивідуальних форм господарювання на основі сучасних
технологій; поширення комплексу ідей та поглядів щодо
виробництва
широкого
асортименту
високоякісних
продуктів харчування власного виробництва для задоволення
потреб усіх верств населення.
В процесі реалізації партисипаторної функції система
забезпечення національної продовольчої безпеки виконує
такі завдання, як: соціалізація громадян країни, з метою їх
активної участі в забезпеченні національної продовольчої
безпеки; залучення громадянського суспільства до прийняття
політичних рішень у сфері забезпечення національної
продовольчої безпеки.
Реалізація функції контролю передбачає виконання
системою забезпечення національної продовольчої безпеки
наступних завдань: контроль виконання державноуправлінських рішень щодо забезпечення національної
продовольчої безпеки; контроль ефективності вжитих
заходів щодо реагування на виявлені загрози національній
продовольчій безпеці; контроль виконання договорів щодо
багатостороннього співробітництва в галузі продовольчої
безпеки; контроль рівня корупції в органах державної влади,
що опікуються питаннями забезпечення національної
продовольчої безпеки; контроль рівня державних резервів і
запасів матеріальних засобів; контроль за наявністю
необхідних обсягів перехідних запасів зерна.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:
1. Показано, що на сучасному етапі державного
будівництва одним із найважливіших завдань є створення
надійної системи забезпечення продовольчої безпеки як
складової цілісної системи національної продовольчої
безпеки України.
2. Визначено функціональні компоненти системи
забезпечення національної продовольчої безпеки – аналітичний, прогнозно-проектувальний, конструктивно-організаційний та комунікативний, а також структурні компоненти –
життєво важливі національні інтереси у продовольчій сфері,
національні цілі у сфері продовольчої безпеки, об’єкти
національної продовольчої безпеки, суб’єкти, засоби
забезпечення національної продовольчої безпеки.
3. Встановлено, що місією системи забезпечення
національної продовольчої безпеки є забезпечення достатнього рівня харчування всім громадянам за нормальних умов
життєдіяльності суспільства та необхідного – за
надзвичайних обставин. Ця місія досягається шляхом
реалізації основних функцій системи забезпечення
продовольчої безпеки – виявлення загроз національним
інтересам у продовольчій сфері; профілактика, протидія та
нейтралізація виявлених загроз; створення та підтримання у
готовності засобів забезпечення продовольчої безпеки.
4. Виокремлено ряд робочих функцій системи забезпечення національної продовольчої безпеки, а саме:
цілепокладання, цілевизначення, цілереалізації, організаційно-управлінську,
моніторингу
та
прогнозування,
основоположну, програмно-теоретичну, планово-аналітичну,
інтеграційну, координаційну, ідеологічну, партисипаторну та
функцію контролю.
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Розробка функціональної структури системи забезпечення національної продовольчої системи є окремою складною темою і потребує ретельного дослідження, що авторка і
ставить за мету під час подальшої роботи у цій сфері.
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STAGE OF THE STATE BUILDING
The purpose of the article is to clarify the functions and tasks of the food security system of Ukraine at the modern stage of the
state building.
The article proposes an author’s definition of the concept “system of ensuring the national food security”. Within the framework of
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MANAGEMENT OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM: RISKS
AND THEIR IMPACT ON THE SECURITY OF THE SOCIETY
Urgency of the research. Systematic processes of reforming the law enforcement bodies of Ukraine provides for the
prioritization of establishing safe conditions for the functioning of the criminally-executive system and the population.
The Criminally-executive system has probability of excellent degree of risk for society. Absence of instruments of his
estimation and not effective management the penal system assist forming of scientific platforms for the immediate
leveling of risk events. The analysis of scientific publications in the area of management and its impact on the security
companies reveals a lack of thorough research on risk management in the criminally-executive system. Priority for
publication is to identify the impact of risk management to the prison system on public safety through criminal
recidivism. There is a high degree of risk to the functioning of the penal system, requires thorough evaluation of endo and exogenous impact on prisoners. High recurrent risk of committing crimes due to several factors, depending on the
relationship of society and the state to persons who released from places of imprisonment. Improving the quality of
management of the prison system through the instruments of influence on the risks will increase social effectiveness
and ensure public safety. Vectors reduction of criminal recidivism is complexity, forecasting and commitment
management in system application will reduce the risk of penal relapse.
Key words: risk, safety; national safety; recurrent criminality; convict; criminally-executive system.

Any object of management from the position of the
system analysis is considered as a system, the functioning of
which depends on the cooperation of the internal elements
and the factors of the external influence. The dynamic of the
development of such system is determined by such
parameters which represent the degree of its influence on the
environment. The functional aspect of the systems is
determined by transformation of entrance elements on the
initial result that predetermines the fixed result of the
management on the exit.
The activity of the criminally-executive system from the
position of the system analysis allows to determine the initial
result, which can not be characterized only by the amount of
convicts, who were granted a conditional release or were
moved to the establishments with the facilitated terms of
holding, by the amount of persons who got a working
profession in establishments of the criminally-executive
system and others like that. To our opinion, indexes which
allow to expose the range of problems of the accordance of
the penal system to the legal, social and economic level of
the development of Ukrainian society will have great
importance; capabilities to achieve the initial results, by the
return to the society the law-abiding and useful for the public
production citizens, who has a desire to be integrated into
the society, placed in a job and show the civil maturity.
The process of the reformation of the law enforcement
authorities, and criminally-executive system, requires the
development of the theoretical and practical revisions in
relation to a management risks in organs and establishments
of the penal system. The absence of the effective complex
control system by risks results to the disparity of actions of
the law enforcement authorities as to the production of public
benefits of the general use, namely, the providing of law and
order, isolation of persons, who accomplished the crime,

their re-education and further reintegration into the society.
Actual scientific researches and issues analysis. The
management of risks relates to the important elements of the
organizational system control, that is related to the credible
losses and possibilities of the development [10]. To the
problems of study of the vagueness and risk and their
influence on the results of the functioning of subjects, the
articles of such scientists as Т. Barton, V. Vitlinsky,
V. Gluchenko,
G. КLeymer,
В. Moscvin,
Y. Utkin,
В. Cherkacov, О. Ystremskyi, К. Hlarder, D. Shtefanich a
are devoted.
The criminally-executive system, as a component of the
state law enforcement authorities has the highest level of
risk. The absence of the integral theory of risks of the law
enforcement authorities abandons less investigational
features of the activity of the criminally-executive system.
Uninvestigated parts of general matters defining. The
current approaches and methodologies as to the decision of
problem aspects of the managementof risk in the activity of
the criminally-executive system need the systematization and
adaptation to the tasks, which are put by the state and society. In
this context the important theoretical and practical values. The
researches of the estimation of risks of the recurrent criminality,
as the combined action of endogenous and exogenous factors
of influence on the convict who serves a sentence in the
establishments of the criminally-executive system.
The research objective. The determination of tool
estimation of risks of recurrent criminality of persons who
serve a sentence in the establishments of the criminallyexecutive system.
The statement of basic materials. Any sphere of public
activity functions in the conditions of vagueness, chance,
deformation of information, changeability of environment and
change of aims. Under suchcircumstances the long duration of
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the subject functioning is not possible without the estimation
of risks that influence on the achievement of aims and forming
of strategies of development.
The history of economic allows to distinguish two
theories of risk: classical and neoclassical. The founders of
the classic theory, J.Mill and Н.Seniora identify the risk with
the receipt of losses which are arised during the realization
of the decision. The representatives of neoclassical theory,
А.Мarshall and А.Pigy stipulate the risk of marginal utility
conception [2]. By further development of theoretical and
methodical aspects of risk, as the phenomenon, that
accompanies subjects in the environment of functioning
carried out well-known foreign and domestic scientists, who,
in most cases, interpreted it as a failure, danger (threat),
unforeseeable losses and others.
The "Economic encyclopedia" interprets a risk, as a
decision-making "attribute in the situation of vagueness" [5].
In opinion of А. Аlgina, the risk is the activity, related to
overcoming of vagueness in the situation of inevitable
choice, in the process of which there is a possibility to
estimate probability of the numerically qualitatively result,
to define failures and deviations from the aim [1]. The
domestic scientists of В. Vitlinskyi and S. Nakonechnuy are
the supporters of interpretation of risk, as the method of
overcoming the vagueness [4]. L. Pushaver and Р. Еkkles
examine the risk, as a danger, vagueness and as possibility
[11]. Thus, it is possible to say about the risk, that it is a
credibledeviation from the expected result, where there is a
chance to improve it, and the danger to worsen it.
The management of risks in the criminally-executive
system can be examined, as the expected probability of change
of the level of socio-economic losses from the accomplished
recurrent crimes of unprisoned persons. V.V. Chernushov
distinguishes four groups of interrelated risks: risks of the
level influence and the dynamic of the change of the socioeconomic state in the country; legal risks (risks of the lawenforcement activity); internal (exogenous) risks of the
establishments of implementation of punishments of the
criminally-executive system; personality risks of convict [9].
The specific conditions of the activity of establishments
of implementation of punishments of the criminallyexecutive system form the specific risks which are caused by
the following aspects: by the types of losses from the risk
(social and economic); by the place of realization of risk
(penal and post penal); transmitters of risk (convict, personnel
of the penal system, the society); persons who were inflicted
the losses (physical and legal persons, the state). The
probability of the origin of threats in establishments of
implementation of punishments is caused by the action of
different factors, and thus, the effectiveness of the activity of
the correctional establishments depends on the efficiency of
events as to their removal and warning.
The basic factor of exposure and warning of risk situations
in thecorrectional establishments is remained the activity of
the personnel, which has its own vision of possibilities of the
correction of the persons confined. The authenticity of
estimations of probability of the convicts’ correction depends
on skills development of the personnel, improvement of the
database and the tool of their processing, and the classification
of the convicts on groups with the help of the possibilities of
their reintegration in the society, allows to concentrate the

resources of the penitentiary institutions on the social
educational work with them. The system approach to the
estimation of the probability of reintegration of convict, taking
into account his criminal potential, allows to enhance the
social efficiency of the criminally-executive system activity.
The least investigational, but the most meaningful problem
from the side of the social efficiency of the activity of the
criminally-executive system is the post penal relapse. It is
impossible to avoid the risks of the recurrent crimes, they
need considerable resources and can consist of, for the first,
the minimization of resources (states, legal and natural
persons), if there is some possible level of the persons
relapse ; for the second, in the minimization of the risks of
exogenous certain resources, which are given by the state on
the financing of the law enforcement authorities including
criminally-executive system.
The absence of the system approach in the management
of therisks in the law enforcement authorities is due to the
inconsistency actions of the structural subdivisions and
department approach to the estimation of the results of their
activity. One of general directions of the activity is the
counteraction to the recurrent criminality of persons who
serve their sentence as prisoners (the post penal risks). The
national police investigates committed crime, the court of
justices pass the judgment to the persons who commit it (pre
penal period) , the criminally-executive system on the decision
of the court insulates a person who committed the crime
from society (the penal period). Possibly, that all structural
subdivisions of the law enforcement authorities honestly and
"ideally" execute the functions. But in the post penal period,
the convict, who is released from the places of imprisonment
remains out of the system, with problems, without the proper
help of the state and the society. Being in isolation he did not
have possibility to estimate the change of the state labour
market, that complicates the employment. And that is why,
there are conditions to repeat the crimes which the law
enforcement authorities engage again, and the losses of the
recurrent criminality of the state grow. The necessity of the
purposeful and address social help to the persons, who serve
their sentence is the main priority direction of the activity of
the penal systems in Germany, Finland, Sweden, Norway
and Great Britain.
The estimation of risk of recurrent crimes, which was
offered by V.Тeryoxin [6] is based on the use of risk
(probabilities) of relapse. The indexes of effectiveness of
reintegration of the convicts, as to the criterion of efficiency
of the organs activity and establishments of the criminallyexecutive system are laid into the basis. This approach is
based on the classification of the convicts due to their
personal characteristics when they arrive to the establishment
of implementation of punishments, behavior in the correctional
establishments, by the expert estimations of the probability
of the reintegration of convicts by different qualifying groups
and possible values of the basic factors of living after releasing
from the places of imprisonment. The risk is examined as the
probability of perpetration of the risk event ( the relapse of
the crime after the releasing from the places of imprisonment).
The offered approach provided, firstly, the forming of the
system of criteria and indexes of the efficiency of activity of
establishments the penal correction , that conform the aims
of activity of the criminally-executive system; secondly,
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application of the individual attitude for the convict and the
the determination of the level of his reintegration; for the
third, the determinations of factors, which influence on the
recurrent criminality, that allows to minimize their negative
influence on persons who were released from the places of
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imprisonment etc. The probability of the feasance of
recurrent crimes is initiated by such factors as:the level and
the quality of life in the country, the quality of activity of the
law enforcement authorities and efficiency of the
functioning of the criminally-executive system (figure 1).

The implementation of recurrent crimes is initiated

The level and quality of life in the
country

The quality of law enforcement
activities

The functioning of the penitentiary
system

Probability of recidivism by convicted prisoners after being released from places of imprisonment is
conditioned

Personality of the convicted
person at the time of his
arrival in the institution of
execution of the sentence

The internal environment of
the penitentiary institution

The medium after release –
resocialization

Involvement in the criminal
subculture

Low level of educational
work

Not prceptioens by society

Absence of social ties

Low level of labor activity

Absence of work and
housing

Violations of the mental
state and personal
characteristics of the
character

Loss of social ties

Stable criminal links

Fig.1. Factors that affect recidivism
The activity of the criminally-executive system is
characterized by the social efficiency which is determined by
accordance of the services rendered by the certain social
standards, namely: the conditions for maintenance of persons
who are kept in custody convicts to imprisonment, which are
determined by the domestic and international legislative acts.
Then, in opinion of О. Pogudin it is expedient to apply
indicators which will allow them to estimate and to educe
threats, which they hide: the accordance of the "settlement"
of the establishments of implementation of punishments and
the detention facilities of limit of their filling, observance of
norms of residence of convict, provision of foodstuffs and
material property, by medical preparations and others [8].
Practical realization of this approach is able to provide
the objective estimation of probability of feasance of recurrent

crimes by persons who were in the establishments of
implementation of punishments of the criminally-executive
system, and to form the events as to the preparation of the
convict for his releasing from the places of imprisonment,
namely: the renewal of in documents that certify the
personality(passport), the collaboration with regional services
of employment as to further employment etc.
The reintegration of the convicts provides the decline of
risk of the perpetration of the second crimes, allows to adapt
in the society, after the releasing and to become the law-abiding
citizens. "Exactly the establishment of implementation of
punishments provides the influence on the legal and moral
ground of the punishment, determines the socially-legal
status of the personality in society and helps to resocialize"
[7]. G. Аtamanchuk considers that the criteria of the social
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efficiency, from one side, comport with the needs, interests
and aims of the social development (both national and
regional), and from the other side - allow to estimate the
efficiency of the state administration as to the production of
public benefits of the general use [3].
S. Кutukov is convinced, that the attention of the penal
science must be pointed on the development of "criteria and
indexes of its efficiency, which characterize not the interdepartment not successes achievement, but the contribution of the
criminally-executive system in providing of the law and
order in the country, the protection of rights and legal interests
of the personality. The basic criteria in the decision of the
put problems is the monitoring of the post penal relapse" [7].
The imperfection of control system by risks of the post
penal crimes is caused by the absence of researches in the
theory of prognostication of risksand the imperfection of tool
of risk management in establishments of implementation of
punishments. For the first, the prognostication of risks is the
initial stage in the process of management of subject. And in
spite of this, nowadays many scientists investigate the risk,
and the scientific achievements as to the prognostication of
risk in the criminally-executive system of Ukraine are
practically absent. Secondly, the management of risks is in
organs and establishments of the criminally-executive system
partly and unconsistently. Such approach is not effective, as
risks are interrelated and it is impossible to carry out the
management by each other separately. In addition, the
contstant change of the internal and external environments,
does not allow to define the priority of events as to the
prevention of risks and the decline of their public safety.
For the third, the complex approach to the management
of risks in the establishments of implementation of
punishments, envisages the estimation of probability of
commission of recurrent crime on the territory of the
correctional establishment, that allows to define not only
connection of all kinds, factors and reasons of risks but also
the registration relationships of intercommunications of all
elements of the system of the risk management ( theevents as
to the declining of their negative influence or monitoring of
implementation of decisions that concern the risk management
and analysis of their efficiency ). The effectiveness of the
control system of risks is the influence (actual or expected)
on the probability of origin of unfavorable events and
overcoming their consequences. For the criminally-executive
system, the effectiveness of the strategic management of
risks is adequately represented by the change of the criminal
potential of the country. The management of risks must
become the component of the strategic programs of the law
enforcement authorities in the part of the prevention of the
criminality, and including with the recurrent crime.
Conclusions. The improvement of the process of the
estimation and the management of risks of the recurrent
crimes of the convicts after releasing from the places of
imprisonment will highten the effectiveness of the activity of
the law enforcement authorities and the social efficiency of
the activity of the criminally-executive system. The main
directions must be:
1. the improvement of the algorithm of estimation of the
effectiveness of management of risks with the help of the use
of totality of methods of prognostication.

2. the forming of the complex program (that concerns pre
penal, penal and post penal periods) which is based on the
reliable information that concerns the activity of the law
enforcement authorities on the decline of recurrent crimes.
3. the management of risk as a the system of purposeful
influence on all types of risks, which appear in organs and
establishments of the penal system, and in the totality allow
to avoid, to decrease or minimize negative consequences of
the subjectively - objective character of the surroundings of
functioning that will assist the increase of the social efficiency
of of the criminally-executive system functioning and provide
the production of the public benefits of the general use.
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УПРАВЛІННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ СИСТЕМОЮ:
РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ СУСПІЛЬСТВА
Системність процесів реформування правоохоронних органів України передбачає визначення пріоритетності
формування безпечних умов функціонування кримінально-виконавчої системи та населення країни. Кримінальновиконавча система має ймовірність найвищого ступеню ризику для суспільства. Відсутність інструментарію його
оцінки сприяє формуванню наукових платформ нівелювання ризикових подій. Наявність високого ступеню ризику
функціонування кримінально-виконавчої системи, потребує проведення ґрунтовної оцінки ендо- та екзогенного впливу
на засуджених. Високий ризик скоєння рецидивних злочинів зумовлюється рядом факторів, що залежать від
ставлення суспільства та держави до осіб, які звільнені з місць позбавлення волі. Підвищення якості управління
пенітенціарною системою через інструменти впливу на ризики підвищить соціальну ефективність та забезпечить
безпеку суспільства. Векторами зниження рецидивних злочинів є комплексність, прогнозування та цілеспрямованість
управління, що у системному застосуванні дозволять знизити ризик пенітенціарного рецидиву.
Ключові слова: ризик, безпека; національна безпека; рецидивна злочинність, засуджені; кримінально-виконавча
система.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
У статті проаналізовано соціальну політику України щодо інклюзивної освіти і з’ясовано, що освітні
послуги є складовою частиною соціальної політики, а метою їх надання є забезпечення розвитку творчого,
наукового, професійного потенціалу громадян держави та забезпечення рівних можливостей доступу до
отримання таких послуг осіб, не зважаючи на їх особливі потреби . Держава з метою забезпечення
конституційних прав всім громадянам та розв’язання освітніх проблем, які виникають в окремих осіб,
соціальних груп, розробляє та здійснює соціальну політику в галузі освіти, в тому числі інклюзивної.
Іншими словами, держава приймає на себе зобов’язання щодо надання освітніх послуг шляхом:
розроблення нормативно-правової бази, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, створення
інфраструктури освітніх установ, вільного доступу до них громадян з особливими потребами тощо.
Соціальну політику в галузі освіти можна визначити, як комплекс заходів, який охоплює різні напрями
освітніх послуг, здійснюється державними та приватними закладами з метою розвитку творчого,
наукового, професійного потенціалу громадян держави та забезпечення рівних можливостей доступу до
отримання таких послуг осіб, не зважаючи на їх особливі потреби. Дослідженням з’ясовано, Україна, як
демократична держава, взявши євроінтеграційний шлях розвитку в галузі освіти керується міжнародними
стандартами та нормами які закріплюють права людей з особливими потребами. Вперше в Україні введено
посаду освітнього омбудсмена, як основного провідника соціальної політики в галузі освітив т.ч. і
забезпечення права доступу до освіти людей з особливими потребами.
Ключові слова: соціальна політика, інклюзивна освіта, люди з особливими потребами державне
управління, освітній омбудсмен, навчальні заклади.

Постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями. Інформаційно-технічна
революція, що охопила всі сфери діяльності,
перетворилася в глобальний прискорювач соціальнопедагогічного прогресу, підви-щення рівня освіти та
якості життя людей з особливими потребами. Інновації у
вигляді
інклюзивного
навчання
які
сьогодні
супроводжують систему освіти здійснюють серйозний
вплив на характер педагогічних процесів, професійних
стосунків, їх удосконалення та гармонізацію. Особливу
актуальність цей процес набуває в сучасній Україні,
коли йдуть докорінні зміни в галузі навчання людей з
особливими освітніми потребами. В педагогічній
діяльності йде процес відмови від багатьох стереотипів
часів Радянського Союзу, коли існувала тенденція, що
людям з особливими потребами достатньо державної
допомоги, а освіта зовсім необов’язкова[2].
Розроблення ефективної соціальної політики в галузі
освіти та запровадження інклюзивної освіти на всіх
рівнях освіти: дошкільній, загальноосвітній, професійнотехнічній та вищій, включення в їх педагогічну діяльність
технологій та методик інклюзивного навчання людей з
особливими потребами, являється важливою вимогою
професійної педагогічної роботи в організації інклюзивного навчання в системі освіти України. Зважаючи на
євроінтеграційний вектор державної політики України
на забезпечення міжнародних стандартів освіти та
доступу до неї всіх громадян держави це являється
необхідністю сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Джерельною
базою написання цієї статті стала низка наукових праць,

публікацій вітчизняних вчених і дослідників, які через
призму різних галузей науки в тій чи іншій мірі
досліджували аспекти галузі освіти та надання освітніх
послуг населенню. Термінологія дослідження, концептуальні
засади та теоретичні проблеми розвитку соціальної
політики та інклюзивної освіти розрізі державноуправлінської та педагогічної науки вивчалися автором в
енциклопедичних виданнях з державного управління,
педагогіки та соціальної роботи авторами яких є
українські вчені В. Бакуменко, М. Білинська, В. Князєв,
А. Михненко, П. Надолішній, Ю. Сурмін, В. Кремінь,
Т. Лукіна, С. Ніколаєнко, І. Малафіїк, З. Шевців, та ін.
Спектр соціальних проблем, теоретичні аспекти і
практичні питання розроблення й реалізації соціальної
політики в Україні розкрито в роботах В. Голубь,
О. Іванової,
Л. Ільчук,
О. Палій,
Т. Семигіної,
В. Скуратівського , В. Трощинського та ін. Соціальнопедагогічний супровід людей з особливими потребами в
умовах навчальних закладів досліджували: В. Азін
Я. Грибальський, Л. Байда, К. Дубич, А. Колупаєва,
П. Таланчук, Л. Тюптя та ін. Зокрема, специфіку
організації інклюзивного навчання дітей окремих
категорій репрезентовано в дослідженнях: Л. Даниленко,
О. Гаврилов, Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер,
Е. Страт, О. Красюкова-Еннз та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Сучасний
етап розвитку України як незалежної та соціальної
держави відбувається в умовах суспільно-політичної та
економічної кризи, що спонукає органи державного
управління до пошуку шляхів оптимізації соціальних
видатків на освіту, осучаснення та підвищення ефективності
системи надання освітніх послуг такій категорії населення
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як люди з особливими потребами. Сьогодні існує нагальна
потреба в економії, раціональному використанні бюджетних
коштів шляхом розроблення та впровадження ефективної
соціальної політики і дієвих механізмів державного
управління освітніми послугами. В умовах недореформування галузі освіти, існування системних деформацій
які впливають на життєвий рівень населення країни,
поглиблюється його поляризація, зростає нерівність у
доступі до освітніх послуг, невдоволення рівнем освітнього
забезпечення. Це призводить до масштабної маргіналізації, соціального відторгнення людей з особливими
потребами, підвищення в суспільстві соціального
напруження. Саме ці чинники зумовлюють розробляти в
державі ефективну соціальну політику в галузі освіти
щодо запровадження форм інклюзивного навчання, що
дасть шанс людям з особливими потребами навчатись в
закладах різних освітніх рівнів і отримувати достойну
професійну підготовку, яка вплине на їх подальшу
трудову діяльність та матеріальне забезпечення життя.
Мета і завдання. Мета статті проаналізувати соціальну
політику держави в галузі освітніх послуг людям з
особливими потребами та проблеми впровадження
інклюзивного навчання в систему освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
В межах нашого дослідження необхідно сутність
соціальної політики взагалі і в галузі освіти зокрема.
Українській науковець В.А. Скуратівський пропонує
розглядати соціальну політику в двох розуміннях 8, с.5-6:
у широкому, як систему здійснюваної в суспільстві
суб’єктами (державними, громадськими та ін.) діяльності в
різних способах і формах, яка базується на певних
принципах, засадах і спрямована на створення умов для
самореалізації соціального потенціалу людини, забезпечення оптимального функціонування і розвитку соціальних
відносин; тобто соціальна політика є системою
управлінських, регулятивних впливів, діяльністю суб’єктів,
спрямованих на задоволення соціальних потреб,
збалансування соціальних інтересів людини, груп
суспільства, досягнення соціальних цілей, розв’язання
соціальних завдань; у вузькому, як діяльність суб’єктів
соціально-політичного життя, яка спрямована на
забезпечення соціального захисту, соціальної безпеки
людини і суспільства шляхом створення умов для
формування безпечного соціального середовища людини;
це передбачає розроблення та вжиття комплексу заходів
щодо створення системи соціальних суспільних амортизаторів, зокрема ринкових, ризиків і формування
соціальних стандартів8, с. 5-6.
Соціальна політика значною мірою визначає процес
надання освітніх послуг. Освітні послуги є складовою
частиною соціальної політики, а метою їх надання є
забезпечення розвитку творчого, наукового, професійного
потенціалу громадян держави та забезпечення рівних
можливостей доступу до отримання таких послуг осіб,
не зважаючи на їх особливі потреби. Держава з метою
забезпечення конституційних прав всім громадянам та
розв’язання освітніх проблем, які виникають в окремих
осіб, соціальних груп, розробляє та здійснює соціальну
політику в галузі освіти, в тому числі інклюзивної.
Іншими словами, держава приймає на себе зобов’язання
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щодо надання освітніх послуг шляхом: розроблення
нормативно-правової бази, фінансування, матеріальнотехнічного забезпечення, створення інфраструктури
освітніх установ, вільного доступу до них громадян з
особливими потребами тощо.
Соціальну політику в галузі освіти можна визначити,
як комплекс заходів, який охоплює різні напрями освітніх
послуг, здійснюється державними та приватними закладами з метою розвитку творчого, наукового, професійного
потенціалу громадян держави та забезпечення рівних
можливостей доступу до отримання таких послуг осіб,
не зважаючи на їх особливі потреби. На рівні держави
соціальна політика реалізується, як правило, через
державні органи управління5.
Україна, як демократична держава, взявши євроінтеграційний шлях розвитку в галузі освіти керується
міжнародними стандартами та нормами які закріплюють
права людей з особливими потребами, які є або можуть
стати учасниками освітнього процесу. До них перш за
все слід віднести: Декларація про права інвалідів (ООН,
1975), Всесвітня програма дій стосовно інвалідів (ООН,
1982), Конвенція про права дитини (ООН, 1989),
Всесвітня декларація «Освіта для всіх» (1990), Стандартні
правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
(ООН, 1993), Саламанкська Декларація (1994), Дакарська
Декларація (2000) та ін. [3]
Великого значення для запровадження інклюзивної
освіти має Саламанкська Декларація, де зокрема зазначено,
що « …школам необхідно знаходити шляхи, які б
забезпечували успішне навчання всіх дітей, включаючи
дітей, які мають фізичні чи розумові розлади. Проблема,
яка стоїть перед інклюзивною школою, полягає в
розробці особистісно-орієнтованих педагогічних методів,
які б забезпечили успішне навчання всіх дітей, у тому
числі й дітей з розумовими чи фізичними розладами.
Основний принцип створення інклюзивної школи полягає
в тому, що всі діти мають навчатися разом у всіх
випадках, коли це виявляється можливим, не дивлячись
на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.
Інклюзивні школи мають визнавати і враховувати
різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження
різних видів і темпів навчання, а також забезпечення
якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних
навчальних планів, запровадження організаційних заходів,
розробки стратегії викладання, використання ресурсів і
партнерських зв’язків зі своїми громадами» [3].
Соціальна політика в Україні стосовно організації та
надання освітніх послуг людям з особливими потребами
визначається Конституцією України (ст. 46, 53, 49),
Державною національною програмою «Освіта (Україна
XXI століття)», Законом України «Про освіту», Законом
України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам», Законом України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,
Постановою Кабінету міністрів України «Про схвалення
Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів»,
Концепцією стандартів освіти осіб з вадами слуху,
Концепцією розвитку інклюзивної освіти тощо.
Важливим аспектом реалізації соціальної політики в
галузі інклюзивної освіти є введення посади освітнього
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омбудсмена, яка затвердження постановою КМУ № 491
від 6 червня 2018 року. Ми багато десятиліть спостерігали порушення прав дітей з особливими потребами в
галузі освіти. Недостатність розробленої н нормативноправової бази в захисті їх прав, відсутність державноуправлінських структур, які відповідали б за організацію
та впровадження інклюзивної освіти, не розробленість
навчально-методичного забезпечення щодо навчання
дітей з особливими потребами зважаючи на їх нозології
та особливості психофізичного розвитку, тотальна
недоступність архітектури освітніх закладів для цієї
категорії громадян України [6].
На виконання міжнародних стандартів забезпечення
прав на освіту всім категоріям населення дозволив
ввести посадовця в особі освітнього омбудсмена на рівні
центральних органів управління з чітким зазначенням
обов’язків для виконання, серед яких:
 сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної
та доступної освіти;
 здійснення заходів щодо додержання законодавства
про освіту;
 вжиття заходів для забезпечення належних умов
для рівного доступу до здобуття освіти;
 сприяння
впровадженню інклюзивної форми
навчання;
 сприяння виконанню Україною міжнародних
зобов'язань щодо додержання в Україні прав людини на
освіту;
 співпраця та взаємодія з МОН та іншими
центральними органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, закладами освіти всіх рівнів
незалежно від форми власності та підпорядкування,
органами управління освітою, правоохоронними органами,
міжнародними організаціями, неурядовими громадськими
організаціями з питань, що належать до його
компетенції [6].
Освітній омбудсмен відповідно до покладених на
нього завдань буде провідником державної соціальної
політики в галузі інклюзивної освіти і через свої
повноваження зможе взяти під контроль як горизонтальний так і вертикальний рівень органів влади за
забезпечення права на освіту не зважаючи на особливості людини [6].
Ще один із важливих аспектів реалізації соціальної
політики в галузі інклюзивної освіти створення інклюзивного середовища в самих закладах освіти всіх рівнів,
яке має базуватися на менеджменті освітніх інновацій,
що є сучасним напрямом розвитку науки про управління, у
якому розкривається їх вплив на розвиток інклюзивного
середовища, форм управління ним, мотивування управлінських та науково-педагогічні кадрів у закладах освіти
з метою якісного покращення або введення показників
навчального інклюзивного процесу їх освітньої діяльності.
Суб’єктами менеджменту інклюзивних освітніх інновацій,
як і в загальній теорії державного управління соціальнопедагогічними системами, до яких належать навчальні
заклади всіх рівнів, є керівники цих закладів, котрі
безпосередньо беруть участь у розробці, експерименті
чи апробації, впровадженні чи застосуванні освітніх
інновацій в галузі інклюзивної освіти; об’єктами –

науково-педагогічні працівники та їх творча діяльність із
застосування освітніх інновацій в галузі інклюзії безпосередньо в навчальному процесі для осіб з особливими
потребами в середовищі навчального закладу серед
членів колективу які не мають таких особливих
потреб [2, с.73-81].
Зважаючи на вищезазначене, можна відмітити,
організація інклюзивної освіти, її реалізація та забезпечення прав на освіту, всіх рівнів, людям з особливими
потребами лежить в площині соціальної політики
держави. Успішність цього процесу буде залежати від
соціально-економчних, політичних, нормативно-правових
показників та науково-педагогічного потенціалу навчальних
закладів, які є безпосередніми виконавцями та реалізаторами інклюзивного процесу з надання освітніх послуг
людям з особливими потребами.
Результати дослідження тенденцій соціальної політики
України щодо інклюзивної освіти дають змогу зробити
такі висновки:
1. Аналізом виявлено, що соціальна політика значною
мірою визначає процес надання освітніх послуг. Освітні
послуги є складовою частиною соціальної політики, а
метою їх надання є забезпечення розвитку творчого,
наукового, професійного потенціалу громадян держави
та забезпечення рівних можливостей доступу до отримання
таких послуг осіб, не зважаючи на їх особливі потреби .
2. Держава з метою забезпечення конституційних прав
всім громадянам та розв’язання освітніх проблем, які
виникають в окремих осіб, соціальних груп, розробляє
та здійснює соціальну політику в галузі освіти, в тому
числі інклюзивної. Іншими словами, держава приймає на
себе зобов’язання щодо надання освітніх послуг шляхом:
розроблення нормативно-правової бази, фінансування,
матеріально-технічного забезпечення, створення інфраструктури освітніх установ, вільного доступу до них
громадян з особливими потребами тощо.
3. Соціальну політику в галузі освіти визначено, як
комплекс заходів, який охоплює різні напрями освітніх
послуг, здійснюється державними та приватними навчальними закладами з метою розвитку творчого, наукового,
професійного потенціалу громадян держави та забезпечення рівних можливостей доступу до отримання таких
послуг осіб, не зважаючи на їх особливі потреби.
4. Дослідженням з’ясовано що, Україна як демократична держава, взявши євроінтеграційний шлях розвитку в
галузі освіти керується міжнародними стандартами та
нормами які закріплюють права на освіту людей з
особливими потребами. Вперше в Україні введено посаду
освітнього омбудсмена, як основного провідника соціальної
політики в галузі освітив т.ч. і забезпечення права
доступу до освіти людей з особливими потребами.
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UKRAINE'S SOCIAL POLICY ON INCLUSIVE EDUCATION
The article analyzes the social policy of Ukraine regarding inclusive education and finds that educational services are an
integral part of social policy, and the purpose of their provision is to ensure the development of the creative, scientific and
professional potential of citizens of the state and to ensure equal access to such services for persons not taking into account
their special needs. The state, in order to provide constitutional rights to all citizens and to solve educational problems that
arise in individuals, social groups, develops and implements social policy in the field of education, including inclusive. In
other words, the state undertakes to provide educational services by: developing a legal framework, financing, logistics,
creating infrastructure of educational institutions, free access to them for people with special needs, etc. Social policy in the
field of education can be defined as a complex of measures covering various areas of educational services carried out by
public and private institutions in order to develop the creative, scientific, professional potential of citizens of the state and
ensure equal access to such services, regardless of their special needs. The study finds that Ukraine, as a democratic state,
adopting the European integration path of development in the field of education is guided by international standards and
norms that establish the rights of people with special needs. For the first time in Ukraine, the post of educational ombudsman,
as the main conductor of the social policy in the field of education, was introduced. and ensuring the right of access to
education for people with special needs.
Key words: social policy, inclusive education, people with special needs, public administration, educational ombudsman,
educational institutions.
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ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ США
“ДЕРЖАВА ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ”
У статті проаналізовані державно-управлінські аспекти розвитку моделі соціального захисту
населення Сполучених Штатів Америки “держава загального добробуту” . Дослідженням з’ясовано, що
провісником сучасної моделі соціального захисту населення (“держави загального добробуту”) в США
стала світова економічна криза в 1930-х років «велика депресія», яка в рамках оголошеної Ф. Рузвельтом
“війни з бідністю” зумовила прийняття закону про соціальне страхування та надання допомоги
зубожілим громадянам США, подальших важливих трансформацій “держава загального добробуту”
зазнала в періоди президентства Р. Рейгана (70-80 рр. ХХ ст.), Б. Клінтона (1996 р.). З’ясовано, що
сучасні умови суспільного розвитку кидають нові виклики “державі загального добробуту” в США і
зумовить подальші її трансформації в ході яких адміністрація США змушена буде вдаватися до
жорсткіших та непопулярних заходів. Малоймовірно, що діючу модель буде змінено докорінно, але з огляду
на процеси глобалізації, економічну та інші кризи, як внутрішні, так і на міжнародній арені, реформи
«держави загального добробуту» мають супроводжуватися реформами галузей економіки, публічного
управління та ін. Зважаючи на здійснювані в Україні державно-управлінські дії у напрямі розвитку
соціальної держави існують підстави стверджувати, що сучасні реалії посттоталітарного українського
суспільства несприятливо впливають на запозичення ліберальної моделі соціального захисту населення
тому, що не проведено ряду ключових реформ, або відсутні наслідки їх проведення, особливо це
стосується економіки, права, державного управління тощо.
Ключові слова: держава, соціальний захист, США, зарубіжний досвід, ліберальної моделі соціального
захисту, реформи, бідність, соціальне страхування.

Постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями. Становлення системи
соціального захисту населення України відбувається в
період соціально-економічної кризи яка вносить свої
викривлення в зв’язку з недостатністю коштів високим
рівнем безробіття та міграцією працездатного
населення за кордон в пошуках можливості заробити
кошти на утримання своїх родин. На сучасному етапі
суспільного розвитку, як у колах науковців,
дослідників, державних політиків, так і серед широкого
загалу українців все більше обговорюються питання
ефективності соціального захисту населення. На
сьогодні є очевидним, що держава не може
забезпечувати гідний рівень життя українців на пенсії,
соціальні допомоги по безробіттю та інші способи
державної підтримки вразливих верств населення.
Дійсно, в умовах регулярних економічних криз,
політичної
нестабільності,
активізації
процесів
глобалізації, керівництво держави має невідкладно та
адекватно реагувати на виклики сьогодення, які
пов’язані з розв’язанням соціальних проблем.
Багато фахівців і науковців галузі державного управління схиляються до думки удосконалення системи
соціального захисту українського суспільства, важливим
напрямом якої має стати становлення соціальної
держави, зокрема шляхом запозичення сучасних
зарубіжних моделей такого захисту. Однією з найбільш
прийнятних для адаптації у вітчизняну державноуправлінську практику таких моделей розглядають

американську або так звану ліберальну “державу
загального добробуту” (welfare state) 2, с.137.
Чи можна адаптувати елементи цієї моделі до умов
України, як держави пострадянського простору, що в
минулому перебувала під тоталітарним режимом і по
суті була антиподом американської капіталістичної
держави? Вивчення історичної ґенези та сучасних
тенденцій реформування галузі соціального захисту
населення на прикладі Сполучених Штатів Америки,
дасть змогу відповісти на це запитання, уникнути
помилок, допущених при проведенні реформ на моделі
“держави загального добробуту”, та використати у
вітчизняній практиці кращий досвід, напрацьований у
США.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор. Питання соціального захисту населення в тому числі безробітних є об’єктом проведення
досліджень у багатьох галузях вітчизняної науки,
зокрема економіки, державного управління, демографії,
політології, соціології, філософії, юриспруденції та ін.
Нині існує ціла низка науково-теоретичних доробок, у
яких розгля-даються різні аспекти та проблематика
розвитку системи соціального захисту населення, до
яких варто віднести роботи таких вітчизняних
науковців: С. Бандура, К. Батигіної, Н. Болотіної,
Н. Борецької, Н. Власенка, О. Власюка, І. Гнибіденка,
І. Калачової,
А. Колота,
І. Курило,
Е. Лібанової,
О. Макарової, О. Новікової, О. Палій, О. Піщуліної,
Ю. Саєнка, В. Трощинського та ін.
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Економічні питання соціального захисту населення, в
тому числі безробітних висвітлюються в навчальних
посібниках і монографіях В. Бодрова, О. Кілієвича,
І. Розпутенка та О. Романюк. Е. Лібанової, досліджували
взаємозв’язок між соціальним захистом і ринком праці,
сучасні проблеми та стратегію розвитку національної
системи загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Доробок у вивчення соціально-правових
проблем державного управління соціальною сферою в
Україні зробили В. Гошовська та В. Скуратівський.
М. Кравченко проаналізував національний і зарубіжний
досвід щодо розроблення моделей організації управління
соціальним захистом населення.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Попри наявність цілої низки наукових праць на тематику соціального
захисту населення, питання щодо тенденцій реформування
його на моделі США “держави загального добробуту”, що
висвітлюються через призму передумов її становлення в
ХХ ст., залишається наразі на узбіччі проведення
наукових досліджень у державно-управлін-ській науці.
З огляду на викладене вище, метою дослідження
статті стало осмислення тенденцій проведення реформ
системи соціального захисту населення в США. Для
досягнення визначеної мети поставлено таке завдання:
через призму аналізу наукових джерел та нормативноправової бази розкрити передумови становлення та
тенденції розвитку “держави загального добробуту”
(системи соціального захисту населення) в США в ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На
початку проведення дослідження необхідно проаналізувати підходи до визначення поняття “держава загального
добробуту” та стисло розкрити її сутність. На сьогодні
немає загальноприйнятого тлумачення цього терміну,
який можна розглядати в різних аспектах. “Держава
загального добробуту” у спрощеному розумінні  це
система соціального захисту населення, в якій держава
бере на себе зобов’язання щодо забезпечення соціального
добробуту громадян. Основними механізмами реалізації
державних соціальних гарантій є забезпечення доходів
громадян у вигляді соціальної допомоги, які вони отримують від держави, перерозподіл доходів і надання
населенню соціальних послуг. Базовими державними
соціальними програмами є пенсійне забезпечення, страхування на випадок безробіття, виплати по інвалідності,
непрацездатності, соціальне страхування, допомога малозабезпеченим сім’ям, відпустка по догляду за дитиною,
охорона здоров’я, піклування про осіб похилого віку та з
інвалідністю, послуги працевлаштування, спеціалізовані
послуги (лікування від наркотичної залежності, алкоголізму
та ін.), соціальне житлобудівництво 4, с.1019.
В державно-управлінському аспекті поняття “держава
загального добробуту”  це концепція управління, в якій
держава відіграє ключову роль у соціальному захисті
громадян, всіляко сприяє їх матеріальному та соціальному
добробуту. Дана концепція базується на таких принципах :
рівності можливостей; справедливого розподілу суспільних благ; публічної відповідальності за осіб, що неспроможні самостійно забезпечувати мінімальний встановлений
в суспільстві рівень життя 11.
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“Держава загального добробуту” виникла в 30-х рр.
ХХ ст. у період “великої депресії” (Great Depression),
коли в державах Заходу різко підвищився рівень бідності.
У відповідь на цей виклик уряди різних країн вдалися до
вироблення нової моделі соціального захисту населення,
невід’ємною складовою якої є система надання соціальних
послуг “від колиски до могили” (‘from cradle to grave’).
Розроблення моделі “держави загального добробуту” в
минулому значною мірою було ідеологізоване, оскільки
в умовах протистояння комуністичного та капіталістичного таборів держав ставилося за мету створити більш
ефективну систему соціального захисту [8, с.117-135].
Західні дослідники не одностайні щодо причин
впровадження “держави загального добробуту”, які за
ознаками можна згрупувати в економічні, політичні,
соціологічні, ідеологічні та морально-психологічні.
В цілому парадигма “держави загального добробуту”
покликана: підвищувати економічну ефективність; зменшувати рівень бідності; сприяти соціальній рівності;
активізувати соціальну інтеграцію та запобігати соціальному виключенню; підтримувати соціальну стабільність;
сприяти самостійному веденню життя особи. У цьому
контексті багато дослідників обстоюють точку зору, що
США є здебільше “державою можливостей для страхування” (‘opportunity-insurance state’), аніж “державою
загального добробуту” 7, c.22.
Сьогодні реформи “держави загального добробуту”,
які пов’язані з процесом перебудови структури системи
соціального захисту та умов матеріального забезпечення
населення, є актуальним питанням для диспутів серед
західних науковців. У сучасних умовах розвитку питання
соціального захисту населення тісно пов’язані з демократичними процесами, хоча підходи до їх вирішення в
рамках концепції “держави загального добробуту”
радикально відрізняються в залежності від низки зовнішніх
і внутрішніх чинників в окремо взятій країні. В США,
наприклад, дані реформи асоціюються зі зміною функцій
держави, пов’язаних з обмеженням соціальних сфер для
управлінського втручання, формами фінансування програм
і системи соціального захисту в цілому, трансформаціями
механізмів і методів управлінського впливу.
Втім, незважаючи на різноманітність здійснюваних
реформ у межах парадигми «держави загального
добробуту», всі вони, як правило, інспіровані ідеями та
ідеологією неолібералізму, які базуються на таких
постулатах: економіка незалежна від суспільства; ринок 
найкращий механізм організації виробництва, ефективного, справедливого розподілу та розміщення ресурсів;
глобалізація диктує необхідність мінімізації соціальних
видатків з державного бюджету, особливо на соціальне
забезпечення. В західній науковій літературі з’явився
термін індустріальна “держава загального добробуту” 4,
с.21, 128, 207; 10.
Базуючись на індексі декомодифікації, відомий
науковець з Данії, професор соціології, член Великобританської та Американської Академій наук Г. Еспін

Індекс декомодифікації (від англ. decommodification) 
показник, який визначає ступінь спроможності підтримувати
окремою особою або сім’єю соціально прийнятний рівень життя
незалежно від їх участі в ринкових відносинах.
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Андерсен (G. Esping-Andersen) 5, с.26-28; 6, с.601-602
виокремив моделі “держави загального добробуту” 18
держав Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) у такі три режими функціонування:
1) ліберальний (Австралія, Великобританія, Ірландія,
Канада, Нова Зеландія, США); 2) консервативний (Італія,
Німеччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Японія);
3) соціал-демократичний (Австрія, Бельгія, Данія, Швеція).
Найбільш ліберальною “державою загального добробуту”
визнано Сполучені Штати, а виключно соціал-демократичною – Швецію.
Систему соціального захисту населення в США, як
правило, відносять до моделі, зорієнтованої на жорсткі
умови ринку, в якій соціальні потреби, як індивідуальні, так
і суспільні в цілому, держава задовольняє за допомогою
механізмів ринкових відносин. Так, соціальні послуги
(освіта, охорона здоров’я, матеріальне забезпечення для
людей похилого віку та ін.) надаються населенню на
конкурентних засадах шляхом їх вибору та купівлі на ринку
безпосередньо самими отримувачами відповідних послуг.
“Державу загального добробуту” в США ще називають
залишковою, суть якої полягає в обмеженні видів
діяльності, які здійснює держава в соціальній сфері
(зменшення ролі держави). На практиці це означає, що
переважна більшість соціальних функцій, всі які можна
здійснювати в умовах ринку, держава передала на
контрактних засадах у відання приватного суспільного
сектору, залишивши за собою виконання тільки функцій
неконкурентоспроможних або “неринкових”. По суті це
типова консервативна модель, в якій роль держави
зводиться до надання матеріальної підтримки виключно
громадянам, які знаходяться за порогом бідності, а тому її
певною мірою піддають моральному осуду, як з боку
зарубіжних науковців, так і широкого загалу.
США  одна з перших (після Великобританії) держав у
світі, яка на початку 60-х рр. ХХ ст. офіційно оголосила
“війну з бідністю” та внесла питання впровадження
парадигми «держави загального
добробуту» до порядку денного діяльності уряду. Втім,
поворотною подією у формуванні сучасної соціальної
політики в США є закон про соціальне страхування .
(Social Security Act), який було прийнято 14 червня
1935 р. на виконання проголошеного президентом
Ф. Рузвельтом “нового курсу”. Даний закон, яким хоч і
не було охоплено широкі верстви населення, зокрема
працівників сільського господарства, держслужбовців
тощо, дав змогу зубожілим американцям отримати таку


Примітка. У 1964 р. було прийнято закон США “Про
економічні можливості” (Economic Opportunity Act), відомий
як “велике суспільство” (the Great Society), який став втіленням
політичної програми президента Л. Б. Джонсона. Аспектами
цієї програми була “війна з бідністю” (War on Poverty),
розвиток соціального законодавства, програма “Медікер”
[Medicare], федеральна допомога освіті і культурі та ін. Втім, в
умовах війни у В’єтнамі її вдалось реалізувати лише частково.

Примітка. Закон США “Про соціальне страхування”,
прийнятий від 14 червня 1935 р., передбачав страхування двох
видів (за старістю й інвалідністю; на випадок безробіття), а
також програми медичного обслуговування дітей, престарілих
та інвалідів. Страхові фонди створювалися за рахунок податку
на підприємців і робітників. Пенсійні програми забезпечувалися
за рахунок федерального бюджету, а страхування по безробіттю
 фінансувалися спільно з бюджетів федерального і штатів.

необхідну допомогу (продовольчими талонами, готівкою
та ін.), хоч і не в значних обсягах, та запровадити
страхування на випадок безробіття.
Безумовно, прийняття даного закону зумовлено
«великою депресією», яка в 1929–1932 рр. призвела до
небувалого безробіття та зубожіння американців, стало
відправною точкою, з якої власне почалося і поступово
посилювалося втручання держави в регулювання сфери
соціального захисту населення. Саме тоді адміністрація
Ф. Рузвельта офіційно взяла на себе зобов’язання і
визнала відповідальність держави щодо соціального
захисту громадян США. Зокрема, було впроваджено
державне соціальне страхування (у формі двох базових
програм  пенсійне забезпечення і виплати допомоги по
безробіттю), а також програму надання державної
допомоги найбіднішим і голодним. Рузвельт розглядав
державні соціальні допомоги, як тимчасовий, вимушений
надзвичайними обставинами захід, та відносився до них,
як до явища, що підриває особисту незалежність і
заповзятливість, руйнує трудову етику та ін. Упродовж
багатьох десятиліть постулатом у формуванні соціальної
політики в США була переконаність у тому, що соціальне
страхування мінімізує потребу в наданні державою
малозабезпеченим громадянам матеріальної допомоги.
Повоєнний період розвитку моделі “держави
загального добробуту” в США характеризується виразною
позитивною динамікою за різними показниками.
Передусім відзначається, що : кількість осіб з доходами
нижче офіційно встановленого рівня бідності вдалося
скоротити з 39,9 млн. в 1960 р. до 23,0 млн. в 1973 р.;
соціальні видатки з федерального бюджету збільшилися з
28,1 % в 1960 р. до 54,3% в 1980 р., а у відсотках до
валового національного продукту сукупні державні
витрати зросли з 8,8% в 1950 р. до 19,0% в 1975 р.
Утім, вже з середини 70-х рр. ХХ ст. в США помітно
загострилися економічні проблеми, які зумовили
необхідність проведення реструктуризації не тільки
сектору економіки, але й “держави загального
добробуту”. Таку перебудову було проведено з початку і
до середини 80-х рр. минулого століття адміністрацією
республіканців на чолі з Р. Рейганом. Як наслідок,
виплати грошової державної допомоги відсотки
населення з доходом нижчим за межу бідності було
зменшено з 29,3% до 13,0%, а з врахуванням матеріальної
допомоги до 8,1% 1. Відсотки державних соціальних
видатків до показника ВВП у США склали в: 1985 р. 
8,83 %; 1993 р.  9,79%. Варто зазначити, що дані
показники майже вдвічі менші від відповідних середніх
показників у розрізі держав ОЕСР : 1985 р.  16,20%;
1993 р.  18,58% 7, c. 81]. Попри досягнуту в США в
1975–1985 рр. позитивну динаміку “держави загального
добробуту” соціальні допомоги перетворилися в
“соціальну хворобу”  спосіб життя десятків мільйонів
американців, які без “соціального амортизатора” не
уявляють своє життя в суспільстві. Так, понад 80 млн.
американських громадян регулярно отримували допомоги
за програмами державного соціального страхування, обсяг
яких в 1997 р. перевищив межу в 1 трлн. дол. США 10.
Після прийняття 22 серпня 1996 р. закону про персональну відповідальність і врегулювання можливості
отримання роботи (the Personal Responsibility and Work
Opportunity Reconciliation Act) подальші реформи «держави
загального добробуту» було продовжено президентом
Б. Клінтоном 7, с.63. Цей закон, який був наріжним
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каменем Контракту республіканців з Америкою, став
практичною
формою
реалізації
задекларованих
федеральним урядом намірів щодо реформування системи
соціального захисту населення шляхом спонукання
реципієнтів соціальної допомоги і виплати припинити їх
отримання та працевлаштуватися на роботу. Крім цього
передбачалося
делегувати
відповідальність
щодо
адміністрування системи захисту населення від рівня
управління центрального (федеральний
уряд) до
регіонального (штати) 3, с.1159-1160. Відповідно до
положень вказаного закону 10:
– більшості реципієнтів було висунуто вимогу знайти
роботу упродовж двох років з дня отримання першої виплати
соціальної допомоги;
– для більшості реципієнтів встановлено обмеження
щодо тривалості отримання реципієнтами соціальних виплат,
допомоги, які не повинні перевищувати 5 років у цілому;
– штатам надано повноваження щодо встановлення на
регіональному рівні управління обмежень на отримання
додаткових соціальних виплат, зокрема виплати при
народженні дитини матерям, що отримують соціальну
допомогу.
З набуттям чинності вказаного вище закону, роль
федерального уряду було обмежено до визначення
орієнтовних цілей, механізмів стимулювання та показників
для оцінки їх досягнення.
Сучасна модель “держави загального добробуту” в
США базується, передусім, на підтримці високих темпів
економічного зростання та зменшенні рівня бідності в
найбільш оптимальний для економіки і результативний для
системи соціального захисту спосіб. Як це можна бачити на
Рис. 1, наріжним каменем ліберальної моделі “держави
загального добробуту” є створення сприятливих для
матеріального добробуту населення умов, насамперед,
шляхом підвищення темпів економічного зростання, a
залишковій системі соціальних трансфертних платежів
(residualist system of social-welfare transfer payments)
відводиться другорядне, допоміжне місце.
Державна політика щодо подолання бідності, хоч і є
стратегічним вектором “держави загального добробуту” в
США, але значною мірою залежить від сектору економіки,
ефективна діяльність якого, як передбачається, має
покращити матеріальний добробут громадян через
підвищення їхніх доходів і зайнятості. Дана політика також
базується і на приватних трансфертах – приватних внесках,
даруваннях,
благодійних
пожертвуваннях.
У США
історично сформовані дві незалежних гілки соціального
забезпечення  державна і приватна. Між державою і
бізнесом чітко розподілено відповідні функції: держава
здебільше відповідає за підтримку мінімального рівня
допомоги і поширення її доступності; бізнес, як правило,
забезпечує надання соціальних послуг більш широкого
асортименту та кращої якості.



Контракт з Америкою (Contract with America) – офіційний
документ, виданий у США Республіканською партією в ході
виборчої кампанії 1994 р., яким передбачалося через
удосконалення системи соціального захисту населення
стимулювати “притікання” висококваліфікованих іммігрантів
до Сполучених Штатів.


Виплати населенню за програмами соціального страхування і
відсоткові платежі власникам державних зобов’язань.
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Рис. 1. Діаграма взаємозв’язку стратегій ліберальної моделі
“держави загального добробуту” в США 7, с.240-241
На переконання лібералів, якщо економіка та приватний
сектор функціонують ефективно, то тоді існує незначна
потреба для втручання держави в систему соціального
захисту населення, зокрема через державні трансфертні
платежі, призначених для пом’якшення наслідків бідності. В
міру того, як така потреба стає актуальною, розробляється та
реалізується ліберальна стратегія “держави загального
добробуту”, метою якої є надання тільки зубожілим категоріям населення цільової, максимально адресної допомоги в
“поміркованих” обсягах. Іншими словами, соціальні виплати
і допомоги держава без надмірностей, в жорстких межах
“викроює” з бюджетних видатків і спрямовує тим, хто
найбільше їх потребує, а розміри виплати і допомоги
дозволяють лише уникнути визначеної межі бідності.
Сучасні умови розвитку, зокрема “демографічна бомба”
або тенденція «старіння населення», кидає серйозні
виклики моделі «держави загального добробуту» в США :
за даними Федерального Бюро перепису населення
прогнозується, що в США у 2050 р. відсоток населення, що
отримуватиме пенсії за віком сягне 47 % , що на 27 %
більше в порівнянні з 2000 р. З цією метою в Сполучених
Штатах поступово підвищують пенсійний вік, який в
2017 р. сягнув 67 років 9, с.1, 4. За таких обставин цілком
очевидно, що розглянуті вище трансформації є лише
початком проведення подальших реформ моделі “держави
загального добробуту” в США.
Результати дослідження тенденцій реформування
системи соціального захисту населення у США у ХХ ст.
дають змогу зробити такі висновки:
1. Аналізом виявлено, що провісником сучасної моделі
соціального захисту населення (“держави загального добробуту”) в США стала світова економічна криза в 1930-х років
“велика депресія”, яка в рамках оголошеної Ф. Рузвельтом
“війни з бідністю” зумовила прийняття закону про соціальне
страхування та надання допомоги зубожілим громадянам
США, подальших важливих трансформацій “держава
загального добробуту” зазнала в періоди президентства
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Р. Рейгана (70-80 рр. ХХ ст.), Б. Клінтона (1996 р.). Діюча в
США “держава загального добробуту” базується на :
1) підтримці високих темпів економічного зростання, що дає
змогу покращити матеріальний добробут і зайнятість громадян; 2) зменшенні рівня бідності в найбільш прийнятний для
економіки і системи соціального захисту спосіб, активного
залучення приватних внесків, благодійних пожертвувань.
З’ясовано, що втручання держави в систему соціального
захисту населення є мінімальним – виконання більшості
соціальних функцій делеговано приватному сектору.
2. Дослідження показало, що сучасні умови суспільного розвитку кидають нові виклики “державі загального
добробуту” в США, що вірогідно зумовить подальші її
трансформації в ході яких адміністрація США змушена
буде вдаватися до жорсткіших і непопулярних заходів.
Малоймовірно, що діючу модель буде змінено докорінно,
але з огляду на процеси глобалізації, економічну та інші
кризи, як внутрішні, так і на міжнародній арені, реформи
“держави загального добробуту” мають супроводжуватися і
реформами галузей економіки, публічного управління та ін.
3. У контексті здійснюваних в Україні трансформацій у
напрямі розвитку соціальної держави існують підстави
стверджувати, що сучасні реалії посттоталітарного українського суспільства несприятливо впливають на запозичення ліберальної моделі соціального захисту населення
тому що не проведено ряду ключових реформ, або відсутні
наслідки їх проведення, особливо це стосується економіки
та державного управління.
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PUBLIC AND ADMINISTRATIVE ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE US SOCIAL PROTECTION
MODEL "THE STATE OF GENERAL WELFARE"
The article analyzes the state-management aspects of the development of the model of social protection of the population of the
United States of America "the state of welfare". The study found that the global economic crisis in the 1930s, the "great depression",
which, within the framework of the declared "war on poverty" by F. Roosevelt, led the adoption of the law, has become the forerunner of
the modern model of social protection of the population ("welfare state"). On social insurance and assistance to impoverished US
citizens, further important transformations of the "welfare state" were experienced during the reign of R. Reagan (70-80 years of the
twentieth century.), B. Clinton (1996). It is found that the current conditions of social development are challenging the "welfare state" in
the United States and will determine its further transformation, during which the US administration will have to resort to more rigorous
and unpopular measures. It is unlikely that the working model will be radically changed, but in view of the processes of globalization,
economic and other crises, both in the domestic and international arena, reforms of the "welfare state" should be accompanied by
reforms in the branches of the economy, public administration, etc. Taking into account the state-management activities in Ukraine in the
direction of developing a social state, there are grounds to argue that the current realities of post-totalitarian Ukrainian society
adversely affect the borrowing of a liberal model of social protection of the population because of a lack of a number of key reforms or
the absence of consequences of their implementation, concerns the economy, law, public administration, etc.
Key words: state, social protection, USA, foreign experience, liberal model of social protection, reform, poverty, social insurance.

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018

263

UDC 340.12
Kushakova-Kostytska N.V.,
Constitutional Court of Ukraine, Candidate of Legal Sciences,
Senior Researcher, Honoured Lawyer of Ukraine
Ukraine, Kyiv

FEATURES OF THE SCIENTIFIC ELITE FORMATION
IN THE CONDITIONS OF E-GOVERNMENT
The article is devoted to the actual problem of the formation of the national scientific elite. The author
emphasizes the fact that in the information age only those whose level of knowledge and intelligence will meet the
criteria put forward by technogenic civilization will belong to the elite. Thus, the key role of the scientific elite in
the further development of the information society in Ukraine is substantiated. According to the results of the
research, the author concludes that only awareness in computer science and other modern branches of knowledge
in itself does not make a person elitist. This is a matter of definition. It seems that the signs of elitism must first of
all remain high spirituality, nobility, refinement, the inner need to be useful to people and their Motherland.
Today, despite the destruction of the previous elite strata – the aristocracy and the intelligentsia, it remains to be
hoped that the new generation of the elite – scientific – will eventually form and play in the society the positive
role it claims to be.
Key words: elite, scientific elite, theory of elites, criteria of elitism, information society, e-government.

Relevance of research topic. Modern society, based on
such factors as belonging to political power, the level of
technical and technological knowledge, natural talent, as well
as life and professional experience, is divided into a chosen
minority – an active governing and creative elite (the top of
the formal and informal leaders) and a more passive mass.
In the study of the problem of the place and role of the
scientific elite in the information age, in particular, in the
conditions of e-governance, the works of V. Andriyko,
N. Goncharuk, A. Goshko, V. Goshovskaya, I. Grigorchak,
V. Dobizha, A. Zhuravsky, B. Karlova, O.Korniyevsky,
D. Korotkov, M. Kostytsky, V. Kremen, B.Kuhta, G. Moska,
V. Oleschenko, A. Orlov, M. Panov, A.Piren, V. Predborsky,
T. Rinkovy, M. Tkach, O. Shevchenko, P. Shevchuk,
J. Shumpeter, M. Yakubovsky and others.
It can be noted that these and other authors considered
various aspects of the elitism problem in a theoretical and
practical plane, focusing on the study of political, statemanagement, national, regional and some other elite categories.
But the issue of the transformation of the scientific elite in
the process of development of the information society, its
role in electronic governance was not investigated either by
lawyers or by specialists in other fields of knowledge.
Presenting main material. The elite is an integral part
of any society, and apriori is supposed to belong to the best,
most prominent its representatives, able to move civilization
forward, to promote the development and prosperity of both
a particular community and mankind as a whole. Theoretically,
the opportunity to get into the public elite should be
determined by spiritual, intellectual, organizational, physical
and other personal qualities. In practice, all officially
recognized history contradicts this seemingly obvious
postulate. Unfortunately, from ancient times and to this day
it is possible to observe that the elite sections of society are
not the most worthy of its representatives, but they
themselves are automatically considered by those who have
acquired enough power for this.
As one of the authors of the theory of elites Gaetano
Moska noted in this context, it is evident that "among the

unchanging phenomena and trends that are manifest in all
political bodies, one becomes evident even at the most
superficial point of view. In all societies (from the
underdeveloped ones or those who have hardly reached the
foundations of civilization, up to the most advanced and
powerful), there are two classes of people – the class of the
ruling and the class by whom they manage.
The first is always less numerous, performs political
functions, monopolizes power and enjoys the benefits that
power gives, while the second, more numerous class, is
guided and controlled by the first in a form that is now more
or less legitimate, more or less arbitrary and violent and
provides the first class, at least externally, material means of
existence and everything necessary for the life of a political
organism" [1, р.187].
It should also be noted that this applies not only to the
power and political, but also to any other areas of public life –
economic, cultural, scientific, etc. Maybe today, again, the
popularity of the hypothesis of the divine origin of the elite
and even the argument that the elite, for example, Hindu,
Sumerian, Egyptian, Central American and Chinese
civilizations were either Gods, or descendants of the gods, or
aliens from other planets. Such an interpretation, even in the
era of high technology, is associated with the unchanging
psychological need of both the individual and the ethnos as a
whole to be involved in something of a prominent, great,
better divine. The elitist differentiation most clearly known
to us is manifested in the Aryans, who over the past seven
and a half thousand years have colonized India and neigh
boring regions three times. They singled out the elite caste of
Brahmins (spiritual leaders) and Kshatriya’s (warriors,
rulers), which included themselves, and castes of war
(artisans, merchants, farmers, etc.) and shards (servants), to
which millions of Aborigines belonged.
A similar social differentiation took place in other
societies of the ancient world, in particular, in the Semites –
Mesopotamia, Babylon, Assyria, Israel, and Judea. The
rationale for the elitism of certain social groups is found in
the Vedas, Mahabharata, the Egyptian Book of the Dead, the
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laws of Manu, Hamaruppi, the treatises of Plato, the Biblical
texts, and the Koran. The scientific elite, as a special
component of society, begins to stand out in Ancient Greece,
later in medieval, Christian Europe, where from the
beginning there were two approaches to the knowledge of
scientific knowledge: anthropocentric and geocentric.
Modern understanding of the elite begins to form in the
middle of the nineteenth century, and is associated with the
rule of positivism as the main methodological approach in
the philosophy of science and a colossal breakthrough in the
scientific and technical field. As to the influence on the
worldview, science at this time seriously pushed theology
and philosophy, became indisputable authority and even
acquired the features of a peculiar religion. Faith in science
and scientists, scientific progress has been going on for more
than a century and a half. However, the role of scientists in
the invention of all kinds of weapons in the three world wars
in the twentieth century, (including the latter – "cold")
negatively influenced their image of the "priests of science".
Actually, it was the military needs that predetermined the
nomination among the scientific elite of the scientific and
technical elite. Even in totalitarian societies (Italy, Germany,
the USSR), this elite shook the political and military elite.
Perhaps in the USSR, more than in other countries, the need
for modernization and scientific and technological
development has led to a certain competition in the late 20's
of the twentieth century, the scientific and technical elite
with the elite ideological (as the main at that time), and at
the same time the union or interaction with the elite of the
political (which replaced the ideological) and the military.
Such a process continued in the USSR until the mid-80's of
the twentieth century, when the ideological elite tried to take
revenge, reforming itself in search of a new ideology for
Soviet society. And if the process of reforming the
ideological elite started in China in 1979 successfully
completed and realized the possibility of its alliance with the
economic, scientific and technical and political elite, then in
the USSR such attempts ended in its collapse. And, as a
result, in the wreckage of the great empire there were
smaller states and smaller in all senses the "national" elites,
among whom the humanitarian elite already occupy a
prominent place. At the same time, the term "elite" began to
be used not in the sense of "the best", but in the sense of
"richest", "most popular", "most active", and, as before,
determined mainly by criteria of influence on socio-political
processes and financial capacity.
The modern elite of the Western world (possibly to a lesser
extent in Europe), to which Ukraine aspires, is a financialoligarchic elite, which includes the business, political and
military elites. Scientific, including the scientific and
technical elite has left a service, serving function and a much
more modest role than in the twentieth century [2, р.93].
In Ukraine, with the change of elites, there were certain
metamorphoses in the life of society. Domination in the mid
90's. XX century, political, industrial and agrarian elites
against the backdrop of a decline in scientific, technical and
cultural change has become the domination of the financial /
political elites (traditionally united) against the backdrop of
the flourishing of the "humanitarian" elite. But already at the
beginning of the XXI century, these elites have been
transformed into a single main power – oligarchic elite, and

science, technology, culture and their elite representatives
continue to play a background and service role.
However, today, in the context of the information society,
a situation arises when a large volume of information and
knowledge required for the consumption of information and
knowledge leads to the resurgence of the scientific elite with
an orientation towards the integration of scientific
knowledge and relevant professional skills, that is, there is a
social order for intellectuals of a particular kind [3, p.45].
After all, the elite, oriented only to the satisfaction of its own
interests, is a pseudo-elite, and only talented enthusiasts
whose interests are generally dominated by their own, move
the society forward. Stagnation or walking in a circle always
leads to regression, and then to destruction, as evidenced by
the ancient and recent history, in particular, domestic.
Obviously, the time requirements for providing information
to the financial and oligarchic elite create the need for highly
skilled specialists in the field of information, bio-and other
technologies. The need for such elite specialists is growing
steadily. Here, the embryos of the revenge of the scientific
elite and the NTP and its release on the forefront of history
are hidden. When it comes to the scientific elite in general
and the scientific elite in Ukraine, in particular, – correctly
notes М. Kostytsky, – the question arises: "who is it and on
what criteria it is determined. For example, there are six
national academies of science in Ukraine, of which there are
about a thousand academicians and correspondent members,
and tens of thousands of people work in the system of
academies. Is the scientific elite members and academics?
There are also tens of thousands of workers working in
higher education institutions. Among them are thousands of
Doctors of Sciences and several tens of thousands of PhDs.
And these people are a scientific elite? And with increasing
competition in scientific titles of oligarchs, nonviewers,
deputies, officials, their desire not only to receive candidate
and doctoral diplomas, but also to become members of the
academies of science, there is serious doubt whether the
presence of a candidate's degree or a doctor's degree, even
membership in the academy testifies to belonging to the
scientific elite" [4, p.121].
The following circumstance, which, in the opinion of
V. Kremen, substantially increases the significance of the
scientific elite, are those new conditions in which a person is
today – this is multidimensionality, the diversity of the
information and communication environment. So, preparing
a person to function in this multidimensional,
multidimensional, often contradictory information and
communication space is impossible, without having a
developed elite. Therefore, it is believed that particular
attention should be paid to the issue of globalization, its
challenges. After all, globalization substantially complicates
the whole system of social relations, promotes and
determines the fact that some of the functions previously
performed within the borders of the states, are now beyond
their borders and acquire a regional or even planetary
character. And the formation of interactions of different
nations, different states also requires that the national
scientific elite of each country be able to cooperate and
understand the national elite of other states [5, p.3].
Conclusions. Thus, one can conclude that under the
conditions of e-governance (in the information society) the
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elite cannot belong to a person whose level of knowledge
and intelligence does not meet the requirements of the time.
That is, they do not meet the criteria of elitism put forward
by our technogenic civilization. But knowledge in computer
science and other modern branches of knowledge by itself
does not make people elitist. This is a matter of definition. It
seems that the signs of elitism must first of all remain high
spirituality, nobility, refinement, the inner need to be useful
to people and their Motherland. Today, despite the
destruction of the previous elite strata – the aristocracy and
the intelligentsia, it remains to be hoped that the new
generation of the elite – scientific – will eventually form and
play in the society the positive role it claims to be.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ
Стаття присвячена актуальній проблемі формування вітчизняної наукової еліти. Автор акцентує увагу на тому,
що в інформаційну еру до еліти належатимуть тільки ті, чий рівень знань та інтелекту відповідає критеріям, що
висуває техногенна цивілізація. Тим самим обґрунтовується ключова роль наукової еліти у подальшому розвитку
інформаційного суспільства в Україні.
Ключові слова: еліта, наукова еліта, теорія еліт, критерії елітарності, інформаційне суспільство, електронне
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In the article the author researches the problem of political competence as a factor in the formation of
responsibility in the system of "political elite - citizen". The aspects and factors of evaluation of activity of political
elite and responsibility are considered. The ways of formation of political competence in citizens and elites through
the assistance of the state are proposed.
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Problem statement. The level of development of a
citizen's perception of his ability to influence on politics
determines his ability and desire to be involved in public
affairs as a politically mature person as an active force in the
political process. The lack of this feeling and desire, which is
the basis of the criteria for political efficiency, turns citizens
into passive observers of political games or even puppets in
the quick hands of dubious political elite with sophisticated
mechanisms of political science (PR). Therefore, the issue of
the political efficiency of the elite also concerns the problems
of interaction between the political elite and the citizens of
the country (unpopular – the electorate) in transit posttotalitarian societies, which is also characteristic for Ukraine.
And the sense of being a citizen of his ability to influence on
the decision of the political elite and his conviction in the
responsibility of the ruling elite is a kind, a measure and an
indicator of democratic change in the transit society and
their necessary precondition.
Recent research and publications analysis in this
direction shows a great interest in the problems of improving
the political competence, legal consciousness and culture of
both citizens and the ruling elite, as prerequisites for assessing
the activities of the political elite. It is worthwhile to highlight
the significant scientific achievements that underlie this
research direction. Among them, the works of well-known
scholars in the field of public administration, law, sociology
and political science: I. Bekeshkina [1], B. Bryukhovetsky
[2], D. Virdrin [3], L. Voitovich [4], K. Gozhev [5] ,
M. Golovaty [6], E. Golovach [7], V. Goshovskaya [8-9],
T. Dai [10], L. Diamond [15], R. Dahl [11], S. Zamorueva
[12 ], R. Martynyuk [13], and others. But they all emphasize
the problems of transformation of political consciousness
both by the elite and the citizens (the electorate) during the
period of global changes and the need for a thorough study of
these processes and the methodology of their influence on them.
The paper objective is the problem of political
competence, as a factor in the formation of responsibility in
the system of "political elite – citizen".
The paper main body. The success of the transition to
democracy largely depends on the evolution of political and
legal consciousness and behavior of citizens. We agree with
L. Diamond that after the formal proclamation of democracy
the decisive role in the definite character and further

opportunities for the democratic development of a certain
country is acquired by the mass political culture [15, p.171].
Political competence of citizens becomes one of the main
conditions for the formation of a responsible political elite,
adequate public control over the actions of the authorities
becomes a guarantee of its effectiveness.
The political responsibility of the elite can be defined as
awareness of the dependence of its representatives as subjects
of power relations from the state, civil society, political
organization in the implementation of the collective
development of the course, the implementation of the election
program, promises to the electorate, the observance of
constitutional provisions and political and legal norms. The
implementation of the political responsibility of the political
elite is also closely linked to parliamentary responsibility
[13, c.20]. This mechanism of creating an effective and
responsible government becomes of particular importance in
a state with weak democratic traditions, both at the level of
society and on the political elite.
The political responsibility of the elite is determined by
the goals of the development of society, in respect of that
programs of development are adopted and the mechanisms
for their implementation are determined. The political elite is
considered as reponsible when it perceives the outlined
strategic goals of development, guides itself to the norms
defined by law in its activities, takes into account the
specifics of the functioning of civil society institutes, that is,
it is about the fact that words are backed up by actions and
concrete, useful for society matters [12].
Determination of the level of political responsibility of
the political elite takes place through an assessment of the
decisions taken in relation to the declared goals of social,
economic and political reform by certain "instances". Such
experts are public authorities and the public. By influencing
the adjustment of development goals, the choice of the
vector of foreign policy, strategic programs, citizens, thus
determine the level of legitimacy of decisions made by the
political elite and its consequences for society. Thus , changing
goals leads to their improvement and implementation
through the presence of controlling mechanisms of civil
society. The level of political responsibility of the elite in
modern Ukraine is characterized by a rather low level. This
is due to the weakness of political parties themselves as

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018
institutions, most of which remain political clubs or "clubs
of interests," and are united not to defend the public interest,
but to achieve personal goals, the underdevelopment of civil
society, the low level of political culture and the competence
of citizens.
To assess the activities of the political elite and determine
the concrete measure of its responsibility can be by comparing
the results of real activities with the interests of civil society
and the state, their ability to consolidate, self-organization
and self-preservation of its integrity. Today among the
parties there is a destructive tendency of intra-party splits. It
is considered that the process of intra-party competition is a
more than usual phenomenon, but in the absence of mature
norms of political culture of the majority of party members
and the non-systemic process of internal party reorganization
in Ukraine, it destructively influences the development and
implementation of the organizational strategy of the party
and slows down the reform processes in society. There is a
necessity for the development of really serious political
programs, links with members of primary organizations,
support for activists' initiative, the desire to compromise, that
is, to take responsibility for cases within the political party
[4, c.45-47]. Conceptually, the concept of political competence
consists of two very different components: political
competence and systemic responsibility, that is, citizens of a
democratic society feel as their personal ability to influence
political decisions (internal political competence), and they
believe in the responsibility of the authorities to the citizens
(external political competence).
However, as a rule, the average citizen does not correspond
to the ideal model in either one or another paradigm. Only a
small minority of citizens is actually interested in politics.
Therefore, it is worth applying the softer standards for
assessing the participation of citizens using the term adequate
citizen, proposed by R. Dahlem [11]. The researcher identifies
an adequate citizen as possessing a minimum amount of
knowledge of what is in line with his interests and which
political choice will enable him to secure those interests.
However, as a rule, most citizens, to my regret, do not even
meet such understated standards. Accordingly, the problem
of raising the level of political competence of citizens is
becoming increasingly urgent, it exists not only in newly
formed democracies, but also in those countries where
democratic institutions existed for centuries and the
development of their systems could be considered completed.
In general, during the researched period, it can be stated
that for Ukrainian citizens a high level of foreign political
competence is inherent. Many citizens believe that it is
through voting that they can express their will in politics. It
should be noted that the belief in the weight of their own
participation in elections is typical for voters of all political
forces. However, it should be noted that the percentage of
turnout in elections is not a clear indication of the level of
foreign political competence or democracy. Comparing this
indicator with different countries – in particular, those that
according to the Freedom House classification are completely
democratic and those that are completely undemocratic, then
the picture looks ambiguous. On the one hand, the high level
of participation of citizens in parliamentary elections differs
from countries with long democratic traditions and a stable
party system – Sweden (during the years of parliamentary
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elections the turnout was between 77% and 92%), Norway
(76-84%), Denmark ( 81-89%) [7, c.95].
In addition, in different countries in different years, the
turnout in elections can vary significantly; it can only be
fixed by knowing the specific situation in the country. It is
obvious that the level of voter turnout in the country depends
on several reasons: the traditions of participation in
elections; the tensions in the elections, the importance of one
or another election, the pressure of public opinion, and in
non-democratic countries – and the pressure of power. In
general, citizens of Ukraine are responsible for participating
in elections. The objective evidence of that is the stable high
percentage of citizen participation in elections. The turnout
in the parliamentary elections was traditionally smaller,
because these elections were, according to the population,
less important than the presidential ones. In the
parliamentary elections of 1998, the turnout was 71.22%, in
2002 – 69.3%, in 2006 – 67.2%, in 2007 – 58.01%, in 2012 –
57.99%, in 2014 – 52.42%. As you can see, the percentage
of turnout was gradually diminishing, especially during the
last elections, which were ahead of schedule. The motivations
from which people go to vote and those through which
people refuse to participate in the elections play an important
role in understanding the nature of the participation of
citizens in elections. These issues were the subject of study
in various post-election polls; their results showed that the
main motive for the participation of Ukrainian citizens in
elections is awareness of their public duty. And the second
most important motive was the fear of falsifications - that
instead of the absent, someone would vote. It should be
noted that this motive is stable all the years of the elections
in Ukraine, which indicates a significant distrust of
Ukrainians to the integrity of the authorities [14].
Obviously, elections are only then a mechanism for a
democratic election of the political elite and the choice of the
way of the country's development and ways of solving social
problems, when voters, first of all, have a real choice, and
secondly, make a choice competently – that is, knowing the
program, which political forces go to the elections with and
candidates present in the lists. And the main reason that
hinders the democratic influence of the elections has not
changed for all this time. It is the failure of the
representatives of the elite of their election promises to be
the main reason for the discrepancy between the role of the
elections in Ukraine and the democratic leverage of citizens'
influence on the authorities. Moreover, this idea unites
supporters of various political forces. However, the problem
is that the political forces that go to the polls usually do not
represent voters specific programs of their future activities
and do not report of their implementation.
Typically, the level of political competence is measured
by self-esteem and, of course, cannot be an indicator of a
real level of competence. However, it can testify to the level
of people's confidence that they can take part in politics and
have certain skills to do that.
It is worth paying attention to the fact that citizens do not
see a significant difference between a modern regime that
calls itself democratic and a communist in ensuring conditions
for their influence on the activities of the political elite. One
can assume that citizens did not feel significant changes in
the actions of the Ukrainian political elite and do not believe
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that it represents the interests of the people. At the same
time, it can be assumed that the political elite has not changed
sufficiently, in comparison with the past times, as well as the
mechanisms of its activities, and this prevents citizens from
having a high level of internal political competence.
Conclusions. In our research, we believe that solving
problems related to the level of competence of Ukrainian
citizens can be achieved by providing citizens with the
minimum necessary level of knowledge that guarantees
minimum political literacy. In the process of implementing
these tasks, it is expedient to use methods to improve the
level of political competence offered by American researcher
R. Dahl. They foresee an integrated approach to the
formation of the political competence of citizens: the initial
level, ensuring the availability of political education
(individuals must acquire the minimum skills of policy
analysis); the information level provided by the media and
government; the social level, which is based on the selforganization of citizens through association in associations
and public organizations; The moral level which reduces to
altruism with respect to other fellow citizens and depends,
first of all, on education and internal values [11].
Therefore, it is worth emphasizing the importance of
developing mechanisms of public administration regarding
the implementation of processes of formation of legal and
political culture among citizens, which is the basis of
political competence and contributes to the formation of
responsibility in the system of social relations "political elite –
citizen". But the elite, and especially the state, should be
interested in the appropriate actions regarding the formation
of a politically educated, competent society of conscious
citizens and responsible elite to them which they form.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ
ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
У cтатті розглядаються питання реалізації права на працю та зайнятість для осіб з обмеженими
можливостями, гарантоване національним і міжнародним законодавством. Досліджено позитивний
досвід таких країн, як США, Канада, Австралія, країни Євросоюзу. В Україні стан реалізації права осіб з
обмеженими можливостями на працю не є задовільним та потребує значних зусиль як з боку держави,
так і з боку суспільства. Створення спеціального законодавства, яке б регулювало діяльність державних
та недержавних органів з питань підтриманої зайнятості осіб з обмеженими можливостями, та їх
всебічна підтримка, лобіювання інтересів на парламентському рівні дозволило б інтегрувати у
суспільство цих осіб. З’ясовано, що впровадження та функціонування системи підтриманої зайнятості
значно покращить ситуацію із працевлаштуванням та зайнятістю серед осіб з обмеженими
можливостями.
Ключові слова: право на працю; особи з обмеженими можливостями; Конвенція ООН про права осіб
з інвалідністю; система підтриманої зайнятості; соціалізація.
.
Вступ. В Україні, як і у всьому цивілізованому світі,
останніми роками все більше уваги приділяється питанню
реалізації та дотримання прав осіб з обмеженими
можливостями. Це зумовлено не лише зростанням
кількості даної категорії осіб, а й процесом формування
соціально орієнтованих держав та інклюзивного суспільства, суспільства рівних можливостей не лише на рівні
законодавства, а й фактично.
Постановка проблеми. Важливим міжнародним
документом у сфері прав осіб з обмеженими можливостями є Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю
2006 року. Її прийняття стало поштовхом для багатьох
країн розробити та вжити заходи щодо втілення у життя
її положень. Зокрема, це стосується й державних гарантій
щодо реалізації права на працю, визначену у ст. 27
(Праця та зайнятість). Кожна держава має свій власний
шлях до побудови інклюзивного суспільства, де особи з
обмеженими можливостями, незалежно від їх нозології,
мають змогу на рівні з іншими брати участь у всіх
сферах громадського життя.
Наявність бар’єрів у суспільстві значно ускладнює, а
інколи й унеможливлює реалізацію особами з обмеженими
можливостями їх прав. Значна кількість осіб, які мають
інвалідність, не можуть працевлаштуватися не лише
через наявність певної групи інвалідності, а й через
неготовність або небажання роботодавців до їх працевлаштування та, за необхідності, відповідного обладнання
робочих місць. Слід додати й низку соціальних,
економічних та політичних причин, які роблять питання
реалізації права на працю в Україні досить болючим.
Крім того, система роботи Державної служби зайнятості
не є досконалою та не сприяє підвищенню рівня
зайнятості, а як наслідок й соціалізації, адаптації та
покращенню матеріального стану особи. Тож, є потреба
створити дієвий механізм втілення у життя прав
зазначеної категорії осіб.

Ступінь розробки. Питання доступу до сфери
зайнятості, працевлаштування осіб з обмеженими
можливостями входило до кола інтересів багатьох
вчених – фахівців у різних галузях науки. Серед них
вітчизняні та зарубіжні науковці-правознавці, фахівці з
державного управління, ринку праці та соціального
захисту, медицини, економіки зокрема Алпатова П.С.,
Зуб Т.С., Слюсар А.М., Кучменко Е.М., Маршавін Ю.М.,
Руженський М.М., Шурма І.М., Мартін Туркотт (Martin
Turcotte, Канада), Єлісон Лучано, Роберт Р. Дрейке, Гарі
Р. Бонда (США) та інші. Однак, роботи зазначених
вчених не повною мірою вирішують у правовому полі
питання реалізації права на працю осіб з обмеженими
можливостями, гарантоване як національним, так і
міжнародним законодавством.
Метою даного дослідження є вивчення позитивного
досвіду деяких країн у сфері зайнятості осіб з обмеженими
можливостями. Аналіз та адаптація отриманих результатів до реалій України дав би змогу на даному етапі
розвитку держави вирішити питання щодо працевлаштування та зайнятості осіб з обмеженими можливостями,
в тому числі й з порушеннями ментальної (психоінтелектуальної) сфери. У статті були використані певні
загальнонаукові методи досліджень, а саме: формальнологічний – для формулювання загальних понять, що
забезпечують розкриття змісту права з обмеженими
можливостями на працю та забезпечення державою його
реалізації; порівняльно-правовий метод застосовано при
дослідженні відповідності національних законодавств
положенням міжнародно-правових актів у даній галузі;
моделювання та прогнозування дозволили розробити
пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства України в сфері забезпечення прав осіб з
обмеженими можливостями на працю. Зазначені методи
дозволили виокремити, сформулювати та запропонувати
потенційні шляхи подолання в Україні негативної
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тенденції зниження рівня зайнятості серед осіб з
обмеженими можливостями.
Виклад основаного матеріалу. Розвиток сучасного
суспільства нерозривно пов’язаний із участі у цьому
процесі всіх його членів, в тому числі й тих, хто має
певні особливості та відмінності через стан фізичного
та/або психо-інтелектуального здоров’я. Науковці, які з
точки зору різних галузей науки розглядали це питання,
одностайно говорять про беззаперечну користь для
держави активної участі осіб з обмеженими можливостями
у різних сферах суспільства [3,7,10]. Працевлаштування та
зайнятість зазначеної категорії осіб, на наш погляд, є
однією із найважливіших умов для їх включення,
соціалізації та уникнення таких негативних явищ, як
сегрегація та маргіналізація. Як зазначає спеціаліст
відділу аналітики та інформаційно-просвітницької
роботи з питань недискримінації Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Л. Фурсова, чисельність працюючих осіб, які мають
інвалідність, щороку зменшується, що відбувається на
фоні збільшення кількості таких осіб у всьому світі [1].
Останнім часом у світі існує тенденція пошуку нових
шляхів для оптимізації реалізації прав досліджуваної
категорії осіб. Все більше уваги приділяється підтримці
однієї з найуразливіших груп – осіб з психо-інтелектуальними та комплексними вадами. Це запровадження
системи підтриманого проживання, прийняття підтриманого
рішення як альтернативи обмеженню дієздатності,
підтриманої зайнятість. У України цей досвід досить
незначний та впроваджується здебільшого через діяльність
громадських організацій, але деякі країни мають власний
ефективний досвід підтриманої зайнятості, який вартий
не лише дослідження, а й застосування.
Як зазначають американські дослідники (Елісон
Лучано, Роберт Р. Дрейке, Гарі Р. Бонд, Дебора Р.
Беккер, Елізабет Карпентер-Сонг, Сара Лорд та Пеггі
Сварбрік та Сара Свенсон), які вивчають проблеми
впливу праці та зайнятості саме на осіб зі значними
психо-інтелектуальними вадами (SMI – serious mental
illness), їх трудова діяльність у колективі може сприяти
підвищенню рівня самоповаги, соціальної інтеграції,
участі у житті громади, суспільства. Цей результат
розглядається як одна з пріоритетних медичних та
соціальних цілей, зокрема, для осіб з психо-інтелектуальними вадами. Разом із іншими медичними та
корекційними заходами (психотерапією, медикаментозним
лікуванням, підтримкою родини, навчанням) саме трудова
діяльність може зіграти ключову роль у їх успішному
одужанні або значному покращенні стану.
Вчені зазначають, що досить велика кількість осіб з
вказаними порушеннями здоров'я мають бажання
працювати та можуть бути успішними у досягненні
певних трудових компетентностей за допомогою послуги
індивідуальної підтриманої зайнятості [2]. Тобто, зайнятість для таких осіб є не лише однією із можливостей
отримати матеріальну вигоду, а й ефективним методом
самореалізації, соціалізації та навіть лікування.
На думку американських дослідників, підтримана
зайнятість осіб з психо-інтелектуальними (ментальними)
порушеннями має 8 основних складових: право вибору
базується на виборі та бажанні клієнта; зосередження
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фокусування на конкурентній зайнятості; поєднання
ментального здоров’я та надання трудових послуг; увага
до вподобань клієнта; планування заохочень на
робочому місці; швидкий пошук роботи; постійне
кар’єрне зростання; індивідуальна підтримка на роботі.
На їх думку, підтримана зайнятість ґрунтується на
певних принципах, які відрізняють її від інших програм
професійної підтримки та реабілітації, серед яких:
кожна людина, яка має бажання працювати, має на це
право;
служби підтриманої зайнятості інтегровані зі службами
охорони психічного здоров’я;
пошук відповідної роботи починається з моменту
вираження інтересу до роботи, немає вимог щодо
готовності до роботи, крім інтересу;
надається індивідуальне роз’яснення щодо вирішення
проблем, пов’язаних із втратою виплат за непрацездатність;
спеціалісти з працевлаштування будують відносини з
роботодавцями, бо особи з обмеженими можливостями
отримують від роботи більше, ніж просто занятість;
індивідуальна підтримка необмежена – і до, і після роботи;
дотримуються індивідуальні вподобання, що ефективно
фокусує пошук роботи, яка відповідає його фізичним та
розумовим здібностям та відповідає його інтересам [2].
Автори зазначають, що за останні 20 років IPS
(Individual Placement and Support – індивідуальне
працевлаштування та підтримка) розвинулося та
поширилося на всю територію США та інші країни,
починаючись як локальна, місцева програма для
покрашення стану зайнятості у селі Нью Хемпшир.
Як ще один приклад роботи сервісу підтриманої
зайнятості в США, у Річмонді, штат Віржінія, ще у 1986
році створена та успішно працює дотепер організація
підтриманої зайнятості осіб з обмеженими можливостями
SEV (Supported Employment of Virginia). Це приватна
неприбуткова організація, яка орієнтована на надання
допомоги особам з вадами здоров’я для підготовки,
отримання та підтримки «інтегрованих, конкурентоздатних працівників, які отримують зарплатню» [3].
Тобто, комплексний підхід, який є політикою цієї
організації, підготовка осіб з обмеженими можливостями
до того чи іншого виду трудової діяльності також
входить до компетенції даної організації, є, на наш
погляд, надзвичайно важливими у вирішенні питання їх
подальшого працевлаштування.
У Сан Дієго (Каліфорнія, США) у 2013 році виникла
ініціатива створення системи підтриманої зайнятості для
дорослих та літніх осіб. В рамках цієї ініціативи
створено 5-тирічний Стратегічний план зайнятості (FiveYear Strategic Employment Plan) на період з 2014 по 2019
роки. Основною метою даного плану є зменшення
стигми осіб з порушеннями психо-інтелектуальної сфери
через розширення робочих місць, які підходять для осіб
даної категорії. У 2013 році Департамент охорони
здоров’я Сан Дієго ініціював запровадження підтриманої
зайнятості та системи підтримки для дорослих та літніх
осіб. Контракт для консультаційних послуг був укладений
із Корпорацією підтриманого проживання та компанією
«робочої сили» Сан Дієго, які у партнерстві із Департаментом створили п’ятирічний стратегічний план
працевлаштування на 2014–2019 роки. Ці зусилля
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поставили в один ряд з Live Well Сан Дієго ініціативу
округу протягом 10 років побудувати San Diego Workforce
Partnership та Корпорацію підтриманого проживання для
формування здорової, безпечної та процвітаючої общини.
Метою стратегічного плану було знизити рівень негативу,
несприйняття осіб з психо-інтелектуальними (ментальними)
порушеннями через працевлаштування та підтримку їх
трудової діяльності [4]. Тобто, підхід, застосований у
Сан Дієго та який також включає в себе й декілька
етапів підготовки зазначеної категорії осіб до того чи
іншого виду трудової діяльності, є надзвичайно важливим
у вирішенні питань доступності та інклюзії.
Канада є досить соціально орієнтованою державою,
яка через діяльність державних та недержавних
інституцій намагається створити умови та можливості
для реалізації прав всіх категорій населення. Попри це,
на рівні уряду усвідомлюється наявність низки бар’єрів
між особам з обмеженими можливостями та суспільством,
що заважають реалізації низки прав і свобод цих осіб
(повна участь в усіх сферах суспільного життя).
Наприклад, у лютому 2018 року Міністр науки та Міністр
спорту та з питань осіб з обмеженими можливостями
Крісті Дункан представила близько 600 затверджених
проектів щодо доступності проектів (Enabling Accessibility
Fund – EAF) загальною вартістю 15,5 млн. доларів. Вона
зазначила, що і держава, і суспільство буде мати користь
від того, що в життєдіяльність суспільства включені всі
його члени, а проекти, які ухвалені в рамках діяльності
Фонду забезпечення доступності, спрямовані саме на це.
Міністром відмічено, що ентузіазм та зацікавленість у
роботі Фонду щороку зростає, завдяки чому громадяни
Канади, які мають інвалідність, можуть у повній мірі
брати участь у житті громади, а також отримувати
робочі місця [5].
Через такі програми, як EAF уряд Канади вживає
заходи для побудови більш інклюзивної, доступної та
сталої Канади. Починаючи з 2018–2019 року, EAF
бюджетні гранти та вклади зростуть до 20,65 млн.
доларів. Передбачається фінансування малих та середніх
проектів, в тому числі проекти, орієнтовані на молодь,
націлені на покращення доступності канадського співтовариства та робочих місць. З моменту створення у
2007 році EAF, уряд Канади фінансував більше 3000
проектів, які допомогли тисячам канадців посилити
доступ до їх програм співтовариств, послуг та місць для
роботи, працевлаштування [6].
Фундація Ріка Хансена, створена у Канаді як недержавна організація ще у 1987 році, допомагає зробити
населені пункти більш доступним за всіма напрямами
для осіб з обмеженими можливостями. На офіційному
сайті цієї організації зазначено, що загалом у Канаді
налічується близько 4,4 мільйони осіб з обмеженими
можливостями різного ґенезу – фізичними, ментальними,
психіатричними, пов’язаними із навчанням тощо. І це
«єдина меншина, до якої може потрапити кожен з нас» [5].
Хоча ще декілька років тому ситуація була дещо
гірше. Статистика свідчить про несприятливу, порівняно
із іншими людьми, ситуацію у сфері працевлаштування
та зайнятості серед осіб з обмеженими можливостями.
Так, М. Туркотт зазначає, що станом на 2011 рік рівень
зайнятості канадців, які мають інвалідність, віком 25-64

роки склав 49%, порівняно з 79% для канадців без
інвалідності. Далі він порівнює відсоток працевлаштованих
залежно від ступеню втрати здоров'я – рівень зайнятості
осіб з незначною інвалідністю складав 68%, в той час, як
для осіб з помірною інвалідністю 54%, з тяжкою – 42%
та дуже тяжкою – 26%. З одного боку, таке співвідношення є логічним, бо особа, яка страждає на тяжке
захворювання, може бути не в змозі працювати. Однак,
на наш погляд, якщо така особа має потребу у заробітку
та бажання займатися трудовою діяльністю, необхідно
створити для неї відповідні умови.
В той же час, як свідчить статистика, в розвинутих
країнах мають місце дискримінаційні прояви. Згідно
проведеного опитування, серед канадців з обмеженими
можливостями 12 % повідомили про те, що їх відмовляли у
прийнятті на роботу протягом останніх 5 років через
стан їх здоров'я. Цей відсоток збільшувався залежно від
ступеню тяжкості захворювання та склав 33% серед осіб
25-34 років з тяжкою або дуже тяжкою інвалідністю.
А випускники вишів, які мають інвалідність, з меншою
вірогідністю займали керівні посади [7]. Однак, ми
вважаємо, що зазначені вище заходи з розвитку
підтриманої зайнятості значно зменшать подібні
дискримінаційні прояви.
Як вже зазначалося, ідея підтриманої зайнятості для
осіб з обмеженими можливостями виникла та розвивалася
у США та Канаді, однак країни Європи також підтримують та впроваджують цю ідею. Європейська рада
підтриманої зайнятості створена у 1993 році задля
поширення та розвитку цієї системи у Європі. Варта
уваги політика ради та формування свідомості
роботодавців щодо необхідності та взаємної корисності
впровадження такої системи у сфері їх діяльності.
У інформаційному листі, адресованому саме роботодавцям,
зазначено, що вони мають можливість бути частиною
всесвітнього сервісу, який принесе такі ж переваги для
вашої компанії, як і особам із соціально незахищених
груп. Спираючись на світовий досвід, зазначено, що
колеги по роботі доброзичливо та схвально ставляться
до людей, які рекрутовані у процесі підтриманої
зайнятості, робоча атмосфера у колективі покращується
[8]. Зміст цього інформаційного листа визначає та
аргументує ті переваги, які отримує роботодавець, якщо
він стане частиною програми підтриманого працевлаштування та сприятиме зайнятості осіб з обмеженими
можливостями.
В Австралії розроблена та затверджена урядова
Національна стратегія на 2010–2020 роки для впровадження Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.
Уряд Австралії врахував інтереси осіб з обмеженими
можливостями, провівши наради та консультування з
ними, їх родинами та опікунами з метою доведення до
відома цієї стратегії. Найбільш вагомо те, що це
гарантувало дійсне відображення у Стратегії пріоритетів
осіб з обмеженими можливостями на території всій
Австралії [9].
Висновки. Таким чином, аналізуючи вищевикладене,
можна підсумувати наступне:
– система підтриманої зайнятості є ефективним
механізмом реалізації права на працю для осіб з
обмеженими можливостями;
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– зважаючи на те, що система підтриманої зайнятості
достатньо апробована у ряді країн, слід розглянути можливість її адаптування та запровадження в рамках діяльності
Державної служби зайнятості, органів соціального захисту
населення та недержавних громадських організацій,
використовуючи досвід Канади, США, деяких європейських країн. Державна підтримка реалізації права осіб з
обмеженими можливостями на працю через широке запровадження системи підтриманої зайнятості, на наш погляд,
може бути втілена через створення низки юридичних
гарантій. Тобто мі вважаємо, що доцільно створити парламентську комісію з питань реалізації вимог ст. 27 Праця та
зайнятість Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE ON IMPLEMENTATION AND PROVISION RIGHT
TO LABOR FOR PERSONS WITH DISABILITY
The author of the article has studied the issues of the implementation of the right to labor and the right to employment for
people with disabilities, guaranteed by national and international law. The author has researched the positive experience of
such countries as the USA, Canada, Australia, the countries of the European Union. The state of the implementation of the
right to labor for people with disabilities is not satisfactory in Ukraine, and requires significant efforts from both the state and
society. The creation of special legislation regulating the activity of state and non-state agencies on the issues of supported
employment of persons with disabilities, and their comprehensive support, lobbying interests at the parliamentary level would
allow the integration of these people into society. It has been found out that the introduction and functioning of the system of
supported employment will significantly improve the situation with placement and employment among people with disabilities.
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ТЕОРІЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА КОНЦЕПЦІЯ
ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
У статті представлено розуміння теорії залежності як форми політичного розвитку. Метою статі є
аналіз с особливостей впливу теорії залежності на формування державної політики з метою оптимізації
політичного розвитку. Серед методів, які використовувались при написанні статті необхідно виділити:
системний, історичний, порівняльний методи. В статті вказується, що певні елементи теорії залежності
є основою державного розвитку для багатьох країн сучасної Латинської Америки, а також певних країн
Азії, Африки, але при цьому достатньо часто теорія залежності в державні політиці камуфлює
авторитарні тенденції в політичному розвитку.
Ключові слова: теорія залежності, бідність, модернізація, політичний розвиток, девелопменталізм.
.
Постановка проблеми. Особливості сучасного
політичного розвитку є достатньо актуальною темою
сучасної політичної науки. Однолінійна теорія політичного
розвитку, модернізації була основою державної політики
більшості держав з середини ХХ століття. Певну роль у
цьому зіграв той факт, що західні становлення теорії
модернізації відбувалось на фоні становлення державності
та демократичних політичних режимів в країнах
Африки, Азії та Латинської Америки. Саме тому
політичний розвиток на основі досвіду країн Західної
Європи був доволі перспективним для нових країн.
Дослідники передбачали, що всі країни, що розвиваються,
в найближчому часі наздоженуть за основними
показниками країни Заходу, стануть демократичними
індустріальними державами з високим рівнем розвитку
виробництва, науки, освіти і високим рівнем життя. Але
копіювання досвіду політичного розвитку не сприяло
формуванню великої кількості розвинених держав.
Ці обставини обумовили становлення альтернативних
теорій модернізації, зокрема, теорію залежності. Деякі
держави намагались інкорпорувати певні аспекти теорії
залежності в державну концепцію розвитку та створити
національні моделі розвиту. На сучасному етапі необхідно
розглянути наскільки вдало альтернативні теорії
залежності вплинули на політичний розвиток держав,
що розвиваються.
Серед дослідників, що аналізували теорію залежності
в сучасному світі варто виділити: Дарон Аджемоглу,
Джеймс Робінсон, А. Перез-Лінан, В. Ферраро, Р. Чілкот.
Метою статті є аналіз с особливостей впливу теорії
залежності на формування державної політики з метою
оптимізації політичного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Рональд Чілкот [4]
зазначає, що основні напрямки вивчення політичного
розвитку можна умовно розділити на чотири підходи.
Перший, представлений Р. Алмондом та іншими,
концентрує дослідницьку увагу на традиційних підходах
і категоріях демократичного і політичного розвитку. На
їх основі формується аналіз політичного розвитку за
допомогою виокремлення етапів політичного розвитку з
виділенням демократичного політичного режиму як
вищої форми розвитку. «Однак ці концепції політичного

розвитку значною мірою спираються на англоамериканський досвід у політиці» [4, р.35]
Дослідження в рамках другого підходу присвячені
концепціям державного будівництва та орієнтовані на
аналіз становлення конкретних держав, що є наслідком
спроб об’єднати концепції націоналізму з сучасними
інтерпретаціями політичного розвитку.
Модернізація є основою аналізу в рамках третього
підходу аналізу розвитку. «Модернізація визначалася як
універсальний для всіх країн процес перетворення
традиційних суспільств у сучасні, де панують цінності
ринкової економіки, раціоналізму, демократії тощо (так
звана культура «модерніті»)» [1, с.36].
Теорія розвитку або девелопменталізм, який був
основою прискореного державного, політичного, економічного розвитку в ХХ столітті, передбачає, що «розвиток
і зростання розвиненого «першого світу» цілком
узгоджуються з розвитком «третього світу» і що ці два
світу просуваються вперед разом» [2, р.17]. Внаслідок
провалів теорій політичного розвитку, девелопменталізму,
класичних теорій модернізації сформувались різноманітні
нові підходи у сфері оцінки успішності та основних
шляхів розвитку. До них належать теорія залежності, яка
передбачає, що «розвиток «першого світу» відбувається
за рахунок «третього світу», що бідність «третього
світу» викликана жадібністю і користолюбством «першого
світу» [2, р.18].
Теорія залежності відноситься до четвертого підходу
аналізу політичного розвитку, який орієнтований на
звинувачення попередніх теорій в нездатності вирішити
проблему відсутності розвитку у відсталих країнах [4,
р.37]. Дослідники в рамках цієї теорії зосередилися на
аналізі країн «третього світу», щоб розробити теорію
альтернативного політичного розвитку. Теотоніо дус
Сантуш розробив ідею «нової залежності» (депендетизм),
щоб пояснити традиційну структуру відносин країн
Латинської Америки, що розвиваються, з передовим
капіталістичним країнам, особливо Сполученим Штатам
Америки. На його думку залежність не є докапіталістичним етапом у розвитку суспільства, вона є особливою
формою капіталістичного розвитку, яку можна назвати
залежним капіталізмом. Залежністю є стан, коли
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економічне становище однієї групи країн наперед
визначено розвитком іншої групи країн.
Філіппінський вчений Уолден Белло наголошував,
що гранти та кредити, отримані від Світового банку і
МВФ підтримували авторитарний режим на Філіппінах.
Він зазначав, що якщо раніше стрімкий розвиток
«економічних тигрів» Південно-Східної Азії викликали
заздрість всього світу, то сьогодні завдяки неоліберальній
глобалізації цей регіон відомий трьома своїми недугами:
етнічною чисткою, стрімко зростаючою нерівністю і
надексплуатацією робочої сили [4, р.38].
Теорія залежності була розроблена в кінці 1950-х
років під керівництвом Рауля Пребіша. Пребіш і його
колеги висловили стурбованість тим, що економічне
зростання і політичний розвиток, який забезпечив
процвітання промислово розвинених країн, необов’язково
веде до соціально-політичного і економічного розвитку
в бідних країнах. Дійсно, їх дослідження показують, що
економічна активність в багатших країнах часто призводить до серйозних економічних проблем в бідних
країнах. Така концепція не співвідноситься з основними
положеннями неокласичної теорії, яка «виходила з того,
що економічне зростання вигідне для всіх, навіть якщо
вигода не завжди розподіляється рівномірно» [5, р.59].
Теорія залежності розглядалася як можливий спосіб
пояснення зберіганню недостатнього розвитку в більш
бідних країнах, які вибрали західну форму політичного
розвитку. В рамках традиційної концепції політичного
розвитку і модернізації, стверджується, що бідніші, не
розвинені країни запізнюються з переходом до сталого
політико-економічного розвитку і, як тільки з консолідацією транзитивного політичного режиму, бідність
почне скорочуватися. Навпаки, «представники марксизму
розглядали убогість, що зберігається, як наслідок
капіталістичної експлуатації» [5, р.59]. Теорія, що
отримала назву «світ-системний підхід», стверджувала,
що бідність є прямим наслідком еволюції міжнародної
політичної економіки в досить жорсткому поділі праці в
світі, що сприяє багатим і сприяє консервації бідності.
В межах теорії залежності існують різноманітні
ідейні напрямки, які розходяться в підходах до причин
залежності і форм альтернативного розвитку. Умовно
можна виділити напрямки ліберальних реформаторів
(Р. Пребіш), теоретиків сучасного марксизму (Андре
Гундер Франк) і теоретиків світ-системного аналізу
(І. Валерстайн).
Противники
теорії політичного
розвитку
і
модернізації розходилися в оцінках причин залежного
становища країн, які знаходяться на етапі економічного і
політичного розвитку. Деякі дослідники виходили за
рамки пояснення відсталості виключно домінуванням
країн Західної Європи та Північної Америки, а
концентрувалися на внутрішніх факторах формування
відсталості. Так, Гуннар Мюрдаль зазначав, що «тяжке
становище країн обумовлено в основному пануванням
архаїчних інститутів і поглядів, що пронизують
соціальну, економічну та духовну життя держав
«третього» світу» [7]. Мюрдаль проаналізував
соціально-політичний та економічний розвиток країн
Південної та Південно-Східної Азії в 60-х – 70-х рр. На
основі свого аналізу він наполягав, що внутрішні
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фактори розвитку (такі як відсутність ініціативи,
беззастережне підпорядкування державній владі, нерозвиненість громадянського суспільства та ін.) уповільнює
і робить неефективними процеси модернізації, що і
призводить до збільшення розриву між передовими і
відсталими країнами. На думку Г. Мюрдаля, для
успішного економічного і соціально-політичного розвитку
«вирішальне значення має переформатування відсталих
соціальних і політичних інститутів, а також зміни
політичної культури громадян» [1, с.44].
Якщо цього не відбувається країни, які розвиваються,
концентруються в своєму розвитку на зовнішній, а не
внутрішній ринок, що з одного боку веде до залежності
від економічних ринків західних країн, а з іншого
призводить до зростання корупції та розширення зв’язку
державної влади та бізнес-еліт.
Як підкреслюють Дарон Аджемоглу та Джеймс
Робінсон у країнах з залежною економікою орієнтованою
на зовнішній ринок, володіння сировинними виробництвами, які власне і складають основу економіки,
концентрує владу в руках невеликих політичних груп.
«Державна система побудована для вилучення ресурсів
для меншості, яка використовує ресурси для консолідації
своїх позицій і контролю над політичною владою, що не
може забезпечити стимули для зростання економічної
діяльності. Сировинні і видобувні установи можуть
породжувати певне зростання, але воно не є стійким з
урахуванням нестабільності боротьби за концентровану
політичну владу і обмеження інновацій» [2, р.21].
Таким чином, існують серйозні розбіжності між
різними теоретиками залежностей, і складно стверджувати, що існує лише одна єдина теорія залежності. Тим
не менш, є деякі основні положення, які лежать в основі
аналізу більшості підходів до аналізу теорій залежності.
«Залежність можна визначити як пояснення економічного розвитку держави з точки зору зовнішнього
політичного, економічного та культурного впливу на
політику національного розвитку [5, р.60]. Теорія
залежності намагається пояснити нинішній слаборозвинений стан багатьох країн світу, вивчаючи моделі
взаємодії між націями і стверджуючи, що нерівність між
націями є невід’ємною частиною цих взаємодій.
Один з засновників теорії залежності Андре Гундер
Франк [6] взагалі вважав, що сучасній світовій системі
5000 років. Характеристики цієї світової системи, на
думку Франка, характерні для світової системи принаймні
з 3000 року до н.е. З того часу процес накопичення
капіталу є рушійною силою світової системи.
А. Франк зазначав, що: «історичні дослідження
показують, що сучасна відсталість в значній мірі є
історичним продуктом минулих та триваючих економічних
і соціально-політичних відносин між розвиненими і
нерозвиненими регіонами в межах однієї країни. Крім
того, ці відносини є невід’ємною частиною капіталістичної
системи в світовому масштабі в цілому» [6, р.20].
В концепції Франка залежність характеризує стан країн
Латинської Америки, Азії та Африки в системі світового
капіталізму, який виник ще епоху Великих географічних
відкриттів. Країни вищеназваних регіонів підпорядковані
розвиненим країнам Західної Європи, а також США,
Канаді, Австралії і Японії.
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Згідно з цією точкою зору, капіталістична система
забезпечила жорсткий міжнародний поділ праці, який є
причиною відсталості багатьох районів світу. Залежні
держави постачають дешеві мінерали, сільськогосподарські товари і дешеву робочу силу, а також служать
сховищами надлишкового капіталу, застарілих технологій і
промислових товарів. «Ці функції орієнтують економіку
залежних держав на зовнішню сторону: гроші, товари і
послуги справді перетікають в залежні держави, але
розподіл цих ресурсів визначається економічними
інтересами домінуючих держав, а не економічними
інтересами залежної держави» [5, р.61].
У сучасній теорії залежності центральною характеристикою глобальної економіки є збереження злиднів
протягом усього періоду історичного розвитку практично в
одних і тих же районах світу, незалежно від того, яка
держава контролює ситуацію.
Наприклад, якщо ми будемо аналізувати міжнародні
відносини з точки зору сучасної теорії залежності, то
відносини між державами, що розвиваються і розвиненими
західними державами можна порівняти з взаємодією
СРСР з державами соціалістичного блоку і залежними
від СРСР державами в Африці, Азії і Латинській Америці.
Навіть на сучасному етапі ці відносини зберігаються між
Російською Федерацією і деякими державами, які були в
залежності від СРСР (наприклад, Кубою, Нікарагуа).
А також формуються нові відносини залежності РФ з
Сирією, частково Білоруссю, Казахстаном та ін.
При розгляді політичного розвитку за допомогою
теорії залежності необхідно визнавати, що у кожної
держави повинні існувати чітко визначені національні
економічні і політичні інтереси. При цьому національні
інтереси згідно теорії залежності можуть бути реалізовані «лише шляхом задоволення потреб бідних верств
населення в рамках суспільства, а не шляхом задоволення
корпоративних чи урядових потреб» [5, р.62]. Хоча при
цьому необхідно зазначити, що спроби визначити
певний спектр найбільш ефективних і необхідних національних інтересів є складною проблемою аналітичної в
довгостроковій перспективі.
Виходячи з теорії необхідності забезпечення власних
національних інтересів, залежні держави повинні прагнути
проводити політику самозабезпечення. Але при цьому
досить часто домінування підходів теорії залежності в
офіційній політиці розвитку держави може підміняти
собою розвиток авторитарних режимів. Як приклад,
можна привести національний розвиток сучасної
Китайської народної республіки або національну політику
«уджамаа» Танзанії [5, р.62]. При цьому становлення
національних концепцій розвитку в умовах недемократичних політичних режимів далеко не завжди призводить
до зниження бідності та поліпшення соціальноекономічного добробуту широких верств населення, що
видно на прикладі того ж Китаю.
Великого поширення і спроби практичного
застосування отримала теорія залежності в країнах
Латинської Америки. Саме латиноамериканські представники теорії залежності, які аналізували взаємодію
країн Латинської та Північної Америки, стверджували,
що «чим більше інвестиції іноземного капіталу, тим
більше борг, залежність і бідність країн периферії, а в

свою чергу збільшується накопичення грошей у багатих
країнах, тим самим все збільшуючи відстань між двома
світами» [3, р.507].
Хоча при цьому завжди визнавалося, що теорія
залежності не повністю пояснює ситуацію в країнах
Латинської Америки і що необхідно розглядати й інші
фактори, які гальмують економічний і соціальнополітичний розвиток. Але в рамках історичного контексту
розвитку країн Латинської Америки, які довгий час
перебували у колоніальному підпорядкуванні країнам
Західної Європи, використання теорії залежності як
основи державної політики стала розглядатися як
необхідна умова трансформації суспільного, економічного
та політичного життя в деяких країнах Латинської
Америки, яке може впливати на підвищення ефективності
політичного розвитку.
Досить сильно вплив теорії залежності на державну
політику проявився у Венесуелі під час правління Уго
Чавеса і Ніколаса Мадуро; у Нікарагуа при Даніеле
Ортезі; в меншій мірі в Еквадорі (Рафаель Корреа) і
Болівії (Ево Моралес) [8, р.39]. Взагалі вплив на
впровадження основних положень теорії залежності
проявлялася і в інших країнах, але в основному їм
керувалися представники лівих партій, таких як Робітнича
партія в Бразилія та Широкий фронт в Уругваї. У цьому
контексті можна згадати, що Президент Бразилії з 1993 по
2003 рр. Фернанду Енріке Кардозу був одним з розробників
однієї з теорій альтернативної модернізації (депенд’єтизму),
яка наголошувана на пріоритеті розвитку національних
периферійних економік над інтересами капіталу, а також
він сформував ідеї «суб-капіталізму», деформованого
капіталістичного суспільства і залежного капіталізму, а
його наступник на посаді Президента Бразилії з 2003 по
2011 рр. Луїс Інасіу Лула да Сілва (Лула) активно
підтримував діяльність анти-глобалістських рухів.
Теорія залежності, таким чином, схильна до сильного
ідеологічного впливу боку соціалістичних і марксистських
ідеологічних течій. Розквіт теорії був у 1970-х і 1980-х
роках ХХ століття, а в сучасному світі багато дослідників
розглядають її як частину політичної ідеології багатьох
країн Латинської Америки, Азії та Африки, хоча «у цьому
підході є численні політичні і економічні недоліки» [9,
р.13].
При цьому необхідно визнати, що в світі існує
залежність (а також взаємозалежність), і різні уряди,
корпорації та міжнародні групи дійсно впливають на
внутрішні процеси інших країн, але така ситуація існує в
будь-якій країні світу не виключаючи країни Західної
Європи і США.
Як показує практика реалізації ідей теорії залежності
«в більшості випадків саме вивчення проблем розвитку
та відсталості не призвело до стрімкого зростання числа
програм офіційної допомоги в цілях розвитку» [5, р.62].
Висновки. Таким чином, сучасний політичний
розвиток країн Західної Європи та США, який намагались
екстраполювати у державний розвиток деяких країн Азії,
Африки та Латинської Америки не принесло такого ж
ефективного розвитку. В деяких випадках це навіть
сприяло консервуванню відсталості внаслідок розвитку
корупції, розвитку взаємозв’язків представників бізнесу
та політики.
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Але разом з тим необхідно визнати, що незважаючи
на справедливу критику поглядів прихильників модернізації, позитивний потенціал теорії модернізації був
невеликий. Відзначаючи особливості розвитку країн, що
розвиваються, і незастосовність до них західних стандартів, або критикуючи імперіалізм і сучасну глобальну
економіку, які привели до тяжкого положення країн,
дослідники так і не змогли запропонувати свого скількинебудь конструктивного варіанту подолання проблем
політичного розвитку.
Саме тому чим більше увага громадськості була
зосереджена на руйнівному впливі злиднів і нерівномірний розподіл світових багатств, тим більше складні,
абстрактні і вузьконаправлені в рамках однієї держави
концепції формували напрямки політичного розвитку і
ставали виправданнями закритою, а іноді і авторитарною,
політики всередині держав.
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THEORY OF DEPENDENCE AS AN ALTERNATIVE CONCEPT OF POLITICAL DEVELOPMENT
IN THE MODERN WORLD
The article presents an understanding of the theory of dependence as a form of political development. The purpose of
gender is an analysis of the peculiarities of the influence of the theory of dependence on the formation of a state policy in order
to optimize political development. Among the methods used when writing an article, it is necessary to highlight: systemic,
historical, comparative methods. The article states that certain elements of the theory of dependence are the basis of state
development for many countries of modern Latin America, as well as certain countries of Asia, Africa, but quite often the
theory of dependence in public policy camouflages authoritarian tendencies in political development.
Key words: theory of dependence, poverty, modernization, political development, developmental.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АВА ЛОВСО КОМПАНІ»
У статті розглянуто сутність збутової діяльності та методи підвищення ефективності збутової
діяльності підприємства. Визначено причини використання заходів із стимулювання збуту. Наведено
розгорнуту класифікацію заходів із стимулювання збуту. Наведено результат проведення заходу з
підвищення збуту на прикладі підприємства. Оцінено ефективність цього заходу. Наведено рекомендації
задля більш ефективного проведення заходів із стимулювання збуту.
Ключові слова: збутова діяльність, стимулювання збуту, дистриб’ютор, просування, молочна продукція.
Постановка проблеми. Провідні молочні підприємства у процесі прийняття рішення стосовно реалізації
своєї продукції орієнтуються на кінцевий результат –
прибуток. При цьому, вони мають працюючі способи та
методи просування продукції та підвищення результату
від збутової діяльності. І не завжди виробник вдало
обирає метод просування, тому що в умовах низької
купівельної спроможності споживачів стимулювання
збуту можуть показувати більшу ефективність, ніж
реклама по телебаченню. Підвищити економічну ефективність маркетингових заходів виробника допоможе
дистриб’ютор, який працює на даному ринку і більш
чітко розуміє ринкову ситуацію та споживацькі настрої.
Питаннями збутової діяльності та окремими її аспектами займалися такі вітчизняні та зарубіжні автори –
А. Стиркленд, Д. Джоббер, Г. Армстронг, Г.В. Охріменко,
Л.А. Морозов, М. Леві, Дж. Болт, та ін.
Мета роботи – розглянути сутність заходів із
стимулювання збуту, оцінити ефективність проведеного
заходу на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день
в Україні існує дуже велика кількість молочних
підприємств, серед них є фермерські господарства, кооперативи, підприємства з переробки молочної сировини,
заводи-виробники. Ланка збору, приймання, обробки,
фасування та, в цілому, виробництва молока та молочної
продукції повинна відповідати належним стандартам
якості цього продукту, зокрема ДСТУ 3662: 2015
«Молоко-сировина коров’яче». Технічні умови». Зазначимо, що навіть при умовах належної якості продукту,
основним завданням виробника є правильний збут,
зберігання та транспортування товару, тому що молоко
та молочні продукти мають короткий термін реалізації.
Однією з найважливіших складових функціонування
підприємства є організація його збутової діяльності, яка
забезпечує підприємство основним – грошовим потоком
для його функціонування.
Збутова діяльність – це процес прийняття рішень
стосовно реалізації продукції від якої залежать кінцеві
результати підприємства.

Для розширення представленості у регіонах країни,
національні та локальні виробники молочних продуктів
можуть мати розгалужену мережу дистриб’юторів, які в
свою чергу несуть значну частину роботи з транспортування і зберігання товару, несуть витрати та
вирішують проблеми у ході цього процесу, краще
орієнтуються на ринку та розуміють маркетингову
середу, тому ведуть більш ефективну торгівельну
діяльність, мають налагоджену систему збуту.
Так, у м. Харків та області, офіційним дистриб’ютором ТОВ «Лубенський молочний завод» (ТМ «Гармонія»,
ТМ «Фермерська корівка»), ПрАТ «Тернопільський
молокозавод» (ТМ «Молокія»), ТДВ «Яготинський
маслозавод» (ТМ «Хопси», ТМ «Яготинське»,
ТМ «Яготинське для дітей») є «Ава Ловсо Компані».
Вищезазначені виробники мають як традиційну
номенклатуру для молочної галузі (молоко, сметана,
кефір, ряжанка, масло і т.д.), так і специфічну (геролакт,
айран, біфілайф, стевіялакт, какао та ін.).
Як було сказано вище, молочна продукція має короткий
термін реалізації, тому задля ефективної збутової
діяльності дистриб’ютору потрібно проводити якісні
маркетингові інструменти просування.
Існують такі маркетингові інструменти просування
як ATL, BTL та TTL.
ATL (above-the-line) – пряма реклама в традиційних
медіа (радіо, преса, телебачення, зовнішня реклама і т. д.),
яка має сильний вплив на споживачів і вважається
безособовою по відношенню до них.
BTL (below-the-line) – непряма реклама, що встановлює
прямий контакт з цільовою аудиторією (промоакції,
прямі поштові розсилки, виставки тощо) [1, с.436].
В останній час ефект від BTL та ATL зменшується,
поступово зникає межа, тому виникає термін TTL.
TTL (through-the-line) – комбінування ATL- та BTLзаходів.
З точки зору роботи дистриб’ютора молочної продукції, підвищення ефективності збутової діяльності повинно
базуватися на BTL-заходах, які будуть значно ефективніші для посередника, тому що ATL та національні
маркетингові заходи – сфера діяльності та прерогатива
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національного виробника, який має на ці ATL-заходи свій
маркетинговий бюджет. ATL-заходи не покликані
збільшувати продажі товару, її завдання – інформувати,
повідомляти, формувати впізнаваність, тоді як BTL спрямовані на стимулювання збуту і підвищення обсягів продажу.
Однією з головних складових BTL є всі можливі
форми стимулювання збуту.
Стимулювання збуту – це використання короткотермінових заходів, розрахованих на швидке реагування
ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї
продукції для збільшення обсягів продажу [2, с.155].

Використання методів стимулювання збуту постійно
зростає, що обумовлено низкою причин:
 недовіра до реклами з боку споживача та її
перенасиченість;
 можливість аналізу ефективності проведених заходів;
 посилення конкуренції зумовлює пошук нових
методів залучення споживачів до певного товару;
 імпульсивність покупок.
На даний момент поки немає чітко систематизованої
і впорядкованої класифікації BTL, що пов’язано з
постійною появою нової нестандартної реклами. У
таблиці 1 наведена загальна класифікація BTL-заходів.
Таблиця 1
Класифікація BTL-заходів [3, с.131-137]

Класифікація
Опис
Стимулювання
збуту
серед  поширення рекламних матеріалів;
споживачів (consumer promotion)
 поширення безкоштовних зразків продукції;
 конкурси;
 знижка до ціни;
 гарантування повернення грошей;
 акції і т.д.
Спеціальні заходи (special events)
 збори для дилерів, дистриб'юторів, sales-менеджерів з метою підведення підсумків,
планування і підвищення мотивації співробітників;
 внутрішньо-корпоративні розважальні заходи;
 іміджеві заходи;
 тренінги для співробітників і мотиваційні програми;
 спеціальні акції, спрямовані на підвищення продажів і залучення клієнта і т.д.
Стимулювання збуту серед
 знижки оптових цін при великих партіях товару;
посередників (trade promotion)
 премії за прискорений збут;
 забезпечення дистрибуції нового товару в роздрібній торгівлі;
 формування запасів товару під маркетингову активність;
 сприяння розпродажів товарних залишків;
 збільшення рівня дистрибуції продукту і т.д.
Прямий маркетинг (direct marketing) Розсилка реклами поштою, sms і e-mail, реклама в каталогах і телемагазинах
POS-матеріали
Матеріали у місті продажу (воблери, цінники, стопери, промостойки, диспенсери,
пластикові лотки, прапорці, упаковка і т.д.).

Одним з тих заходів, що найчастіше використовуються серед дистриб’юторів є стимулювання збуту серед
споживачів (consumer promotion). Цей захід дозволяє
завоювати споживацьку лояльність до торгівельної
марки, не витрачаючи значних фінансових ресурсів.
Зазначимо, що молоко та молочні продукти є соціальною
групою товарів, тому для українського споживача одним
з вирішальних факторів купівлі тої чи іншої молочної
торгівельної марки буде ціна на полці у магазині.
До переваг стимулювання збуту серед кінцевих
спожи-вачів можна віднести наступні:
 погодження заходів можливе у стислі терміни;
 швидке реагування споживача;
 гарантований приріст обсягів продажу товарів;
 можливість аналізу ефективності проведених заходів.
Існують наступні економічні та комунікаційні
індикатори ефективності BTL-заходів:
 показники динаміки продаж (зростання продажів та
прибутку, зростання частки ринку);
 зростання впізнаваності бренду та обізнаності серед
кінцевих споживачів;
 формування чи поліпшення іміджу бренду;
 індикатори
поведінки
покупців
(трафік
у
торгівельних точках, збільшення частоти покупки,
збільшення об’єму однієї покупки);

 відношення споживачів до продукту (формування
емоційної прихильності та інше);
 поліпшення
дистриб’юції
та
відносин
із
торгівельними посередниками, які можуть впливати на
продажі товару.
Як виробник, так і дистриб’ютор зацікавлені у збільшенні обсягів продажів. У процесі роботи ТОВ «Ава
Ловсо Компані» дійшло до висновку, що одним з
найбільш ефективних методів збільшення обсягів
продажів є класичні цінові акції, які проводяться
щомісяця на ті чи інші асортиментні позиції. Дегустації,
консультації чи інші BTL-заходи проводяться декілька
раз на рік для підтримки іміджу виробника, збільшення
споживацької лояльності до бренду та ознайомлення з
продуктом.
Прикладом ефективності проведення цінової акції є
захід, який було проведено по торговій марці
«Яготинське» у мережі супермаркетів «Класс» м. Харків
в період з 12.07.2018 по 25.07.2018 (таблиця 2). Так як у
2017-му році у такий же період були приблизно однакові
показники продажу, враховуючи сезонність та
споживацьку спроможність, буде більш доцільним
порівнювати акційний приріст з аналогічним періодом
минулого місяця.
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Таблиця 2
Цінова акція ТМ «Яготинське»

Знижка,
Асортиментна позиція
%
Молоко 2,6%
ультрапастер т/п 950г
Йогурт Полуниця 1,5%
п/п 450г
Сметана 15% п/е400г

Акційний продаж 12.07.18- Аналогічний період до проведення
25.07.18
акції 12.06.18-25.06.18
Компенсація, Приріст,
Сума продажу,
Сума продажу,
грн
%
Кількість, шт
Кількість, шт
грн
грн.

25%

2930

74539,20

271

6915,12

16460,34

739,88%

25%

1686

27313,20

170

2754,00

6048,95

672,12%

25%

3899

81645,08

690

14448,60

16359,20

351,85%

Опишемо основні показники, які наведені у даній
таблиці:
1) Асортиментна позиція – перелік SKU (складська
одиниця обліку), що бере участь у ціновій акції;
2) Знижка – відсоток, на який знижена ціна товару.
Знижка надається як з боку дистриб’ютора, так і з боку
мережі супермаркетів по формулі «15% + 5%» чи «20%
+ 5%», як у даній ціновій акції;
3) Компенсація – сума, яку дистриб’ютор виплачує
мережі супермаркетів на основі результатів реальних

продаж акційного товару. Вираховується як сума
компенсації за одиницю товару помножена на кількість
проданого товару під час проведення акції;
З таблиці можна зробити висновок, що акція
принесла значний приріст в обсягах продажів по всім
трьома SKU. По позиції «Молоко 2,6% ультрапастеризоване т/п 950 г» приріст складає 739,88%; «Йогурт
Полуниця 1,5% п/п 450 г» – 672,12%; «Сметана 15% п/э
400 г» – 351,85%. Обсяги продажів та кількість
відвантаженого товару зросли пропорційно.

Розрахуємо показних рентабельності маркетингових інвестицій (ROMI) за формулою:

Таким чином, по акції ТМ «Яготинське» на позицію
«Молоко 2,6% ультрапастеризоване т/п 950г» ми отримали
3,50 грн доходу на кожну вкладену 1 грн маркетингових
витрат; «Йогурт Полуниця 1,5% п/п 450г» – 3,51 грн
доходу; «Сметана 15% п/е400г» – 3,99 грн доходу.
Задля підвищення більш ефективного проведення
цінових акцій можуть бути наведені такі рекомендації:
 необхідне більш точне планування кількості акційного
товару для того, щоб під кінець акції зберегти оптимальну
кількість товару на торгівельних площадках, тим самим
зменшується потенційний відсоток повернення товару до
дистриб’ютора через закінчення строків зберігання товару;
 необхідне більш точне планування асортиментної
позиції, яка у конкретний час буде користуватися
найбільшим попитом;
 необхідні більш точне відстеження та аналіз трейдмаркетингової активності конкурентів.
Висновки. Отже, збутова діяльність підприємства є
однією з найважливіших складових його функціонування.
Підвищення ефективності збутової діяльності дистриб’ютора повинно базуватися на BTL-заходах, які
спрямовані на стимулювання збуту і підвищення обсягів
продажу, що дають короткостроковий приріст, та на
сьогоднішній день мають велике значення у формуванні
споживацької лояльності до бренду.

Проведений аналіз показав, що метод, який був
використаний
підприємством
задля
підвищення
економічної ефективності збутової діяльності – цінова
акція, виявився достатньо ефективним у короткостроковій
перспективі, а також у формуванні споживацької
лояльності.
Література
1. Герасіменко В.В. Маркетинг. Підручник. 3-тє видання
/ В. В. Герасіменко. – М.: МГУ, 2016. – 512 с.
2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг / А.Ф.Павленко,
А.В. Войчак– К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.
3. Марочкіна С.С. Введення у спеціальність. Реклама
[Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів вузів, що
навчаються за спеціальністю «Реклама» / С.С. Марочкіна,
Л.М. Дмитрієва, О.В. Азарова; під ред. Л.М. Дмитрієвой. – М.:
ЮНІТІ-ДАНА, 2012. – 239 с.
References
1. Gerasimenko V.V. Marketing. Pidruchnik. 3-tevidannya/
V.V. Gerasimenko. – M.: MGU, 2016. – 512 s.
2. Pavlenko A.F., Voychak A.V. Marketing. / A.F.Pavlenko,
A.V. Voychak– K.: KNEU, 2003. – 246 s.
3. Marochkina S.S. Vvedennya u spetsialnist. Reklama
[Elektronniyresurs]: navch. Posibnik dlya studentiv vuziv, scho
navchayutsya za spetsialnistyu «Reklama» / S.S. Marochkina,
L.M. Dmitrieva, O.V. Azarova; pidred. L.M. Dmitrievoy. – M.:
YUNITI-DANA, 2012. – 239 s.

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018

281

Hafiiatullina Y.O.,
Student of the department of economy and marketing
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», yanonext@gmail.com
Ukraine, Kharkiv
INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY OF SALES ACTIVITY OF LTD «AVA LOVSOKOMPANI»
In the article the essence of sales activity and methods of increasing the efficiency of sales activities of the enterprise are
considered. The reasons for using sales promotion events are identified. The detailed classification of sales promotion events
is given. The results of the event on increase of sales on the example of the enterprise are given. The effectiveness of this event
is evaluated. Recommendations for more effective sales promotion events are given.
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СУЧАСНІ ІМПЕРАТИВИ СИСТЕМНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР
В КОНТЕКСТІ МАКРОТРЕНДІВ БІЗНЕСУ
У статті встановлено, що в сучасних умовах макротрендів бізнесу одним із найважливіших імперативів є
необхідність застосування методики діагностування ефективності проектних рішень в даній системі
підприємств мережевих структур. На основі чого виокремлено основні проблемні аспекти та переваги
діяльності досліджуваних підприємств та обґрунтувано алгоритм оцінювання рівня проектного рішення в
трансформаційних умовах.
Ключові слова: організаційна структура підприємств мережевих структур, підприємства мережевих
структур, діагностика ефективності підприємств мережевих структур, проектне рішення підприємств
мережевих структур, ризики підприємств мережевих структур.
Постановка проблеми. Глобалізаційні та інтеграційні
процеси, що відбуваються на світовому та національному
рівнях, подальше поглиблення розподілу праці, ринків
збуту, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій
тощо призводять до необхідності формування підприємств
мережевих структур. На сьогоднішній день ефективно
функціонують різноманітні мережеві структури, а саме
торговельні, туристичні, готельні, фінансові, виробничі
та інші види мереж, створені мережеві структури на
основі чого нами інтерпретовано переваги і недоліки
даних організаційних структур. В таких умовах функціонування підприємствам мережевих структур є
необхідність обрання яким необхідної методика
діагностування ефективності проектних рішень в даній
системі сучасних економічних умов. Сучасну проблематику діагностики організаційної структури підприємств
мережевих структур досліджують такі вітчизняні
науковці як С. Гриценко, Г. Дмитренко, О. Єрмакова,
Т. Заславська, Г. Колодко, В. Кириченко, Н. Кирич,
Б. Козирь, Т. Максименко, С. Оборська, В. Осипов,
Ю. Пахомов, Р. Ривкіна, З. Шершньова, Е. Шарапова,
В. Усачева, К. Франкич, Г. Хаєт та інш.
Метою роботи є дослідження сучасних імперативів
системної ефективності діагностики організаційної
структури підприємств мережевих структур, обґрунтування алгоритму оцінювання рівня проектного рішення
в системі підприємств мережевих структур, а також
виокремлення окремих проблемних аспектів та переваг
діяльності системи підприємств мережевих структур в
контексті сучасних трансформаційних умовах.
Виклад основного матеріалу. Водночас слід особливо
наголосити, що підприємства мережевих структур є
новою моделлю перерозподілу інтелектуальних і
виробничих ресурсів, що дозволяє її суб’єктам мінімізувати часові та матеріальні витрати на адаптацію до
умов ринку. В умовах макроекономічної нестабільності,
коли ресурси високотехнологічних підприємств обмежені і
не відповідають вимогам конкурентної боротьби, саме їх
реорганізація за мережевим принципом дозволяє пере-

розподілити ризики та скоротити часові та фінансові
витрати на розробку і впровадження інновацій та
проектних рішень [6].
Слід відзначити, що підприємства мережевих
структур мають свої переваги та недоліки, аналіз та
діагностування, яких відіграє важливу роль для ефективної
побудови мережі та її успішного функціонування. До
переваг функціонування підприємства мережевих структур
можна віднести наступні імперативи:
– зростання довіри знижує трансакційні витрати і
невизначеність, збільшує передбачуваність у формі
відомих очікувань;
– інтенсивний інформаційний потік збільшує виникнення нових можливостей в бізнесі: доступ до нових
технологій, розширення ринків збуту;
– добровільне і довготривале співробітництво забезпечує компаніям гнучкість, посилює їх сприйнятливість
до інновацій і орієнтованість на кінцевого споживача;
– взаємний вільний доступ до ресурсів, які перебувають у власності учасників мережі;
– можливе скорочення витрат виробництва і реалізації
продукції;
– стратегічні партнерства можуть замінити процеси
злиття і поглинання, які є більш витратною і ризикованою
моделлю розвитку.
Що стосується негативних наслідків щодо формування
організаційної структури підприємства мережевих
структур можна віднести наступні імперативи:
– зростання монополізму та зменшення конкуренції
на ринку;
– зниження ефективності діяльності при відсутності
чіткої консолідації цілей учасників мережі та уповільнення
процедур прийняття рішень при її значному розширенні;
– зростання залежності, обмеження дій окремих
суб’єктів і надалі втрата підприємством самостійності;
– зниження гнучкості управління;
– розмивання меж між організаціями за рахунок
ускладнення зв’язків між учасниками мережі;
– зростання трансакційних витрат як результат
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зростання інвестицій у підтримку і розвиток міжфірмових
відносин, які можуть виявитися неефективними.
Звертаємо увагу на те, що на основі проаналізованих
переваг та недоліків створення та функціонування
підприємств мережевих структур, можна виокремити
основні умови ефективного формування міжфірмових
взаємовідносин, а саме: визначення та узгодження цілей
партнерів, розробки в процесі інтерактивної взаємодії
стратегії формування та розвитку взаєминами, організації
контролю та моніторингу ефективності взаємовідносин [4].
Водночас слід особливо наголосити, що в сучасних
умовах турбулетно-кризового стану, визнання інформаційної складової в системі підприємств мережевих
структур зумовлюють у прийнятті проектних рішень
системи підприємств мережевих структур, необхідність
виявлення впливу інформації на досягнення результатів
підприємницької діяльності, визначення поведінки інформованого учасника мережевої структури забезпечувати
процвітання бізнесу і накопичення ресурсів для даних
рішень. Першою проблемою, з якою стикаються
мережеві структури, є масштабність інформації, проблема
обробки значних її обсягів, навіть, якщо остання
потенційно сприймається і доступна для користувачів. В
умовах невизначеності ситуації в оточуючому середовищі,

скрутного фінансового стану підприємства проблема
полягає не тільки в складності, але і в її обсязі за умов
обмеженості часу і уваги користувачів. Навіть в більш
сприятливих умовах пошук інформації потребує визначення точки оптимуму, в якій узгоджується повнота
інформації, час і зусилля на подальший пошук, на що
наголошують окремі дослідники. Отже, друга проблема –
це складність і особливість у використанні інформації.
Третя проблема – це невизначеність, коли неможливо
вести ні розрахунки, ні визначати чисельну ймовірність,
тобто пов’язується з ризиком, який є наслідком
неможливості визначення повноти та достовірності
нової інформації. А також, четверта проблема – це
структурування інформації – розподіл даних за категоріями, прийняття до усвідомлення і використання не
всієї доступної інформації, а тільки її частини,
необхідної для користувача. При цьому потреба в
інформації пов’язана не тільки з об’єктивними
обставинами, але й повинна бути адекватною здатності
користувача до усвідомлення [7].
Так, з практичної точки зору є необхідність впровадження алгоритму оцінювання ефективного проектного
рішення в системі підприємств мережевих структур,
сформованого нами на відповідному рис. 1.

Етап 1

Виявлення і встановлення проектного рішення підприємств
мережевих структур

Етап 2

Опрацювання максимальної кількості інформації проектного рішення

Етап 3

Визначення вектору розвитку та протидія загрозам (аналіз)

Етап 4
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Оцінка можливостей підприємств мережевих структур

Етап 5

Розробка декількох варіантів рішень проектного рішення

Етап 6

Оцінка варіантів та вибір оптимального варіанту рішення підприємств
мережевих структур

Рис.1. Алгоритм оцінювання рівня проектного рішення в системі підприємств мережевих структур
[авторська розробка]
Звертаємо увагу на те, що своєчасність виявлення і
визначення сутності проектного рішення підприємств
мережевих структур – це перший крок, від якого
значною мірою залежать необхідні витрати щодо
вдосконалення організації та визначення вектору
розвитку, протидія загрозам (аналіз). Основним
показником, що характеризує виникнення певних
проблем аспектів підприємств мережевих структур, є
погіршення показників її діяльності. До них належать:
1) втрата клієнтів (покупців, постачальників, кредиторів,
інвесторів); 2) втрата ринків збуту; 3) моральний і
фізичний знос устаткування, старіння технологій;

4) упущення в організаційних і структурних змінах
усередині організації, які повинні враховувати усі
макротренди бізнесу; 5) інші упущення [5].
У контексті досліджуваної проблематики можна
стверджувати, що процес оптимізації підприємств
мережевих структур пов’язаний з економічним симбіозом
підприємств. Слід звернути увагу на те, що економічний
симбіоз у результаті формування мережевої структури –
це союз економічних суб’єктів господарювання, який
припускає стійкий тип взаємодії, що приносить кожному
з них економічну вигоду (ефект), яка формується в
процесі їх функціонування. В основі такого оптимального
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поєднання завжди лежить очевидна взаємна вигода обох
сторін: 1) великі підприємства вносять у функціонування
малих відомий елемент стабільності та планомірності;
вони визначають особливий мікроклімат функціонування
малого бізнесу як своєрідний амортизатор дії ринкової
стихії; 2) малі підприємства виконують частину функцій
великих підприємств, концентруючись на питаннях
збуту і постачання, розробці та впровадженні новацій,
підвищенні якості виробів і т. ін.
В таких умовах функціонування економічний симбіоз
визначається більш широким спектром мети підприємств
мережевих структур. Цільовими векторами розвитку
підприємницьких структур умовно можна розподілити
на дві групи: 1) необхідність раціонального поділу
виробничо-економічних функцій підприємств і вдосконалення організації виробництва; 2) специфічна мета,
зумовлена необхідністю виживання в складних умовах
української економіки, що реформується.
Так, за практичної точки зору при діагностиці ефективності організаційної структури підприємств необхідною
умовою стійкого існування мережевої структури в ринковому середовищі можна описати наступним чином:
n

n

i 1

i 1

 (wi  ci )     Ei

(1)

де wi – зниження трансакційних витрат i-го
підприємства в результаті об’єднання;
сi – затрати i-го підприємства, пов’язані з його
знаходженням у загальній структурі;
Ω – заданий деякий поріг стійкості мережевої
структури до впливу зовнішнього середовища (що
відображає, наприклад, прогнозовану середню величину
її можливих втрат під впливом ринкової кон’юнктури);
Еі – емерджентний (синергетичний) ефект від мережевої структури.
Необхідна умова стійкого існування підприємств
мережевої структури в ринковому середовищі: синергетичний ефект має покривати можливі збитки від
коливань ринкової кон’юнктури.
Слід відзначити, що достатня умова стійкого функціонування підприємств мережевих структур описується
наступним чином:

wi  ci  ~, i  1, n
(2)
~
де  – (поріг автономії), що характеризує середній
розмір економічної вигоди i-го підприємств мережевих
структур, за якої його перебування в мережевій структурі
стає для нього привабливим.
Це означає, що величина додаткової вигоди має бути
достатньою для кожного малого підприємства, що
входить до складу мережевої структури. У разі не виконання хоча б однієї з цих умов (виходу хоча б одного
підприємства з утвореного альянсу) мережева структура
стає нестійкою і припиняє своє існування.
Неможливо залишити поза увагою те, що під
економічним механізмом формування синергетичного
ефекту мережевих взаємодій будемо розглядати такий кй напрям спільної діяльності підприємств мережевих

структур, для якого виконується

wik  сik  ik для

кожного i  1, n , де  ik – поріг привабливості к-го
напряму діяльності для i-го підприємства:
L
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де Wikl і Сikl – доходи і витрати за l-м способом
взаємодії відповідно [2].
Разом з тим, доцільно враховувати, що в процесі
діагностування ефективності організаційної структури
підприємств мережевих структур, необхідно враховувати
функції якими моделюються часткові показники, що
позитивно впливають на загальний рівень проектних
рішень суб’єктів господарювання є лінійними (фактичне
значення фактора ділиться на нормативне), а функції, які
негативно впливають на загальний рівень проектних
рішень нелінійними (нормативне значення фактора
ділиться на фактичне). Зокрема, відхилення в кращу
сторону для «негативних» показників суттєво домінують
у порівнянні з відхиленнями для «позитивних»
показників (рис. 2), а також у порівнянні з відхиленнями
у гірший бік як для «негативних» так і «позитивних»
показників (рис. 3-4). Слід зазначити, що резутати даного
діагностування були проведені на прикладі СКМ
(«System Capital Management») та продемонстровано на
нище сформованих рисунках.
При цьому, відхилення у гірший бік для
«позитивних» показників майже в два рази перевищують
відхилення для «негативних» показників (рис. 4).
Аналогічно відхилення у кращу сторону для
“позитивних” показників майже в два рази перевищують
відхилення для “негативних” показників у гірший бік.
Звертаємо увагу на те, що в рамках даних наукових
досліджень, акцент треба зробити на тому, що реалізація
економічного механізму забезпечує ефекти діагностування, які перевищують поріг мінімальної привабливості
для кожного підприємства за даним напрямом спільної
діяльності. При цьому сукупність економічних механізмів
вважається системоутворюючою (що
забезпечує
економічний симбіоз підприємств мережевих структур),
якщо виконуються необхідна і достатня умови
економічного симбіозу. Тобто, сукупна дія економічних
механізмів забезпечує, по-перше, необхідний поріг
стійкості Ω, а по-друге, долає інерційний поріг автономії
~
економічних агентів  [1].
Залежно від виду ресурсів (способу взаємодії), що
спільно використовуються в системі підприємств
мережевих структур, економічний механізм може мати
декілька різновидів:
а) організаційно-розподільний (сумісне використання
оргтехніки, засобів зв’язку й обчислювальної техніки,
штату секретарів-референтів і т. ін.); б) виробничорозподільний (сумісне використання резервів матеріальновиробничих ресурсів і устаткування, що утворилися);
в) інформаційно-розподільний (обмін інформацією про
найвигідніші напрями роботи, ринки збуту і т. ін.).
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Рисунок 2 – Значення часткового показника при зменшенні
його фактичного значення від нормативного СКМ («System Capital Management»), %

Рисунок 3 – Значення часткового показника при збільшенні
його фактичного значення від нормативного СКМ («System Capital Management»), %

Рисунок 4 – Значення часткового показника при відхиленнях
його фактичного значення від нормативного СКМ («System Capital Management»), %
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а) організаційно-розподільний (сумісне використання
оргтехніки, засобів зв’язку й обчислювальної техніки,
штату секретарів-референтів і т. ін.); б) виробничорозподільний (сумісне використання резервів матеріальновиробничих ресурсів і устаткування, що утворилися);
в) інформаційно-розподільний (обмін інформацією про
найвигідніші напрями роботи, ринки збуту і т. ін.).
Таким чином, згідно проведеного діагностування
ефективності підприємств мережевих структур, на нашу
думку, можна інтерпретувати наступні ризики: 1. В умовах
глобалізації загострюється конкуренція на вітчизняному
ринку, оскільки повільно йдуть процеси концентрації
ресурсів і збільшення капіталізації бізнесу у сфері
економіки. 2. Великі промислові структури України
забезпечують основну частку зайнятих, найбільший
обсяг реалізації продукції і капітальних інвестицій.
Найбільш успішними є диверсифіковані бізнес-групи,
проте вплив їх на ринок обмежений. 3. Інноваційні
структури у промисловості України знаходяться на етапі
впровадження, не враховується зарубіжний досвід
формування технологічних альянсів, частка технопарків
у реалізованій інноваційній продукції зменшується
внаслідок блокування законодавчих положень щодо їх
державної підтримки. 4. Повільно реалізуються заходи
щодо формування регіональних мережевих структур, що
звужує можливості сполучення державних і приватних
інвестицій, ефективного використання ресурсів, цільової
державної підтримки промислових кластерів. 5. Зазначені
ризики зумовлюють посилення загроз економічній
безпеці держави: зростання зношеності основних засобів
промисловості; погіршення структури експорту; зростання
частки іноземного капіталу у стратегічних галузях;
збільшення технологічного відставання; зниження
конкурентоспроможності продукції; поширення іноземної
технічної і технологічної експансії, виснаження
ресурсної бази [2].
В сучасних трансформаційних умовах найбільш
поширені підприємства мережевих структур з нерозвиненими і слабкими взаємодіями. Набагато рідше зустрічаються мережеві структури з розвинутою системою
взаємозв’язків. Причини цього полягають у тому, що,
по-перше, через недосконалість законодавчої бази, яка
регулює підприємницькі відносини, коло вирішуваних в
них питань не завжди легітимний та юридично визначений;
по-друге, такого роду об’єднання вимагають значно
вищого рівня довіри взаємовідносин, якого за наявності
загальної взаємної недовіри підприємницьких структур в
умовах економічної кризи достатньо важко досягти.
Висновки. Резюмуючи вище описане, слід відзначити,
що мережеві структури, що засновані на горизонтальних
взаємних зв’язках, створюють ефект синергії, стимулюючи
творчу взаємодію ланок, що входять у мережу. Головні
переваги мережевої форми – креативність, гнучкість і
мультиплікативний ефект.
Підприємства мережевих структур є однією з
найефективніших форм організації господарської
діяльності в умовах макротерендів бізнесу та мають ряд
особливостей та переваг. У досліджуваних підприємствах
значно краще налагоджений рух інформаційних потоків
між учасниками мережі, вони кооперуються один з
одним, поставляють продукцію для того, щоб

утримувати певне місце у ціннісному ланцюзі. Важливою
перевагою мережевих організацій є добровільне
об’єднання на договірних умовах. Як показує досвід,
таке поведінка учасників мережі не тільки покращує
кінцеві результати, але і сприяє виконанню контрактних
зобов’язань. Мережі являють собою об’єднання
організацій, засноване на кооперації та взаємне
володіння акціями учасників групи – виробників,
постачальників, торговельних і фінансових компаній.
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CORPORATE CULTURE: MANAGEMENT,
TAKING INTO ACCOUNT OF NATIONAL FACTORS
In our view, in general a model of corporate culture is a system of key factors that characterize it. Analyzing these
models here one can distinguish several typical components: regularities of behavior, norms of behavior, system of
dominant values, philosophy of the organization, mood and climate. Therefore, while developing the model we used two
basic approaches to determine the structures of the model in the given economic conditions: content and procedural. Both
approaches require further development providing theoretical substantiation.
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Introduction. Modern processes of transformation of the
economy and society are undergoing significant changes in
most basic ideas about approaches to the management of
organizations. The formation of strategic competitive
advantages is largely aimed at improving the efficiency of
the management system of organizations taking into account
the identification of management personnel with the
influence of factors of corporate culture, as well as national
factors on the process of managing it. First of all, the choice
of this research direction is grounded in the great importance
that comes from the problems mentioned above.
The urgency of the research and the development of this
problem increases due to the changes that occur in the
external environment of the organization.
Materials and Methods. A characteristic feature of the
most studies devoted to this problem is the fact that they do
not consider the factors influencing the national peculiarities
of corporate culture in the management processes of the
organization. In connection with this, the most pressing today is
solving the problem of identifying the content of factors that
determine the national specificity of corporate culture, as
well as the substantiation of methodological approaches to
managing the dynamics of these factors [2,6,7,8].
The theoretical and methodological basis of the research
is the fundamental work of domestic and foreign scientists
(G. Hofstede, E. Stein, V. Sate, T. Peters, R. Waterman,
A. Maslow, D. McGregor, F. Hezberg, E. Clark, A. Kibanov
and others) devoted to the study of the phenomenon and
research of factors of corporate culture, their influence on
the overall system of management of the organization and
personnel as a key element.
The research deals with the features of the management
of corporate culture of the organization taking into account
national factors, specifics, as well as the experience of
solving these problems of personnel management of
organizations, the influence of elements of corporate culture
on the overall management of the quality in the organization.
We consider the corporate culture as a dominant system
of joint-shared values of the community of people, which is
in their process of purposeful activity. The values, that is the
components of human behavior contribute to the
achievement of its goals and underlie the determination of

the ways for this. The research investigates the relationship
between corporate and national cultures, which are in the
special form of subcultures within the national cultures that
have their own stable system of values, which is shared by a
large part of the people who carry this culture. As a
subculture, corporate culture is obviously prone to the
regularities that are peculiar to cultures in general. Thus, two
main ways of the dynamics of culture are defined: natural
(when culture is gradually changing as the values are
replacing) and radical (when cultural values are changing as
a result of external guiding influence).
For further analysis of the content of the concept of
“corporate culture” is disclosed and characterized by a
number of the most typical and widespread models of
corporate culture. In general the model of corporate culture
is a system of key factors that determine it. Analyzing these
models one can distinguish several typical components:
1. Formed patterns of behavior. When the members of the
organization interact with each other they use a common
language. They have already developed a traditional system of
views on the relations between people for this organization.
2. Behavioral norms.
3. The system of dominant values.
4. Philosophy of organization regarding employees and
clients.
5. Mood and climate. With these elements, the members
of organizations interact with each other and clients.
On the basis of these components of the model presented,
taking into account the research objectives, a new model of
corporate culture has been developed. In developing the
model, two basic approaches were used to determine the
structure of the model: content and procedural.
Within the content approach to model definition, culture
was analyzed for the purpose of determining the structure and
the main determinants of its factors. The main characteristic of
this approach is the static nature of the selected properties.
Another approach is an attempt to describe the
phenomena through procedural theories of corporate culture.
The main feature is the analysis of the phenomenon in
dynamics, that is, culture acts as a certain mechanism that
determines the choice of the individual between alternative
models of communication, interaction, behavior [2, 6, 7].
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The studies conducted by the Dutch social psychologist
Geert Hofstede [4, 8]. In the early seventies he and his
colleagues conducted a systematic study of attitudes towards
work based on two surveys. About 116,000 polls were
conducted in more than seventy countries of the world. This
is the most significant study on the impact of national factors
on the organization's management system. The survey was
attended by the employees of all levels of the hierarchy of
the representatives of the transnational company IBM. The
main feature of the study is the fact that IBM, as in any
centralized company, used the same technologies of managerial
regulatory management: job descriptions, recruitment criteria,
system of job evaluation and motivation, etc., but the
employees were representatives of different nationalities.
Based on this premise, G. Hofstede makes the assumption
about the existence of cultural differences in the organizational
behavior of the employees of the company, and these
differences are national in nature. This conclusion became
fundamental in considering issues of the influence of national
factors on the management of corporate culture. Among the
factors influencing the management system as a whole and
the corporate culture management system as a component,
the following factors were distinguished in the study:
• economic factors: market conditions, cyclicality of the
national economy;
• geographic factors (including climatic factors),
historically this group of factors indirectly affects the
national culture; for the same reason, they cannot be taken
into account in the analysis of behavior in the short term
perspectives due to its low dynamism;
• technological factors.
Based on the results of the research, G. Hofstede
identified four main factors of the differences among
national cultures. Each national culture is evaluated by four
factors:
power
distance,
uncertainty
avoidance,
individualism / collectivism, masculinity / femininity, which
forms a characteristic cultural profile [1, 4].
In the process of considering various methodological
approaches to the diagnosis of corporate culture, the
following sequence is used:
1. Introduction (general provisions). The characteristics
of the methodical approach, practice of application.
2. Diagnostic model. The definition of the basic model of
corporate culture for each methodological approach, the
factors of which are diagnosed.
3. Structure and content of the questionnaire for
diagnostics. That is, the content and form of the questionnaire
on the diagnosis of the status of corporate culture in the
methodological approach;
4. Interpretation of the results. The procedures for
processing the primary results, the typical approaches to
aggregating indicators;
5. Criticism of the methodological approach. A critical
view on the content and applicability of the methodological
approach is proposed.
For this the methodological approaches were considered
in accordance with the following group of criteria:
1. Correspondence of the diagnostic model of corporate
culture to the formulated at the beginning of the study of the
basic model of corporate culture.
2. Practice of application of the technique.
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3. The quality of the analytical toolkit.
4. Accounting of factors of national specificity of corporate
culture in the diagnostic model.
5. Stability of the results obtained with the use of this
technique.
The studies have confirmed that there are two ways of
forming the methodological approach to corporate culture
management. The first one is that the system of values refers
to the definition of common goals, intentions and interests that
act as a single system of joint-shared goals for the entire group
of carriers of this culture. The second approach is that, in
parallel with the formation of a system of goals, the definition
of acceptable ways of their achievement for the organization is
taking place, and this process takes place both on the part of
the subject of management and on the part of its object. Thus,
two systems of values are formed (the target one, which is
formed by the subject of management, and the real one, which
is formed by the object of management). Consequently, if
these two systems do not have fundamental differences
between them, the system of formation and realization of the
goals of the organization is effective. Otherwise, when there is
a gap between the target and the real system of values of
corporate culture, there is a resource to increase efficiency.
The tasks of bringing the actual state of corporate culture to
the target form the basis for the formation of corporate culture
management system. At the same time, the basis of the
methodical approach to corporate culture management are the
means and processes of influencing the system of factors of
corporate culture in order to bring them to the state that will be
target based on the goals of the organization. The model of
corporate culture on the basis of the content and procedural
approach is presented in Fig.1.
It is expedient to systematize the information on practical
research on the influence of national factors on corporate
culture, conducted by G. Hofstede’s methodology.
For the formation of the empirical basis of the study,
three practical studies using the Hofstede method were used:
1. In the study of G. Hofstede published in 1993, there
are the results obtained by him based on indirect sources like
national statistics describing domestic and foreign archetypes
in literature and history, the results of local studies.
2. The research carried out in the mid-1990s in the USSR
by the GLOBE project (“Research Program for the Study of
Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness”).
3. The research conducted by A. Naumov. To use the
methodology of G. Hofstede for understanding the specificity
of the domestic mentality, A. Naumov from October 1995 to
June 1996 interviewed Ukrainian citizens with incomplete
and completed higher education who were students of
Business Schools, teachers and specialists, administrators
and businessmen. In order to conduct a comparative
analysis, A. Naumov applied the same mathematical
procedures as G. Hofstede.
3. The research conducted by A. Naumov. To use the
methodology of G. Hofstede for understanding the specificity of
the domestic mentality, A. Naumov from October 1995 to
June 1996 interviewed Ukrainian citizens with incomplete and
completed higher education who were students of Business
Schools, teachers and specialists, administrators and businessmen. In order to conduct a comparative analysis, A. Naumov
applied the same mathematical procedures as G. Hofstede.
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A formulary of society-known aim

Organization mission
Vision of organization

A formulary of common-divisible process

Aims of organization
A formulary of aim model corporate culture

Quality characteristic of aim
Analysis of alternatives

Planning of aim condition a corporate culture

Analysis of existing condition a corporate culture

Results

Analysis of deviation of aim model from the actual

A determine of management means

A formulary of last aim corporate culture
Select of management means
Fig.1. The scheme of management system of corporate culture of the organization
The generalized results of the estimation of factors are
presented in Table 1; each factor is measured by the given
scales of each question on the diagnosis about corporate
culture (the maximum value is 100, the minimum value is 0).
Table 1
Results of research by G. Hofstede methodology

Power Distance
Uncertainty Avoidance
Individualism/
Collectivism
Male sex / Female sex

G. Hofstede “GLOBE” Research by
study [4]
Research
A. Naumov
90
77
40
90
98
68
50

23

41

70

75

70

Leader

Following the analysis of the results of practical studies,
such conclusions were drawn about Ukraine's belonging to
cultural groups. They are characterized by:
1. A large power distance.
2. High desire to avoid uncertainty.
3. Absence of a pronounced degree of individualism /
collectivism.
4. In most cases, the focus is on the process rather than
on the result.
The basic model of corporate culture management is
presented in Fig. 2.

Translation of norms

Group

Selection in accordance to
group values
Regulatory Impact

Regulatory Impact
Confirmed of norms
Preservation in the group and
benefits only to those who
support norms

Fig.2. Model of corporate culture management
Thus, the process of managerial influence is a sequence of
4. Selection and arrangement of performers
approval of norms, which form the basis for the purposeful
To study further the impact of national factors on the
activities of employees of the organization through various
management system of corporate culture, we conducted a
means of management. Here are the following main means of
research using Hofstede's methodological approach for a
influencing corporate culture:
particular business organization.
1. Changing traditions.
This study was conducted in three stages:
2. Formalization of norms and rules.
1. Preparatory: at this stage the objectives of the study were
3. Influence on formal and informal leaders.
determined, a general analysis of the management system in this
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organization was made with a special emphasis on the elements
of the management system of corporate culture; also the
questionnaires and the definition of internal conditions for
conducting reviews (dates, terms, participants) was made;
2. Informative: at this stage a questionnaire was conducted,
the results of which were pre-structured.
3. Analytical: the main laws were determined, qualitative
characteristics of national factors of corporate culture were
revealed.
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To conduct the research we chose the target group, which
included a complete list of 97 employees who really worked at
the organization at the time of the survey. For this group the
questionnaires were submitted for filling up to one calendar
day, after which the questionnaires were collected and
processed. Totally 95 questionnaires were accepted (incorrectly
completed, uncompleted or blank questionnaires were left).
The results of filling in the questionnaires are presented in
Table 2.
Table 2

Results of the questionnaires to define quantitative values of the factor
The factor of
corporate culture

The power
distance

Formulation of the question

Options for answers

How often do you disagree with the opinion of the
chief?
Which type of a chief do you prefer to work?

Often
Seldom
Autocratic
Advisory
Yes
No

Can you consider the style of your chief directory?

Uncertainty
avoidance

Individualism /
Collectivism

Masculinity /
Femininity

Do you agree with the idea: norms and instructions
can not be violated even if an employee believes
that it is in the interests of the organization?
How much longer would you like to work at your
company?
How often do you feel nervous or strained at
work?
How important is it for you to have enough time
for private and family life?
How important is it for you to have acceptable
working conditions?
How important is it for you to live in an area
acceptable to you?
How important is it for you to work with people
who interact well with each other?
How important is it for you to work with people
who interact well with each other?
How important is it for you to have good career
opportunities?
How important is it for you to work in your
workplace for as long as you want?
How important is it for you to be aware of the
achievements of scientific and technological
progress?

Scales for
evaluation
0
1
1
0
1
0

Distribution Parameter
of answers
value
26
69
42
67,72
53
82
13

Yes

1

70

No
Long
Not long
Often
Not often
Very important
Not very important
Very important
Not very important
Very important
Not very important
Very important
Not very important
Very important
Not very important
Very important
Not very important
Very important
Not very important
Very important

025
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1

70
25
25
70
68
27
45
50
43
42
35
60
35
60
32
63
55
40
35

Not very important

0

60

73,68

56,84

43,95

For further analysis of the results of the diagnosis the qualitative factors were proposed (see Table 3).
Table 3
Qualitative definition of factors of corporate culture
The factor of
corporate culture
The power distance
Uncertainty
avoidance
Individualism /
Collectivism
Masculinity /
Femininity

Qualitative characteristic
High power distance
Middle power distance
Low power distance
High desire to avoid uncertainty
Middle desire to avoid uncertainty
Low desire to avoid uncertainty
Individualism
The transition from collectivism
to individualism
Collectivism
Male
Average value
Female

Quantitative range
from 67 to 100
from 34 to 66
from 0 to 33
from 67 to 100
from 34 to 66
from 0 to 33
from 67 to 100
from 34 to 66
from 0 to 33
from 67 to 100
from 34 to 66
from 0 to 33

Parameter value
while questioning

Conclusion

67,72

In organization the high
value of the factor
“Distance of power”

73,68

In organization the high
value of the factor
“Uncertainty avoidance”

56,84

There is no expressed
individualism or
collectivism in the
organization

43,95

In the organization the
average value of the factor
of masculinity
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Results and Discussion. On the factor “Power distance”
one can draw the conclusions: in the organization there is a
high power distance, where the main consequences of such a
parameter value are:
1. The need of employees in a rigid hierarchy;
2. Possible violations of feedback;
3. Orientation of performers on formal rules and rules of
interaction;
By its very nature, the factor is the distraction realized by
the performers from the decision making center. Thus, the
high power distance has two consequences: on the one hand,
subordinates do not feel their participation in decisionmaking while forming goals; on the other hand, subordinates
are weakly believed in the ability to influence the process
through feedback on managerial influence. In either of these
cases, we can talk about reducing the flexibility of the
management system to changes.
On the factor of “Uncertainty avoidance” one can draw
the following conclusions:
I. In the organization there is a high level of factor
“Uncertainty avoidance”, the main consequences are:
1. The employees in their professional activities are
guided to avoid stressful situations;
2. When forming the strategy of behavior, the employees
are guided by the values of stability, consistency and
traditionality.
3. There is a tendency towards closeness from the
surrounding influence.
4. There is an orientation towards clear rules and
guidelines, as a consequence of the search for guarantees of
stability and certainty.
Results and Discussion. On the factor “Power distance”
one can draw the conclusions: in the organization there is a
high power distance, where the main consequences of such a
parameter value are:
1. The need of employees in a rigid hierarchy;
2. Possible violations of feedback;
3. Orientation of performers on formal rules and rules of
interaction;
By its very nature, the factor is the distraction realized by
the performers from the decision making center. Thus, the
high power distance has two consequences: on the one hand,
subordinates do not feel their participation in decisionmaking while forming goals; on the other hand, subordinates
are weakly believed in the ability to influence the process
through feedback on managerial influence. In either of these
cases, we can talk about reducing the flexibility of the
management system to changes.
On the factor of “Uncertainty avoidance” one can draw
the following conclusions:
I. In the organization there is a high level of factor
“Uncertainty avoidance”, the main consequences are:
1. The employees in their professional activities are
guided to avoid stressful situations;
2. When forming the strategy of behavior, the employees
are guided by the values of stability, consistency and
traditionality.
3. There is a tendency towards closeness from the
surrounding influence.

4. There is an orientation towards clear rules and
guidelines, as a consequence of the search for guarantees of
stability and certainty.
ІІ. By its very nature, the “Uncertainty avoidance” factor
is the degree by which the representatives of this corporate
culture perceive and react to the threat of uncertainty as a
situation with a new order of things, regardless of the positive
or negative consequences this situation will have for the
employee. The cultures with such value of the factor are
characterized by low initiative (expectation of managerial
influence), the desire to avoid conflict situations or situations
that are evaluated as a potential conflict, where there is also
an internal need to avoid potential failures. In general, it can
be stated that the high desire to avoid uncertainty leads to the
fact that the organization has a high inertia in relation to
managerial influence, and also there is a need for additional
stimulation of performance activity.
According to the factor “Individualism / Collectivism”
we can draw the following conclusions: the average value of
this factor indicates the different representations of respondents
interviewed about the strategies of inter-organizational
interaction. In this case, “Individualism” would indicate the
desire to achieve one's goal, and “Collectivism” would
indicate about the orientation of group interaction in
achieving the objectives of its level. The average value of
the parameter indicates that there is no unanimity in the
organization about the effective ways to achieve the
objectives of its level, and the division of ideas leads to the
stratification of the personnel of the organization, which may
be the reason for violations of organizational interactions
and the emergence of conflict situations.
According to the factor “Masculinity / Femininity” one
can draw the following conclusions: by its very nature, this
factor indicates how relevant in definite corporate culture the
orientation is to the process “female gender” or to the result
“male gender”.
The average value of the factor “Masculinity / Femininity”
shows, above all, that a sufficient number of the employees
of the organization is focused on the process rather than the
result. Considering the categories of the employees and their
answers to questions on this criterion, we can conclude that
there are regularities: the higher position the higher focus on
the result (male gender), while the focus on the process
(female gender) is inherent in the level of direct performers
in the hierarchy.
Conclusions. In order to make practical guidelines for
managing corporate culture in accordance with the developed
methodological approach, the target position of the above
mentioned factors was formed based on the goals of the
organization and the conditions for their achievement.
Thus, when developing the recommendation on corporate
culture management in accordance with the target values of
the factors, the following should be considered:
1. In the system of corporate culture management, in our
opinion, there should be elements of formalization of
internal norms of corporate culture, namely:
a) in support of the factor “Low power distance”:
– employees of the organization take part in the
preparation and development of decisions;
– the organization is encouraged to improve the current
state of affairs;
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– in the organization any constructive criticism of the
current state of affairs is maintained.
b) in support of the factor “Low uncertainty avoidance”:
– the organization supports proposals for new forms of
internal interactions that contribute to improving the
effectiveness of internal organizational processes.
2. The organization needs to develop proposals for the
development of the organizational structure. Here we
propose a transition from the linear functional principle of
construction to the matrix one, which will lead to new
interactions between employees within the framework of
working groups on the project implementation, and it will
allow to reduce the value of the factor “Power distance”.
3. To elaborate a procedure for the implementation of
projects, where this regulation will reduce the importance of
the “Uncertainty avoidance” factor.
4. To make changes in the system of recruitment where,
when evaluating candidates, it is advisable to take into
account the strengths of the applicants for the respective
position regarding the target state of the above-mentioned
factors (low power distance, low uncertainty avoidance, the
transition from individualism to collectivism, the average
value of masculinity), and the state of these factors can be
determined on the basis of the questionnaire of this research.
5. Adjustment of the system of material incentives in the
field of supporting the initiative of employees. Here the
process of forming a system of support for the abovementioned factors of the target state of corporate culture
should be carried out using the methods of material and nonmaterial incentives.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: УПРАВЛІННЯ, ВРАХУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ФАКТОРІВ
На наш погляд, у загальному вигляді модель корпоративної культури – це система ключових чинників, які її
характеризують. Аналізуючи ці моделі тут можна виділити кілька типових складових: закономірності поведінки,
норми поведінки, система домінуючих цінностей, філософія організації, настрій і клімат. Тому, розробляючи моделі,
ми використовували два базових підходи для визначення структур моделі в даних умовах господарювання: змістовний
і процесуальний. Обидва підходи потребують подальшої розробки, надання теоретичного обґрунтування.
Ключові слова: корпоративна культура, принципи корпоративного управління, національні фактори,
закономірність поведінки, норми поведінки, діагностична модель, методичний підхід, сфера дії принципів
корпоративного управління, носії культури, жорстка ієрархія.

Scientific Journal Virtus, September # 26, 2018

294

РЕЦЕНЗІЯ
Мішеніна Т.М.
д.пед.н., к.філол.н., професор кафедри української мови
Криворізького державного педагогічного університету, t.mishenina@gmail.com
Україна, м. Кривий Ріг

ГУСТАТИВИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
ПИСЬМЕНСТВІ
на монографію

Ковпік Світлани Іванівни
[Ковпік С.І. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози) :
[монографія] / Світлана Іванівна Ковпік. – Кривий Ріг, 2018. – 150 с.]
Рецензована монографія є самостійним, актуальним і своєчасним дослідженням, оскільки порушує
питання динаміки становлення і шляхів розвитку художнього потенціалу густативів у сучасній українській
прозі з урахуванням соціокультурних чинників, які визначають густативну культуру носія певного типу
культури (у рамках дослідження – української лінгво- й етнокультури); виявляє усталені наукові уявлення,
поняття, категорії й концепції процесів моделювання густативних образів, процесів, явищ і дозволяє
визначити найсуттєвіші функції усіх складників харчування персонажів.
Опрацювання наукової літератури уможливило в межах проблеми уніфікації термінів (густативне,
сапористичне) обґрунтувати доцільність послуговування ними під час здійснення компонентного аналізу
густативів.
Дослідниця на прикладі творів сучасної української прози розкриває аспекти процесів приготування і
споживання харчосмаків, пригощання ними людей різних категорій з позиції етнокультурологічного
підходу.
У

монографічному

дослідженні

схарактеризовано

систему

засобів

і

прийомів

творення

письменниками як окремих густативів, так і системи густативностей страв. Зважаючи на те, що авторка
досліджує уміння автора й персонажів не стільки характеризувати страви і способи їхнього приготування,
скільки здатності виявляти індивідуальні й типові риси характерів персонажів, літературно-етнологічні
спостереження відтворюють міру кореляції з гастрономічними маркерами української культури,
визначають рівень автентичності й подальшої рефлексії автохтонності носієм етнокультури.
Авторка на широкому фактичному матеріалі здійснює комплексний аналіз густативів української
мови, досліджує їх поетику на прикладі української прози XXI ст. з урахуванням жанрової специфіки;
простежує динаміку розвитку цього класу слів, на основі чого установлює ступінь проду ктивності
густативів на рівні інформативного індикатора стану суспільства й соціальних станів; окреслює
тематичні підгрупи (у тому числі за морфологічним критерієм); відтворює й коментує процес розвитку
структурно-семантичних

відношень

національно

позначеної

густативної

лексики

в

окремих

мікрогрупах; визначає причини й мотиви звернення до кулінарних тем і сюжетів у сучасній українській
літературі; моделює код великих жанрів сучасної української «кулінарної прози»; розкриває функції
густативів у творах української сучасної не «кулінарної прози».
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Набув висвітлення аспект стилетвірного потенціалу густативів в українській прозі (кулінарні пейзажі,
власне густативні автологічні й металогічні художні образи, складні синестезійні образи), що дозволило
дійти висновку про розширення часо-просторових меж твору літератури, зміну моделей соціальної
дійсності сучасних українців, позначені зміною густативної практики в XIX-XX століттях.
Установлено кореляцію сюжетної структури творів кулінарної прози й наявності / відсутності
кулінарних розмислів, гастрономічних описів.
Літературознавець на основі ґрунтовного контрастивного аналізу фактичного матеріалу послідовно
доводить, що сучасний кулінарний дискурс свідчить про те, що нині створюються і формуються нові
традиції харчування, які спираються на мультикультурний традиціоналізм.
Монографічне дослідження дозволяє висновувати, що густативи виконують не лише функцію
густативної, національно позначеної й соціально детермінованої або додаткової символіки, але й
засвідчують потужний стилістичний потенціал у системі сучасної української прози. Дослідниця
правомірно стверджує, що аналіз творів сучасної української прози з точки зору поетики густативів
засвідчує в сучасній українській літературі помітне розширення тематичних меж і збагачення творами
смакової й тактильної тематики.
Матеріали монографії, її результати можуть бути використані в практиці викладання курсів історії
української і зарубіжної літератур, порівняльно-історичного літературознавства, курсу «Історія української
літератури», для написання синтетичних праць про систему густативів, використовуваних у сучасній
українській літературі, їх ролі у створенні художніх синестезійних образів; у розробленні спецкурсів,
проведенні спецсемінарів з української літератури. Фактичним матеріалом можна скористатися при
укладанні літературознавчих словників, при підготовці підручників, навчальних посібників відповідної
тематики.
Практичне значення представлених результатів також полягає в можливості цілеспрямованої
організації навчального процесу майбутніх фахівців філологічних спеціальностей задля ефективного
формування й розвитку складників їх фахової компетентності.
Mishenina Т.М.
doctor of Education, candidate of philological sciences, professor of Ukrainian language Krivoy Rog State
Pedagogical University, t.mishenina@gmail.com
Ukraine, Krivoy Rog
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